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Bruin brood, roomboter en ham met Kerst
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k nee  de piek in ijn handen en ijn 
gedachten gaan terug naar de tijd toen 
we voor het eerst elektrische lichtjes in de 
boo  hingen o dat dat een stuk veiliger 
was voor onze twee peuters. ijn an 
kocht de piek erbij ter co pensatie voor 
de echte kaarsverlichting in de boo , waar 
we et pijn in het hart afscheid van na en. 

oor die piek hebben we een bijzondere 
verering opgebouwd. ls hij zo er in de 
top van de boo  straalt, kan onze kerst al 
niet eer tegenvallen.

ls ik een aantal gekleurde ballen heb 
opgehangen, nee  ik voorzichtig wat plak 
en tekenwerk van de kinderen uit de doos. 

oorzichtig hang ik een knipsel van ijn 
toen vijfjarige dochter in de boo  en ijn 

gedachten gaan terug naar de eettafel in 
onze grote woonkeuken. ijn kind zit daar 

et uiterste inspanning, heel onhandig, 
een kerkje uit te knippen. ls ik haar een 
aanwijzing wil geven, duwt ze ijn hand 
weg en zegt: Ga weg a a, ik kan het 
zelf wel
Naast haar zit haar broertje van acht en 

hij tekent et uiterste precisie een prachtig 
kerststuk. an de ene kant is het de kerst-
stal en aan de andere kant een kerstboo . 
Hij kijkt e et rode wangen, van inspan-
ning, aan en hij zegt: lles voor in de 
kerstboo  oet aan twee kanten ooi zijn. 

ie dingen draaien aldoor een rondje.
 

 44 
et alles wat ik beetpak, ga ik terug in de 

tijd. an nee  ik een pakketje, zorgvuldig 
gewikkeld in oude kerstservetjes, uit de 
doos en wikkel voorzichtig het papier los. 

en heel oude kerstbal, het in een soort 
goudkleurige druiventros, ko t te voor-
schijn. iefdevol strijk ik over het oude glas 
en ben ik terug in ijn ouderlijk huis. 
Het is erst is 1 44 in de verduisterde 
stad. Geen elektrisch licht, geen kaarsen, 
geen verwar ing, geen kerstdiner, aar 
bittere koude. 

it jaar zullen we voor het eerst in ijn 
leven, geen kerstboo  kunnen neerzetten. 

e zullen het povere kerst aal in onze 

kleine keuken oeten eten. 
an wordt er aan de bel getrokken en daar 

staat iet, ijn n jaar oudere broer, glun-
derend voor de deur et een kerstboo pje 
in zijn ar en. en gejuich klinkt door ons 
kleine huis.
Hoe ko  je daaraan  wordt he  van alle 

kanten gevraagd.
at gaat jullie niets aan, ga he  aar 

ooi versieren,  lacht hij et een vrolijk 
gezicht.

B     
erwijl we de boo  aan het optuigen zijn 

in de achterka er, ko t papa binnen et 
een grote jute zak. Nieuwsgierig wat daar 
wel in zal zitten, dringen we o  he  heen.

e geloven onze ogen niet. Uit de zak 
tovert papa een schitterend bruin brood, een 
pakje roo boter en een bescheiden ha . 

an ko t er onderuit de zak ook nog een 
papieren zak et antraciet, o  te stoken. 

at alles heeft hij op de zwarte arkt voor 
een ver ogen kunnen kopen. 
Nog geen uur later brandt er een lekker 

war  vuurtje in de haard en zitten we et 
het hele gezin in de behaaglijke, war e 
ka er o  de kerstboo  en s ullen van ons 
geweldige kerstdiner.

 
an ko  ik tot de werkelijkheid terug en 

hang ik voorzichtig de gouden druiven-
tros in de boo . ls de boo  klaar is, 
kijk ik er et blijdschap naar. Het is geen 
kunstzinnig e e plaar in n kleur, aar 
een allegaartje in velerlei kleur en vor , 

aar ik weet dat in de ko ende dagen 
ijn kinderen en kleinkinderen de boo  

ko en inspecteren. e zullen kijken of hun 
spulletjes er wel in hangen en ijn zoon 
van vijftig jaar zal et voldoening zien, dat 
zijn huisje over een la pje gezet, het licht 
doorlaat en de venstertjes verlicht.

Helena chue ie 
ijswijk

helena.schuemie@ziggo.nl
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et ran e onds erleent een i drage 
an  euro aan  ro otie 
aags ri willigerswerk  oor de o et 

en uit oering an drie ro ecten gericht 
o  aagse lussers

owel het ranje onds als H  vinden 
het belangrijk dat 50-plussers actief blijven 
en hun levenservaring en levenskunst inzet-
ten voor de Haagse aatschappij.
H  voert de drie projecten uit onder de 
noe er Op weg naar de Gouden Jaren. e 
projecten bieden alle Haagse 50-plussers 
een cursus aan o  hun talenten te her
ontdekken en te onderzoeken hoe zij deze 
kunnen inzetten in de Haagse sa enleving. 

Het deelproject Gouden aren ro otie-
tea  verzorgt voorlichtingen aan groepen 
en individuele 50-plussers over vrijwilli-
gerswerk en over de kansen en ogelijkhe-
den die het project Op weg naar de Gouden 
Jaren hen biedt.

innen het deelproject enioren voor en 
Haag  worden in vijf Haagse stadsdelen 
Gouden aren alentenbeurzen georgani-
seerd, waar stadsdeelbewoners van 50 jaar 
en ouder elkaar kunnen ont oeten en ken-
nis kunnen aken et vrijwilligerswerk.

-  Helaas niet in de Haagse bioscopen wegens de oorlog, de sfeervolle Amerikaanse film “I’ll be Seeing You” uit 1944, met o.m. Ginger Rogers, Joseph 
Cotten en Shirley Temple. Ook hier in de kerstboom een mooie ster als piek. -
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-  Een soldaat voert in 1939 de duiven op Het 
Binnenhof, op de achtergrond de kerstboom 

die is geplaatst door de Haagse VVV.
(Foto: H.A.W. Douwes) -

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels  woningontruiming
   

 UW HAARDEN SPECIALIST                                                                                    
Het adres voor:  gaskachels,  houtkachels,  
bio-branders, openhaarden, pelletkachels, etc.  
Met de grootste collectie elektrische  

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

45ZONDER AUTORIJBEWIJS
Nog nooit was er zoveel keuze bij de
brommobielspecialist voor Groot Den Haag
Ook voor rijopleidingen

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



ie o wie kan ij ijn poesiealbu  
terug bezorgen  r staan zeer dierbare 
herinneringen in.
Het albu  dateert uit de jaren vijftig 
en ik woonde toen in de aul Gabri-
elstraat in het enoordenhout in en 
Haag. k zou heel blij zijn et een 
reactie. 

neke van He en
.c.spaans@he ne .nl

N  B
k zou graag in contact willen ko en 
et Nel ode, zij woonde op de ail-

lantlaan en ik leerde haar kennen bij 
haar a, evr. ode - v.d. older die 
op de ijnbaan woonde. e hebben 
sa en op H  gezeten en ik bracht 
sa en et haar de osthoorn rond in 
de buurt van het Noordeinde. ij is 
indertijd getrouwd et ob Groen. 
Na ijn vaar- en diensttijd ben ik haar 
uit t oog verloren aar ik zou het jn 
vinden o  haar weer te ont oeten. 
Haar zus enie heb ik later nog eens 
een keer ont oet in lissingen waar 
zij een elderbar uitbaatte. 

or uidwijk
are ie  

  ommelsdi
c.zuidwi @chello.nl

A    
Helaas kan ik de heer eter . aan 
geen foto s sturen van de sleepboot-
jes orrie 1, orrie 2, orrie 3 van 
het olenoverslag edrijf ansen. 
Hij vroeg daar o  in deze rubriek 

H nr. 22 . el heb ik hierover 
een ervaring te vertellen. ijn twee 
jaar oudere broertje en ik ochten 
regel atig ee varen op de sleep-
bak achter het otorbootje, in de 
bocht van de singel voor de Gerard 

ouwstraat sprongen wij dan aan 
boord en wel bij onze grote vrienden 

ppie of eo ansen. n dat is dan 
wel zo n  63 jaar geleden. p een dag 
hebben wij nog een heuse scheeps-
ra p  eege aakt. er hoogte van 
de ontekoekade tegenover de oude 
Gasfabriek voer orrie 2 op een vlot 
nabij een daarbij gelegen woonboot, 
de oorzaak was een gebroken stuur-

ketting van de orrie 2 waardoor het 
bootje onbestuurbaar was geworden. 

ppie brulde naar ijn broertje en ij 
zitten blijven julie he  n hij rende 

naar voren o  te zien of wellicht de 
bestuurder van orrie 2 hulp nodig 
had, gelukkig bleek dit niet het geval 
en iedereen kwa  et de schrik vrij. 

n dan nog een tweede voorval, ook 
et onze grote vriend ppie. ij het 

overspringen op een sleepbak voor 
de terugvaart naar de lachthuiskade 
bij het lektriciteitsbedrijf viel ijn 
schoen in het water. Het was nog 
vrij kort na de oorlog en wij hadden 
thuis een gezin et tien kinderen, 
dus ik had aar n paar schoenen. 

ijn oeder in tranen en ik ook in 
tranen want hoe oest het nu verder   
Gelukkig werd er s avond gebeld en 

ppie kwa  ijn schoen brengen, hij 
was net zo lang et een ijzerdraadje 
aan het vissen geweest totdat ijn 
schoen weer boven water was geko-

en, groot was de vreugde.

reek van o elen                                                                                        
c andommelen@ho mail.com

D   
e oorlog duurt al enkele jaren, het 

einde is nog niet in zicht. oedsel is 
schaars. r zijn gaarkeukens. n de 
parochie worden so s vrijwilligers 
gevraagd, o  te  helpen bij het uitde-
len. k ben een jaar of veertien als een 
keer ijn hulp wordt gevraagd.  k ga 
er et toeste ing van oeder naar 
toe. ij wonen in de ude ansstraat, 
op de hoek et de innaeusstraat. 
Het is dicht bij ijswijk en ook dicht 
bij vliegveld penburg, waar in de 
eerste oorlogsdagen uitse parachu-
tisten landden en waar aan het eind 
van de oorlog de voedseldroppings 
plaats zullen vinden. ichtbij is ook 
het ijswijkse os. aar hebben de 

uitsers een startbaan voor 2 s ge-

plaatst. andaag  loop ik door de u-
de ansstraat in de richting en Haag. 
k  steek het orentzplein over en 

loop door het tweede gedeelte van de 
straat. aar dan .ik blijf versteend 
staan. en aantal eters voor e 
breekt de grond open, tegels en zand 
vliegen eters o hoog  at gaat er 
door e heen  erwijl zand en tegels 
op straat terugvallen weet ik aar n 
ding:  dit is het einde van de wereld  

it is,waar de zusters op school en 
de priesters in de kerk over vertel-
len. Het laatste oordeel  n ik geloof 
heilig wat zij ons leren. Nu gebeurt 
het dus  k draai e o . k oet terug 
naar huis, aar tot n verbijstering 
is enkele eters achter e hetzelfde 
gebeurd. n de iddenweg van de 
zijstraat die ik net passeerde vertoont 
een gelijk beeld. n paniek ren ik de 
zijstraat in, ik blijf hollen tot ik niet 

eer kan. ls ik even op ade  wil 
ko en zie ik een paar vrouwen gezel-
lig et elkaar staan praten op de hoek 
van een straat. at kan toch niet  at 
een rare ensen, die blijven praten 
terwijl de wereld vergaat  Hoe ik thuis 
ben geko en weet ik niet eer. el 
bleek later dat de e plosies veroor-
zaakt waren door pogingen illegaal 
gas te krijgen. k heb er nooit eer 
iets over gehoord. 

ou er niet ergens aangetekend zijn 
wat daar precies gebeurd is

iet eershoek
m.meershoe @he ne .nl

 
n de krant van 24 augustus ko t 

op pagina 14 een fotootje voor van 
Het Hilletje op ijkduin, et een 
korte op erking. Het is de plek waar 
volgens ijn gegevens in 1 28 een 
beroe de witserse architect, arl 

oser, logeerde en van lekker eten 
genoot. an ie and ij zeggen waar 
ik eer gegevens kan krijgen  Het 
lijkt op de foto, dat het Hilletje in een 
van de huizen van uiker en ijvoet 
gevestigd was.

r. ir. an ole a
ooi ade 

  el
  

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

S  N    
f je nou in de Hoogstraat, het Noordeinde 

of de Grote arktstraat loopt en een winkel 
binnen gaat, je hoort overal de overbekende 
kerstliederen. Het bekendste lied is natuurlijk 
het tille Nacht. elfs het draaiorgel brengt 
het ten gehore.

at had de ostenrijkse onderwijzer ranz 
Gruber 1 8   1863  in het jaar 1818 niet 
kunnen bedenken. Hij co poneerde het lied 
dat jaar. tille Nacht werd een kerstlied voor 
iedereen, al verschilden de teksten her en der 
wel wat van elkaar. o had je een atholieke en een protestantse versie. 

at is altijd zo gebleven.
Gruber schreef de elodie en oseph ohr de tekst. Het lied is in id-
dels in 40 talen vertaald en eer dan 300 artiesten na en het op in hun 
repertoire. n daarbij zijn dan nog niet eens de talrijke koren eegeteld 

et hun kerstconcerten organiseren. ij so ige koren in ons land gaat 
tijdens de uitvoering van tille Nacht het licht uit bij het eerste couplet 
en weer aan tijdens het derde vers. ndrukwekkend

B  
it eest populaire lied aller tijden doet het nog steeds goed bij de 
ensen. o igen hoor je wel eens zeggen dat het een beetje zoetige 

tekst is. at is ook wel zo aar toch ergert zich eigenlijk nie and hier 
echt aan. Het lied is nostalgie van de bovenste plank.

tille Nacht werd voor het eerst uitgevoerd in de t. Nikolaus kerk 
te berndorf in ostenrijk. ohr had Gruber gevraagd o  ook een 
gitaarbegeleiding te schrijven voor zijn lied. aaro  en weet het 
niet zeker aar er gaan geruchten dat het kerkorgel kuren vertoonde en 
het inderdaad liet afweten op de bewuste avond. en ver oedde dat de 

uizen de blaasbalg van het kerkorgel hadden aangevreten. ou zo aar 
kunnen in 1818. Het kon ook zijn dat ohr gewoon een anders klinkend 
lied wilde laten horen. Hoe het ook zij: beroe d werd het lied toch wel.

Het derde vers wordt altijd zacht begonnen, uitlopend op een fortissi o 
et een: en, Gode zij eer  n de jaren vijftig hadden we olksker-

stzang op het innenhof o.l.v. an van der aart. antastisch was dat. 
n deze tijd doen we andere dingen. tille Nacht bij de verkoop van 

de handschoenen in de ijenkorf of onder het nuttigen van een stuk 
rookworst bij de H . n 1818 is het begonnen en in 2010 gaat het 
nog steeds door. Het paard voor 
het draaiorgel in de Hoogstraat 
schudt zijn anen en kan het lied 
niet eer horen. e vaak gespeeld. 

aar een paard kun je van alles 
leren behalve zingen, nietwaar

 
eter ille se

wil o@casema.nl

A
e uitgave is onderdeel van een trio, et e 
ud- otterda er oplage 120.000  en e ud-

Utrechter oplage 50.000 .
r zijn prijs atig aantrekkelijke advertentieco bi-

naties ogelijk.

U
r. onstant . artini
artini deoud-hagenaar.nl
irst o al eleco  
ostbus 26046,  2502 G  en Haag

rans . Ho nck van apendrecht 
redactie deoud-hagenaar.nl 

 
ie recht eent te kunnen ontlenen aan 

publicatie van gebruikt beeld ateriaal wordt 
verzocht et de uitgever contact op te ne en 
voor het treffen van een regeling.

ecla estudio aasi edia
Nieuwerkerk aan den ssel
www.baasi edia.nl

D
inkels en instellingen die als vast distributiepunt van e ud-Hagenaar 

in aan erking willen ko en, kunnen daarover contact opne en. ini aal 
50 nu ers per editie. en displa  wordt desgewenst kostenloos beschik-
baar gesteld.

onne enten abonne enten deoud-hagenaar.nl 0 0  42 50
dvertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 23 00323
d inistratie rita deoud-hagenaar.nl 0 0  42 50
istributie distributie deoud-hagenaar.nl 0 0  42 50
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl

Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

e ud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in en Haag, oeter eer, estland, elft, 

idden- el and, eidschenda - oorburg, 
ijswijk, ijnacker-Nootdorp en assenaar.
e krant wordt gratis verspreid in een oplage 

van 60.000 e e plaren, via circa 300 distributie-
punten. oezending is ogelijk voor    per 
jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

A
eestal op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 

16.00 uur
w. ita van der elde

el.: 0 0  42 50

o
o

o
n

- ortret van Fran  aver 
Gruber, in 1 4  geschilderd 

door Sebastian Stief. -

- In Arnsdorf (nabi  Oberndorf) is 
elfs een klein museum aan Gru-
ber gewi d. Hi  is er onder meer 

met de gitaar’ vereeuwigd in een 
glas-in-lood raam. -

www.ouderenfonds.nl

Vergeet-ze-niet!

