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Zelf radio maken: Haagse en Rijswijkse afdeling van Minjon in jaren ‘50

Haagse gymleraar begon AVRO-jeugdomroep
De Haagse gymleraar
Herman Broekhuizen
kwam begin jaren ’50
bij de AVRO in dienst,
om radioprogramma’s
voor jongeren te maken. Hij haalde Gerrit
den Braber en Kees
de Wolff erbij. Samen
richtten zij het programma Minjon op,
de ‘Miniatuur Jeugd
Omroep Nederland’. In
grote steden werden
o.l.v. een ‘consul’ afdelingen opgericht, om
programma’s te maken
voor ziekenhuizen en
bejaardencentra.
Bovendien konden de afdelingen hun
producten naar ilversum sturen, waar ze
op een bepaald Minjon-uur werden uitgezonden. Mijn klasgenoot op de penbare
Muloschool aan de Kerklaan in ijswijk
was consul voor de aagse afdeling. ans
ngelman, zo heette hij, wilde ook een
ijswijkse afdeling oprichten en vroeg
een paar klasgenoten mee te doen. at
wilde ik maar al te graag, hoewel ik de
enige ijswijker in de radioclub bleek te
zijn. e anderen woonden allemaal in het
aakkwartier.

Documentaire over Caruso
Van techniek had ik geen verstand, maar
met mijn stem werken leek me wel wat.
us stortte ik mij op hoorspelen, documentaires en cabaretprogramma s. We

- Herman Broekhuizen met Kleutertje Luister. -
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oefenden om beurten bij elkaar thuis en
namen daarna de programma s op in de
aagse Minjonstudio. k herinner me nog
een documentaire over de zanger aruso,
die om de twee zinnen werd ge llustreerd
met stukjes uit diens zangrepertoire. ans
had ook twee talentvolle jonge mensen
gestrikt, broer en zus. ij was steengoed in
het schrijven van dialogen en liedteksten
en zij kon heel leuk zingen. ij maakten
twee cabaretprogramma s van 20 minuten
voor ons die allebei zijn uitgezonden door
ilversum.
We gingen dan voor de de nitieve opname
naar de studio, waar erman Broekhuizen
ons stevig onder handen nam. Wel schrapte
hij alle in V -ogen onwelvoeglijke
woorden, want de V wenste niet
te kwetsen. o ging de jus er natuurlijk
wel af, maar we durfden niets te zeggen.
erman begeleidde de liedjes vakkundig
en leuk op de vleugel, zodat ik mij geheel
kon concentreren op mijn teksten. Wat
moest er veel worden overgedaan, voor
de boel erop stond resentator ans
ngelman werd daar zo nerveus van, dat hij
ging stotteren, hetgeen ons de slappe lach
bezorgde en alles dus w r over moest.
o waren we wel een halve dag bezig. We
kregen de reiskosten vergoed en er was de
eer van de uitzending natuurlijk. Voor ans
waren deze uitzendingen de voorboden van
zijn latere beroep als radiojournalist. erst
bij de K. .M. en later bij de de V , o.a.
in het adiojournaal. Voor vele Minjon-

ners bleek deze hobb de springplank naar
radio en later televisie te zijn: hun namen
hoorde ik later weer terug: uud Bos, Theo
tokkink, ef Brouwers, oes Vos, Klaasan indriks, oop van ijl, nne-Wil
Blankers, en udre van der agt.

Radiokamp in 1955
Met ons tweede cabaret wonnen we zelfs
de prijs van het beste programma van de
maand. ie prijs bestond uit gratis deelname aan het Minjon-zomerkamp op een

bosterrein in Woudenberg. mdat de anderen hun vakantie al hadden gepland, ging ik
als enige van de afdeling ijswijk die zomer van 1955 naar dit kamp. oodeng. et
viel gelukkig mee. e techneuten hielden
er zich bezig met allerlei apparatuur, terwijl
de creatievelingen zich onder deskundige
leiding bezig hielden met het samenstellen
en realiseren van radioprogramma s, zoals
hoorspelen, presentaties en aanverwante
artikelen.
erman Broekhuizen nam mij een inter-

view af, dat rechtstreeks op de radio werd
uitgezonden. We kregen een rondleiding
door de V -studio in ilversum. Vooral
de hoorspelstudio had mijn aandacht. et
was in de tijd van de aul Vlaanderenseries, die hier werden opgenomen. oto s
van de spelers hingen aan de muren. u
zag ik met eigen ogen, wat ik thuis alleen
h rde: het grindpad voor de voetstappen,
de piepende deuren en hekjes, de kokosnoten voor de paardendraf en nog veel meer
apparatuur. euk en leerzaam. Veel later
zou ik dergelijke apparatuur nog gebruiken
in mijn regie van een eenakter.

Abrupt einde
Mijn Minjon-tijd eindigde abrupt in 1956,
toen onze afdeling van hogerhand werd
opgeheven. Men was er achter gekomen,
dat alle producten van onze begaafde
tekstschrijver waren gepikt. ij had
teksten van andere cabaretauteurs letterlijk
overgenomen en gebruikt voor onze
radioprogramma s. nder zijn eigen naam
et was meteen over en sluiten. e afdeling werd van hogerhand opgeheven.
Maar ans werd later verslaggever bij het
adiojournaal van de V . ij is helaas
overleden, evenals Minjon. et was een
heel aparte periode in mijn leven. k heb er
veel van geleerd.

Barend an onker
- Trots voor de tent poserend met de Avro-vlag, op het kamp van 1955 in Woudenbeg. -

Voor het oplossen van uw
computer problemen

Bij u op locatie voor particulier en MKB vanaf € 29,75 per uur incl.BTW
Tel: 0703989111 of 0628574173
http://www.frankspcservice.nl

help@frankspcservice.nl

Bij het inleveren van deze advertentie geen voorrijkosten.
Geldig tot 1-3-2011
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Vroeg in het voorjaar ontdekte een vriendin vlakbij het bruggetje over de sloot van het Else Mauhspad in Den Haag een ijsvogel. We hebben regelmatig op die plek gestaan, echter zonder succes. Dit
vogeltje heb ik altijd al willen zien, maar het was me nog nooit gelukt. Ik ben wel vier keer -zonder
resultaat overigens- speciaal met een boswachter mee geweest.
Hij had ons –als we geluk hadden- een ijsvogeltje beloofd. Een maand later, het was eind mei, liepen
we toevallig op het terrein van Klein Zwitserland en daar vloog zo waar een ijsvogeltje langs de sloot
met ons mee, wel meer dan honderd meter. Ik begrijp nu ook waarom de mensen hem ‘de vliegende
edelsteen‘ noemen. Het oranje borstje en het blauw/groen ruggetje. Het was een bijzondere ervaring.
Bea Bloksma - Lewin
l
ale in@ etnet.nl

Hoog nummer Ve e nestraat
n het aags Gemeentearchief bevindt zich een gravure uit omstreeks
1850 van de tabakshandel van T. .
arbentus in de Veenestraat 148.
e Veenestraat heet inmiddels de
Venestraat. e even nummering
loopt nu nog maar tot nummer 56,
aldus het postcodeboek. Mogelijk
weet iemand hoe zo n hoog nummer
indertijd in dat relatief korte straatje
kon voorkomen Gerzon kan m.i.
niet de enige oorzaak zijn .

ico van Beek

ni . an ee @ a e a.nl

Ik zag een ijsvogeltje scheren
Over een langzaam stromend beekje
Zijn rugje nog blauwer dan het blauwste blauw
n met zijn prachtige fluwelen veren
Vloog hij door de lucht nog trotser dan een pauw
Wie gaf dat ijsvogeltje die blauwe pracht
Wie maakte hem of haar de mooiste piet
Wie gaf hem die veren o zo zacht
We kunnen er naar gissen, weten doen we ‘ t niet
Ik had er al zo vaak naar uitgekeken
n op die mooie lentemorgen, wie had dat gedacht
Was het ijsvogeltje op een takje neergestreken
n hield vanuit een bessenstruik de wacht
Van geluk stond ik er heel lang naar te kijken
Maar plots toen vloog ie om de hoek
Al wou mijn blik van hem niet wijken
‘t IJsvogeltje was en bleef verder zoek.

het als je aan de kassa al niet meer
weet of je nou net met10 of 20 euro
betaald hebt...
Troost u met de wetenschap dat het
het kortetermijngeheugen is. Veel
ouderen weten nog wel of je een
woord met d, t, of dt schrijft. aar
laat het geheugen bij veel jongeren
het al snel afweten - als de les voorbij is - om nooit meer terug te keren.
a s pas erg.

Martin van de ogt 68
en aag
a tin andel t@

BUNGALOWPARK

SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure

Tel.: 045 - 544 12 42
WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

olo on

Bungalowpark Simpelveld

e ud- agenaar verschijnt elke twee weken
in en aag, oetermeer, Westland, elft,
Midden- el and, eidschendam-Voorburg,
ijswijk, ijnacker- ootdorp en Wassenaar.
e krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 e emplaren, via circa 300 distributiepunten. Toezending is mogelijk voor € 49,90 per
jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Administratie:
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. ita van der Velde
Tel.: 070 4275097
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

en ijsvogeltje in Klein Zwitserland

Kortetermijngeheugen
h, z herkenbaar, sinds kort, die
vergeetachtigheid waarover ulius
asgeld schreef in het nummer van
22 januari. eb ik nou mijn pillletje
ingenomen o n pillendoosje met
onhandige klepjes is ook niet alles.
en tip: schrijf elke week op een
blad papier de dagen: zo - ma - di enz. Telkens als je je pilletje inneemt,
schrijf je er met een rood potlood de
van scal bij, of een andere letter
voor je andere pilletje. as doen als
je die ook echt inneemt. terkte
u nog iets bedenken voor de prangende vraag: heb ik de verwarming
nou wel of niet lager gezet rg is

e
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Te koop gevraagd door
verzamelaar:

Strijkboutenkachel.
Schilderijen of
prenten met afb.
“De Strijkster”
tel. 070-3457579

Isaac Isra ls in Den Haag
n de zomer van 2012 komt de
bekende schilder saac sra ls 18651934 voor het voetlicht in en aag
en cheveningen. n het oude badseizoen, half mei tot half september,
kunt u tentoonstellingen met zijn
werken in vier musea in en aag en
cheveningen bezoeken en verschijnt
een boek. e titel van het boek en de
tentoonstellingen is saac sraels in
en aag . k ben de initiatiefnemer
van het project en de auteur van het
boek. aast het grote archief onderzoek ben ik op zoek naar onbekende
werken zoals schilderijen, pastels,
a uarellen of tekeningen van saac sra ls uit en aag en cheveningen.
Misschien hebt u saac sra ls gekend
of hebt u verhalen over hem gehoord
van uw ouders of andere familie. k
zou heel graag met u in contact willen komen. k ga vertrouwelijk met
uw gegevens om.