PRETTIGE
KERSTDAGEN!
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e vaarten vinden plaats van 16 tot en 
et 23 dece ber. ijdens de vaart in 

een open boot war e kleding vereist  
over de Haagse grachten, vertelt de 
gids aan boord korte kerst- en win-
terverhalen. eze zullen verrassend 
sfeervol uzikaal o lijst worden.

A
Het interavond/ erst arrange ent 
duurt in totaal rui  anderhalf uur. 
Het vertrekpunt is het Havenkantoor 
aan de ierkade 18 .  e vaartocht  
van 45 inuten brengt u naar nna s 
eest aan de Hooigracht, waar u kunt 

nagenieten onder gebruik van een kop 
heerlijke erwtensoep. Het is ogelijk 
o  achteraf ee terug te varen naar de 

ierkade.

O     
e afvaarten zijn o  1 .00 uur en 

1 .30 uur uiterlijk 15 inuten vooraf 
aanwezig zijn . anaf een half uur 
voor de afvaart bent u welko  in het 
Havenkantoor. e Gl hwein of war e 
chocolade staat daar voor u klaar.

rijs volwassenen: 18.50 euro incl. 
vaartocht, gl hwein en erwtensoep

rijs kinderen t/  12 jaar: 12.50  euro 
incl. vaartocht, war e chocolade en 

erwtensoep.
eer details op onze website: www.

ooievaart.nl

R
eserveren vooraf is noodzakelijk. 
it kan van dinsdag t/  vrijdag 

telefonisch op 0 0-445186  of in het 
bezoekerscentru , agenstraat 1 3.

Meneer Bennik

- Een warme as en een muts i n geen overbodige lu e ti dens een winterse tocht over de 
Haagse grachten. -
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eze verhalenverteller zal korte 
kerst- en winterverhalen en Haagse 
legendes de revue laten passeren in de 

ipierswoning van de Gevangenpoort. 
 de koude dag door te ko en wordt 

aan alle bezoekers een glas gl hwein 
aangeboden. et deze kerstactiviteiten 
wordt een jaar van grote veranderingen 
afgesloten. useu  de Gevangenpoort 
kijkt dan ook terug op een succesvol 
kwartaal. inds de heropening op 2 
septe ber j.l. door H rins ille -

le ander aakten al rui  14.000 
bezoekers kennis et het heringerichte 

useu . ok de co binatie et Gale-
rij rins ille   leidt tot e tra bezoek 
over en weer. ui  28  van het pu-
bliek koopt een co biticket voor beide 

usea. n 2011 streeft useu  de 
Gevangenpoort weer naar een succesvol 
jaar et verschillende activiteiten. 
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e cursus bestaat uit  bijeenko sten van ieder twee uur van 
1 .00  21.00 uur , beginnend op dinsdag 4 januari 2011. e 
laatste bijeenko st vindt plaats op 22 aart.  e bijeenko -
sten worden gehouden in woonzorgcentru  p de aan, aan 
van eerdervoort 110 -112 in en Haag. 

e cursisten werken in groepsverband onder leiding van een 
longverpleegkundige. aarna richt de cursus zich op volhou-
den, o gaan et oeilijke o enten en het weerstaan van 
sociale druk. e kosten bedragen  5,-- en worden in veel 
gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. oor infor atie of 
aan elding: telefoon: 0 0  3  5  85 of u kunt zich aan el-
den via www hww org nl

D      
   S

     
T    I   

    
     

      
  

 
at begint op zaterdag 11 dece ber et 

een ang aterdag. eze start et een 
ori ntatieworkshop zang, waar iedereen 
vanaf 12 jaar kan de eigen ste  kan 
uitproberen. p het progra a staan 

usical koorstukken en jazz i provisa-
tie. e workshop duurt 2,5 uur en kost 
slechts  12,50 korting voor oievaars-
pas, 65 , Haagse tudentenpas etc. .

aarna kan er gratis worden gerepeteerd 
voor het oorenhuis erstkoor, dat op 
12 dece ber acte de pr sence zal geven 
in het Haga iekenhuis. ong en oud, ie-
dereen is welko . us ko  et kinde-
ren, opa en o a, tante, neefje, vrienden, 
collega s en buren en zing ee

e dag wordt afgesloten et een, even-
eens gratis toegankelijke, sing-in door 
en et alle ang aterdag-deelne ers, 
fa ilie, vrienden en andere belangstel-
lenden. Gesterkt door de repetitie staat 
het oorenhuis erstkoor, sa en et 
jazz- en close har on koren, op zondag 
12 dece ber in de grote hal van het 
Haga iekenhuis aan de e weg o  
de kerstperiode uzikaal in te luiden. 

ij deze kerst sing-in zijn niet alleen 
pati nten en ziekenhuisbezoekers wel-
ko , aar iedereen die wil genieten van 
prachtige kerstzang. 
 
O

raditiegetrouw zijn er in de week v r 
de kerstvakantie, tot en et vrijdag 1  
dece ber, elke dag uzikale optredens 
op het kerstpodiu  in de fo er van 

oorenhuis entru . ok dit jaar spe-
len weer veel oorenhuiscursisten, van 
jong tot oud, enthousiast hun partijtje 

ee. rille beginner of ver-gevorderde, 
solo of sa en, allen zetten ze hun beste 
beentje voor o  er een echt kerstfeest 
van te aken. r is kerst uziek in alle 
stijlen - klassiek, pop, jazz en wereld-

uziek. enslotte kan en op 1e kerst-
dag, zaterdag 25 dece ber, s ochtends 
genieten van het Haga erstconcert. 

ana  de Bier ade met e oie aart t m  de ember

eer o e a ond aarten 
o er interse ra hten

Modehuis Marijke knalt met kortingen 
tot 50% ook op de feest collectie!!!

et op  Koop es alen in de maand december  

U kunt nu profiteren van flinke kortingen tot wel 50% korting
i  bieden u een collectie voor o el de lassie e als de moderne ge lede vrou  
antal be ende mer en  etterlad  ega as ion  ensia ode en lue even

i  open u graag eens te ver el omen

amens et team van ode uis ari e ensen i  u ne eestdagen toe

P    unt oo  bi  ons terec t voor ado bonnen

omsonlaan 11
Den Haag
0 0-  1  0

En de koffie staat klaar...
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

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

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

I   D  O    
teeds eer lezers van buiten en Haag e.o. lezen onze krant. aak laten ze he  opsturen door kennis-

sen of fa ilie. isschien wel door u  oe ze een plezier et de kerst en geef ze voor 4 , 0 per jaar een 
abonne ent cadeau.

e orgadres
Naa : 

traat en huisnr.: 
ostcode:                                        oonplaats: 

actuuradres
Naa : 

traat en huisnr.: 
ostcode:                                        oonplaats: 
elefoon:                                                             - ail: 
etaling:   r over aking          r via acceptgiro

tuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ost us     en aag

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

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

Hoe moet het
met mijn zorg?

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of

Centrum Carel van den Oever 

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

DE NIEUWE REISGIDSEN ZIJN WEER UIT, BOORDEVOL 
AANTREKKELIJKE RIVIERCRUISES EN BUSREIZEN

   055 - 5059500   ·    WWW.BTRREIZEN.NL

Al

 55 jaar de bestein
50 Plus ReizenBTR International

BEL VOOR GRATIS REISGIDSEN OF GA NAAR DE WEBSITE

Oo  in 2011 ee t  nternational 
eer een programma voor u 

geselecteerd met aantre eli e 
cruiseva anties over de mooiste 
rivieren in ederland en Duitsland  

 bent te gast op et ge ellige 
cruisesc ip P  rillant  aar u 
unt genieten van een ge eldige 

ver orging en een per ecte service  
tegen eer aantre eli e pri en  

oor slec ts  00 vaart 
u met de ge eel ver orgde 
-daagse openings- en o  einde 

sei oenscruise mee  
De mooiste cruises orden u 
aangeboden   ver orging aan 
boord is op basis van volledige 
ver orging ge aardeerd door 
on e rei igers met een uitste end 
rapportci er van 

TR I     
      

ls eerste touroperator presenteert 
 nternational een

‘Alles Inclusief’ programma met 
antastisc e buse cursierei en  
aarbi  i  u meenemen per lu e 

touringcar naar de mooiste ple es 
in uropa  i  u  reis is alti d 
een ’Alles Inclusief’ ver orging 
inbegrepen bestaand uit

 logies in com ortabele   
   2-persoons amers

 uitgebreid ontbi tbu et 
  gevarieerde lunc  o    

lunc pa et
  -gangen diner o  dinerbu et

  s avonds van 1 00   
  tot  2 00 uur dran es in u   
  otel met een eu e uit  o  e  
  t ee  risdran en  vruc tensappen    
  bieren  enevers en i nen  

     
   

€ 399,-

vanaf

Wij moeten weer ruimte maken voor de
nieuwe collectie van 2011
Daarom veel showmodellen tegen scherpe prijzen

Bankstel Calvino als 
2.5-1-1 van 2995 voor€ 2495
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Einde jaars opruiming



n een hoek van onze huiska er staan 
en hangen een aantal schoen akers-
attributen uit de schoen akerij van 
opa. ijn inger naai achine staat 
er en de draaibare spijkerbak et 
verschillende vakken voor de diverse 
soorten spijkertjes, brokken bruine 
en zwarte was en allerlei andere 
benodigdheden. Naast een aantal 
gereedschappen als bolkers, prie  en 
tangen hangen een aantal leesten. 

 
lanten hadden hun eigen leesten 

waarop nieuwe schoenen konden 
worden ge aakt. r boven hangen 
wat ouderwetse kledingstukken: een 
los boord dat et een boordeknoopje 
aan het overhe d werd bevestigd, 
diverse strikken en een voorgeknoopt 
stropdasje. ls pronkstuk hangt er 
zijn hoge hoed die hij slechts n aal 
heeft gedragen: op zijn trouwdag.

ls kleine jongen kwa  ik vaak bij 
ijn opa. Hij woonde in een klein 

benedenhuisje dat bestond uit een 
voor- en achterka er et daartussen 
een alkoof, waarin zijn bed stond. 

erder een lange gang et aan het 
eind de keuken en daarachter de 
uitbouw  die je wel vaker ziet bij dit 

soort huizen van voor de eerste e-
reldoorlog. eze uitbouw deed dienst 
als zijn werkplaats. et n raa  dat 
uitzag op zijn tuintje van pak weg 
tien vierkante eter, waarin naast een 
grote seringenboo  een aantal grote 
varens en een konijnenhok stonden. 
n dit hok werden konijnen gefokt 

voor consu ptie tijdens de kerst.
 oor het raa  stond de werktafel 

et ernaast de naai achine. p 
een lage stoel zat ijn opa daar de 
schoenen te verzolen, nieuwe hakken 
te plaatsen of andere herstelwerk-
zaa heden te verrichten. ooral 
aan het vervangen van 
gebroken of beschadigde 
naaldhakken, wat nog wel 
eens voorkwa , had opa 
een hekel. ie oderne 
dingen waren aar niets. 
Naast he  stond een leeg 
conservenblik, eestal van 
de eidsche sleutels , dat 
dienst deed als kwispe-
door, want opa was een 
fervente tabaksprui er. 
Hij rookte ook sigaren en 
een borreltje op z n tijd 
ging er ook wel in.

a was op jonge 
leeftijd al opgeno en 
in een ps chiatrische 
instelling. Haar ken ik 
alleen van foto s. o-
doende was opa al op 
vrij jonge leeftijd een 
alleenstaande vader. n 
eerste instantie oest hij drie kinde-
ren in de puberleeftijd grootbrengen 
en tegelijkertijd de kost verdienen. 

oen de kinderen de deur uit waren, 
bleef hij alleen wonen in zijn huisje 
anne  werkplaats. 

Z   
ijn eten aakte opa zelf dagelijks 

klaar. lees bijvoorbeeld kon he  
niet vet genoeg zijn. ndere klanten 
stonden te griezelen als opa zijn vlees 
kocht bij de slager. link doorregen 

graag en een klo p rundvet o  het 
vlees lekker lang te laten sudderen op 
zijn gasstelletje. Het uitbakken van 
het rundvet leverde ook kaantjes op 
voor op brood en door de sta ppot. 

lke dag tussen de iddag eieren 
et spek of gebakken lever op brood. 

Hard werken, stevig eten, een bor-
reltje op z n tijd en nooit ziek.
Het zal u dan ook niet verbazen dat 
hij zelf balkenbrij aakte. at er 
alle aal inging weet ik niet eer, 

aar ik geloof een halve varkenskop, 
varkensbloed en nog andere zaken.

pa is opgegroeid in reda, waar hij 
het vak leerde bij een schoen ake-
rij die veel laarzen aakte voor de 
of  cieren en cadetten van de  

oninklijke ilitaire cade ie . 
oen hij het vak goed onder de knie 

had, verhuisde hij naar en Haag o  
voor zichzelf te beginnen.

pa trouwde in 1 15 et een vrouw 
die hij al kende uit reda. ij kregen 
drie kinderen. pa werkte hard in 

die tijd o  het hoofd boven water te 
houden.

 
p aandag werkte opa niet, aar 

ging hij klanten horen, zoals hij dat 
noe de. Hoewel hij in een vrij ar e 
buurt woonde, had hij de eeste 
klanten in de gegoede buurten van 

en Haag. lanten horen betekende 
voor he  al lopend bij zijn klanten 
langs gaan o  gerepareerde schoenen 
af te leveren en te repareren schoenen 

ee te ne en. Uiteraard waren er 
ook veel klanten die zelf de 

schoenen kwa en brengen 
en halen. at gebeurde 
vooral op zaterdag.

e rest van de week zat opa 
in de uitbouw te werken. n 
de zo er van zes uur in de 
ochtend tot laat in de avond. 
n de winter begon hij wat la-

ter, want het was dan erg koud 
in de uitbouw. en kachel 
stond alleen in de achterka er 
en die oest het hele huis 
verwar en.

erken was zijn lust en zijn le-
ven, zeker vanaf het o ent dat 
o a niet eer thuis was. k was 
toen nog niet geboren, dus ik 
weet niet beter of opa was alleen. 
Hij was altijd vrolijk, altijd  ui-
tend of zingend. aak rabantse 
liedjes. Hij kende ook rij pjes en 
gezegden die je in en Haag niet 

hoort. en voorbeeld:

eer zie  neer en roos  uw 
schapen.
Gee  ze le er e en en le er 
slapen.
Gee  ze el e dag een daalder en s 
zondags drie.

an ko t er nog een regel. ie weet 
ik niet eer en ijn vader en opa zijn 
er niet eer o  het te vragen.

Z   
Het kwa  ook wel eens voor dat ik 
s orgens voor schooltijd even bij 

he  langsging voor een boodschap 
of iets dergelijks. n de uitbouw liet 
opa dan een kies of tand zien die 
hij de dag er voor zelf had getrok-
ken. Naar de tandarts ging hij nooit, 
totdat er zo weinig over was dat een 
kunstgebit onontkoo baar was. oen 
hij dat gebit een aal had, zei hij dat 
had ik jaren eerder oeten doen.  

e bewuste tang hangt nu bij ij aan 
de uur tussen het eerder genoe de 
gereedschap.
k zie ijn opa nog steeds zo voor 
e, zittend aan zijn werktafeltje. o-

len en hakken snijdend uit weerbar-
stig leer of rubber et vlij scherpe 
schoen akers essen. f ha erend 

et de ijzeren leest op zijn knie n of 
zolen lij end et rotte beenderen  
lij  die werd ge aakt in een fabriek 
in elft. Uiteraard kwa  het voor 
dat opa et snijden uitschoot en hij 
een  inke jaap in zijn dui  of vinger 

opliep. en pekdraad er strak o heen 
en een leren dui pje die hij in ver-
schillende aten in voorraad had er 
overheen. an kon er weer gewerkt 
worden. Na een paar weken gingen 
dui pje en pekdraad eraf en was er 
niets eer te zien.

 Z   
e zondag was zijn vrije dag. Netjes 

in het pak et eigen ge aakte schoe-
nen die na elk gebruik liefdevol 
werden gepoetst  jas aan en hoed op 
ging hij dan zijn vrouw opzoeken. 
Het verhaal gaat dat zij wel eens zei 
als hij weer wegging: leuk dat u 
geweest bent, aar als u ijn an 
ziet vraag dan of hij ook eens langs 
wil ko en . Na zijn bezoek ging hij 
naar sportpark Houtrust o  naar het 
voetballen te kijken. e ene week 
Holland port, de andere week H . 
Nooit bracht hij een bezoek aan het 

uiderpark o  naar  te gaan kij-
ken. en echte Holland porter later 

cheveningen Holland port  ging 
nooit of te ni er naar .

 
pa was al dik in de tachtig toen 

werken niet eer ging en hij oest 
worden opgeno en in een verzor-
gingstehuis. ijn huisje oest uiter-
aard leeg worden opgeleverd door 
de fa ilie. k ocht de naai achine 
en gereedschappen hebben. an de 

uur van zijn werkplaats hingen 
tientallen paren leesten. ier paar 
daarvan hangen nu bij thuis. Het 
grootste paar dat er bij hing heb ik 

eegeno en o dat die waarschijn-
lijk zijn gebruikt o  schoenen te 

aken voor de dichter ille  loos. 
eze was klant van opa en had erg 

grote voeten. ok de allerkleinste 
leestjes heb ik opgehangen als tegen-
hanger van die grote.
Uiteindelijk is opa op 0-jarige leef-
tijd overleden na een kort ziekbed. 

ijn leven stond vooral in het teken 
van werken. erkweken van 80 of 

eer uur waren eerder regel dan 
uitzondering. 

n van zijn veel geciteerde uitspra-
ken was: ls ik dood ga, dan zeg ik: 
vader, zoon, heilige geest, daar gaat 
het beest.

en vree de an was hij wel, zo 
geworden door het zware leven dat 
hij leidde. aar een aardige opa was 
hij ook. e eesterschoen aker.

Her an erste
hermsann@ziggo.nl

ijswijk
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i n o a, de meesters hoenma er

- Impressie van een traditionele schoenmakerswerkplaats, met allerlei maten leesten tegen de wand. (Openluchtmuseum Ellert en Brammert).  -

- i n leven stond vooral in het teken van wer-
ken. Werkweken van  of meer uur waren 

eerder regel dan uit ondering.  -

- Willem loos, hier in 193  wandelend met i n vrouw Reyneke over het oningsplein, was klant van opa. De beroemde dichter ging op grote voet door het leven.  -
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Bartiméus, 
uw specialist
dicht bij huis!
Ervaart u problemen met 
zien en kan een bril dat 
niet (meer) corrigeren? 
Dan kunt u persoonlijk 
advies inwinnen 
over bijvoorbeeld 
leeshulpmiddelen, uw 
visuele mogelijkheden en 
verlichting in huis. 

Met goed advies is er vaak nog 

heel veel mogelijk!  

Bartiméus heeft ook een 
locatie in Den Haag. 

U vindt Bartiméus aan Laan 20.

Alle vestigingen zijn te vinden op 

www.bartimeus.nl/adressen

Bartiméus waarborgt kwaliteit.

Bel de Bartiméus Infolijn 
0900 - 77 888 99 (€ 0,05 p/m).

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening 
en heeft u vragen? Neem dan contact op met 
de Informatielijn. Eén van de medewerkers 
staat u graag persoonlijk te woord!
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e hinese uur straalt kwaliteit uit, al bijna 
25 jaar, en dat ko t in bijna alles tot uiting. n 
de professionele aar vriendelijke bediening, 
bijvoorbeeld, en natuurlijk vooral in het eten. 

e hinese uur is n van de grootste 
buffet-restaurants in uid-Holland. Het Grand 

uffet onderscheidt zich door de hoeveel-
heid, de kwaliteit en de variatie. Het o vat 
een oepbar, een alade uffet, een Hors 
d euvre uffet, een ri ntaals war  uffet 

hinees, ndisch en haise keuken , een Grill 
uffet en een ipan aki uffet apans . ns 

restaurant ken erkt zich door e ibiliteit , 
zegt eigenaar heng. n feite zijn alle wensen 

ogelijk. f het nu gaat o   la carte, enu s 
of buffetten. r zijn rui e keuze ogelijkhe-
den. Gasten kunnen kiezen voor vis, vlees, 
gevogelte, aar er zijn ook vegetarische 
gerechten en speciale kindergerechten.  oor 
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

heeft e hinese uur in deze regio een 
goede naa  opgebouwd. en restaurant als 
dit blijft staan als een huis in een econo isch 
wat indere tijd. ij hebben over een ge-
brek aan belangstelling dus zeker niet te kla-
gen , zegt heng. ij kunnen onze gasten 
absolute kwaliteit garanderen. e levensstijl 

ag dan wel iets wijzigen, een bezoek aan e 
hinese uur wordt door veel ensen niet 

overgeslagen.  n het restaurant is plaats voor 
350 gasten. an donderdag tot en et zondag 
is er live uziek. Het parkeren voor de deur is 
gratis. e hinese uur heeft ook een afhaal-
service handig voor bewoners van penburg  
en kan voor bedrijven de catering verzorgen. 

elefoon: 0 0  - 3  2  6. 

DEN AA   W     D      J  T
  D          D   

            
    S        

hina is di hterbi  
dan u den t

Jan Thijsenweg 16
2495 AH Den Haag

Telefoon: 070 - 399 27 76 /
070 - 399 82 26

Fax 070 - 319 12 88
www.chinesemuurdenhaag.nl

(Drievliet nabij Ypenburg en Leidschenveen)

Bi  restaurant De Chinese uur i n de gasten ver e-
kerd van een kwalitatief hoogstaande avond uit.

Advertorial

T  evr. Door ver amelaar  
tri outen a el. il eri en of 

prenten met af . De tri ter  
Tel. 

Aan: irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 
Onderwerp: Advertentie J. van Vliet 
  
Geachte mevrouw Schaddelee, 
  
Ik stuur u deze mail namens de heer Jan van Vliet uit Reeuwijk waarmee u onlangs telefonisch contact had 
over het plaatsen van een advertentie in de Oud-Hagenaar. 
  
Hierbij geeft hij u opdracht om de volgende advertentie te plaatsen: 
  
Afmeting: ± 25 x 57 mm 
  
Aantal plaatsingen: 6 x (in 6 opeenvolgende uitgaven) 
  
Met de volgende tekst en ongeveer volgens de volgende opmaak: 
  

  
  
  
  
  
  

  
 
De factuur kan worden verzonden naar: 
  
J.J. van Vliet 
Rietgors 108 
2811 AX  Reeuwijk 
  
Jan van Vliet is te bereiken op 0182-393492 
  
Met vriendelijke groet, 
Jack Bos 
  

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

 Te koop gevraagd door verzamelaar: 
Indonesische schilderijen 
en foto’s van 1860 – 1960 

Tel: 0182-393492 
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eterlopenwinkel nl

 c oenen in  i dtematen
 Dames mt  4 t m 4  eren mt   t m 50
 Op versc illende dagen is een registerpodoloog en pedicure aan e ig

aan van ateringse eld 
Den Haag         0 0 - 0  05

W
egen inlevering van deze bon ontvangen leden van lorence en are n

 
op onze wintercollectie tot 1 januari 2011
(m.u.v. MBT, Durea en Fitflop)

Herensc oen

Damessc oenen



oor veel ouderen is het door glad-
heid of sneeuw oeilijk of zelfs 
on ogelijk o  boodschappen te 
doen. aaro  roept het Nationaal 

uderenfonds iedereen op o  eens 
bij de ouderen in de buurt te infor e-
ren of ze nog boodschappen of andere 
hulp nodig hebben.

eel ouderen vinden het erg oeilijk 
o  hulp te vragen. och is het van 
belang dat ouderen dit doen. ijna 
iedereen is wel bereid o  te helpen, 

aar vaak oet daar dan wel eerst 
even o  gevraagd worden. o gaat 
dat in deze tijd,  aldus an o e, 
directeur van het uderenfonds. 
 
O

aarnaast roept het uderenfonds 
verzorgers en ouderen op o  e tra 
alert te zijn op onderkoeling.  ude-
ren koelen na elijk sneller af door 
een ver inderde war teproductie 
van hun lichaa . e hebben inder 
spier assa en daardoor een slechtere 

isolatie van het lichaa  en de orga-
nen. aarbij voelen ouderen te pera-
tuursverschillen en dus kou  inder 
goed aan, waardoor ze nog een e tra 
risico lopen. nderkoeling is te her-
kennen aan een lage lichaa ste pe-
ratuur, rillen, bleekheid en een trage 
pols en ade haling. 

 
uderen lopen vooral gevaar als ze 

alleen wonen en weinig contact heb-
ben et vrienden en/of fa ilie of als 
ze door een handicap inder obiel 
zijn. aarnaast zijn er edicijnen 
die het ver ogen o  het lichaa  op 
te peratuur te houden, be nvloeden 
antidepressiva, tran uillizers  en 

daardoor een risico vor en.

en aantal tips o  onderkoeling 
tegen te gaan:

-   en juiste te peratuur voor de 
huiska er en slaapka er. ls 
ouderen veel stilzitten en niet zo 

war  gekleed zijn, oet de te -
peratuur in de huiska er 22 tot 24 
graden zijn en in de slaapka er 20 
graden. en kleine war e ka er is 
beter dan een grote tochtige ka er, 
vooral in oude huizen is er een 
risico wegens weinig isolatie.

-  orgen voor goede kleding en 
ondergoed, ook in bed. en elek-
trische deken kan hierbij uitko st 
bieden

-   egel atig bewegen
-   Goede voeding en regel atige 

aaltijden elke paar uur iets eten
-   Niet te dicht bij de verwar ing 

zitten, dan zijn er teveel te pera-
tuursscho elingen 

e gevolgen van onderkoeling door 
kou kunnen ernstig zijn. Het kan 
aandoeningen en ziektes die en al 
heeft, vooral hart en ade halingspro-
ble en, verergeren en zelfs tot sterfte 
leiden. olgens cijfers van het  
stierven er in de eerste vier weken 
van 200  duizend ouderen eer dan 
in voorgaande jaren boven de 80 
jaar  door een co binatie van kou en 
griep. ok zonder griep is het sterf-
terisico in koude perioden beduidend 
hoger dan in de zo er aanden.   

        E   
        N  

O          
      D     

           
           
    O     
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uderen hebben u  hu  nodi  bi  ou(advertorial)
 S   
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e 4dvd-bo  Hollands poor door het 
verleden  nee t u et vele prachtige, 
authentieke beelden ee naar de oor-
sprong van het railverkeer in Nederland. 
Historische hoogtepunten uit de archie-
ven van het Nederlands nstituut voor 

eeld en Geluid.
vd 1 en 2 gaan over de periode tot 

1 40. Niet alleen treinen, aar ook 
tra s na en in deze tijd een belangrijke 
plaats in op het spoor. e bijzondere en 
oude opna es uit de archieven geven 
een fascinerend beeld van de uiteen-
lopende wereld op het spoor en laten 
zien dat de ontwikkelingen voor de 
spoorwegen in de twintigste eeuw niet 
stil hebben gestaan.

vd 3 en 4 tonen het spoorverleden in 
de tijd van de weede ereldoorlog 
en de periode vlak daarna. e tijd van 
wederopbouw, waarin het spoor na de 
verwoestingen van de oorlog in snel-
treinvaart hersteld werd. 

ijk voor koopinfor atie et korting 
op: www source we sho nl
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een haagse baron 

en zijn schatten

Korte Vijverberg 7, Den Haag - www.haagshistorischmuseum.nl

p dde ww opopHeett kaabbinabinenetet t heeft beslotene  datat de e btbtw 

n 6%6  aaatt vaanggapodpodiumm kununstenen pper 1 januarii 2 011 1 ommhooogg gga

 deekt o mm ktknanaarar 1919%. Hierdoor zzijn wij helaaas ggene oooodzzd aaaakk

linngenen eelllstteeltoegeggangsprijzen van ononze conceerteen een voooorrs

eenn err eeaatein dn dee Dr Anton Philipszaal,, het Luucec ntnt DDannstthheea

. endddde NNieuwe Kerk vanaf 1 januuari 201011 tte vveerhhooggeen

ettr hhettTotot ooorort 1 januari 2011 kunt u uww  theatterkkaaartteen vvoo

efefiefgeeh taarriehele seizoen 10/11 nog teegen heet laagee bbttww-tt

koopeen.

KKKaartrte .nl enntt.en zijn online te vverkrijgenn via:: wwwww.ldtt

wwww.phphhil ia enn vvia sttelllhilipszaal.nlnl o of telefoninisch tte bbeestt

070700 88 000 3 ppleeini  iissplSpup iipt Sppuiip0 333.. O Onze kassabalalie aaan hhett S

geopendd van eopend vaann ma 18.0.00 uuu r r122.000-122ag: 12maandag t/m zzaterddag:: 12

(telelefefonisissch vananafnaf 110.00 uurr).af 10.00 uuur).
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cultuur aan het

Spuiplein

Koop nu cultuur tegen laag tarief !
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Ik bestel  
 

   ouchekruk met draai itting
   an jaak ral
  old oll gemakskrat

aam
traat  nr     
ostcode  laats
elefoon

ni  de e bon uit en stuur hem naar   De Oud-hagenaar, 
         Antwoordnummer 637, 

en ost egel is niet nodig      2501VE Den Haag. 

Kerst Actie 
bij elke bestelling een 

gratis knuffel voor de kleinkinderen!

Douchekruk met draaizitting

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.

ormaal

Nu 69 90

Uw voordeel € 15,-

Huis-Selectie

estellen   ia internet : www co fortland nl oudhagenaar ht l 
  el  of vul de bestelbon in en stuur he  op. 

  lle prijzen zijn inclusief verzendkosten

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 1500

Fold-N-Roll

Multifunctionele gemakskrat o  ielen. 
e e su erhandige krat met rubberen ie

len is o ou baar en ast in iedere koffer
bak. e krat is uitge oerd met een alumi
nium hefboom en heeft een draagca aciteit 
an  kg. ormaat o en cm  

gesloten  cm. leur art grijs.

ormaal     Nu 29
90

Uw voordeel € 5,-
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Kerst u e sKerst u e s

O

Moeten dinsdag 7 januari zijn ontvangen per post:

De-Oud Hagenaar
Kerstpuzzel
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

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

- Een cadeaubon van 50 euro;
- Twee cadeaubonnen van 25 euro;

Verder worden er onder de goede inzenders nog 
tien CD’s / DVD’s en boeken van Sjaak Bral verloot 
- plus als speciale prijs (ook voor foute inzendin-
gen) een advertentieblok t.w.v. 150 euro in DOH.

Doe uw best en veel plezier ermee!

Z       
In beide kruiswoordraadsels gaat het erom de slagzin te vinden. Dat doet u door in de twee regels onder het grote diagram de gevonden letters over te nemen uit de betreffende genummerde vakjes in de puzzel. Als u ze allemaal heeft gevonden verschijnt de gezochte slagzin. Bij uw inzending per e-mail of briefkaart  moet u de twee slagzinnen volledig vermelden. Zijn ze goed dan loot u mee om de prijzen. De uitslag wordt bekend gemaakt in de krant van dinsdag 14 januari.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56
57

58 59 60
61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79
80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100
101

1

48 99 85 56 83 32 76 26 82 45 74 84 53

92 5 77 69 54 12 47 64 62 10 13 19 39 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56
57

58 59 60
61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79
80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100
101

1

20 60 6 32 1 96 21

17 86 70 43 64 45 22 75 30

53 9 34 84 56 66 39 12 98 44 48 3 81 35 61

Horizontaal

1. Nederlandse radio- en tv-zender; 7. iemand die een zwervend bestaan leidt; 13. interna-
tionale code Ierland; 14. naam van de heilige maagd; 16. plaats in Brazilië (afk.); 17. burger 
van de stad Rome; 20. plezier; 21. in elkaar gevouwen vellen als deel van een boek; 23. grap 
(joke); 24. boomvrucht; 26. gedolven of gebaggerd veen; 28. schaakterm; 29. berggeel; 31. 
kunstmatige inseminatie (afk.); 33. in opdracht (afk.); 34. dierenhuid; 35. ongebonden; 37. 
plankje van een strokenvloer; 40. raamscherm; 41. persoonlijk voornaamwoord; 43. brood 
van fijn roggemeel; 45. plaats in België; 46. God van de zee; 47. lidwoord; 48. vrouw uit de 
beschaafde stand; 50. Amsterdams peil (afk.); 52. familielid; 53. Europeaan; 55. familielid; 
56. ongeveer (nagenoeg); 57. gode zij dank (Lat. afk.); 58. zuivelproduct; 60. eerstvolgende 
(afk.); 61. selenium (scheik. afk.); 62. meelmengsel; 64. oude lengtemaat; 65. vod; 67. 
kerel (vent); 69. kever; 71. nummer (afk.); 72. opstootje; 73. dagblad; 75. rij (reeks); 77. 
gedroogd gras; 79. uitroep van afkeer; 80. remonstrante gemeente (afk.); 82. heldendicht; 
84. meisjesnaam; 85. invalide (kreupel); 87. kunstig vaatwerk; 89. American Overseas Air-
lines (afk.); 90. het zoete dat de bijen uit de bloemen halen; 92. Engels bier; 94. mannelijk 
zaad; 96. Arab News Agency (afk.); 97. gifslang; 99. eventueel (afk.); 100. frisdrank; 101. 
een examen met goed gevolg afleggen.