Willemien de Vlieger - Moll
de lie e

Advertentiecombinaties:
e uitgave is onderdeel van een trio, met
e ud- otterdammer oplage 120.000 en
e ud- trechter oplage 50.000 .
r zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl
irst o al Telecom BV
ostbus 26046, 2502 G en aag

Mijn eerste liefde Henny
Wie kan mij meer vertellen over
enn oogkamer, geboren in
en aag 5 mei 1933, wonende
omstreeks 1947 op de unspeetlaan, later in de adew chstraat,
omstreeks 2000 in Voorburg enn
was mijn eerste liefde, ik was toen
15 jaar, dat ging heel diep. Wie
iebestraum van ranz iszt kent,
kan navoelen hoe diep. Wij waren op
dezelfde dag jarig dat was voor mij
een voorteken dat wij voor elkaar
bestemd waren. nzin natuurlijk.
ij zat, net als ik, op de rof. Gunningschool op de rinsengracht, een
klas lager. ok buiten schooltijd
zagen wij elkaar, hoewel wij niet
met elkaar liepen , al was dat mijn
vurigste wens. a de 2e klas van de
mulo ging zij naar de andelsdagschool op de Waldeck rmontkade,
waarom weet ik niet meer . k ben
wel bij haar thuis geweest, ze hadden
een hond, een chow-chow. elaas
was de liefde niet wederzijds, ik
was geschokt toen ze het zei. enn
werd daarna voor mij de maatstaf bij
andere meisjes, die dan natuurlijk
aan deze ge dealiseerde norm niet
konden voldoen. Wie zoiets wel eens
heeft meegemaakt, zal dit herkennen.
enn had in die tijd een vriendin
met een rood-wit gestreept jasje, kan
ik me herinneren. k zou van haar en
van anderen graag horen hoe haar
leven is geweest en of het leven haar
gebracht heeft wat zij ervan had
verwacht.

Wim van Mourik

ll@ t ail.
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Hoofdredacteur
rans M. o nck van apendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
oto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
ieuwerkerk aan den ssel
www.baasimmedia.nl

i@

ail.

ja
ik ben een g a en agenee
ik ben er een van buiten
en die ijn anatieker
dan een geboren agenee
dat moet o we en
dus al het wel o ijn
mijn hart maakte dui end huppeltjes
daar werd ik owaar
uit het putje der vergetelheid gevist
door ene a an e
die rakelde mij weer op
omdat iemand het
ea e
uit de mottenballen haalde
ja
ik was die witte clown
die in alle theaters en op scholen
in het g a en aag e
de wereld een ander aan ien ga
dit alles voor de grote kaalslag
want ik vrees grote vre en voor
overmorgen
in e
kwamen wij allen samen
groot en klein dorstend naar het
woord
daar werd door directie en
personeel
iets groots verricht
samen met het kermisvolk
de dromen verkopers
die orgden
dat de kreukels van de iel
weer voor even werden gladgestreken
ik droom nog wel eens van die tijd
die helaas door die el de tijd
is ingehaald en weggevaagd
en op een haar na- o ook ik
een enkeling nog
die weet hee t van de warmte
van de verhalen en webben die wij
sponnen
voor de jeugd op weg naar het
volwassen ijn
ik ga e een steuntje in de rug
en ga hen al mijn dromen mee
op weg naar hun overmorg

herman frank
hoefbladlaan 1
2555 B den haag
.f an @

ail.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van e ud- agenaar
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal
50 nummers per editie. en displa wordt desgewenst kostenloos beschikbaar gesteld.
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl
dvertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
dministratie
rita@deoud-hagenaar.nl
istributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

070 4275097
06 - 23700323
070 4275097
070 4275097
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Het rijk heeft ingestemd met een verzoek van de Haagse gemeenteraad om het Zuiderpark aan te
wijzen als ‘rijksbeschermd stadsgezicht’. De cultuurhistorische waarden van het Zuiderpark zitten
in de parkaanleg, de eendenkooi, het Scheepstra- en igthartmonument en de hoofdentree aan het
Veluweplein. Rabin Baldewsingh wethouder Monumentenzorg : Het Zuiderpark is een prachtige
plek midden in de stad. Ik vind het fantastisch dat we deze gezichtsbepalende locatie nu beschermen, zodat ook toekomstige generaties van ons mooie Zuiderpark kunnen genieten .

arkaanleg
et uiderpark werd in de jaren
twintig en dertig van de vorige
eeuw aan de rand van de stad in de
weilanden aangelegd. et eerste idee
voor een groot volkspark maakte deel
uit van het lan tot uitbreiding van
s-Gravenhage van . . Berlage uit
1908. as vele jaren later begon men
met de aanleg naar een grotendeels
gewijzigd ontwerp van . Westbroek,
directeur van de toenmalige Gemeentelijke lantsoenendienst en de
tuinarchitect . . Tersteeg. n 1936 is
het park of cieel geopend. et totaal
bestaat uit een kern met grote vijvers
en lig-en speelweiden. ier omheen
ligt een serie min of meer zelfstandige
parken met recreatieve, educatieve
en sportieve voorzieningen die voor
iedereen toegankelijk zijn. et park
is zo waardevol omdat het het eerste

ederlandse voorbeeld is van een echt
volkspark waarin moderne idee n
over opvoedkundige waarden en
natuurbeleving zijn weerspiegeld.

endenkooi
p het laatse moment besloot men de
oude eendenkooi, die aanvankelijk
voor het parkontwerp moest wijken,
toch te handhaven. et behoud ervan
is te danken aan een initiatief van de
lgemeene Vereniging voor atuurbescherming voor s-Gravenhage
en mstreken. u is het n van de
meest waardevolle onderdelen van
het park dat weinig mensen kennen
omdat het niet publiek toegankelijk is.
n 1639 wordt voor het eerst melding
gemaakt van de eendenkooi op deze
plek. iermee is het n van de oudste
nog bewaard gebleven eendenkooien
van ederland. cheepstra- en ig-

Mozes en de kroon van de farao

thartmonument n de noordelijke rand
van het park staan twee natuurstenen
beeldjes van t en ien, met daaromheen enkele banken. it monument
is onthuld op 26 september 1930 en
opgericht als herinnering aan het
werk van . igthart en . cheepstra.
Beeldhouwer rits van all is de
maker. et is het eerste literaire monument in ederland dat verwijst naar
een aspect uit het oeuvre van een auteur in plaats van naar de auteur zelf.
e pedagoog igthart en de leraar
cheepstra waren de schrijvers van de
leesboekjes t en ien, waarmee hele
generaties hebben leren lezen.

Hoofdentree Veluweplein
et park is in 1936 of cieel geopend,
maar in 1937 werd pas de opdracht
gegeven aan de ienst der Gemeentewerken om een ontwerp te

- Beeldhouwster orinne ranszen-Heslen eld kijkt toe bij de a werking van de kop
van een haar beelden, in 19 1 in brons gegoten bij de erste ederlandse
Witmetaal abriek in Leiden. -

maken voor de hoofdingang aan het
Veluweplein. e hoofdingang is
ontworpen door de gemeentearchitect
. . van der wart en bestaat uit
twee gemetselde vierkanten p lonen
met hardstenen sokkel en bovenstuk.
aarnaast staan twee vierkanten zuilen met verlichting. Blikvangers zijn
de twee grote bronzen beelden van
orinne ranszen- eslenfeld.

- Mozes en de
kroon van de arao,
ca. 1 , doek
9 cm. -

aur s u s er er
un e s lder j an een
Het Mauritshuis heeft het bijzondere historiestuk Mozes en de
kroon van de farao van Jan Steen 1
-1 9 verworven uit
particulier bezit. Het museum bezit al veertien schilderijen van
Steens hand, waaronder absolute hoogtepunten als Het oestereetstertje en ‘Soo voer gesongen, soo na gepepen’. en voorbeeld van zijn historiestukken ontbrak echter tot op heden.
Mozes en de kroon van de farao laat
zien dat an teen een onge venaarde
verhalenverteller was. et schilderij
stelt een episode uit de kindertijd van
Mozes voor die niet in de bijbel staat
beschreven. We zien de profeet als
huilende peuter, die zijn toevlucht
zoekt in de armen van zijn pleegmoeder. chter het kind zit de farao

onderuitgezakt op zijn troon, terwijl
een voorovergebogen adviseur in zijn
oor uistert. Volgens het verhaal zou
de spelende Mozes de kroon van de
farao kapot getrapt hebben waarop de
raadslieden van de farao hem wilden
doden, omdat ze in hem de vijand
van het g ptische rijk herkenden.
Maar de jongen kreeg nog n kans

Meneer Bennik

om zijn onschuld te bewijzen: bij een
proef verkoos hij een brandend kooltje
boven een schaal met goud en brandde
zich door het kooltje in zijn mond te
stoppen. e nieuwe aanwinst is tot
stand gekomen dankzij de steun van
de BankGiro oterij en is te zien op de

e riviervismarkt in en Haag gezien
naar het Westeinde, c.1 5 -1 5 -

tentoonstelling even in de brouwerij:
an teen in het Mauritshuis 3 maart
tot en met 13 juni 2011 .

Dagelijks leven
e schilderijen van an teen zijn herkenbaar, amusant en heel veelzijdig.
ij staat vooral bekend als schilder
van het dagelijkse leven: komische
voorstellingen van verlopen huishoudens, vertier in een herberg, kwakzalvers en minzieke meisjes. Maar teen
maakte ook zo n zeventig historiestukken. aarin bracht hij een breed scala
van klassieke of bijbelse verhalen in
beeld.

Digitaal postzegelmuseum
Het Museum voor Communicatie heeft eind januari de website www.postzegelontwerpen.
nl gelanceerd. Bijna 10.000
beelden uit de collectie Nederlandse postzegels en ontwerpen zijn daardoor nu voor
iedereen toegankelijk. Van het
allereerste postzegelontwerp
uit 1 51 tot e emplaren met
romantische boodschappen of
koninklijk kroost
et grootste deel van de ederlandse
collectie postzegels en ontwerpen is
veilig opgeborgen in een geklimatiseerd depot. n ook al zijn er vele
liefhebbers helaas kan deze collectie
niet permanent worden getoond. Maar
vanaf vandaag hebben ontwerpers,
verzamelaars, docenten, scholieren en
alle andere ge nteresseerden altijd en
onbeperkt toegang tot een belangrijk
stuk ederlandse geschiedenis.
Bezoekers van www.postzegelontwerpen.nl bekijken de bijna 10.000 beelden
en bijbehorende informatie via een
ontwerpers- en tijdoverzicht. ok kunnen zij zoeken op bijvoorbeeld kleur,
techniek en plaats. iverse uizzen en
themaverhalen over onder andere sport,
oorlog en kinderpostzegels zorgen voor
e tra verdieping.
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2.5 zits + 2 fauteuils

€ 3500,-

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur
leverbaar. Ook als 2 en 3 zits leverbaar

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

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg
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Kom langs bij De Volharding
uitvaartzorg in Zoetermeer
De Volharding uitvaartzorg Zoetermeer
staat sinds 1999 klaar voor haar leden.
Als vereniging hebben wij maar één
doel: er zijn voor elkaar. Wij bieden
hulp, zorg en geborgenheid en
handelen zonder winstoogmerk. Alle
reden u aan te sluiten bij De Volharding
Zoetermeer. U weet dan zeker dat u
alles goed geregeld heeft voor straks.
Hoeven zij alleen bij u stil te staan.

Wilt u meer weten over onze
vereniging, of u aanmelden als lid?
Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl.
Bij een overlijden kunt u ons
bereiken via (079) 341 25 51.
Vanaf maandag 7 februari kunt
u ook bij ons langskomen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur:
De Volharding Zoetermeer,
Leopoldhove 70 in Zoetermeer.























Als lid van De Volharding kan ik rekenen op professioneel advies en ondersteuning.
Ik weet dan zeker dat ik voor straks alles goed heb geregeld.
Mijn gegevens
Naam :
Adres :
Postcode :
Telefoon :
E-mail :

06-01-2011 11:34:26
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Ja, ik word kosteloos lid van De Volharding uitvaartzorg in Zoetermeer.

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1


m/v
Plaats :

Stuur deze coupon naar: Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding,
Antwoordnummer 11038, 2700 vc Zoetermeer, (postzegel niet nodig).






 
 
 
 
 





 





Een vereniging voor het leven.
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Gebreide badpakken, die een goudvis in een enorme makreel veranderden

Hus e a er
de em lub an de ba

- onkere wollen badpakken,
ze zijn tegenwoordig
weer als vintage
te koop (www.vindutch.nl) -

er j

en oudere Hagenaar die ‘Hus’ hoort denkt daarbij direct aan de beroemde bakkerij van destijds, waarvan de broodbezorgers met bakfietsen en aparte wagentjes uitzwermden over de hele stad om aan huis te bezorgen. Maar bij lezeres Marry Neimeier-Olderiks maakt ‘Hus’ in
de eerste plaats herinneringen los aan heel iets anders: zwemmen en verhaal over de verkoelende kant van de gloeiend hete bakovens.
k heb op een zwemclub . . .
gezeten. eze was door usmedewerkers opgericht. a de oorlog toen er
weer brandstof was stond er op een
gegeven dag een mijnheer voor onze
lagere school aan de Weesperstraat.
et bleek de heer aarman te zijn, de
oprichter en later de voorzitter van
zwemclub . . . , wat in dit verband
stond voor oudt terk . te zijn.
og veel later Vitesse/ ian geheten.
Veel meisjes van mijn klas mochten
van hun ouders het formulier invullen
om zo lid van de club te worden.
e zwemles werd gegeven in het
ondiepe badje aan de scamplaan
naast het toen nieuwe badhuis. ier
kon je, voor ik meen een kwartje, 20
minuten douchen. ee, zingen mocht
niet Wanneer de tijd om was tikte de
badman of -vrouw op je deur. p elke
deur zat een klok die het badpersoneel
op de tijd zette waarop je het hokje
diende te verlaten. Mijn broer wist
hiermee te sjoemelen door aan het
schroefje aan de binnenkant van de
deur te draaien. e moest dan wel
heel goed opletten naar welke kant je
draaide, want anders verkortte je juist
de tijd.

- elukkig was Tweka in de jaren
weer helemaal bij de tijd hier de
gewaagde bikini-collectie van 19 . -

uiderpark buitenbad. it was de hele
zomer open. Voor n dubbeltje kon je
heerlijk zwemmen. p warme dagen
moest je wel vaak in de rij staan.
erst buiten en eenmaal binnen, was
daar nog de wachtruimte. p houten
banken schoof je steeds verder naar de
verlossende koelte. Meisjes zaten binnen maar de jongens hadden ook nog
de hele tijd in de brandende zon gezeten. Badmeester dikke antje regelde

- Binnenbad van het badhuis scamplaan voor de oorlog, strak en raai. -

IJverige moeders
et zwembadje had een eigen ingang
en algemene kleedkamer dus die had
hier niets mee te maken. lf of twaalf
waren we al toen we, zo laat door de
oorlog, pas zwemmen leerden. Maar
velen van ons brachten het toch zelfs
tot wedstrijd zwemmen. Badpakken
waren na de oorlog nog nauwelijks te
koop. us ijverige moeders gingen
van de toen nog inferieure wol
badpakken breien. Maar in het water
gingen die zo rekken. k zag nog eens
een kind de zee in hollen, lief blauw
badpakje aan met van voren een
oranje ingebreid goudvisje. u, toen
het de zee uitkwam hing het badpak
zowat op haar knie n en de goudvis
leek een enorme makreel geworden.
a verloop van tijd gingen de Tweka
fabrieken weer draaien en fabriceerden als vanouds wollen badpakken.
Voor kinderen, dames en ook heren,
die toen nog badpakken droegen. Geleidelijk aan kwam toen de badbroek
in de mode. Wij kregen dus gekochte
wollen badpakken. ekker warm
zou je zeggen in het onverwarmde

meestal het verkeer, want het was
een run naar de hokjes toe. o min
mogelijk kleding hadden we aan, want
verkleden kostte je zwemtijd. ad je
eenmaal je hokje dichtgedaan kon je
er niet meer in. lleen het badpersoneel had de sleutel. eze vonden het
niet zo leuk om voor ieder wissewasje
het hokje open te maken. us kropen
we wel eens onder de deur door. at
ging net, als je niet te dik was

Bang Haak onder de kin
Wanneer de zwemtijd voorbij was
werden de nummers van de hokjes
omgeroepen Kamer 1 tot en met 66
aankleden en de bovengalerij was er
ook nog. s chtends om 7 uur konden kinderen gratis zwemles krijgen.
roogzwemmen op het schoongeschuurde bankje en wanneer je erg
bang was in het water wilde de lieve
badjuffrouw nog wel de haak aan een
lange stok onder je kin houden.
Wij van de club gingen al trainen
voor wedstrijden. Maar s ochtends
vroeg in het voorseizoen was het wel
koud. an mochten we er niet zomaar

induiken. pringen was het advies,
minder kans op hartstilstand. a hoe
gezond kan een sport wel zijn. Maar
hoe sneller we gingen zwemmen, hoe
meer het ook op het badpak aankwam.
ie wollen zogen zich helemaal vol
dus werden te zwaar, niet goed voor
een nog snellere tijd. Maar er was
niets anders te koop. We hadden hier
iets op gevonden. en interlock heren
onderhemd naaiden we van onderen in
het midden een eindje dicht. o ontstonden er twee pijpen. n de zinken
teil werd zwarte kledingverf opgelost.
aar moest de nieuwe sportkleding
even lekker in blijven liggen. a een
poosje kwam het er dan mooi zwart
uit. e pijpen werden voorzien van
elastiek. n zie daar er was een nieuw
wedstrijdbadpak geboren Was het iets
te lang, dan frommelden we dat onder
het elastiek. en zwarte veter van
achter om de schouderbanden moest
voorkomen dat deze afzakten. Wat een
uitvinding h Wij meisjes hadden er
allemaal zo een. Maar als ze nat waren
plakten ze zo aan je lichaam, je zag
lles n dat in een tijd dat men nog
niet zo met al het vrouwelijk schoon te
koop liep. us, zodra we uit het water
kwamen trokken we van voren aan
t pak. Met een grote schschllupp
was dan alles weer uit zicht. g een
nadeel was, dat door al dat chloorwater die badpakken weer gingen bleken.
elemaal grijs werden ze. us gauw
het water in want nat waren ze weer
een beetje toonbaar. n m n moeder
zat steeds maar weer liefdevol met een
speciale pollepel in dat zwarte spul te
roeren.

Krulsnor Van Rij
e heer aarman ging met zijn
foldertjes natuurlijk nog meer scholen
langs. Maar mijn school was dus de
. .Weesperstraat. en boven- en
een benedenschool, zoals dat toen
werd genoemd. Boven de septemberschool o.l.v. de heer uim, beneden

de maartschool van de heer Venema.
mdat ik in januari geboren ben,
kon ik gelijk in maart naar school en
hoefde niet tot september te wachten.
et leek een goede regeling, maar
t vervolgonderwijs begon alleen in
september. us zat je een half jaar met
een zooitje ongeregeld van allerlei
scholen eigenlijk uit je neus te eten.
Bo lestraat was onze eetsalon.
p de Weesperstraatschool had ik
het best naar m n zin. erste klas
van juffrouw Traus - meestal hadden
de eerste drie klassen een juffrouw,
geen meester. Vierde klas: mijnheer
van ij, een oude baas die tegen zijn
pensioen liep, en die ik even in t kort
moet beschrijven, want dit houdt men
tegenwoordig echt niet voor mogelijk.
Van ij had een grote krulsnor en
een knijpbrilletje, waardoor hij
deuken in z n neus had. Gekleed in
waarschijnlijk zijn trouwpak met
streepjespantalon, omhoog gehouden
door bretels. nder zijn glimmend
zwarte colbert een vest met zijden rug.
igenlijk leek hij op zo n ouderwets
toneelmeestertje. ij rookte sigaren.
oe hij daar in de oorlog aan kwam
mag oost weten. eze rookte hij zo
ver op dat z n snor nog net niet in de
k ging. an zagen we het overgebleven stompje naar binnen gaan en dat
werd gekauwd of het de heerlijkste
pruimtabak was. ochelend werd het
eindproduct in de rieten prullenmand
gespuwd. Wanneer de oude baas s
middags wat vermoeid raakte, gaf hij
ons zo n rottige staartdeling op die
op nul uit moest komen of een andere
moeilijke som. ij legde zijn benen
op tafel en ging heerlijk een tukkie
doen. Wanneer hij snurkte heb ik vaak
bij de deur gestaan. t eek me zo
leuk, dat wanneer hij wakker werd, de
klas leeg zou zijn. Maar ik kreeg mijn
klasgenootjes niet zo ver.
Melk- lofoon n de 5e kreeg ik een
jonge meester, mijnheer eskes. en
verademing. Gaf jn les, speelde
viool en we zongen heerlijk. p de
melk esjes gevuld met verschillende
hoeveelheden water speelden we
lofoon. a, de schoolmelk zat toen

nog in esjes. o zie je niet alleen
ons intellect maar ook onze magen
werden gevoed. We hebben zelfs wel
eens sinaasappelen voor de Vitamine
op school gekregen. uffrouw Traus
kon van de schil een zeer leuk varkentje maken. p de gezondheid en de
lichaamsverzorging werd ook gelet.
We moesten onze schone zakdoek tonen. Wanneer de pietenzuster kwam
moesten we ons hoofd op haar schoot
leggen. e tilde je haar aan alle kanten op. Was er leven te zien, briefje
mee naar huis. n het ergste geval een
jongenskoppie voor een meisje. eze
zuster controleerde ook ogen en oren.
e ging dan achter in de klas staan en
draaide op een uitgestoken vinger een
kartonnetje in het rond. Wij moesten
aangeven waar het dan naartoe wees.
Bij de orentest moesten we een geuisterd getal verstaan.
choon moesten we ook zijn. us
om de zoveel tijd gezamenlijk naar
het badhuis. k meen dat het daar
oorderbeekdwarsstraat heette. n elk
geval was het daarheen een aardige
wandeling. m het tempo er in te
houden was daar de vreemde arme
snuiter die moede van het wand len
was en dan had hij ook nog zijn uit
verloren uit zijne mantelzak. ok de
uil die in de olmen zat, had een lekker
marsritme. n dan vooral als dan
achter gindse heuv len die koekoek
antwoord gaf . e hilariteit wanneer
we achter koekoek dan t ch stiekem
zachtjes onder bon zongen. Wat
een teksten. Twee keer koek achter
elkaar, terwijl het nog niet zo lang
geleden was dat wij als kinderen
in de oorlog op uitreiking van eten
hadden zitten te wachten. an de
Voorthuizenstraat bijvoorbeeld bij het
nterkerkelijk Bureau KB , waar we
dan al ver voor uitreikingstijd zaten
te wachten met ons pannetje en een
lepel. Ter plaatse aan de houten tafels
uit je pannetje opeten. iets voor
thuis meenemen ijn wij daardoor
die generatie die nooit eten weggooit

Marr

eimeier- lderiks

.nei eie @ a let.nl

- Proe mobilisatie in 195 , t.h.v. het badhuis en de Weesperstraat ( oto

riezer). -
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www.allesdoeners.nl

Crème de laCrème

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.

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

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

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

Vitrage, gordijnen, lamellen, rolgordijnen
SAUZEN VAN WANDEN EN PLAFONDS • SCHILDERWERK
STUCWERK & BEHANGEN • LOODGIETERSWERK
VERHUIZINGEN / IN UIT UITPAKSERVICE • ELECTRA
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c, Wassenaar
prijsopgave
Gratis advies en
070-517 88 94 (b.g.g. 06-45 3120 18)
r ervaring.
jaa
35
Open: maand. 10.00 -16.00 u. donderd. 12.00 - 20.00 u. bij u thuis.
onder garantie
g
rin
ve
Le
Overige dagen: op afspraak (ook ‘s-avonds)

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Nieuw!!