Verticaal

1. zich moe gevoelende; 2. huidplooi; 3. vreemde muntsoort; 4. ontkenning (Duits); 5. 
lengtemaat (afk.); 6. mestvocht; 7. zoutachtig; 8. dierenhuid; 9. van het genoemde of 
bedoelde weg; 10. basta (fini); 11. deel van breuk; 12. een bepaalde afgepaste hoeveelheid 
(eten); 15. rijksoverheid (afk.); 18. alsmede; 19. hoogste gedeelte van een dak; 21. Ned. 
televisie omroepvereniging (afk.); 22. loopvogel; 25. olie (Engels); 27. nachtroofvogel; 30. 
Europese hoofdstad; 32. bak met lage rand op dak van auto’s; 34. gewicht; 36. muziek-
noot; 38. verbrandingsrest; 39. en anderen (afk.); 40. hectare (afk.); 42. bedehuis; 44. 
woonvertrek; 46. projectiel; 47. schermwapen; 49. raar (vreemd); 51. Ned. voetbalclub; 
52. snijwerktuig; 54. plaats in Gelderland; 58. brandstof voor de autosport; 59. grondsoort; 
62. telwoord; 63. oude man; 66. oosterlengte (afk.); 67. titel (afk.); 68. de onbekende (Lat. 
afk.); 70. ondernemingsraad (afk.); 72. paardenkam; 73. kruik (pul); 74. open plek in een 
bos; 76. Ned. voetbalclub; 78. een (Engels); 79. buffet (tapkast); 81. brandstof; 83. familie-
lid; 85. hemellichaam; 86. aanlegplaats voor schepen; 87. haal met een borstel; 88. bezig-
heid tot vermaak en ontspanning; 91. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 
93. laus deo (afk.); 95. eerste vrouw; 97. anno domini (afk.); 98. muzieknoot.

Horizontaal
1. chanteren (afdwingen); 7. groene Italiaanse bloemkool; 13. plaats in Brazilië (afk.); 14. 
zuivelproduct; 16. oude lap; 17. puntige uitwas op de huid van sommige dieren en plan-
ten; 20. rivier in Engeland; 21. hoffelijk (attent); 23. marmelade (confituren); 24. aanleg-
plaats voor schepen; 26. wang; 28. ijshok op een vissersboot; 29. brandstof; 31. familie-
lid; 33. Nederlands Kampioenschap (afk.); 34. gentleman; 35. griezelig; 37. Europese taal; 
40. laagte tussen twee bergen; 41. persoonlijk voornaamwoord; 43. deel van week; 45. 
meisjesnaam; 46. Japanse munt; 47. gedeputeerde staten (afk.); 48. rijstbrandewijn; 50. 
rijksoverheid (afk.); 52. Frans voegwoord; 53. smet (vlek); 55. rivier in Italië; 56. voorzaat 
(stamvader); 57. eerstvolgend (afk.); 58. militair voertuig; 60. kippenproduct; 61. rivier in 
Friesland; 62. rap (vlug); 64. aluminium (scheik. afk.); 65. kippenloop; 67. gemeentelijke 
gezondheidsdienst (afk.); 69. bitter vocht; 71. Chinese munt; 72. naam voor klein meertje; 
73. sterk hellend; 75. mannetjesbij; 77. deel van bijenkorf; 79. soort onderwijs (afk.); 80. 
academisch ziekenhuis (afk.); 82. land in Zuid-Amerika; 84. alvorens; 85. valstrik (truc); 
87. pas; 89. kappers opleidingsschool (afk.); 90. ijzerwerk (spijl); 92. jongensnaam; 94. 
hemellichaam (staartster); 96. houding die men aanneemt; 97. bouwmateriaal; 99. onder-
richt; 100. rustiek (dorps); 101. index (kaartsysteem).

Verticaal
1. vis van de familie der haringen; 2. te betalen bedrag voor een sociale verzekering; 3. 
boomsoort; 4. vogel van de familie der kraaien; 5. getijde; 6. ongaarne; 7. smal stromend 
water; 8. regeringsreglement (afk.); 9. Schotse stam (bende); 10. bergpas; 11. goddelijke 
uitspraak of openbaring; 12. rente; 15. voorzetsel; 18. hoeveelheid; 19. jong dier; 21. 
waagstuk; 22. ontkenning; 25. Nederlands automerk (afk.); 27. gewicht; 30. slot (afloop); 
32. schoonmaakgerei; 34. jongensnaam; 36. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 38. 
rondhout; 39. Nederlandse spoorwegen (afk.); 40. lidwoord; 42. bedehuis; 44. kleur van 
de hoop; 46. nauw straatje in een stad; 47. buitenmuur (pui); 49. herkauwend zoogdier; 
51. wijfjesschaap; 52. plaats in Gelderland; 54. schrijfgerei; 58. sokophouder; 59. plezier; 
62. krachteloos; 63. inheemse heester voor heggen; 66. voegwoord; 67. Greenwichtijd 
(afk.); 68. dinsdag (afk.); 70. jongensnaam; 72. grote hagedis; 73. noodsein (afk.); 74. 
lang smal stuk hout; 76. verzoekschrift; 78. algemene energie raad (afk.); 79. Chinese ver-
micelli; 81. verpakkingsmateriaal; 83. garde; 85. oud Italiaans betaalmiddel; 86. eetlust; 
87. knevel; 88. polikliniek (afk.); 91. aangesloten bij een vereniging; 93. deel van bijbel 
(afk.); 95. snijwerktuig; 97. nuttig insect; 98. neon (scheik. afk.).
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edere zaterdag iddag was er op de zolderetage 
van de school een honk-bijeenko st, onder lei-
ding van akela reurniet. Het was een echte ou-
derwets grote houten zolder et zware balken, de 
zogenoe de nesten  aan de schuine kant waren 

ooi afgeti erd. r waren bij ons vier nesten, 
elk van ongeveer zes welpen. lk nest had een 
kleur, zelf zat ik in het bruine. ls ik het ij goed 
herinner waren de andere drie kleuren wit, rood 
en grijs. ie tot welk nest behoorde kon je zien 
aan een gekleurd driehoekje dat je oeder op 
de linker ouw van je groene welpentrui oest 
naaien. r waren ook rangen in het nest  een 
gids  herkende je aan twee gele banden op zijn 

ar  en een gids-helper  aan een enkele gele 
band, et op de pet twee sterren of een enkele, 
naast het wolven-insigne. et vier jonge welpjes 
erbij was het nest dan co pleet.

I
oordat het zo ver was dat  je er echt bij hoorde 
oest je worden ge nstalleerd .  daarvoor 

klaar te zijn oest je eerst goed het  welpen-
boekje  doorne en, et allerlei regels, wetens-
waardigheden en instructies, en bij ons oest je 
natuurlijk ook het nodige over ater a iaan 
kunnen vertellen. at was dus leren geblazen. 

kela reurniet overhoorde je, o  vast te stellen 
of je er goed op had gestudeerd. ls dan de grote 
dag van de installatie daar was, ocht je voor het 

eerst trots je unifor  dragen en was je voortaan 
een echte welp. r werden op zo n dag eestal 

eerdere nieuwe welpen tegelijk ge nstalleerd. 
ind jaren 50 was het nog best wel bijzonder 

zo n gebeurtenis, ook de ouders van alle nieuwe 
welpen in spe werden er voor uitgenodigd.
Heel ooi was ook dat je bij de installatie een 
klein wit e aille bordje kreeg et de groene lelie 
erop, het e blee  van de scouting. oor thuis op 
de voordeur of de deurpost, zodat iedereen kon 
zien: hier woont een padvinder

S
Het welpentenue dat ik vanaf de dag van de 
installatie ocht dragen, was gekocht in de grote 
scoutingwinkel aan de eestraat in en Haag, 
schuin tegenover hotel bassador. at was 
waar je alle kleding en aanverwante artikelen kon 
vinden, zoals de spullen die nodig waren voor het 
ka peren door de welpen en de verkenners.

ij van de a iaangroep kwa en er voor een 
rode chotse geruite das, et als strop een ge-
vlochten leren ring die sloot et een drukknopje. 

n natuurlijk voor de groene trui en de korte 
bruine ribbroek. n voor aan de hoge kousen 
hadden we groene kwastjes aan elastiek nodig.
n de scoutingwinkel was ook van alles ver-

krijgbaar over ord obert aden owell, de 
grondlegger van de padvinderij.

R
ls je op zaterdag iddag naar het honk kwa  
oest je eerst gehurkt gaan zitten in je eigen nest. 
achtend op akela reurniet, die op een gegeven 
o ent et een schreeuw en een tote paal in 

haar hand tevoorschijn kwa  uit haar hok. an 
liep ze naar het idden van de zolder en ging 
daar op een stuk boo sta , van een centi eter 
of veertig hoog, staan. at was voor ons het 
teken o  het nest uit te rennen en een kring 
rond de akela te aken, vervolgens uitroepend: 

kela, wij doen ons best  . ip, jip, jip  f-
gerond door een stap voorwaarts, et twee keer 
twee vingers aan de pet.

e akela had natuurlijk ook helpsters en dat 

waren alou, Hathi, agheera en aksha. ij 
hielden ons bijvoorbeeld bezig et het leren van 
allerlei soorten knopen, als de platte, de paalsteek 
en de astworp. aar verder ook et speurtoch-
ten, spelletje, knutselen en bijzondere opdrach-
ten. et so ige dingen kon je ook insignes 
verdienen, als je dieper kennis na  van iets. ie 
behaalde insignes, die werden aangetekend in het 
welpenboekje en waar je een stoffen onderschei-
ding bij kreeg, kon je dan weer door je oeder 
op je ouw laten naaien. Hoe eer insignes op je 

ouw, hoe ooier  Het waren onderscheidingen 
waar je trots op kon zijn.

J  
en jaarlijks terugkerend evene ent waar we als 

welpengroep van ater a iaan aan deelna en 
was de uinen ars van 10 k , startend op het 
terrein van het ilvaka p aan de uinlaan. r 
waren er zo nog twee elk jaar: de ode ruis-

ars en de vondvierdaagse.
aar het eest eigen jaarlijkse evene ent bij 

de padvinderij  was het beroe de Heitje voor 
een karweitje , als we et een boekje langs de 
huizen gingen o  te vragen of we een huishoude-
lijk klusje of iets anders ochten doen voor een 
heitje  dat was een kwartje , oftewel 25 cent. 

o s oest je wel eens boodschappen doen bij 
de bakker of de slager, of de stoep aanvegen, de 
koperen bel poetsen en/of de brievenbus poetsen.

n als het eerwerk  was dan kreeg je er bij 
so ige ensen er wel eens twee heitjes voor. 

aar het kwa  ook voor dat ensen je voor 
dat ene kwartje overdreven veel lieten doen. e 
durfden daar trouwens nooit iets van te zeggen, 
van zulke kinderslavernij  en deden dan aar 
wat die volwassenen opdroegen.

B  
p zaterdagen dat het ooi weer was, vooral 

in de zo er dus, gingen we naar buiten et de 
welpengroep, naar landgoederen als de aaphorst 
of olleveld of naar de osjes van e . e werd 
dan wel van tevoren gevraagd o  et de  ets te 
ko en  had je er zelf geen, dan oest je zorgen 
dat je bij een ander achterop kon. angeko en 
op de plek was er dan een speurtocht, deden we 
spelletjes of speciale verkennersopdrachten , 
zoals water koken op gesprokkeld hout of ka p-
vuur aken - zonder lucifers of aansteker

J
en feno een binnen de scouting was de  ereld 
a boree, waar heel veel padvinders vanaf 14 

jaar uit verschillende landen bij elkaar kwa en. 
n 1 5 , een jaar voordat ik zelf bij de welpen 

van ater a iaan kwa , was er een hele grote 
in ngeland. e padvinderij vierde in dat jaar z n 
50-jarig bestaan. Het oet geweldig zijn geweest 
o  er bij te zijn.

aar voor ij was het hoogtepunt in n 
padvinderijbestaan vooralsnog op ka p gaan  
in de grote schoolvakantie. en week lang, dat 
was wat  e eerste keer dat veel welpen dat ee-

aakten, was voor hen de eerste keer dat ze zo 
lang van huis waren, et elders slapen en alles 
wat daar bij kwa  kijken.

en aantal weken van tevoren kreeg je een 
lijst ee voor je ouders, opso end wat je al-
le aal ee oest ne en en niet vergeten. lles 

oest ge erkt  worden wat je in je plunjezak 

of weekendtas oest eene en  
et je initialen, in ijn geval alles 
. . n onderbroeken, op sokken, 

handdoeken en noe  aar op. en 
hele hoeveelheid labeltjes van s al 
wit band et rode letters konden je 
ouders bestellen bij een anufactu-
ren-winkel. elfs je eigen bestek dat 
je oest eene en, je ok, zeep-
bakje en dergelijke oesten worden 
ge erkt. aar dat gebeurde dan et 
een stukje Hansaplast waarop et pen 
je initialen waren geschreven. odat 
na het ka p iedereen weer zijn eigen 
spullen ee naar huis kon ne en. Nu 
is dat isschien anders, aar 8   jaar 
oude welpjes vergaten wel eens wat. 

ok herinner ik ij de enor  grote 
veiligheidsspelden die werden gebruikt 
o  het beddengoed bij elkaar te houden, voor de 
dekens en de kussensloop.

O  
n dan was het eindelijk zover op de beloofde 

zaterdag iddag dat we naar ka p zouden 
vertrekken. achten op straat op de ko st van de 
grote vrachtwagen van de  r a . v.d. esten 

erhuisbedrijf. odra die voorreed werden de 
bagagerui tes volgestouwd et de plunjebalen, 
weekendtassen en houten kisten et spel a-
teriaal. aar er werden ook tafels ingeladen, 
bankstellen, pannen, kratten li onade et cetera. 

cht alles dat nodig was o  24 kleine welpen 
van ater a iaan een onvergetelijke week te 
bezorgen.

n wij, de welpjes zelf, oesten er ook nog in, 
in die verhuiswagen. uders, broertjes en zusjes 

zwaaiden ons op de ient, waar we vertrokken, 
uitbundig na. Niet dat we daar veel van zagen, 
want zitplaatsen en bergrui tera en had de 
vrachtwagen niet. Het was het zaak een zachte 
plunjebaal te vinden o  op te gaan zitten of lig-
gen. e achterklep van de wagen ging natuurlijk 
dicht, aar de huif bovenin bleef open, o  ons 
frisse lucht te gunnen tijdens de tocht.

eestal gingen we richting rabant, elgi , 
ergens bij de grens, zoals undert, estelbeers 
of iddelbeers  ik herinner ij iddelbeers 
ook vooral o dat daar de eerste vrouwelijke 
burge eester werd ge nstalleerd en dat zij bij die 
gelegenheid een af auto obiel cadeau kreeg.

O   
Na een paar uurtjes rijden, et wat plasstops er 
tussen, kwa en we aan bij de boerderij waar we 
onze week gingen doorbrengen, de boer en/ of 
boerin stond al ons op te wachten boven aan het 
erf et eestal een klein boerderijhondje, z n 
keffertje. ie was eestal gelijk dikke aatjes 

et de eesten van ons, waardoor hei wee 
naar het thuisfront niet zo n kans kreeg. ls 
stadsjongetjes uit en Haag verkenden we de 
boerderij binnen en buiten nieuwsgierig, in de 
eerste plaats natuurlijk onze slaapplaatsen in 
de stallen. e koeien die daar hadden over-
winterd liepen nu heerlijk buiten te grazen in de 
wei. et het stro, dekens en de grote veiligheids-
spelden oesten we een atras i proviseren.

e akela stelde roosterdiensten in voor de 
schoon aak, het tafeldekken, keukencorvee, 
het afwassen en nog een hele lijst andere taken 

die oesten worden verricht, ook 
rondo  de boerderij.  ons bezig 
te houden werden er veel activitei-
ten georganiseerd, zoals zwe en 
in een ven of een eertje. aste 
prik was ook een sportdag. ls je 
prijswinnaar was op een bepaald 
onderdeel, won je een soort leren 

edaille/insigne, die op de tote -
paal van de groep werd bevestigd 
als herinnering.

o s ochten we et de boer 
ee op de tractor, als hij het 

weiland opging o  de koeien 
te elken. at was een hele 
belevenis. Het elken werd 
trouwens nog et de hand ge-
daan, wat een hoop tijd in beslag 

na . ok gingen we eieren rapen.
pannend vond ik de ka pvuren die werden 

ge aakt als de sche ering inviel. ekker 
war  rond het vuur et een glaasje ranja voor 
iedereen. o s ging een van de leidsters dan 
op haar gitaar spelen en zingen. k herinner ij 

inging aja jippie jippie je . ot het bedtijd 
werd, zeker voor de eerstejaars welpen niet te 
laat op de avond. e oudste welpen, de gidsen 

dus, ochten wat later naar bed en kregen van de 
leiding nog een afzakkertje ranja wedero  voor 
ook zij naar bed toe oesten. lapen zonder papa 
of a a in de buurt viel voor so igen nog niet 

ee, bovendien lag zo n strobaal natuurlijk niet 

zo geriefelijk als het lekkere atras thuis. ls het 
echt niet lukte en de hei wee te groot werd, dan 
kwa en de ouders een welpje wel eens ophalen 
na een paar dagen.