Vakantie in het

590,00

!1'#1&$)2"&0%$)34)5'6#7%#1(
De plek waar je woont
!""#$%&$'#()Henk &aars e*a*
*+%%,-()Lukaskerk, Om en &ij 2, Den
Haag* Goed bereikbaar per OV,
parkeergelegenheid bij de kerk
.%&/%&$( =>:@> uur, inzingen vanaf
=>:>> uur* Koffie en ontmoeting na
afloop

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.
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€ 378,Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met 013-5282555
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
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Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
.
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Bel:

t

www.woningontruiming.nl
John, Martijn en Jasper Jellema

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

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.

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

www.keestalen.nl
06-53621962 / 070-3238260
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Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.
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• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

L
L L

van Brabant

d

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

.

Gratis
Gratisofferte
offerte

010 888 22 15

Een team van
prothesespecialisten
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Klussen en verh

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Behandeling
aan huis

e.

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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Wandel mee met
Joop Jos e door
de Archipelbuurt
n de entrale Bibliotheek in ijswijk
organiseert oop os e op dinsdag 15
februari van 14.00 tot 16.00 uur een
virtuele wandeling door de geschiedenis van de aagse rchipelbuurt.
ittend in uw stoel in het theater van de
bieb neemt de ervaren stadsgids u mee
door deze bijzondere wijk en trouwens
ook door het nabijgelegen Willemspark.
e rchipelbuurt is een van de eerste
wijken die tussen 1860 en 1890 buiten
de aagse grachtenring werd gebouwd.
oop os e laat o.m. wat prachtige hofjes
zien. Van het Willemspark worden
indrukwekkende herenhuizen getoond en
wordt verteld over de ndische historie
van de buurt. atuurlijk komen Multatuli en ouperus ook in het verhaal voor.
e bibliotheek in ijswijk is te vinden
aan het Generaal isenhowerplein 101.
Kaartverkoop vooraf €4,00 voor leden
en € 6,00 voor niet-leden via de website
http://www.bibliotheek.nl/rijswijk e
prijs is inclusief een consumptie.

Joost Zwagerman en
prof. Goud over hun
eigen ‘Kijk op God’
nder leiding van de remonstrantse
theoloog prof. dr. ohan Goud wordt
ingegaan op een persoonlijke kijk op
God en wat daarmee samenhangt, zoals
godsdient en gelovigen. p dinsdag 15
februari zal oost wagerman zijn kijk
op God geven. oost wagerman 1963
is schrijver van romans, verhalen, po zie, essa s en kritieken. ij was lange
tijd vaste gast in het TV-programma
Barend van orp en presenteerde
omergasten.
n 2008 ontving hij de Gouden Ganzenveer voor zijn gehele oeuvre en in
2010 was hij de auteur van het Boekenweekgeschenk. ij is bekend door
zijn vaak politiek en maatschappelijk
ge ngageerde optredens in de media. ij
interesseert zich in het bijzonder voor
de problemen van het multi-cultureel samenleven en schreef daarover o.a. itle
in de p lde
i an d.
atum en tijd: dinsdag 15 februari
om 20.00 uur. Toegang: € 7,50
emonstrantse kerk,
aan van Meerdervoort 955, en aag,
Voor verdere informatie tel:
ma. t/m vr. van 9 12 uur :
070-325 07 79 of e-mail:
remondenhaag@hetnet.nl.
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Het Haagsch Genootschap, vooral de kweekschool had naam

Ru m
jaar op de bres
oor r j nn g onder js
Het Haagsch Genootschap is voortgekomen uit de verontwaardiging van een aantal predikanten
tegen de lasterlijke idee n van de Verlichting aan het einde van de 1 de eeuw. Zij wilden het
ware thische Christendom, waarin Christus het goede voorbeeld was, verdedigen. Dit genootschap, opgericht in 1 5, vierde in 19 5 met trots zijn tweehonderdjarige bestaan.
Behalve de instelling van drie leerstoelen aan de Theologische aculteit
van de ijksuniversiteit eiden,
stichtte het genootschap in en aag
in 1910 een kweekschol om onderwijzers op te leiden in de geest van het
vrijzinnig protestantisme. ij zouden
dat gedachtegoed vooral kunnen overbrengen op leerlingen van het openbaar onderwijs, omdat daar het geestelijk leven het minst aanwezig was. e
school kwam tot stand op een stukje
grond in de ntonie u ckstraat. aar
stond toen nog maar n rijtje huizen.
Verder waren er alleen kale zandvlakten en duinen in de verte. rchitect
was de toen bekende msterdamse
schoolbouwer ngewohl. dviseurs
voor de aanstelling van een directeur
en voor de te behandelen leerstof
waren Theo Thijssen en an igthart,
in die tijd bekende pedagogen, zij het
om verschillende redenen. r werd
tevens een leerschool in het gebouw
gevestigd. n die school konden de
studenten leren , dat wil zeggen
oefenen in het lesgeven om zodoende
praktijkervaring op te doen.

amelijk elitair
et aantal leerlingen op beide scholen
nam snel toe van 41 in 1910 tot reeds
91 in 1912. Toch was de school vanaf
het begin tamelijk elitair. r moest
schoolgeld betaald worden, terwijl
de normaalscholen gratis waren.
Misschien is dat de reden dat er altijd
meer meisjes dan jongens op school
zaten. Voor meisjes uit de betere
stand was een kweekschoolopleiding
immers lange tijd bon ton . m toch
meer jongens aan te trekken, werden
vanaf 1917 enige beurzen 100 gulden per klas beschikbaar gesteld voor
jongens uit de arbeidersstand die de
opleiding wilden volgen. e stichters
zagen kennis van de godsdienst
als het belangrijkste vak. at sloot

natuurlijk aan bij de doelstelling.
e bekendste docente in dit vak was
icolette Bruining, die al op 21-jarige
leeftijd werd benoemd en veel invloed
op het schoolleven en de leervakken kreeg. ij was tevens n van de
oprichters van de V
en van de
V
Vrijzinnig hristelijke eugd
entrale . e crisis van de jaren 30
bezorgde de school moeilijke jaren:
de opleiding werd wegens bezuiniging
teruggebracht van vier naar drie jaar,
niet bevorderlijk voor het peil van
het onderwijs. et aantal leerlingen
daalde aanzienlijk. Toch werd in 1934
voor eigen rekening een kleuterklas
aan de leerschool verbonden, omdat
de animo ervoor zo groot was. n
1940 begon de zwartste periode uit de
geschiedenis van het .G.: mobilisatie
van leraren, verbod om oodse leraren
in dienst te hebben, razzia s, gebrek
enzovoorts.

het hele tatenkwartier en cheveningen op last van de uitse bezetter
ontruimd moesten worden, vond de
leerschool een gastvrij onthaal in de
penbare agere chool in de Van
Merlenstraat en de kweekschool in
de rotestants hristelijke Marni school aan de erdinand Bolstraat. e
kleuterklas met nog maar 5 leerlingen
werd opgeheven. n de ongerwinter
werd het lesgeven totaal onmogelijk.
e administratrice van de school
Mej. mr. . . van s heeft zich in die
jaren verdienstelijk gemaakt door
de salarissen bij de mensen thuis te
brengen. aar afscheid in 1955 heb ik
nog mogen meemaken. Toen in 1945
het tatenkwartier werd vrij gegeven,
bleek het gebouw wonder boven
wonder de oorlog te hebben overleefd.
n 1946 werd het altons steem
ingevoerd, compleet met werkstukken
scripties en taken die de leerkrachten

- eestdiner van de kweekschool in 19 5 bij restaurant Trianon op het
evers e nootplein. -

Moeilijke oorlogsjaren
p 13 april 1942 werd . an onges
benoemd tot directeur. en erudiet
man met veel onderwijservaring en
overtuigd belijder van het Vrijzinnig
rotestantisme. ij moest de school
door deze moeilijke jaren leiden. Toen

zelf moesten opstellen. Voor hen veel
e tra werk, maar voor de leerlingen
werd de zelfwerkzaamheid bevorderd. e kweekschoolwet van 1952
bepaalde dat de opleiding in leerkringen werd gesplitst: eerst twee jaar
algemeen vormend, en daarna twee

Oproep aan de lezers:
vakantieverhalen a.u.b.
ummer 6 van e ud- agenaar die
op dinsdag 22 maart verschijnt bevat
een vakantiespecial . eeft u in woord
en foto s iets leuk te vertellen over de
vakanties van vroeger, stuur uw verhaal
van ma imaal anderhalf 4 dan voor
12 maart per e-mail in naar:

redactie deoud-hagenaar.nl
e leukste verhalen worden beloond met
plaatsing en een e tra aardigheidje.

- eze oto uit september 195 is van
de sta van de kweekschool van het
H september 195 . .l.n.r. P. onges
(godsdienst), Mej. Ter teege (handwerken), H.Wilzen (Aardrijkskunde en
eschiedenis), dhr. Lohman (muziek),
I . Ten ietho ( ederlands), . onges
(directeur), dhr. Thepass (Tekenen en
Handenarbeid), . onkeren ( mnastiek), dhr. elema (Maatschappijleer) en
dhr. Louwe (Wis-en atuurkunde). -

jaar beroepsopleiding tot onderwijzer
. . Tenslotte een jaar opleiding voor
de oofdakte.

oeloop in jaren ‘ 0
nder deze omstandigheden heb ik
van 1954 tot 1959 de kweekschool
van het aagsch Genootschap
bezocht. Gelukkig net voor de jaren
60, toen alles ging veranderen, vooral
in het onderwijs. oor grote toeloop
werd het gebouw te klein. n 1969
werd het nieuwe schoolgebouw aan de
andvoortselaan in gebruik genomen.
ndr Wiegman volgde an onges
op als directeur. ij kreeg direct te
maken met veranderingen. nderwijzers werden leraren en de kweekschool werd edagogische cademie.
eerlingen kregen inspraak en zitting
in het dagelijks schoolbestuur. ok
werd het colleges steem ingevoerd:
leerlingen mochten lessen verzuimen.
et meest ingrijpend was de fusie
van kleuter- en basisonderwijs. at
betekende ook dat de abo moest
fuseren met een kleuterleidsteropleiding. ie vond men in het bekende
instituut aanstra in eiden. r waren
natuurlijk aansluitingsproblemen.
aardoor zakte het aantal leerlingen
van 617 in 1976 tot 490 in 1978. n
1980 werd . . oogerhuis tot directeur benoemd. ij was ingehuurd als
doodgraver heet het in het gedenkboek. Want alles liep mis, men moest
het fraaie pand aan de andvoortselaan verlaten om in eiden een leegstaand schoolpand aan het Galgewater
te betrekken. aar is dan in 1984 met
veel moeite de vernieuwde abo gestart met 28 eerstejaarsstudenten. oe
dat verder is verlopen valt buiten mijn
gezichtsveld, maar van het aagsch
Genootschap was in de onderwijswereld geen sprake meer.
n et l ende n
e an e
d a enaa aat et e aal
e de e de ei en e a in en an
nde ete ende p de ee
l in
de pe i de
.

Barend an onker
lindenf@planet.nl
- oto uit 19

van een klas van de kweekschool in het gebouw aan de Antonie u ckstraat. -
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De jaren ‘ 0 van een rasechte Haagse babyboomer: gelukkig, voorspoedig en avontuurlijk

oer j als u alsbas s om e le en e er ennen
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Vanuit een bovenwoning met smalle
trap in de kkernootstraat verhuisden
mijn ouders in 1950 naar nieuwbouw op de Moerweg. en modern
4-kamer parterre appartement met een
lu e Bru nzeel keuken, een inke
kelderbo , een echte douche en mooi
vrij uitzicht op het stadsriviertje de
Moer . e stad hield aan de overkant
ervan letterlijk op. aar graasden
koeien in uitgestrekte weilanden en in
de verte priemden de kerktorentjes in
het Westland boven de horizon uit.
Mijn buurtvriendje woonde op de
vierde etage met een fantastisch
uitzicht op de verder gelegen dorpjes
en weilanden. et uiderpark was
gedeeltelijk klaar: de heuvel bij de
engelolaan werd opgehoogd met
puin. et
stadion kon je goed
horen bij wedstrijden.
et was een jonge buurt, veel gezinnen met twee of meer kinderen
speelkameraadjes te over.
n de hele straat stonden begin jaren
zestig maar enkele -onveranderlijk
zwarte- pels. at zijn vertegenwoordigers wisten we dan te vertellen. Veilig was het dus wel. Voetballen
en knikkeren op straat. Tollen was ook
in, maar daar vond ik niets aan.
everanciers aan de deur
lle leveranciers kwamen aan de deur.
Toen heel gebruikelijk. e aardigste
was de zandman petroleum uit een
vat en groene zeep uit een ton. oms
een schuimpje. Wij beklommen de bok
van zijn paard en wagen duwend om
een plekje voorop donderde een van
ons er soms vanaf. Bl ren, schaafwonden en bulten boze moeders kiften

- In 19
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over de schuldvraag. Wij speelden al
lang weer in vrede. n een wekelijkse
stoet verschenen de schillenman met
paard en wagen, Mijnheer us met
zijn broodkar, de ierkan met losse
melk per liter en zelfs een echte ketellapper met een kolenvuurtje op een
ijzeren stookplaat in zijn bak ets.
Mijnheer amin met zijn ijskar was
natuurlijk het hoogtepunt dubbeldik roomijs met wafeltjes aan beide
kanten. e cheveningse vrouw -soms
nog in klederdracht- met haar viskar
kon je al op afstand horen schreeuwen.
oms nog een verdwaalde veterverkoper aan de deur. e Moer fungeerde
toen als transportkanaal naar het
Westland. Met kolen diep beladen
pramen tuften dagelijks langs. chippers achterop met de helmstok tussen
de knie n en shagjes draaiend. p de
brug bij de Melis tokelaan stonden
we met de buurtkinderen naar beneden
te spugen de schippers gooiden terug
met stukken steenkool. oms raak.
Stank uit Delft
e oostkant van en aag hield
op bij park vervoorde. n de verte
de contouren van elft. e uitstoot
van de Gist- en piritus fabriek was
regelmatig bij oostenwind te ruiken.
ater werd aan de inmiddels doorgetrokken rinses Beatri laan naar
elft, het grote volkstuinencomple
onteigend. et lag lang braak. Mijn
straatvriendjes en ik speelden er veel.
oms vrijende paartjes besluipen
af en toe hard wegrennen, een pak
op je sodemieter kon je krijgen. We
stookten kkies dat liep een keer uit
de hand. Brandweer erbij. Wij keken

had Ben de onge een bijbaantje bij de benzinepomp. -

-

B
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op afstand onschuldig toe. et moderne ijswijkse winkelcentrum n de
Bogaard en hoge woontorens verrezen
er nadien. ater, op mijn 16-de, heb ik
daar nog enkele jaren als hulpverkoper
195 , ook
er bij ons voor de deur in
bij
gewerkt.
- Het stadsriviertje e Mo een hengeltje uit te gooien. om
plek
zeer gelie d als
nze buurtsuper
was in wezen de
hele an uijkenlaan. lles ordelijk
ingedeeld. Geen
winkels. Gewoon
vis bij de visboer,
vlees bij de slager,
en groente bij de
groenteman. n de
sigarenwinkel werd
- Klassen oto van de alton Mulo in 19 . Ben de
je haar geknipt
onge zit vrij hoog, met z n armen over de schouders
in de leesportefeuille
van twee klasgenoten. daar zaten Kuifje en
- oor de deur in 19 , klaar voor een reis
obbedoes, het wachten waard. n
stokken en etskettingen. oms
van .
kilometer heen en terug
met de brommer naar oord Itali . de Van Baerlestraat twee snackbars
was het rennen f klappen. n
en een kroeg waar het soms inke
kelderbo en bewaakten wij fanaherrie was. s ondags haalden we
tiek onze buit. e vuren waren groots.
verantwoordelijkheid om je taken zelf
een gezinszak friet voor 1 gulden.
et was een soort stille wedstrijd.
te plannen. Toen zag je dat niet zo
Grote literbekers ijs bij Verheij. ns
e lange warme zomers hielden voor
scherp. We moesten einde schooljaar
uitzicht n de groene weiden aan de
mijn gevoel nooit op. e bel van de
soms iets improviseren .
overkant van onze sloot verdwenen
ijskar van mijnheer amin hoorde je al
Via school kon je voordelig tennis- en
in hoog tempo. ieuwbouw werd uit
van verre. nel naar binnen en bedelen
danslessen volgen. k deed beide. Tende grond gestampt Morgenstond, de
om een kwartje. e kinderen zwomnisles op de Bataaf in de cheveningse
aden, de Gaarden en de e weg. en
men in de Moer het water was helder.
Bosjes, vlakbij Madurodam. k geloof
eldorado om te spelen. We pikten elekMet je ouders ging je na het eten
tien lessen voor 25 piek. et terras bij
triciteitspijp en maakten indrukweksoms nog wandelen in het uiderpark.
e Bataaf werd verrijkt met diverse
kende blaaspijpen. Wakers met inke
f etsen. ange vakanties elders
gebruinde dames in witte out t. nze
herdershonden maakten ons het leven
waren toen nog niet gebruikelijk. e
jolige tennisleraar grapte altijd
zuur. n latere jaren vestigden zich
vermaakte je op straat, het strand of in
dat de theekopjes gevuld werden
daar veel repatrianten uit ndonesi .
het uiderparkzwembad.
met sherr . Wie weet. et was
Mijn schoolvriend ndr kwam met
er in ieder geval gezellig. We
familie uit oerabaja. Bij hem thuis in
speelden gemengd dubbel met
Mulo-tijd op de Dalton
de Gaarden kreeg ik soms een groot
a de lagere school in het park
bord nasi. e mannen praten in de
voorkamer veel over de overhaaste
vlucht en andere narigheid.
Seizoensvermaak
k herinner mij de jaren zestig met
strenge winters en lange warme
zomers. nze Moer vroor snel dicht.
e pramen voeren al niet meer. spret
tot aan het avondeten. k erfde de oude
riese doorlopers van a. rotesteren
hielp niet, het was nog geen vetpot in
die jaren. nder de brug van de Melis
tokelaan bleef het ijs dun. r verdronken in die jaren enkele kinderen
ondanks alle waarschuwingsbordjes
van de brandweer. it dreunde in de
buurt ink door. e ijsbaan in het
uiderpark als alternatief- was zo
bomvol dat je nauwelijks uit de voeten
kon. irect na kerst brak de gekte uit.
Kerstbomenjacht Groepen buurtkinderen vochten om de bomen. Groepen
jongens uit et omerhof -waar nu
het Willem reespark staat- droegen

leuke schoolmeiden. et dansen
leerden we bij Mevrouw optie. at
was gieren van de lol. n een g mzaal
leerden we onze kunsten. atuurlijk
versierden we de leuke meisjes, maar
onder mevrouw optie s strakke
regiem en wakend oog ook niet meer
dan dat. an het eind van het seizoen
volgde een groot soiree in de oude
aagse ierentuin. aar staat nu het
rovinciehuis. eer stijlvol en met
het orkest van de onlangs overleden
rans optie. et ging natuurlijk om
de mooie meisjes in fraaie jurkjes. elaties bloeiden snel op en gingen even
snel ten onder. n de wandelgangen op
stille hoekjes werd stevig gezoend.
‘Op netjes’ naar een fuif
e eerste grote schoolfuif -hoe
oud waren we eigenlijk- was nogal
houterig. e moest nog op netjes . e
meisjes in wijd uitstaande petticoats en
wij in een jasje. Toch hadden we lol.
Mijn prille schoolvriendinnetje ennie
wilde -na enige zoensessies- liever
snel vastigheid. Mijn niet te onderdrukken vrijheidsgevoel veroorzaakte
helaas een tijdelijk tranendal.
ok de eerste verjaardagfuifjes werden thuis gevierd alle stoelen in een
cirkel. liff ichard en tijdgenoten op
singeltjes. ansen en jiven op ivin
doll en de treurige deuntjes van The
verl Brothers. ootjes, chips en
limonade. eel af en toe een biertje.
igaretjes roken deden we wel, maar
meestal stiekem. ok thuis mocht
dat niet. en rol pepermunt bracht
uitkomst. k deed nog een e tra jaartje
M
-B. onder succes. Vanaf 1965
volgde ik een tweejarige M op de

strenge winter van 1955,
- I spret vlakbij huis in de
riet was ook sprake. erd
ijsv
maar van echt groot

vervoorde werd het in 1959 de
alton Mulo in de merongenstraat bij het uiderpark. Voor
die tijd een modern gebouw
met bomvrije bunkers eronder.
e BB had daar allerlei voorraden en zendapparatuur. oms
mochten we kijken. it soort
onderwijs leerde je een eigen

- Wethouder eber opent
in 195 s mbolisch de
deur van de 1 ste woning die Woningbouwvereniging s- ravenhage
opleverde in Moerwijk. -