N  
elf heb ik drie  vier jaar bij de welpen van a-

ter a iaan gezeten. ls je twaalf jaar werd ging 
je naar de verkenners  toe, ook onderdeel van de 
padvinderij. e verkenners hadden hun rui te 
op de begane grond van de school aan de ient 
en Hortensiastraat. e leiding was in handen van 
hop an Gribnau. Het welpenunifor  kon in de 
kast en je begon weer onderaan in de rangorde, 

et een nieuwe uitdossing. en kakikleu-
rige hoed, een verkennersshirt en je oest 
een verkennersstok  aanschaffen.
en aantal weken voordat het zover was 

ging je op de zaterdagen al een beetje 
rondkijken bij de verkenners, o  kennis 
te aken en o  uit te vinden of je het 
wel leuk zou vinden. elf zag ik het niet 
zo zitten, net als veel andere vriendjes bij 
de welpen trouwens, die het ook wel zo n 
beetje gezien hadden bij de padvinderij. 
n ijn geval kwa  het ook doordat ik 

ontzettend graag op voetbal wilde  n dus 
ging ik naar de voetbalvereniging van de H. 
H. a ilieschool en kerk en dat was H  

e Haagsche o s oo s atholiek . 
ij H  heb ik vele jaren et plezier 

gevoetbald, bij de junioren en de senioren 
op portpark ckenburg in kijkduin. Helaas 

bestaat deze vereniging niet eer.

nton ringer
an on ringer@ho mail.com
Gouda

In 5  in  Anton rin er bij de ad inderij  o  re ies te zijn bij de el
en roe  die as enoe d naar de Bel is e issionaris Pater a iaan  e 
roe  oorde bij de  a ilie er  en jon enss ool  aan de ient  ortensi

astraat  Anton aalt ier in oord en beeld erinnerin en o  aan die tijd  ij 
enoot er an tot zijn t aal de  aar toen ond ij et tijd oor iets anders  
oetballen bij e aa s e Bo s Roo s at olie

    S                      5 

e e en roe  an ater amiaan, o  a e a reurniet

- Ti dens een kampweek met de welpengroep aan de Belgische grens.- - Een trotst portret van de hele groep, met de leiding en de boerin in het midden. -

O   D
 D  4      B           
             

n nove ber 1884 werd bij he zelf lepra vastgesteld. anvankelijk beschuldigden critici he  van ontucht et een vrouw, o dat in die tijd en ervan uitging 
dat lepra een gevolg was van s  lis. aaro  werd hij regel atig onderworpen aan vernederende edische onderzoeken. a iaan was waarschijnlijk al vanaf 
18 6 door de ziekte bes et. et de hulp van vier anderen bleef a iaan echter verder werken tot veertien dagen voor zijn dood. Hij werd begraven onder de 
pal boo  die he  tijdens de eerste weken op het eiland tot onderko en had gediend.

en vrouw uit Hawa  genas in 1 8 op onverklaarbare wijze van uitgezaaide longkanker nadat ze had gebeden op het graf van a iaan. Haar arts stond 
versteld en stuurde de longfoto s naar o e. e oo s- atholieke erk erkende deze genezing als een wonder. erder was een ranse zuster al iraculeus 
genezen van dar kanker na een gebed tot a iaan. e beide wonderen sa en lieten de heiligverklaring van a iaan toe.

orig jaar, in oktober 200 , werd ater a iaan of  cieel heilig verklaard. ijdens de dienst in de int- ietersbasiliek in o e, zei de paus onder eer:  
hristus na te volgen heeft pater a iaan niet alleen zijn geboorteland verlaten, aar ook zijn gezondheid op het spel gezet: daaro  heeft hij het eeuwige 

leven beko en. egenover deze edele  guur herinneren we eraan dat het de liefde is die eenheid schept. n navolging van int- aulus spoort pater a iaan 
ons aan te vechten voor de goede zaak, niet voor de strijd die verdeeldheid brengt, aar die ensen sa enbrengt.

- Allemaal pet es op, met sterren voor de gidsen. -

- Het hond e op de boerderi  was al snel 

maat es met iedereen. -

- In een kring gehurkt rond de akela, fi er op een stuk boomstam met de totempaal in haar hand.. -

- DHBR  1 in 19 4 op het veld van Adelaars Staand v.l.n.r: Ben v. Ockenburg, arcel 

Stei n, Gerard Bosker, Harry Rouwendaal, Ton v.d Vlugt, eo oelemi , Charles 

Jungslager en leider Dhr.Verwer. ittend v.l.n.r: Anton Vringer, arel oor, v.Beek, 

Theo v. Oppen, Willem Verbakel, aul Dorrestei n en Hans v. oert. -

- et de welpen van het eigen nest bi  bundels aren op het veld -

- In een elf gemaakte hut’ van takken, in wigwam-

vorm boven een kuil -

- De Duinenmars in 19 9, vast onderdeel op het programma van de padvinderi  -
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www.cuvo.nl
070 3469571

Uw uitvaart in goede handen.

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

van der Valk

orgeloo  wonen in e re i entie 
Wie het na een druk leven wat rustiger aan wil doen, orgelo er wil wonen, maar i n elfstandigheid 
niet wil opgeven, kan tot op eer hoge leefti d wonen in een Service  at. Rust, veiligheid, comfort, vri  
van vele dageli kse beslommeringen. en woont onder org, maar er is een alarmeringssysteem 
met orgopvolging beschikbaar als dat nodig mocht i n.
 

ervi efl at ekker ag e 
met 11  t ee- en drie amer-
appartementen  ideaal gesi-
tueerd   vla bi  in elcentrum 

aldec  dic tbi  eer  os en amilie 
badplaats Ki duin  De ers ag e ee t 
een uitste ende verbinding met et open-
baar vervoer  ervice  at De ers ag e 

ee t onnige 2 amer appartementen te 
uur vana   1250 00 inclusie  service-
osten en voorsc ot stoo osten  

Komt u gerust langs  i  op de ebsite o  
maa  een a spraa  voor een be ic tiging

ervi efl at ekker ag e  
alt e oorder ierstraat 12

2551  Den Haag  el  0 0- 10
service  atde ers ag e nl   

in o service  atde ers ag e nl

ervi efl at ag e u n 
bestaat uit 1 t ee- en drie a-
merappartementen  Het is een 
leinsc alige unie e service  at 

midden in de Haagse duinen  oor ieningen 
als priv  par eergelegen eid  in els op 
loopa stand en openbaar vervoer voor de 
deur geven et leven op u  oude dag een 
orgeloos en prettig ara ter  ervice  at 

Hag edu n ee t onnige 2 amer appar-
tementen te uur vana   12 00 inclusie  
service osten en voorsc ot stoo osten  
Komt u gerust langs  i  op de ebsite o  
maa  een a spraa  voor een be ic tiging

ervi efl at ag e u n  
Ki duinsestraat 11
2554  Den Haag  el  0 0- 2 20 

service  at ag edu n nl          
in o service  at ag edu n nl

i n e e en  Op het terrein van Dekkershaghe is voldoende parkeergelegenheid. Hag-
heduyn heeft een priveparkeergelegenheid en aparte garages die u kunt huren.  kunt famlie 
en kennissen laten logeren voor een kleine vergoeding per dag in ons logeerappartement. 
Huisdieren i n toegestaan. Er is geen leefti dsgrens, maar wel dient men elfred aam te i n.

e ere woen ag i ag i  et  U  
in ag e u n en ekker ag e  vana  00  00 uur 

angesloten bi  tic ting Dienstverlening ervice  ats  

roblemen met lo en  
chaf r  januari een rollator aan.

eenhakker is erkend le erancier an meerdere 
org er ekeraars  aaronder O  en elta 
lo d. Met een er ij ing an u  huisarts kunt u 

o  ertoon an u  org as en u  legitimatiebe ijs 
direct een rollator bij ons mee krijgen.

ij stellen de rollator recies o  maat oor u af.

Maak nu nog gebruik an de e mogelijkheid en 
be oek on e sho room uiterlijk  december. 

e kof e staat oor u klaar

r . . an Mooklaan     ijs ijk 
       rijs ijk beenhakker.nl

.beenhakker.nl

Elke dag op reis, 
zonder autorijbewijs

Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both  Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk  Tel. 0180-661551
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Opinie

O      I Hans 
Roodenburg

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

Nee  de et tege oetko ing chro-
nisch zieken en gehandicapten tcg . 

r zijn aar weinig betrokkenen die 
begrijpen hoe deze regeling werkt.
Het zijn voor een groot deel ouderen die 

et dit douceurtje  te aken hebben. 
ls het gaat o  cht chronisch zieken, 

zal nie and hen deze  nanci le tege-
oetko ing isgunnen. aar, zoals zo 

vaak blijken bij de uitwerking van de 
regeling toch weer groepen bedeeld  te 
worden waarvoor het  nanci le voor-
deel niet is bedoeld. e weede a er 
is daarvan in iddels ook overtuigd en 
daaro  zal inister chippers olks-
gezondheid  waarschijnlijk de regeling 
voor volgend jaar aanpassen.

WT
e alge ene tege oetko ing tcg  

over 200 , die eind deze aand wordt 
uitbetaald, kan niet eer worden 
gewijzigd. U krijgt he  auto atisch als 

u aan de voorwaarden voldoet. ocht 
u denken dat u er recht op heeft, aar 
heeft u geen beschikking gekregen, 
kijk dan op www.hetcak.nl of bel het 
gratis infor atienu er 0800-0300. 

ant het gaat o  behoorlijke bedragen, 
die vooral voor ensen in de lagere 
inko ensgroepen van harte welko  
zijn. ie 1 januari 200  het gaat o  
d t jaar  jonger dan 65 was, aakt kans 
op een lage tege oetko ing van 300 
of op een hoge tege oetko ing van 

500. as en op die datu  ouder dan 
65, dan gaat het respectievelijk o  150 
en 350.

at zijn de voorwaarden o  daarvoor 
in aan erking te ko en  e eerste, 
zeer acceptabel, is dat en langdurige 

-zorg krijgt. e tweede oge-
lijkheid is dat en langdurig hulp heeft 
in het huishouden via de ge een-
telijke  o. ij dit criteriu  is de 
tege oetko ing al eer discutabel. 

ers, oet ie and die zichzelf nog 
redelijk kan bedruipen in z n eigen huis 
n isschien zelfs een wat hoger inko-
en heeft, ook dit bedrag nog krijgen 

terwijl de o zelf al et forse sub-
sidiestro en te aken heeft  e derde 

ogelijkheid is nog twijfelachtiger, 
na elijk dat en bepaalde zorg vergoed 
krijgt op basis van de orgverzekerings-
wet. Het  noe t:

 ehandeling in een ziekenhuis of 
revalidatiecentru  in 2008.

 siotherapie of oefentherapie voor 
bepaalde chronische aandoeningen in 
200 .

 fna e van eer dan 180 standaard 
dagdoseringen van bepaalde edicij-
nen in 200  ook nog bepalend voor 
co pensatie van het eigen risico in de 
zorgverzekering .

 ankoop of reparatie van bepaalde 
hulp iddelen.

R
ooral bij de laatste drie criteria kan 
en zich afvragen of dit rondpo pen  

van collectieve gelden wel rechtvaardig 
is. ers, bepaalde  nanci le risico s 

ag en best zelf lopen. e ne en 
onszelf aar als voorbeeld. k heb een 
f siotherapeut die ij aandelijks  en 
geheel vergoed - behandelt  tegen chro-
nische l foedee  in de linkerar . Het 
is hinderlijk, aar ik heb er niet zoveel 
last van. k krijg deze aand 500 euro 
van het  overge aakt  n d t ter-
wijl ik een rui  odaal inko en heb.
Het is natuurlijk heerlijk dit bedrag uit 
de overheidsruif te krijgen. aar heb ik 
het hard nodig  Nee  k heb er daaro  
geen oeite ee dat de inister in een 
aangepaste regeling tcg dit douceurtje 
afpakt. at geldt ook voor een aantal 
andere, nogal rui  gestelde, criteria. 
Het gevaar is natuurlijk dat de rege-
ling nog ingewikkelder wordt.  de 
regeling heel si pel te houden, zou je 
he  eigenlijk oeten beperken tot het 

-criteriu  en tot een bepaalde 
inko ensgrens. Natuurlijk zullen weer 
andere ensen gaan koeren, aar je 
kunt niet et iedereen rekening houden. 

e zijn alle aal gelijk, aar in lijf en 

leden kunnen we behoorlijk verschillen.
eze tcg vervangt grotendeels de 

regeling buitengewone uitgaven die 
en v r 200  via aangifte in de 

inko stenbelasting kon doen. eze  s-
cale aftrekposten leidden teveel tot het 
opvoeren van kosten in de gezondheids-
zorg die feitelijk niks te aken hadden 

et vervelende ziektes, handicaps en 
dergelijke.

e noe en hier aar drie aftrekposten 
die steeds eer werden opgevoerd: lu e 
brillen, eigen onnodige schoonheidsbe-
handelingen en chi ue hulp iddelen. 

verigens bestaat er voor bepaalde en 
noodzakelijke  e tra zorgkosten die 

en zelf oet betalen  nog steeds een 
 scale aftrekregeling.

Het rondpo pen van geld in de gezond-
heidszorg blijft doorgaan. o s terecht, 
so s heel onterecht. n dan hebben we 
het nog niet over het kostbare uitvoe-
ringsapparaat en de vele a btenaren 
die hier ee aan de slag blijven. k ben 
benieuwd hoe de politiek hierin het be-
zuinigings es gaat zetten. ls er weer 
belangrijk nieuws is aan het front, dan 
leest u het in deze krant. aar geniet 
eerst lekker en ik hoop dus zonder 
zorgen van de feestdagen  

W           D      
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e  rondpo pen v n geld in de ge ond eid org en de ij e orende re r ie o den de poli iek e ig  en voor eeld i  de lge ene ege oe ko ing voor roni  ieken en ge ndi p en  
en ening over de e g  ee   ook erv ringen o  n dere vr gen  d n k n   die ren n r rooden rg deo d gen r nl

E   

E      
  

ch  aar geleden zi n mi n schoon
ouders o erleden. e nala enschap 
is a gewi eld door een no aris. i n 
man en zi n drie roers waren de 
er genamen. an hen is er ech er n 
nooi  ge raceerd. l die i d lee  de 
oor hem es emde er enis gereser
eerd s aan. e  gaa  om een heel 

aardig edrag. i n raag is  hoe gaa  
he  erder en maa  mi n man nog ans 
een deel an he  gereser eerde geld 
oor de nie  op e sporen ouds e roer 
e ri gen  

U snijdt een ingewikkelde en proce-
dureel o slachtige kwestie aan. r is 
hierbij sprake  zoals dat heet  van 
een gedeeltelijk onbeheerde nalaten-
schap . aarbij speelt de door de recht-
bank aangewezen vereffenaar  een 
rol. at is degene die alles verdeelt, 
ver oedelijk in dit geval de notaris. 

e vereffenaar oet zijn uiterste best 
doen de spoorloze erfgenaa  op te 
sporen en krijgt daarvoor in principe 
drie jaar de tijd. e kosten voor he  
of haar ko en uit de nalatenschap. 
Na die drie jaar zijn er nog ingewik-
kelde vervolgprocedures waarbij de 

rechtbank is betrokken n de overheid 
als laatste belanghebbende. ok oet 
alles gebeuren in overleg et de andere 
erfgena en. Uiteindelijk strijken niet 
de andere erfgena en het erfdeel van 
de onvindbare erfgenaa  op. at kan 
alleen als bewezen wordt dat de spoor-
loze broer van uw an is overleden en 
dat uw an ede  de wettelijke erf-
genaa  wordt. Het is na elijk de staat 
die uiteindelijk  en pas na twintig 
jaar als de nalatenschap is opengeval-
len  het deel van de niet eer terug 
te vinden erfgenaa  krijgt. Het ziet er 
naar uit dat uw an en zijn andere nog 
levende en traceerbare broers nog even 

oeten wachten. Hoe het ervoor staat 
kan uw an overigens ook vragen bij 
de betreffende vereffenaar.