- e an Lu kenlaan in 1951,
bijna surrealistisch
autovrij nog.-

Koningin Wilhelminalaan
bij de Theresiastraat. e
aanwezigheidregistratie
was gebrekkig. Met enkele
klasgenoten zagen we het
die in 1951 z n
gat in de markt.
- lees, gewoon van de am
ketbakkerij Theo de Koning
bachtelijke slager an van
- Interieur van de mooie ban Lu kenlaan ( oto H. v.d,. Bogaardt).ongen, die zich
ook in 1951 op de an Lu
an
de
in
nde
n vijftien minuten liep je van
deuren ope
kenlaan vestigde. het Bezuidenhout naar het
centrum van de stad. f en toe
zelf vervaardigde voetversnelling en
met enkele kornuiten naar de ineac.
werd zij als au pair voor een jaartje
verchroomde benzinetank. Meisje
Twee teken lms en een uitgebreid onaar ngeland gedirigeerd. aar ouachterop. r werd toen veel gestolen,
l goon journaal. Bij e in de ange
ders zagen onze omgang kennelijk niet
dure verchroomde onderdelen waren
Doorleren
oten voor 60 cent naar de vroege
zo zitten. k hoor in gedachten zanger
plotseling verdwenen soms de gehele
n 1967 wilde ik na enige tijd te hebvoorstelling van 9.30 uur. ltijd knokrmand zingen ben ik te min
uch. e politie deed plotseling een
ben gewerkt toch nog graag doorlms ohn Wa ne, dd onstantine ,
Maar ik ging wel achter haar aan. n
inval verderop de Moerweg. en
leren. et werd de vierjarige MM
ino Ventura e.a.. p een keer werden
die tijd kon je voor ruim 100 piek met
kelderbo stond vol met onderdelen en
in otterdam, in een straat achter
we verraden. m 11.00 uur stond de
de poorwegen i.s.m. de toomvaart
gestripte frames. Waar ik alle reislust
de ijnbaan. Van al mijn spaargeld
g mleraar bij de klapdeurtjes ons op
Maatschappij eeland 10 dagen naar
in de jaren zestig vandaan haalde weet
kocht ik datzelfde jaar een oude Mini
te wachten. We kregen een 1 op de
onden inclusief budget hotel n
ik eigenlijk niet. Wellicht was het het
ooper. Met twee stadsgenoten tuften
cijferlijst voor g m, maar dat was
ontbijt. Met kerst mijn eerste reis. et
tijdsgewricht en de vrijheid die lokte.
we dagelijks op en neer naar school.
geen e amenvak. e ouders een brief
verouderde min 3 sterren hotel stond
Met drie kameraden gingen we per
k kreeg de helft van hun treinabonnethuis. at was minder. akgeld in de
bij Kings ross. ath werkte bij een
brommer, tent en primus naar uitsment voor de kosten. n de tussenuren
rans gezin in endon, iets buiten
land en u emburg.
die we veel hadden zwierven we door
onden. e lad of the house vond
ater met een
de stad we keken dagelijks naar de
het leuk dat wij een beetje schoolfrans
schoolvriend in
aanleg van de metro. e hele oolkonden babbelen. k was welkom en
de zomervakantie
singel was een bouwput. Wij slaagden
mocht soms mee eten. ardige menvan 1966 naar
met goede cijfers in 1971. ijne tijd
sen. verdag zwierf ik door onden,
oord tali . aar
daar.
veelal te voet. ublic Transport was
ntra aan het ago
n 1969 kwam er serieuze verkering.
k vond een baan bij een grossier in
oofddorp. at was niks. n mstelveen huurde ik een kleine kamer en
- anuit een at gezien priemden de kerkjes
werkte in een moderne supermarkt.
aan de einder door de horizon omhoog. k verdiende er redelijk goed maar
- Koopgevarenzone.
vond m n draai niet. oor kritischer
centrum In de
Gaandeweg, met buurt- en schoolte solliciteren vond ik uiteindelijk een
Bogaard
in Rijswijk
vrienden hadden we ons aardig ingebehoorlijke baan bij eineken in otwerd in 19
werkt in het part leven van en aag.
terdam, waar ze me later trouwens om
als een
van de eerste
egelmatig wel ergens een fuif of met
nog wat verder door te leren, wat vier
winkelcentra
in ederland
schoolvriendinnen stappen in en
jaar avondschool werd. n december
geopend. aag. r waren nog goede bioscopen,
als sta, assage, Metropole en deon. aar hield je weer nieuwe afspraken aan over. hronisch geldvraagstuk, dat wel. Van diverse bijbaantjes
Maggiore. uim 2.600 km met de
kon je met passen en meten krap
brommer. We hadden toen bijna acht
rondkomen. cheveningen was hot .
weken schoolvakantie en die benutalladium, addock, ans en Grietje.
ten we dan ook vol. Terugreis door
am am en nog andere mooie tenten.
witserland over de Gotthardpas. We
upergave aagse bands, als het
bevroren half. n het subtropische
nancieel even kon ging je erheen.
ocarno ontdooiden we weer.
e meisjes betaalden niet altijd hun
aandeel daarin. e Bierkelder onder
iefde achterna
de ineac was populair en betaalbaar.
Mijn grote jeugdliefde ath was
en ngelse ub op het plein was ook
17 jaar toen we -na enkele feestjes- Lucht oto uit 195 van een stukje Moerwijk, strak geometrisch,
favoriet en diende als verzamelplaats
verkering kregen. e zat op het V
also udok met lego is bezig geweest. voor verdere stapacties.
in en aag. tiekeme afspraakjes in
toch nog behoorlijk duur. oms kreeg
de stad. andjes vasthouden en voetje
1967 werd mijn vriendin 21 jaar en
ath
e
tra
vrij.
an
werd
het
werd
vrijen
bij
de
lunchroom
eck
op
het
we besloten te gaan samenwonen in
Ondernemend
arrods en andere warenhuizen.
pui. ater mocht ik s zondags ook
Berkel en oodenrijs. We leenden
n de ogen van anderen was de
bij haar thuis over de vloer komen.
een tijdelijk leegstaande bungalow
schrijver dezes nogal ondernemend.
Met de volgende asen was mijn tweeet V zat kennelijk ruim bij kas
van vrienden van mijn ouders. ls
chtereenvolgens ben ik gedurende
de bezoek. neens was in ngeland
ieder jaar was er een daverend schooltegenprestatie moeten we het huis
jaren hulpverkoper, bab sit, benzistrenge controle. e moest opgeven
feest van klasse. k was introduc . e
onderhouden en goed bewaken. Goede
nepompbediende en krantenbezorger
waarvoor je kwam, waar je verbleef n
conrector vroeg eerst je adres en wat je
deal. We woonden er vier jaar.
van e osthoorn geweest. oms
of je geld had. p Trafalgar uare en
vader voor werk deed Goede aagse
et relaas over m n belevenissen in
etsen inladen op het ollands poor.
elders werden toen grote protestbetobands traden op. e and oast kan
de jaren zestig zit erop, ik zou ze zo
eer vermoeiend en saai. Met een
gingen gehouden. ndrukwekkend om
ik nog goed herinneren. ls het lukte
overdoen.
kleine persoonlijke lening van a,
dat mee te maken. uropa protesteerde
werd het vrijen in de etsenstalling.
kocht ik bij de lokale etsenmaker een
massaal. ater in de zomer hoorde ik
en heup aconnetje met wodka - dat
tweedehands KW. eshonderd piek
Ben de onge
dat mijn ath met een nieuwe vriend
stonk immers haast niet- verhoogde de
was een vermogen. et was ook de
de n e ad ie en@ t ail.
was vertrokken naar uid frika.
feestvreugde. r stond een zware straf
tijd van de uchs. an w s je iemand.
at was dan dat.
op drinken ef a haar einde amen
oog stuur, afgeragd zweefzadel,
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Mahagonny Songspiel

e
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Hebt u iets op uw hart of wilt u een boodschap kwijt aan de mensen uit de stad Het
Zuidelijk oneel biedt in zijn nieuwe voorstelling Mahagonny Songspiel Het lied van
Den Haag de ruimte n een podium: om uw hart te luchten, om ergens tegen te protesteren, zelfs een huwelijks-aanzoek is mogelijk. Niets is te gek, alles kan.

Woensdag 9 februari

De stad op rails
n het tweede deel, et lied van en aag zien we de
stad zoals we hem vandaag de dag goed kennen. et
moderne leven in een lmische montage van stadstaferelen, op een manier die nog nooit eerder op het toneel
vertoond is.
p een rails van 22 meter lang zien we het moderne
stadsleven voorbij trekken in een aaneenschakeling van
korte lmische sc nes. eze sc nes worden gespeeld
en gezongen op rijdende decorstukken.

- cene uit de voorstelling ( oto Mark anssen). -

Hoeveel pensioen heb je later nodig en hoe
bereken je dat? Over opbouw van AOW,
pensioenregelingen en zelf zorgen voor een
goed pensioen. Informatieve workshop ‘Inzicht
in mijn pensioen’ in begrijpelijke taal. Bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353, Den Haag,
19.30 uur, prijs € 10,-, reserveren noodzakelijk
via tel. (070) 353 55 11, e-mail segbroek@
dobdenhaag.nl of www.advieseninzicht.nl.

Ov-chipkaart

- cene uit de voorstelling ( oto Mark anssen). -

Willem Breuker Kollektief
Mahagonn ongspiel kon met niemand anders dan
met Willem Breuker en zijn Kollektief, vond regisseur
Matthijs mke. l sinds de oprichting in 1974 staat
het Kollektief bekend als de anarchisten van de ederlandse jazz. Voor Willem Breuker staat de muzikant
namelijk midden in de maatschappij en het Kollektief
speelt niet alleen op reguliere podia, maar net zo graag
op stadspleinen en bij protestacties. Midden in de
voorbereidingen van onze voorstelling stierf Willem
Breuker helaas aan de gevolgen van kanker. ijn bestaande muziekcomposities vormen nu, gespeeld door
de muzikanten van zijn Willem Breuker Kollektief, het
muzikale hart van et lied van en aag.
a a nn n piel
et lied an en aa i te
ien p en fe a i in de nin li e
te
t in en aa . elef n
p f p inte net
. .nl
Meldt uw bijdrage aan
Wie zelf het podium op wil voor een bijdrage aan dit
toneelspektakel, kan zich aanmelden bij het toneelgezelschap door een e-mail te sturen naar info@hzt.nl of
te bellen met het gezelschap op 013 33 44 500.
et uidelijk Toneel kiest uit de inzendingen de leukste, ontroerendste of meest belangwekkende verhalen
voor de voorstelling.
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eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. e agenda wordt samengesteld door
het entraal In ormatiepunt uderen ( IP ). Actuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt
u altijd in de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail naar
redactie cipo.org, o neem tele onisch contact op met Marco aane via ( )
1.

ensioenworkshop
an het einde van deze koude februarimaand brengt
et uidelijk Toneel een swingend en theatraal tadsspektakel in regie van Matthijs mke in de Koninklijke chouwburg. et ensemble van zes acteurs, zes
zangers en het 11-koppige Willem Breuker Kollektief
vormt samen met een grote groep spelers uit en aag
een bonte parade van gelukszoekers in Mahagonn
ongspiel
et lied van en aag.
et uidelijk Toneel is en aag ingetrokken om van
dit spektakel een echt tadsspektakel te maken en staat
op het toneel samen met onder andere de een groep
basisschoolkinderen, een koor en diverse amateurspelers uit de stad.
Bertolt Brecht en Kurt Weill maakten in 1927, vlak
voor de eerste wereldwijde crisis, de Mahagonn
ongspiel: een muzikale, politieke satire over het
verlangen naar de perfecte stad. ver verveling. ver
genotzucht. ver geld en er nooit genoeg van kunnen
hebben. n zeven korte sc nes zien we de eindeloze
zoektocht van de mens naar geluk. how us the wa
to the ne t whisk bar , zingen ze. Toch groeit de
onrust. Toch blijven ze dolen. n dat is pas het begin
van de avond.

K
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Het lied van Den Haag

He u del j oneel
me re en e ll

e

Hoe vraag je de ov-chipkaart aan? Hoe laad je
hem op? Hoe gebruik je hem in bus en tram
en in de trein? Hoe gaat het in- en uitchecken?
Informatiebijeenkomst van de HTM voor senioren bij Woej Leidschendam-Voorburg. Vragen
stellen mogelijk, ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Wijk- en dienstencentrum De
Groene Loper, Van Royenstraat 2, Voorburg,
14.00-16.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Maandag 1 februari

Vrijdag 1 februari
Drang: theater en discussie
Aansluitend op de voorstelling Palestra Rex
van theatergroep Drang vindt een nabespreking plaats met als thema digitale privacy.
De bekende IT-architect en futuroloog Arjen
Kamphuis licht een tip van de sluier op over
wat ons in de (nabije) toekomst te wachten
staat. Locatie: HANGAR36, Binckhorstlaan
36, 2516 BE Den Haag. Aanvang: 20.15 uur.
Voor meer informatie en kaartverkoop: www.
drang.nl

Zaterdag 19 februari
Orgelconcert
Organist: Jan van Westenbrugge, m.m.v. Leon
Koppelman, panfluit. Hervormde Kerk, Plein 9,
Wateringen, 19.30 uur, kerk open 19.00 uur,
entree € 6,- en € 5,- voor CJP/65+.

Dinsdag

februari

Het ergamonaltaar

Dinsdag 15 februari

Lezing met projectie ‘Het Pergamonaltaar ter
ere van Zeus’ door Ingrid Klerk, over de in
1871 bij toeval ontdekte resten van dit altaar
en het Pergamonmuseum in Berlijn. Museon,
Stadhouderslaan 37, Den Haag, 13.30-15.30
uur, entree € 5,- of € 45,- voor een abonnement (10 lezingen), kaarten vanaf 12.30
uur verkrijgbaar. Toegankelijk met rolstoel,
ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail
info@museon.nl.

Voetendag Beterlopenwinkel

Zondag

Inspiratiebijeenkomst
Met ontspannende muziek, verbeeldingskracht,
teksten, ontmoetingsgesprek en rust, gebaseerd op diverse stromingen van spiritualiteit
en zingeving. Wijkcentrum de Geest, Georges
Bizetstraat 25, Den Haag, 13.30-15.00 uur, entree € 3,- incl. koffie, thee en koek. Informatie:
tel. (070) 323 78 53, e-mail airole@planet.nl.

Heeft u weleens last van uw voeten, een
zeurend hielspoor, zenuwpijnen in uw voet of
druk of houdingsklachten, ga dan langs voor
een diagnose. Van 9.30 tot 17.30 uur kunt u
terecht in de Beterlopenwinkel op de Laan van
Wateringseveld 73 voor advies door o.m. een
registerpodoloog. U kunt verder o.m. een digitale voetafdruk laten maken of een testronde
lopen op zgn. MBT-schoenen. Meer informatie:
070 – 3099058 of kijk op
www.beterlopenwinkel.nl

februari

Op Visite
Ongewoon theaterbezoek aan ouderen in
Haagse zorgcentra. Zij maken u deelgenoot
van hun woonomgeving en van spannende
of mooie verhalen uit hun levens. Samen met
theatermakers van Het Vijfde Bedrijf hebben zij
het programma samengesteld. Zorgcentrum
Carel van den Oever, Schrijnwerkersgaarde 3,
Den Haag, 15.00 uur, entree € 6,50. Reserveren: tel. (070) 346 52 72 of
www.theateraanhetspui.nl.

Ademen en ontspannen
otel / estaurant / ccommodatie / Wellness

In het hart van het Sauerland
Landhotel Doerr
Sieg- Lahn- Str. 6-10
57334 Bad Laasphe
Tel: 00492754/3700
www.landhotel-doerr.de

5 nachten incl. halfpension
met gratis gebruik van de
Wellness Beaut Garden

vanaf 430.00 € per persoon

Kunstgebitten specialist
•
•
•
•
•
•

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

www.multidental.nl

Meer
informatie?
070 - 325 58 59

GRATIS
Klikgebit

Introductiebijeenkomst bij een cursus volgens
de methode van ‘Dixhoorn’, gericht op mensen
met rug- en nekklachten, RSI, whiplash,
slaapproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn.
Georganiseerd door zorgaanbieder Florence,
deelnamekosten € 17,50 p.p., € 5,- korting
voor houders van de Florence-pas. Informatie
of aanmelding: www.florence-zorg.nl of tel.
(070) 41 31 000.

Donderdag 1 februari

iteraire salon Buddenbrooks
“In Nederland wil ik niet leven: men moet
er steeds zijn lusten reven / Ter wille van de
goede buren, die gretig in elk gaatje gluren.”
Aldus dichtte de legendarische schrijver J.J.
Slauerhoff. Publicist en bibliofiel Menno Voskuil is te gast in boekhandel Buddenbrooks om
over hem te vertellen. Wie hem interviewt is
nog een verrassing. Buddenbrooks, Noordeinde 156, Den Haag, 15.00 uur, entree € 5,-.
Reserveren: tel. (070) 362 78 91, e-mail info@
buddenbrooks.nl of in de winkel natuurlijk.

Oceanen
‘Sea the Truth’, een film over het leegvissen
van de oceanen. Gezonde Gronden, Weimarstraat 23, Den Haag, 20.00 uur, entree € 2,-,
aanmelden via www.gezondegronden.nl. Meer
informatie: tel. (070) 356 99 78.

Gildelezing
Ir. Romke van der Veen zing over vuurtorens
en andere lichtbakens. Wijkcentrum Essesteijn,
Elzendreef 10, Voorburg, 14.00 uur, toegang
gratis.

De O

e

K

e

l

e

D

e

.

.
ebsite oor
t

NI

WS:

Inkomensgrens huur
is probleem ouderen
e nieuwe inkomensgrens voor sociale huurwoningen brengt ouderen in de problemen.
onsumentenprogramma Meldpunt van
omroep M besteedde daar op 20 januari
aandacht aan. inds 1 januari 2011 bepaalt
een nieuwe regel, opgelegd door uropa, dat
iemand met een modaal inkomen jaarsalaris
van € 33.614 of meer niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.
eze regel heeft verregaande gevolgen voor
veel starters op de woningmarkt, maar ook
voor mensen met een klein pensioen. eze
ouderen zoeken bijvoorbeeld een andere
sociale huurwoning zonder trappen of met
voorzieningen in de buurt. ls hun inkomen
of pensioen echter net meer is dan genoemde
€ 33.614, komen ze daarvoor niet meer in
aanmerking. o n an Modaal valt daarmee
tussen wal en schip. ociaal huren mogen
ze niet meer, maar kopen kunnen ze vaak
niet: huizen in de vrije sector zijn voor hen
vaak onbetaalbaar. edes-voorzitter Marc
alon voegde daar in de Meldpunt-uitzending
nog aan toe: uderen kunnen hun huis niet
verkopen als ze willen gaan huren. n mensen
die in de huurmarkt zitten en willen doorstromen blijven ook zitten waar ze zitten, want
die krijgen geen nieuwe toewijzing meer.
Vijf woningcorporaties riepen eind vorig
jaar al op om deze regeling niet op te volgen.
70 van de ederlandse corporaties steunde
dat protest. e corporaties vrezen sociaal
en maatschappelijk ongewenste effecten .
-Kamerlid Van Bochove erkende tijdens
de uitzending dat de inkomensgrens in veel
delen van het land inderdaad tot problemen
leidt. ij heeft een motie ingediend die tot
een hogere inkomensgrens moet leiden.

GrijsWijs: een lekkere
nieuwsbrief van CI O

fgelopen maand verscheen de aagse
eniorengids en dat handige boekje met veel
informatie voor ouderen in onze stad blijkt
reuze populair. at merken we bij
ook
aan de reacties, bijvoorbeeld uit het aantal
aanmeldingen voor de e-mailnieuwsbrief
GrijsWijs . aarvoor maken we natuurlijk
reclame in die eniorengids. Menigeen
reageert daarop en neemt een gratis abonnement. ok iets voor u, die nieuwsbrief
lke twee weken krijgt u per e-mail een
smakelijk pakketje met actuele aagse en
landelijke berichten voor 50-plussers. n de
rubriek WWWeetjes wijzen we u op handige
of interessante websites en in de rubriek
potlicht leest u over actuele theater-, museum-, boeken-, lm- en televisiezaken. icht
bij huis is er van alles te doen, en daarvan
maken we melding in de rubriek genda. Ten
slotte krijgt u een soort digitale knipselkrant:
onder het hoofdje Mediaberichten geven
we een groot aantal links naar interessante
nieuwsberichten voor en over ouderen die de
voorgaande weken zijn verschenen op websites van kranten, tijdschriften en organisaties.
ook een abonnement Bel
op 364 38
18, mail naar redactie@cipo.org of meld u
aan op www.cipo.org.
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Vertel bestuurders wat er nodig is

He oord aan
Haagse ouderen
Op woensdagochtend en donderdagmiddag februari is het
woord aan de Haagse ouderen. De gemeente Den Haag en de
Stedelijke Ouderen Commissie nodigen u uit voor een informele
bijeenkomst onder de titel ‘Bomen met Haagse ouderen’. De bedoeling is idee n op te doen voor een beter ouderenbeleid.
p deze twee middagen is de blik
vooral op de toekomst gericht. r
zal geen vraag of kwestie uit de weg
worden gegaan van grote zaken tot
belangrijke details. s de informatie
over ouderenvoorzieningen op peil
ukt het aagse ouderen om zo lang
mogelijk zelfstandig en onafhankelijk
te blijven oe staat het met de kwaliteit en het aanbod van de ouderenzorg Worden ouderen steeds actiever
als ondernemer
Kortom, hoe beoordeelt u deze en andere voor aagse ouderen belangrijke

zaken Wat houdt u bezig n wat
hebt u als ouderen nodig om gelukkig
te zijn in onze stad
Wethouder is erbij
e gemeente, onder wie de zelf
aanwezige
-wethouder van
Welzijn Karsten Klein, wil dit graag
van uzelf horen. Kom dus meepraten
en laat u horen e bijeenkomsten
worden op vrolijke wijze begeleid
door gespreksleider elco Koolhaas
Beleidstheater en adviseur Gerard
van ijkeren.

VRAAG H CI O
Ik denk er al een tijdje aan te verhuizen. igenlijk lijkt een
soort woonproject samen met leeftijdgenoten me wel wat.
Maar bestaat zoiets, en dan ook nog in Den Haag
azeker: groepswonen. an hebt
u een zelfstandige
woning, maar samen
met anderen in een
gezamenlijk eigen
gebouw. e bewoners vormen een
woongemeenschap
met gemeenschappelijke ruimten en
voorzieningen in het
comple . eden van zo n woongemeenschap kiezen zelf een nieuwe bewoner als
er een woning in het gebouw vrijkomt. n en aag bestaan er al meer dan 30 van
deze comple en. nformeert u eens bij de vereniging Groepswonen door uderen
G : de bewoners van woongemeenschap rinsenheem cheveningen foto en
Mozartheuvel Mozartlaan zoeken momenteel namelijk geschikte 50-plussers als
reservekandidaten. Groepswonen door uderen, tel. 070 364 19 83 ma t/m vr,
9.00-13.00 uur , www.gdo-denhaag.nl.
Hebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote
Kerk). We zijn op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben daar ook allerlei folders, gidsen en formulieren voor u beschikbaar. Of bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.

kunt op twee verschillende dagen
terecht:

21 en de trams 2 en 12 andstad ail
3 en 4 op tien minuten lopen.

Chhristus riomfatorkerk
Van 9.30 tot 12.00 uur in de hristus
Triumfatorkerk, uliana van tolberglaan 154 hoek aan van ieuwost- ndi . penbaar vervoer: de
bussen 23 en 28 en
de trams 2 en 6.

rogramma
13.30 uur: Binnenkomst en kof e
14.00 uur: anvang programma met
onder meer wethouder Karsten Klein
16.30 uur: inerbuffet

Aanmelden
kunt alleen aan
een van de twee
rogramma
bijeenkomsten
9.00 uur: Binnendeelnemen als u zich
komst en kof e
vooraf aanmeldt. e
9.30 uur: anaanmelding loopt via
vang programma
het entraal nformamet onder meer
tiepunt uderen.
wethouder Karsten
kunt bellen met
,
Klein
tel. 070 364 38 18,
12.00 uur: unch- A-wethouder Karsten Klein of een e-mail sturen
buffet
naar info@cipo.org. Geef hierbij
duidelijk door op welke van de twee
ekta in Boylestraat
dagen u komt. ontvangt een bevesVan 14.00 tot 16.30 uur in het
tiging per e-mail.
gebouw van de ederatie ekta,
Graag tot ziens de 23e of 24e
Bo lestraat 20 bij de Valkenboslaan .
penbaar vervoer: de bussen 20 en

Roze oper voor
homovriendelijk
Schoorwijck
e regio en aag heeft een derde woonzorgcentrum met een oze oper. at is een certi caat voor
homovriendelijke zorginstellingen. nstellingen worden
hiervoor getoetst op een respectvolle omgang, gelijke
behandeling en openheid ten aanzien van homoseksuele
bewoners. et oze oper-keurmerk hiervoor een
initiatief van het
is onlangs toegekend aan woonzorgcentrum choorwijck in eidschendam. choorwijck vindt het belangrijk dat bewoners hun eigen leefstijl,
persoonlijke wensen en gewoonten zo veel mogelijk kunnen voortzetten, net als
voorheen in de eigen thuissituatie. at geldt dus zeker voor homoseksuele bewoners.
Veilig en saamhorig
Tijdens de beoordeling gaven cli nten en medewerkers van choorwijck aan zich
thuis te voelen in de instelling en er veiligheid en saamhorigheid te ervaren. omoseksualiteit is voor de bewoners en medewerkers geen issue iedereen is welkom
en mag zich welkom voelen. Volgens de beoordeling heeft W
choorwijck zich
daarnaast ingespannen voor bewustwording onder management, medewerkers, bewoners en cli nten over de aanwezigheid van homo- en/of biseksuele ouderen. erder al
ontvingen e trijp en ieuw Berkendael in en aag, beide onderdeel van Woonzorgcentra aaglanden W , een oze oper. ok choorwijck behoort tot W .
Momenteel zijn het Wijndaelercentrum en aag en rinsenhof eidschendam
eveneens in de running voor een oze oper.
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Huis-Selectie
Leestafel voor stoel en bed.