N   
   

 he  gehoord da  me  een langs le
end es amen  i  o erli den an een 

par ner he  ophe en an een gezamen
li e en o  re ening nogal wa  os en 
me  zich mee reng . oe eel zi n deze 
os en

ie kosten zijn per bank verschillend. 
n de eeste gevallen gaat het o  een 

naa swijziging. ie kosten vallen wel 
ee. el zal er vaak een verklaring 

van erfrecht oeten worden overhan-
digd. aarvoor oeten  noodzake-
lijke  kosten worden ge aakt bij een 
notaris die afhankelijk zijn van zijn 
werkzaa heden. ovendien is door-
gaans - ook voor andere zaken - een 
verklaring van erfrecht nodig en oet 
u vanwege het testa ent toch al naar 
een notaris.

N     
  

a  aar huweli  en i  gescheiden 
en he  nu  i  aar na de scheiding  
een riendin waarmee i  wil rouwen. 
ndien i  om e o erli den hee  

dan mi n e  o  huidige ech genoo  
aanspraa  op mi n pensioen  r is 
des i ds in he  ech scheidingscon enan  
geen duideli e a spraa  gemaa  o er 
pensioenrech en. i n e  wer  nog en 
hee  o er onze huweli speriode haar 
eigen pensioen opge ouwd.

ij echtscheidingen worden tegen-
woordig altijd pensioenrechten ver-
evend . at betekent dat de pensioen-
rechten, opgebouwd tijdens huwelijk 
van beide partners, et elkaar worden 
vergeleken. ls blijkt dat de een dan 
veel eer pensioen heeft opgebouwd 

dan de ander, oet een verrekening 
plaatsvinden, eestal in een recht dat 
de partner et het inste pensioen op 
65 jaar krijgt toebedeeld. edere echt-
scheidingsadvocaat is daarop gespinsd. 
Hoe dat bij u is gegaan, weten wij niet. 
Het is raadzaa  zelf uit te zoeken wie 
welke nabestaandenrechten heeft. Uw 
nieuwe partner heeft dus weer et uw 
pensioen te aken vanaf de datu  dat 
zij et u is gehuwd.

 

Z      
    

i n schoonmoeder hee  een er pach
con rac  oor haar a an ie ungalow. 

a  loop  innen or  a . u wil de 
eigenaar de er pach pri s  ondan s 
da  die gedurende de arige ermi n 
meerdere eren is ge nde eerd  gaan 
er i oudigen. ag di

llereerst: erfpacht is een zakelijk 
recht. at wil zeggen dat het recht 
verbonden is aan de onroerende zaak, 
in dit geval de grond, en niet aan 
een persoon. rfpacht valt onder het 
privaatrecht. en erfpachtrecht kan 
dus altijd verkocht worden, zonder dat 
daar toeste ing van de gebruiker 
voor nodig is. e voorwaarden, zoals 

vastgelegd in het erfpachtcontract 
blijven na verkoop hetzelfde. n o  
die voorwaarden gaat het in uw vraag. 
Het hangt dus daarvan af of na a  oop 
van het erfpachtcontract de prijs ineens 
enor  opgehoogd kan worden.

r zullen altijd bepaalde grenzen van 
redelijkheid en arktconfor e situ-
atie  in acht oeten worden geno en 
als de grondeigenaar de erfpacht 
ineens fors duurder wil aken. ant 
daarop zal uiteindelijk  een rechter 
zich in zijn uitspraak - indien een 
con  ict ontstaat - baseren.

ls het contract a  oopt, zal eerst oe-
ten worden getracht tot overeenste -

ing te ko en tussen de verpachter en 
de huidige  pachter.
Het is niet zo dat de eigenaar de 
verpachter  zich ineens tot een andere 
contractpartij kan wenden. at zal de 
rechter eventueel  eewegen. oor 
de rest kunnen wij u niet adviseren. 
Het lijkt ons dat uw schoon oeder 
zich het beste kan wenden tot andere 
eigenaren van de vakantiebungalows 
die waarschijnlijk et dezelfde situ-
atie te aken hebben. nders zal zij 
juridisch advies oeten inwinnen als 
zij niet tot overeenste ing ko t et 
de verpachter.
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n de jaren vijftig troffen jongens elkaar nu 
een aal eer op straat dan tegenwoordig. r 
was nog nauwelijks  en al hele aal geen 
internet. ersonal co puters en obieltjes waren 
er nog niet, i ods en i ads even in, er werd niet 
getwitterd en contacten onderhield je niet via 
H ves, acebook of N- essenger. ok het 
begrip loungen  bestond nog niet, jongens voet-
balden gewoon buiten et elkaar, et jassen als 
doelpalen. n er werd  ink ge  etst. et een pak 

ing orn achterop en onze hengels,  aldus on 
Henderick , wel tot dichtbij ordrecht.  aar 
het jaarlijkse hoogtepunt van ver aak, zo aakt 
hij duidelijk, was het 
rausen van kerstbo-

en. Hij weet haar  jn 
uit te leggen wat daar 
nu eigenlijk het grote 
plezier van was.

   
Het was gewoon de 

spanning, de eer te 
scoren voor je straten-
groep,  vertelt on 
Henderick . o veel 

ogelijk kerstbo en 
en ander brandbaar 

ateriaal verza elen en 
dan op oudejaarsavond 
de  k erin, vanaf een 
uur na twaalven blijven 
rondlopen o  te kijken 
wie de grootste  k voor 
elkaar had gekregen. n daarna het sta hout nog 
lang te zien nagloeien .
k geloof het blindelings, want ik deed er in ijn 

buurt uiderparklaan  niet echt aan ee. e 
klein en te  jn gebouwd, anal seer ik achteraf.

et een toelichting op de econo ische o -
standigheden van de jaren vijftig wordt ook het 
kader van het rausen steeds duidelijker. on 
Henderick  legt het uit. Na de oorlog hadden 
we een  ar etierig bestaan, kerstbo en kwa en 
pas geleidelijk aan in beeld. e hadden thuis 
aanvankelijk eigenlijk liever een lekkere kip op 

tafel et kerst dan een boo  in huis. allen en 
andere sieraden voor de boo  waren bovendien 
behoorlijk duur. aar begin jaren vijftig kwa en 
dan toch de kerstbo en en begon ook het rausen. 

l vanaf n negende jaar was ik graag buiten, 
speelgoed deed e niet zo veel. k ging liever 

et n vrienden et een zelfge aakte zeepkist 
et kinderwagenwieltjes naar de avornin 
oh anlaan o  daar van de duinen hard naar 

beneden te rijden. r was verder niet zoveel te 
doen buiten. n al heel jong raakte ik betrokken 
bij het rausen .

B   
ls on Henderick  een aal op dreef is et 

vertellen over zijn jeugdzonde wordt hij als aar 
enthousiaster. Het begon eigenlijk al in de 
herfstvakantie et het verza elen van oude au-
tobanden. n de eerste jaren beperkten we ons tot 
de kerstbo en, aar die banden kwa en toch al 
snel in beeld. eer later kwa en daar ook nog 
de oude bankstellen bij. r waren ensen die de 
bo en zelfs voor ons bewaarden na de kerstda-
gen. aak waren het bo en die op de laatste dag 
voor kerst voor een prikkie waren gekocht op de 

e raus roe  bestond uit een aar buurt rienden an Ron enderi  Rinus  
no  een Rinus  an  Robbie  Ron zel  en jors  tra e renzen oet je niet 
aan et be ri  buurt erbinden  et in  o  een aar straten o  en nabij de 

ude ansstraat  de aa ade  de enestetlaan en de Allard Piersonlaan  e 
raus roe  erd sa en esteld o  basis an straat riends a
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Kerstbomen  rausen in aa  e o  

- Rellet es op de Goeverneurlaan in 19 , de ongens moesten er soms  ink de 

kuierlatten in etten om uit handen van de hermandad te bli ven. -

- Ron Henderick : “ a de fase van de vuisten’ ben ik afgehaakt, want fi etskettingen en boksbeugels behoorden niet 
tot mi n standaarduitrusting.” . -

Deze week:

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

-advertentie-

Deze week:

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

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westdoc: figuranten
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
Kerst met de Jostiband
Verkeersjournaal

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Wat nou Zuid-Holland?!
Verkeersjournaal

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

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

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

‘Kerst met de Jostiband’ op TV West
TV West viert Kerst met de Jostiband. 
TV West-programmamaker Johan Over-
devest volgde de leden van de Jostiband 
in de spannende, drukke weken in de 
aanloop naar het jaarlĳ kse Kerstconcert. 
Het bĳ zondere programma is vanaf deze 
week te zien is op TV West. 

In Kerst met de Jostiband volgt Johan 
Overdevest de orkestleden tĳ dens de re-
petities en in hun persoonlĳ ke leven. Hoe werken ze toe naar dit concert? Daar komt nog 
aardig wat bĳ  kĳ ken. Lukt het Theo bĳ voorbeeld om op tĳ d alle nummers onder de knie te 
krĳ gen? En zal Jos er bĳ  zĳ n dit jaar? Jos heeft  een belangrĳ ke rol in het orkest, maar door 
ziekte is hĳ  er de laatste tĳ d niet bĳ  geweest. Johan praat daar met hem over en laten we ho-
pen dat hĳ  met Kerst wel op het podium kan staan. Carola is vrĳ  nieuw bĳ  de Jostiband en 
komt nu voor de eerste keer op televisie. Hoe zal dat gaan? Gelukkig wordt ze hierin goed 
begeleid door haar vriendin Katy, die al langer in de Jostiband speelt.

Uitzendtijden
Deze en meer verhalen, en natuurlĳ k heel veel kerstmuziek, zĳ n te zien en te horen in de 
serie ‘Kerst met de Jostiband’ maandag op TV West. Het concert is te zien op zondag 26 
december om 17.00 uur, 18.00 uur en vervolgens elk uur. Nagenieten kan op maandag 27 
december vanaf 17.23 uur, 19.23 uur en vervolgens elk uur.

Praat mee over programma’s en plannen van 
Omroep West
Fan van TV West, Radio West of Westonline? Of juist helemaal niet? In beide gevallen bent u 
meer dan welkom om mee te praten in het facebook-panel van Omroep West.
Omroep West is een publieke omroep en wil daarom zoveel mogelĳ k aansluiten bĳ  wat het 
publiek wil. Zo kan het gebeuren dat TV West een programma-idee wil voorleggen aan 
potentiële kĳ kers. Soms willen programmamakers van Radio West horen welke platen men 
het meest waardeert of misschien wil West gewoon nieuws delen met betrokken kĳ kers en 
luisteraars. Voor al die gevallen bestaat er sinds kort het zogenoemde Facebook-panel van 
Omroep West. Zodat het publiek kan meepraten over programma’s en plannen van de om-
roep. 
Als dank voor de mening en betrokkenheid organiseert Omroep West zo nu en dan iets 
leuks, exclusief voor leden van het West Facebook-panel. Ook meepraten met Omroep West? 
Meld u aan via facebook.com\omroepwest, klik op de ‘vind ik leuk’-butt on en doe mee!

Kersthuizen, kerstgroeten en kerstmuziek

De jaarlĳ kse zoektocht naar het mooiste kersthuis is volop in gang. Elke werkdag laat TV 
West de mooiste, meest bĳ zondere en allerleukste kersthuizen van de regio zien. Tussendoor 
krĳ gt u de kerstgroeten van bekende en minder bekende regiogenoten. 

Omroep West is volop in de kerststemming. Met de jaarlĳ kse Kersthuiscompetitie en de 
feestelĳ ke kerstgroeten die tussen de verschillende programma’s klinken. Radio West laat 
deze weken natuurlĳ k veel kerstmuziek horen in speciale feestdagenedities van vertrouwde 
programma’s. 
Kĳ k voor de volledige feestdagenprogrammering op www.westonline.nl.
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arkt, en die na de tweede kerstdag al begon-
nen uit te vallen. Hier en daar konden wij ze 
dan al ophalen. s chtends o  halfzeven 
stond ik op. Gelijk et n vader, die kof-
 ebrander was, vroeg oest beginnen en heel 

zwaar werk deed.  zeven uur al ont oette 
ik dan buiten op straat inus, n van de twee, 
en dan gingen we op weg naar ensen die ons 
een boo  hadden beloofd.

f de jongens gingen naar ijswijk, een 
uitstekend jachtveld, o dat het rausen daar in 
de nieuwbouwwijken nog niet tot kunst was 
verheven. r werden daar nog geen kerst-
boo branden georganiseerd. ovendien kwa  
je in ijswijk geen of bijna geen concurrenten 
tegen,  zegt on Henderick ..
 
B  

e verza elplaatsen waren van groot strate-
gisch belang. on Henderick : o s konden 
we gebruik aken van een bevriende  tuin, of 
so s had ie and een half lege garage kunnen 
regelen, en een andere keer was een balkon de 

eest ideale opslagplaats. p een goed balkon 
konden we wel vijftien bo en kwijt, drie van 
die balkons en we waren er al vijfenveertig 
kwijt. n n garage gingen er oeiteloos zes-
tig en in een tuin kon je nog eer kwijt.

aar on Henderick  eigen oeder wilde 
de tuin er niet voor lenen. aar had ze he  
veel te netjes voor onderhouden,  zegt hij. 

aar er waren ook ouders die er 
inder oeite ee hadden o  de 

rausgroep rui te te bieden.
at viel dus alle aal nog onder 

het verza elen, aar n van de 
wezenlijke onderdelen van het 
rausen was het wegjatten  van 
bo en bij opslagplaatsen van 
concurrerende groepen. ant 
rausen was ook s nonie  aan 
het niet erkennen van de woor-
den ijn en dijn . e regel 
luidde eerder: wat van jou is 
kan straks van ij zijn  erst-
bo en wel te verstaan, want 
de rausers van de aak kenden 
ook fatsoensgrenzen.

nderen gaven hun voor-
raad natuurlijk niet vrijwillig 
weg,  licht on Henderick  
toe.  Het was de kunst o  
de locaties op te sporen waar 
het spul van anderen lag en 
het dan te jatten. aar werd nogal eens bij 
gevochten. n de beginjaren et de vuisten, 

aar later kwa en daar ook houten knuppels, 
 etskettingen en zelfs boksbeugels bij. Na de 

fase van de vuisten  ben ik  afgehaakt, want 
 etskettingen en boksbeugels hoorden niet tot 
ijn standaarduitrusting .
ag daar de basis voor de latere atpartijen 
et de Haagse politie  a , bevestigt on 

vol ondig. e oet bedenken dat we als 
rivaliserende groepen inder van elkaar had-
den te duchten dan van de politie. ie werd 
nog wel eens getipt door een buurtgenoot, 
die te veel last eende te hebben van al dat 
rausen. n die tijd werd je nog niet eerst voor 
een gespreksgroep uitgenodigd, aar stond 
de politie eteen paraat et jeeps en de bul-
lepees in de aanslag. aar hadden we absoluut 
ontzag voor. aar we aakten dan et onze 
rausconcurrenten sa en nog wel n front te-
gen die ge eenschappelijke vijand. n op tijd 

zorgen dat je weg kwa . k was zelf in die tijd 
nogal sportief, lenig en snel en kon e eestal 
wel redden, zo nodig over hekken springend. 

ikke pret dan natuurlijk als zo n achtervol-
gende agent et z n kruis bleef hangen in het 
prikkeldraad waar wij net overheen ontsnapt 
waren.

Het jatten van anderen hun voorraad was een 
wederzijds doel van de rausgroepen. us ook 
het verdedigen van de eigen bo en, banden en 
bankstellen vroeg de nodige aandacht. ver en 
weer trachtten de groepen elkaars logistieke 
strategie  te doorgronden. n er oest scherp 
oog worden gehouden op de vluchtwegen . 

obieltjes o  elkaar te waarschuwen waren er 
nog niet, daaro  werden er jonge jongens van 
zo n acht, negen jaar ingezet op een uitkijkpost 
of als verkenner . ie oesten kijken of de 
kust veilig en waarschuwen als er concurre-
rende  rausers werden gesignaleerd.

n keer liep het echt uit de hand tijdens een 
rauspartij in de an ten rinkstraat , herinnert 

on Henderick  zich. e hadden net de spul-
len van een andere groep van het dak gehaald, 

aar we werden betrapt en dat had een enor e 
knokpartij tot gevolg. uistwerk, dat wel, aar 

de politie was er snel bij en haalde ons uit 
elkaar .

e rellen in later jaren op de Goeverneurlaan, 
die steevast de landelijke dagbladen en de  
haalden, waren eigenlijk een uitvloeisel van de 
rauspartijen in de jaren vijftig. eker weten , 

eent on Henderick . at wij deden in 
onze tijd, was op 
oudejaarsavond na 
twaalven  natuur-
lijk ook proberen 
te voorko en 
dat de brandweer 
aan het blussen 
en rui en van de 
brandstapels kon 
beginnen. Het was 
het nor ale spel 
tussen de rausers, de 
brandweer en politie  
onderdeel van de  
rauscultuur . aar in 

latere jaren ontaardde 
dat destijds  nog 
sportieve gevecht, er 
werd zelfs geprobeerd 
politiejeeps o ver te 
trekken en dergelijke. 

aar kreeg de Goever-
neurlaan in Nederland 

z n slechte naa  door.
n iddels zijn de grote  jaarlijkse vechtpar-

tijen en rellen verleden tijd. et dank aan de 
kunstkerstbo en en de alternatieve ver-

aaks ogelijkheden, de  i ods en i ads, het 
twitteren, H ves en acebook. n dankzij het 
loungen. 

o a ene
on enderic  was een an de in orman en 
oor de redac ie an de O  docu

men aireree s ndere i den  waar an op 
donderdag  decem er om .  uur op 

ederland  een a  e ering word  ui gezonden 
o er de geschiedenis an de ers omen ach  
in en aag. 

on van ijswijk
a anri swi @ pnplane .nl
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- Een politie eep ti dens ’n laatste uur op de aarwisseling ’   event es later werd hi  brutaalweg de 
brandstapel ingeschoven. (Foto: G.J. ter Brugge). -

R    
   

erwijl in uitsland de kerstboo  al in 1600 in 
zwang was, deed de groene sfeerden  hier pas in 
1840 zijn intrede. et na e de katholieke kerk 
had aanvankelijk veel oeite et de heidense 
oorsprong van de kerstboo . as idden 20e eeuw 
werd de kerstboo  geaccepteerd als s bool van 
nieuw leven.

eisjes deden niet aan rausen. ie werden voor 
dat werk niet serieus geno en. aar hadden er 
ook zelf niets ee, geen a bitie o  zich in het 
knokgewoel te storten. ovendien oesten de 

eeste jongens er niet aan denken de eiden et 
een knuppel achterna te zitten als een soort verlate 

red lintstone.

O
r waren ensen et de kerstbo enjacht, die 

plek beschikbaar stelden. r waren ook ensen, 
die er niets ee hadden en/of er bang voor waren: 
brandgevaar, schade en dergelijke. e bergplaatsen 
waren bij voorkeur niet vanaf de straat zichtbaar: 
tuinen, schuurtjes, garages, balkons, so s stelden 
enthousiastelingen zelfs een ka er beschikbaar  

en e tra risicogroep vor den de vele duiven el-
kers , die het aakkwartier in die tijd kende. ls 
zij hun duiven van een kilo eter afstand al konden 
herkennen, waren die kerstbo en op een dak al 
hele aal akkelijk voor ze te zien.

I   
Het was belangrijk een goede inschatting te aken 
van risico en opbrengst van voorraden van rivali-
serende groepen. Hoe verschaf je je toegang tot de 
voorraad van de andere groep, hoe kwa  je er bij 
via aangrenzende tuinen, balkons of het dak. Hoe 
bewoog je je op de houten daken et astiek en 
grind, hoe voorkwa  je, dat je akkelijk gehoord 
werd  Hoe ontweek je het woud van antennes er 
was nog geen kabel- , de spandraden en de vele 
duiventillen  Hoe zorgde je ervoor, dat pak   beet 
binnen twee inuten de hele vijandelijke voorraad 
of op z n inst een signi  cant deel daarvan zonder 
schade op straat terechtkwa . onder schade 
aan auto s was niet zo n problee , want zoveel 
auto s waren er gewoon niet. Hoe zorgde je voor 
een ade uate obilisatie en voor een ef  ci nt 
loopplan van de grondploeg , die voor het rausen 
van veertig bo en toch instens uit twintig an 

oest bestaan  Hoe bleef je de obilisatie van de 
tegenpartij voor  Het vroeg alle aal veel overleg 
vooraf, aar ook een grote ate van i provisatie-
ver ogen.

  
ls het is ging en dus de risico-inschatting te 

opti istisch was, ontaardde het rausen in een 
stevige vechtpartij. e politie kwa  eestal net 
te laat o  de attende partijen te scheiden. aren 
ze wel op tijd dan hadden de rivaliserende groepen 
doorgaans eer te duchten van de et blanke 
sabels en bullepezen uitgeruste kleerkasten  dan 
van elkaar. ok deze potige agenten stonden ero  
bekend al aanden uit te kijken naar het jaarlijkse 
rausfeest, dat alle kansen bood o  weer eens een 
straat schoon te vegen, korto  te oefenen voor de 
grote ontlading op udejaarsavond zelve. 

U  O  O  D  
 zou es  nog wel een eer e ne  als roeger in 
oerwi  willen wonen.  a he  e en een par i e 

oe al in de uin  de ouders langs de li n.  n 
ecem er me  de hele uur  op ach  om ers o

men e rausen.  Op oude aarsa ond  ie s o en  
ooral die au o anden roo en  n.

- ieuw aarochtend 19 . Het was aak tot ruim na twaalven rond te bli ven ban eren om te ien wie de grootste fi k voor elkaar had gekregen. (Foto: G.J. ter Brugge). -
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Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl

‘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.’ 
Zijn teksten zijn rauw, regelrecht en even vilein als hilarisch.  

‘Wij leven in een zieke, egoïstische maatschappij, mensen zijn
gedegradeerd tot consumptieslaven, een door en door verrotte
samenleving is het, die in rap tempo wordt gespleten door racisme, 
verstikt door criminaliteit, vergiftigd door geldzucht, status en macht, 
verkwanseld door een incompetente, hypocriete overheid - en het weer 
is ook kut.’ 

Dit boek bevat bijdragen aan het AD, de verhalen van Ome Ed, 
andere Haagse vertellingen en nooit eerder gepubliceerde
teksten.   

ISBN 9789080645387  |   12,50
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verstikt door criminaliteit, vergiftigd door geldzucht, status en macht, 
verkwanseld door een incompetente, hypocriete overheid - en het weer 
is ook kut.’ 

Dit boek bevat bijdragen aan het AD, de verhalen van Ome Ed, 
andere Haagse vertellingen en nooit eerder gepubliceerde
teksten.   

ISBN 9789080645387  |   12,50

Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl

‘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.  
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Laat uw zorg onze zorg zijn
Persoonlijk en betrokken! 

Als het leven van een dierbare eindigt, breekt 
een moeilijke periode van verdriet aan. 
Direct na een overlijden moet er veel worden 
geregeld. Juist in zo’n moeilijke tijd is een 
persoonlijke benadering en deskundige bege-
leiding van groot belang. Coöperatieve Uitvaart- 
vereniging De Laatste Eer staat 24 uur, 7 dagen 
in de week voor u klaar! Al meer dan 75 jaar. 

De Laatste Eer neemt u zoveel mogelijk zorg uit  
handen. U krijgt dan alle tijd om afscheid te 
nemen. Het verdriet kunnen wij niet wegnemen. 
Door persoonlijke aandacht, betrokkenheid en 
het streven naar hoge kwaliteit kunnen wij wel-
licht het afscheid nemen iets dragelijker maken. 

Verzeker u van kwaliteit 
De coöperatieve uitvaartvereniging De Laat-
ste Eer verzorgt al sinds 1931 uitvaarten. Er 
werken zeer gemotiveerde en ervaren medewer-
kers die als geen ander beseffen dat elke uitvaart 

uniek is. Kwaliteit is bij ons vanzelfsprekend. 
Maar wij verzorgen ook uitvaarten voor niet-le-
den. Voor alle gezindten staan wij klaar. Iedereen 
is ons dierbaar! 

Vereniging De Laatste Eer
Het lidmaatschap van De Laatste Eer biedt u  
veel voordeel: forse korting op de al lage tarieven,  
kosteloos opstellen en in bewaring nemen van 
uw laatste wilsbeschikking, informatie over 
ontwikkelingen en deelname aan het Fonds 
Vooruitbetalingen. De kosten van een gezinslid-
maatschap zijn slechts 5,- per jaar (incl. kinderen 
tot 18 jaar).  

Uitvaartcentra De Laatste Eer
De Coöperatieve Uitvaartvereniging De Laatste Eer  
beschikt over zeer stijlvolle uitvaartcentra in Delft, 
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Centra met 
verschillende familiekamers. In Delft is ook een 
speciale familiekamer die 24-uur toegankelijk is. 

Ook voor melding van overlijden. 
Wij staan 7 dagen in de week, 24 uur per dag voor u klaar! 

eze coupon kunt u in een envelop, zonder postzegel, sturen naar
De Laatste Eer, Antwoordnummer 11221, 2600 WC Delft.

 Ik wil lid worden van de uitvaartvereniging
 (contributie € 5,- per jaar per huishouden incl. minderjarige kinderen)

 Stuurt u mij uw kennismakingsbrochure
 Stuurt u mij een folder over Wilsbeschikkingen & het fonds van Vooruitbetaling
 Ik wil een wilsbeschikking ontvangen om in te vullen
 Informeert u mij over de NKU Uitvaartverzekering

 Ik wil meer informatie over  .........................................................................................................
Naam  ........................................................................................ Geb. datum  ....................................

dres  ...................................................................................................................................................
Postcode/Woonplaats  ..........................................................................................................................
Telefoonnummer  ................................................................................................................................. AN
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Nini Plugge woont aan de Sleepnetstraat 

in Den Haag en kwam in maart 2010 op de 

50plus- beurs in contact met Bartiméus. 

“Wim Bal, mijn steun en toeverlaat, en 

ik bezochten de beurs in het Stadhuis 

en spraken daar een low-visionspecialist 

van Bartiméus. Een prettig gesprek. We 

hadden wel eens van Bartiméus gehoord, 

maar geen idee dat deze organisatie zo 

groot en specialistisch is. Het visitekaartje 

heb ik bewaard en op een later moment 

was ik eraan toe om te bellen. Dat is toch 

een stap. Je wilt er niet aan, maar je moet, 

want je zicht wordt minder. Met mijn rech-

teroog zie ik weinig, ondanks dat ik aan dit 

oog een staaroperatie heb gehad. Op mijn 

linkeroog zit ook staar, maar ik ben hui-

verig om deze te laten opereren. Immers, 

erachter zit ook de macula degeneratie en 

ik ben bang dat dit oog dan ook sneller 

achteruit gaat”.

Slechtziend worden is een rouwproces. 

De visuele beperking zorgt voor gevoelens 

van verdriet en boosheid. Nini loopt graag 

een ommetje met Wim en geniet van de 

natuur, tuinen, bloemen en gevels van hui-

zen. “Het is moeilijk als hij mij attendeert 

op iets moois en ik zie dat niet meer. De 

rollen zijn omgedraaid. Toen wij elkaar 

leerden kennen, begeleidde ik Wim. Ik zag 

verkeersborden bijvoorbeeld veel scherper. 

Nu begeleidt hij mij en dat vind ik moeilijk, 

maar tegelijkertijd ben ik blij met zo’n fijne 

vriend”.

Het laatste half jaar heeft Bartiméus veel 

gebracht in het leven van Nini Plugge. 

Zij is twee keer thuis bezocht door een 

maatschappelijk werker van Bartiméus 

en kreeg praktische tips en adviezen 

over huishoudelijke zaken. “Ik heb mijn 

keukenkasten anders georganiseerd. 

Ordelijker, maar ook bijvoorbeeld de veel 

gebruikte spullen niet hoog in de kast, 

maar binnen handbereik. Of een handige 

snijplank, die je kunt dubbelvouwen om 

makkelijker de gesneden groenten in de 

pan doen. Deze plank is trouwens voor 

iedereen, slechtziend of niet, erg handig”, 

lacht Nini. “Het zijn soms kleine aanpas-

singen, zoals het gebruik van contrasten, 

die veel voordeel opleveren. Maar, de 

afstandsbediening blijft een crime”. Ook 

heb ik advies gekregen ten aanzien van een 

NS-begeleiderkaart, WMO-voorzieningen 

zoals hulp in de huishouding en Regiotaxi. 

Op de Laan 20 in Den Haag leerde ik bij 

Bartiméus een aantal zaken ten aanzien 

van de computer. Want ik wil natuurlijk wel 

met mijn kinderen en kleinkinderen blijven 

e-mailen! Binnenkort volgt een speciaal 

computerprogramma Opera. Ik denk 

na over een Daisy-speler, speciaal voor 

luisterboeken. Bartiméus adviseerde mij 

een boek van Agatha Christie, maar daar 

ben ik niet zo van. Ik hoorde, samen met 

Wim, een heerlijk boek van John Woyne; 

‘De jongen in de gestreepte pyjama’. Een 

aanrader. Kortom, ik ben erg blij met 

Bartiméus, want deze organisatie heeft mij 

het afgelopen half jaar veel gebracht. Meer 

dan ik had durven hopen. Een echte steun 

in de rug!”

D N HAAG  telt u zich eens voor  uw ogen worden slechter. In eerste instantie heeft u het nog niet zo door  alleen gaan de letters 
en strepen golven. Het zien van contrasten wordt minder  diepte is moeilijk in te schatten en bij het lezen ontbreken delen van 
woorden. Dit overkwam Nini lugge. ij is bijna  jaar en heeft sinds vijf jaar macula degeneratie D . Dit is een oogaandoening 
waarbij de gezichtsscherpte afneemt als gevolg van het afsterven van kegeltjes in de macula  ook wel gele vlek genoemd  in het 
centrale deel van het netvlies. De aandoening wordt langzaam erger en leidt na tien tot vijftien jaar tot slechtziendheid. Nini heeft 
hulp gezocht bij artim us. en wereld ging voor mij open .

Bartim us e o ener
oor s e ht iende ini u e

- ini lugge: “Je wilt er niet aan, maar e moet, want e icht wordt minder.” -

Als een bril niet meer helpt
artim us is d  specialist op het gebied van leven  wonen  leren en werken met een visuele beperking. anuit meer dan  

vestigingen in Nederland adviseert  schoolt en traint artim us ook mensen die op de werkvloer  te maken hebben met visueel 
beperkte mensen. 

Wist u dat veel slechtziende en blinde jongeren, maar ook ouderen, weer kunnen genieten van hun favoriete muziek, die ze via een aan-

gepast computerprogramma en een training zelf via YouTube beluisteren en downloaden? Dat zij bellen via Skype met familie en vrienden 

over de hele wereld en e-mails verzenden?! 

Er is veel meer mogelijk dan u denkt met een visuele beperking. De specialisten van Bartiméus ontdekken de mogelijkheden graag met u. 

Denk aan de meerwaarde die voldoende licht en contrast in en rondom het huis oplevert. Of het opnieuw plezier beleven aan een hobby: 

een loeplamp om te borduren, vergrote speelkaarten voor de kaartclub, maar ook mobiliteitstraining om zelfstandig bij diezelfde kaartclub 

te arriveren. 

Bartiméus geeft antwoord op alle vragen over zien en niet-zien en gaat door tot er een antwoord is. Voor iedereen, van 0 tot 100 jaar. U 

kunt met al uw vragen terecht bij de landelijke Bartiméus Infolijn via telefoonnummer 0900-77 888 99 (€ 0.05 p/m). Eén van de medewer-

kers staat u graag te woord. Bartiméus heeft ook een locatie in Den Haag op Laan 20. In 2011 houdt Bartiméus weer voorlichtingsbijeen-

komsten. Geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Abonneer u op de Bartiméus Nieuwsmail via www.bartimeus.nl/nieuwsbrieven. 

(advertorial)
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B   
aarlijks worden in de Nederlandse ziekenhuizen 
eer dan een iljoen pati nten opgeno en. 

Hoewel de zorgverleners daar hun uiterste best 
doen o  goede zorg te bieden, kan er so s iets 

isgaan. ngeveer dertigduizend pati nten 
lopen onbedoeld edische schade op tijdens 
een behandeling. it leidt so s tot langere 
ziekenhuisopna e, tijdelijke of blijvende schade 
of zelfs tot overlijden. ls er in uw behandeling 
of die van uw naaste iets is isgegaan, is een 
open en eerlijk gesprek et de zorgverlener van 
groot belang. lleen zo kunt u sa en naar een 
goede oplossing voor dit problee  zoeken. e 
brochure ls uw behandeling anders uitpakt  
van de Nederlandse ati nten onsu enten 

ederatie N  kan hierbij een steuntje in de 
rug bieden. U kunt de folder artikelnu er 84  
krijgen bij de N , ostbus 153 , 3500  
Utrecht. Het telefoonnu er van de N  is 
030  2  03 03. ls u thuis internet hebt, kunt u 

de folder direct en gratis downloaden op www.
npcf.nl.

W   D  
in in een bijzondere, theatrale aar toch 

war e avond tussen erst en de jaarwisseling  
an oet u bij heatergroep rang zijn. p 

28, 2  en 30 dece ber heerst daar een gezel-
lige wintersfeer. onge getalenteerde artiesten 
verwar en uw hart et uzikale, po tische 
winteravondvoorstellingen. e gl hwein staat 
klaar  ctrice en zangeres va van den a  
gaat in haar zelfgeschreven voorstelling en 
gedachte op een plankje  op zoek naar haar 
grenzen. ijdens deze ontdekkingsreis laat 
ze zich inspireren door de oderne rock- en 
popcultuur. va deed ee aan vele usicals, 
waaronder he ound of usic . ianiste nna 
van Nieukerken presenteert na de pauze luit-
stuk , een ste ige, stijlvolle collage gebaseerd 
op onder eer preludes en fuga s van ach en 

hostakovich en teksten van schrijver oon el-
legen. nna speelde o.a. in het oncertgebouw, 

uziekcentru  redenburg en uziekgebouw 
aan het  en werkt regel atig ee aan uziek-
theatervoorstellingen. aar en wanneer  n de 

rangstudio, chelpkade 45, atinee 15.00-ca 
1 .15 uur, avondvoorstelling 20.15-ca. 22.30 
uur. ntree:  15,-, et Uitpas  12,50, et 

oievaarspas  ,50. aartverkoop: www.drang.
nl. nfor atie: tel. 0 0  346 46 45.

B       
 D  W     

      
    E   

       
      

  S    
    

 B    
      

      
        

     B  
       

    
      

      
 

www.cipo.org

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 14 december 2010  pagina 1

erts dagen zijn leeg sinds tientjes 
overlijden. Hij is in de daaropvol-
gende aanden bijna gedachteloos op 
zoek gegaan naar nieuw gezelschap. 

at nieuwe gezelschap heeft hij ook 
vlot gevonden  en het heet drank.

ert is een van de vele Nederlandse 
ouderen die is gaan drinken of die 

eer is gaan drinken. e laatste 
jaren zijn er verschillende keren 
onderzoeken gepubliceerd waaruit 
is gebleken dat ouderen steeds vaker 
een alcoholproblee  hebben. Niet al-
leen jongeren drinken zich regel atig 
een stuk in de kraag.

Het problee drinken van ouderen 
ziet er wel anders uit dan bij jon-
geren. 55-plussers blijken na elijk 
in vergelijking et jongeren vaker 
dagelijks te drinken. uderen drinken 
sowieso vaker dan jongeren, aar als 
ze een aal verslaafd raken, blijven 
ze daar ook langer in steken. en 
groot verschil is wel dat ze er eestal 
geen andere verslavende iddelen 
op na houden, zoals jongeren. ie 
raken i ers ook nogal eens aan de 
coca ne of part drugs. el ne en 
ouderen so s ook hun toevlucht tot 

e tra edicijnen.
e oorzaak van zulk problee drin-

ken is eestal dezelfde als bij ert: 
eenzaa heid. uderen krijgen na een 
lang, vol leven so s ineens te aken 

et het wegvallen van dierbaren 
en vrienden, en kunnen daar slecht 
tegen. it problee  doet zich voor 
in allerlei gedaanten. ert heeft nog 
vrienden en kennissen, aar reageert 
al drinkend op het wegvallen van 
zijn vaste levensgezellin. nderen 
zijn nog slechter af en vereenza en 
totaal. rank is dan een ge akkelijke 
partner: de es is altijd beschikbaar 
en stelt nooit teleur.

et alle gevolgen van dien, natuur-
lijk. lcohol et ate - en zeker niet 
in co binatie et edicijnen  kan 
geen kwaad. Het drinkadvies is: 
gezonde annen niet eer dan twee 
standaardglazen per dag, vrouwen 
niet eer dan n, en niet vaker dan 
twee keer per week. r drinken, 
nog eer drinken en vooral te veel 
drinken heeft snel gevolgen voor de 
gezondheid. tofwisseling en spijs-
vertering gaan achteruit, de bloeddruk 
gaat o hoog en ensen beginnen te 

beven, onvast op de benen te staan en 
suf en traag te worden. uderen kun-
nen ook eerder alcoholvergiftiging 
krijgen. leine hoeveelheden kunnen 
al leiden tot evenwichtsverlies en dus 
valongelukken, orgaanbeschadiging, 
verslechtering van het geheugen e.d.

en heel speci ek problee  onder 
oudere drinkers is de co binatie et 

edicijnen. uderen oeten door-
gaans vaker dan anderen edicijnen 
gebruiken. ls daar veel en regel a-
tig bij wordt gedronken, kan dat grote 
gevolgen hebben.

  
Gelukkig is er ook heel veel hulp 
en infor atie in de buurt. ent u 
drankproble en in uw eigen o ge-
ving  ilt u eer weten over drank, 
problee drinken en de gevolgen 
ervan  ij  kunnen we u helpen 
aan infor atie ateriaal. e hebben 
diverse vouwbladen en brochures 
over het onderwerp beschikbaar. 

ijvoorbeeld over de risico s van 
alcohol en de gevolgen van alcohol 
bij edicijngebruik, aar ook et 
tips o  te stoppen of te inderen en 
gesprekstips voor fa ilieleden en 
vrienden.

aarnaast zijn er diverse websites 
waar u verder kunt kijken. p die 
van  wordt u, onder he a s , 
de weg gewezen naar brochures, naar 
zelftests, hulpverlening en deskundi-
ge organisaties. e Haagse ca pagne 

en frisse blik op alcohol  beoogt 
iedereen in de stad scherp te houden 
over alcohol en drinken, en heeft ook 
een website.

en heel deskundige organisatie is 
de lcohol nfolijn. ia het nu er 
0 00-500 20 21  0,10 per inuut  
kunt u 24 uur per dag anonie e 
betrouwbare infor atie en advies 
krijgen. ok bij reventie van de 

arnassia avo Groep kunt u deskun-
dig advies, trainingen en voorlichting 
over alcohol krijgen.

I
, tel. 0 0  364 48 18

www.cipo.org
en frisse blik op alcohol

www.frisseblikopalcohol.nl

A
reventie arnassia avo Groep
el. 0 0  3 1 81 1
- ail: 
re entie arnassia a ogroe nl

    
   

lke dag in de o er uzikale optre-
dens door oorenhuiscursisten, van 
jong tot oud, et kerst uziek in alle 
stijlen.

oorenhuis entru , rinsegracht 2 , 
toegang gratis. rogra a dagelijks 
te vinden in de fo er en op www.
koorenhuis.nl. 

   
    

et de twee koren van de Houtrustkerk, 
jonge vocale en instru entale solisten 
en de twee orgels van de kerk, tegelij-
kertijd en in afwisseling. Houtrustkerk, 
Houtrustweg 1 hoek eeklaan , 20.00-
21.00 uur, et na a oop gl hwein. 

oegang gratis, et een collecte voor de 
onkosten.

Z    
  

R     
raditioneel kerstconcert door een van 

Nederlands bekendste annenkoren, 
et edewerking van perial rass, 

sopraan argaret oest en organist 
arnoud de Groen. Grote erk, 
erkplein, 20.00 uur, entree  1 ,50, 

voor 65 ers  15,00. aartverkoop: 
tel. 0 0  32  83 30, 0 0  3  85 13 of 
voor aanvang van de voorstelling.

Hebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in 
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk). We 
zijn op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben 
daar ook allerlei folders, gidsen en formulieren voor u beschik-
baar. Of bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.

RAA  ET I O
I       

     
   

aarschijnlijk wel. ind oktober heeft de ge-
eenteraad de begroting goedgekeurd, inclusief 

afschaf ng van het onds voor ouderen. it 
e traatje van  250,- voor 65-plussers et een 
laag inko en wordt slachtoffer van de bezuini-
gingen. p 16 dece ber buigt de ge eenteraad 
zich er toch nog een keer over. n een volgende 

ud-Hagenaar ko en we erop terug.

- De oor aak van probleemdrinken bi  ouderen is vaak een aamheid. aar een aamheid, daar is met hulp best wat aan te doen, odat 
het leven er weer wat rooskleuriger uit gaat ien. Alcohol is geen oplossing, het maakt nieuwe contacten alleen maar moeili k. -
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Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bi na alles. Want als e erop terugki kt bli kt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overbli ft i n de spaar-
ame momenten van geluk. En natuurli k koesteren we die.

ond 1 00 had slijterij 
an leef aan de ange 
eesten arkt de eerste 

particuliere telefoon in 
en Haag. Het telefoon-

nu er was 1 en ik heb 
e laten vertellen dat de 

telefoonaansluiting en 
het abonne ent indertijd 
een ver ogen kostten. n dan nog. 

an heb je telefoon. aar et wie 
oet je bellen  an zal je toch eerst 
oeten wachten op ie and et het 

telefoonnu er 2. 
ie telefoon van an leef was er 

een zonder slinger. aar 
een kiesschijf zat er nog 
niet op. ie kwa  pas in 
1 22. an leef oest 
op een knop drukken. n 
werd dan door de centrale 
verbonden et die andere 
abonnee.

 
Uit eigen ervaring weet ik daar 
alle aal niks van. ij ons thuis 
hadden we in 1 51 niet genoeg geld 
voor een eigen telefoonaansluiting. 

aaro  deelden we een 
aansluiting et de buren. 

owel bij de buren als 
bij ons stond een toestel. 

et hendeltjes en ronde 
wit/zwart venstertjes o  
door te verbinden. ls de 
telefoon overging deed 

hij dat zowel bij 
de buren als bij ons. an 
na en wij bijvoorbeeld 
het eerst op en drukten dan 
op het linkerhendeltje o  
te horen wie er aan de lijn 
was. ls het dan voor ons 

was konden we 
gewoon verder 
telefoneren. 

aar als het voor de buren 
was oesten we op het 
rechterhendeltje druk-
ken. at ging de telefoon 
nog aals af bij de buren. 

ie na en dan op en wij 
zeiden via een interne lijn: telefoon 
voor jullie , en legden de hoorn weer 
neer. f niet. ant als je nieuwsgie-
rig was kon je gewoon ee blijven 
luisteren zonder dat de buren dat in 

de gaten hadden. 
Na een jaar of drie had-
den we geld genoeg voor 
een eigen telefoon. en 
gewoon zwartbakelieten 
wand odel. ant nog 
steeds niet genoeg geld 
voor die prachtige ivoor-

kleurige ricsson 
die je gewoon op je tafel 
kon zetten. 

el was er dat kiestoontje 
tussen het net- en het abon-
neenu er bij een interlo-
kaal gesprek. an draaide 
je eerst het kengetal zo 
heette het netnu er 
toen . oor en Haag was 

dat 01 00. n dan oest je wachten 
op een kiestoon die net iets hoger 
was dan de nor ale kiestoon, alvo-
rens je het abonneenu er draaide. 

n 1 52 werden de eerste verkorte 
netnu ers ingevoerd en kreeg en 
Haag 0 0 in plaats van 01 00. n 
nou kan ik e aar niet eer herin-
neren of die kiestoon tussen net- en 

abonneenu er daar 
in 1 52 ook gelijk ee 
van de baan was of dat 
dat pas veel later was. n 
ieder geval betrap ik e 
er so s op dat ik nu heel 
af en toe nog steeds even 
wacht na het draaien 
van het kengetal, pardon 

netnu er. n dan weet ik het weer: 
asgeld, je wordt oud.
aar dat wist ik eigenlijk al. ijn 

zoons en kleinzoons wisselen van 
lackberries en i- hones alsof het 

ondergoed is. kzelf heb weliswaar 
een obieltje aar ik word nooit 
opgebeld o dat ik nog steeds 
nie and op de hoogte heb 
gesteld van ijn 06-nu er. 

och ging ie laatst. k schrok 
e een ongeluk. k dacht dat 

het de eerste aandag van de 
aand was. Geheel van ijn 

stuk probeerde ik e te herin-
neren hoe je een obieltje 
ook al weer oest opne en. 

pne en  Na wat vergeefse 
pogingen lukte dat uiteindelijk. 

aar het was gelukkig verkeerd 

verbonden . 
n dan denk ik weer terug aan de 

tijd dat en achteloos et een pen 
of een potlood in de gaatjes van de 
draaischijf de cijfers ronddraaide o  
een verbinding tot stand te brengen.

ant zo heette dat toen. en verbin-
ding tot stand brengen. at klinkt 
naar werk. erk, dat et enige 

oeite oest worden verricht  at 
waren nog eens tijden

ie al die op erkelijke odellen 
telefoons eens wil zien 
kan trouwens terecht in 
het o unicatie useu  
aan de eestraat 82 in en 
Haag. Hebt u nog telefoon-
nostalgische kwesties  

oals bijvoorbeeld wanneer 
de kiestoon tussen net-en 
abonneenu er werd 
afgeschaft

ail naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl 

                  E         
   N                   J    

          I              
   

   U     

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.

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. 

- Het type T  uit 19 , dat velen in huis 
hadden. -

- ekker kitscherig bellen 
met de Ony  uit 19  -

- Type Berliner uit 1 9 , 
onder draaischi f nog -

- De Heemaf uit 19 , bak-
kelieten wandmodel. -

- ies lacht de orgen 
weg’ -

- Bellen uit de auto 
vanaf 19  met type 

Carvo  -
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inde aars a ot udo u

U oet ook deze keer op zoek 
naar de cijfers in de grijze vakjes 
van de vier udoku s. e vakjes 
staan op willekeurige plekken in de 
diagra en, de cijfers die daarin 
thuishoren oet u gebruiken voor 
uw inzending.

at we vragen is dus een reeks 
van vier cijfers. us bijvoorbeeld 
in udoku  in het grijze vakje een 

 in  een  in  een 3  en in 
 ook een 3 , zodat het gevraagde 

antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
- -3-3.

n e ud-Hagenaar nr. 23 van 16 
nove ber presenteerden we ook 
vier udoku s. e co plete reeks 
die werd gezocht luidde: -3-5-1.  

e trokken vijf prijswinnaars, die 
allen de dubbel  van jaak ral 
krijgen opgestuurd. 

eni eunissen, te oeter eer
. . ergenhenegouwen, te en 

Haag
va Hora, te en Haag
. H. r sschell, te ijswijk

i  itt, te eidschenda

I
ls bijna elke keer kwa en we 

briefkaarten en e ail tegen bij de 
inzendingen zonder woon- of post-
adres. enkt u daar toch a.u.b. aan, 

u doet zichzelf tekort  er eldt 
bovendien op uw briefkaart of in de 
onderwerpregel van uw e- ail het 
nu er van de krant in dit geval 
dus bijvoorbeeld udoku Nr 24  e 

oeten uw oplossing van de nieuwe 
puzzel, de vier udoku s, binnen 
hebben op uiterlijk:

W  5 

tuur naar:
uzzel e- ud Hagenaar
udoku Nr 25
ostbus 26046

2502 G  en Haag

f stuur uw oplossing per e- ail 
naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

1
6 8

3 9 7
6 5 8 9

3 8 9 5 2
1

5 7 1 2
7 5 4

6 8

7
6 9 3 8 4

8 7 6 9
5 7

7 8 9 2
2 8

3 9 2 1
5 6 3 1 8

2

9 8
5 4 8

6 7 3 1
3

3 8 2
1 8 4

7 1 5 2
8 4 5 7

S  A                                S  B                                 S  

1 5 2
6 2

3 9 7
8 3
5 4 1

1 6
7 8 9

8 6
3 5 2

S  D                                

D  S                     
   Z         W       S    

 4    5           J  D   
   5    5            

D             

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

Het ochtendconcert om 11.00 uur is 

speciaal voor kinderen en hun ouders en 

grootouders.  Er wordt gezongen, geknut-

seld en vrolijk op los gemusiceerd. Tussen 

de liedjes door wordt het sprookjesachtige 

verhaal verteld over Wortel de kerstboom.

Tijdens het middagconcert om 14.30 uur 

zal zangeres Carina Vinke, samen met de 

musici, het zangtalent van het publiek op 

de proef stellen in een keur aan prachtige 

kerstliederen. Nico ter Linden komt langs 

om een van zijn prachtige verhalen te 

vertellen. 

Zondag 26 december, 

11.00 uur &14.30 uur

Nieuwe Kerk 

Losse kaart  € 15,00

Jongeren < 27  €10,00

Kaartjes kunt u bestellen via de website 

www.philipszaal.nl of via de kassa: 

tel 070 – 88 00 333

Kerst is een tijd van samenzijn  kerstbomen  lichtjes en mooie liedjes  Tijdens het Kerstmeezingconcert op tweede 
kerstdag in de Nieuwe Kerk zijn al deze ingredi nten aanwezig. Kom dus met uw kinderen of kleinkinderen naar de 
Nieuwe Kerk om een sfeervolle en muzikale kerst te vieren

Kerstmee in on ert
en sfeervolle en muzikale kerst in de Nieuwe Kerk

(advertorial)
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Adressen Kringloop Holland

Maanweg 64 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Voordelige Kerst 
met Kringloop Holland

10% korting
op al uw aankopen!

met uw Ooievaarspas
of Vaste Klantenkaart

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