Normaal
119,95

Nu

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

95

99,

Uw voordeel

In de kleuren wit en walnootmotief verkrijgbaar.

€ 20,-

4-wiels shopper Gloria.

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

Nu

Uw voordeel

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

Nu

e en

ooncentrum agen age bevindt ich in de agenstraat, middenin het centrum van en Haag
oor de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend lle
belangrijke voor ieningen liggen op loopa stand
r ijn 111 woningen en er is een grote daktuin
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren

Ik bestel: Leestafel voor stoel en bed
4-Wiels trolley Gloria
Douchekruk Medisana

Wit
Rood

e nne e is gelegen aan de eresteinlaan,
in de wijk ouwlust Met het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar elangrijke
voor ieningen, oals levensmiddelen aken, ijn op
loopa stand gelegen Het gebouw bevat 6 tweekamerwoningen

ooncentrum a a
a e a bevindt ich aan
de Tak van Poortvlietstraat Het openbaar vervoer
bevindt ich op korte a stand van het comple e
belangrijkste winkels ijn op ongeveer 10 minuten
loopa stand Het wooncentrum hee t 7 driekamerwoningen van ca 75 m en drie tweekamerwoningen van ca 66 m

42,95

Uw voordeel

€ 7,-

Walnoot
Grijs

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN

Plaats:

Knip deze bon uit en stuur hem naar
De kosten voor de postzegel wordt vergoed!

Bestellen

en
en
en

€ 10,-

Opvouwbare douchekruk

Naam:
Straat + nr:
Postcode:
Telefoon:

- en
e en

ooncentrum
n a gge ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscentrum van oosduinen en ijkduin p loopa stand
bevinden ich winkels en een postkantoor r is
parkeergelegenheid rondom het wooncentrum Het
centrum hee t 5 woonlagen en bevat 76 twee en
5 driekamerwoningen

95

84,

n g e e an en e
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e e age is gelegen aan de chermerstraat
Met het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken e belangrijkste winkels ijn om de
hoek, in de etje ol straat Het wooncentrum
hee t 8 driekamerwoningen van ca 70 m
verdeelt over drie etages

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

Normaal
94,95

u anistische tichting
eschut en Groe s onen
orenstraat
en aag

Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

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

Via internet : www.comfortland.nl/oudhagenaar.html
Bel 0900444 of vul de bovenstaande bestelbon in.
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Informatie

Hans
Roodenburg

Een pijnlijk onderwerp voor zowel cliënt als zorginstelling is de (geringe?) kans, dat medewerkers zich dingen toeeigenen, die niet voor hen bedoeld zijn. Zorginstellingen onderzoeken in de selectie
van hun personeel altijd of hij of zij betrouwbaar is. De meeste zorginstellingen vragen tegenwoordig standaard voor nieuwe medewerkers bij Justitie een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ aan. Heeft
u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

aat uw kostbaarheden niet rondslingeren in huis
Het komt gelukkig zelden voor. Maar als een thuis- of zorghulp
niet eerlijk en degelijk is, kan het misschien voorkomen dat
mensen waardevolle spullen of geld gaan missen. De meeste
zorgorganisaties hebben daarvoor protocollen voor eigen personeel, maar ook voor cliënten.
aast de eigen verantwoordelijkheid
medewerkers te selecteren op goed
gedrag, begeleiden zij hun cli nten,
mochten er toch bij hen ernstige
verdenkingen of zelfs bewijzen zijn van
diefstal door de hulp. en cli nt uit een
van de drie grote steden, waarin wij
verschijnen, meldde ons de volgende
netelige situatie:
en aand eleden ee i een t i
lp ia een te ani atie. i i
t ee aal e ee t en t ee aal a i
at eld i t. aa et e te ind i
dat i n ie
den in en e f t en
i n e en en. e ee te en en
d en een aan ifte te d en i p litie
en dat ind i e d . e et el
edaan en et de t i
ani atie
e eld.
el de p litie al de t i
eeft daa ee e de ni edaan.
lt an i e ni ee e d. elf
e i n alle e t
en e l en in
n e ende t i lpen.
p dat
ie aan aanda t e teedt en de
en en aa
t al i t i lp
i en.

an dat laatste voegen wij
een tiental tips toe:
Vooral als u een andere dan de ver
trouwde hulp in uw huis krijgt,
berg dan kostbaarheden juwelen,
geld, pasjes achter slot en grendel.
en kluisje waarvan u alleen de
code weet, zou uitkomst kunnen
bieden.
Bespreek ook met naaste familie of
kennissen uiteraard wel degenen
die u helemaal vertrouwt de
situatie en vraag hen mede op te
letten. We kunnen ons zelfs
voorstellen dat u de kostbaarheden in beheer geeft aan een van
uw kinderen, maar schroom niet
dat tevens vast te leggen in een
gezamenlijke en eenvoudige
verklaring die u zelf in bezit houdt.
en niet zo prettig puntje: familieleden of regelmatige bezoekers
kunnen constateren dat
bewoners van zorgcentra soms in het
voorstadium van lzheimer of
dementie zitten, waarin bij hen
paranoia kan ontstaan over

kwijtgeraakte spullen. eem gepaste
maatregelen en meld de bevindingen
aan de verzorging.
oe goed iemand en zeker
een onbekende ook overkomt,
vertrouw wat dat betreft niemand.
oms ook eigen familieleden
niet. ls het enigszins kan, hou de
hulp zoveel mogelijk in het zicht en
laat die niet lang in bepaalde kamers
alleen werken.
eeft u sterke aanwijzingen
dat een hulp of een ander u heeft
bestolen, doe dan meteen aangifte
bij de politie. chakel ook direct het
verzorgingshuis in of de
thuishulporganisatie als een van hun
medewerkers erbij betrokken zou
zijn.
e politie zal zaken pas uitzoeken
als u kunt aantonen, dat u in een
bepaalde tijd kostbaarheden bent
kwijtgeraakt en u goed kunt
beschrijven welke spullen of hoe
veel geld het betreft. Maak ook
foto s van de kostbaarheden.
Tegenwoordig gaat dat digitaal
vrij gemakkelijk of laat dat
door een goede kennis doen.
et betekent voorts, dat u
een aantoonbare verdenking
van diefstal tegen iemand moet
hebben. e politie kan niet naar

een speld in een hooiberg
zoeken. e zorginstelling moet ook
een goede reden hebben een
bepaalde medewerker meer in de
gaten te houden of zelfs te confron
teren met uw klacht.
moet dus heel goed weten, wan
neer u iets bent kwijtgeraakt. ls
u een lange onde nieerbare periode
opgeeft, kunnen politie en zorgin
stellingen daarmee niet uit de voeten
en zullen ze uw klacht seponeren.
e meeste zorginstellingen heb
ben een vertrouwenspersoon of zelfs
onafhankelijke beroepscommissies.
ok hierbij geldt dat u uw klacht
of onvrede aannemelijk moet
kunnen maken.
aat nooit een thuishulp of
verzorger voor u geld pinnen en
geef nooit uw pincode prijs. eeft
u helemaal niemand, die u daarin
kunt vertrouwen, neem dan contact
op met een zorgorganisatie of andere
instelling, die over het algemeen
ook betrouwbare vrijwilligers kan
vinden.

Voorkomen is het beste
k hoop dat u hiermee zeer vervelende
situaties zoals bovengenoemde lezer
kunt voorkomen. f er veelvuldig sprake is van diefstal door thuishulp of in

zorgcentra, kunnen wij niet achterhalen.
aarover bestaan geen gespeci ceerde
cijfers. ls het incidenteel voorkomt,
gaat het vermoedelijk om medewerkers
oproepkrachten en e werkers die tegenwoordig steeds meer als invalhulpen
voor korte periodes worden ingeschakeld en nauwelijks onderlinge sociale
controle van collega s hebben.
Maar geef ook nooit alle vertrouwen
aan de vertrouwde medewerkers, voor
wie de instelling een verklaring van
goed gedrag heeft gekregen. eel
incidenteel kunnen zij door priv -omstandigheden later ook in de fout gaan.
Voorkomen is altijd beter dan genezen

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals er recht , belastingen en andere inanci le aken w vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl o naar Postbus 60 6, 50 G en Haag Graag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten
rf- en schenkingsrecht
Schenking van tante
fiscaal verzwijgen
ndien e tante een aa di ed a aan
e ilt e en een e feni
i
eeld .
at i n dan
de
eli eden te
en dat de
ela tin
in
eli ie an
p tee t
p eiden een ptie f
nnen e dat e n e i en
preiden is inderdaad scaal de gunstigste optie. w tante mag u belastingvrij eenmaal per jaar €2000 schenken
zonder verantwoording aan de Belastingdienst. r zijn hogere uitzonderingen mogelijk, zoals bij schuldsanering.
Bij normale schenkingen van hogere
bedragen dan €2000 is 30 of zelfs 40
procent belasting verschuldigd.
ogere bedragen verzwijgen voor de
Belastingdienst is de verantwoordelijkheid van de schenker en/of begiftigde.
ls het niet om al te grote bedragen
gaat, wijzen wij u erop dat u dan de
belastingwetgeving overtreedt. e kans
op ontdekking is niet zo groot, maar er
kan een lichtje opgaan bij de Belastingdienst aan de hand van de inkomstenbelasting van u of uw tante.

Dochter claimt alsnog
kindsdeel van vader
in
eeft al ee ti aa
eleden een te ta ent laten p a en.
aa an i in
e leden en
n d ie inde en e en t en n
ind deel aan n ede elaten.
ei t e te een d te an aa a en
et aa an al n aa ind deel
p e ee dat de e
n n
e li e nan i le p le en eeft.
ei el in de fa ilie d . e de
ant dt te en
di t
etteli
it e l ten f et i n
aa
de te ta ent i i en at t dat
il aa ie in ad i e en.
et alsnog claimen van een kindsdeel
van in dit geval de overleden vader in
1972 onder het oude erfrecht is ingewikkeld en moeizaam mogelijk via juridische procedures. r komt heel wat
bij kijken en de betreffende dochter zal
sterke zaken moeten aandragen. Voor
wat betreft de nalatenschap van uw zus
zelf kan zij altijd, wanneer zij wil, het
testament wijzigen. ij kan daarin ook
te allen tijde een clausule opnemen dat
alleen haar eigen kinderen van haarzelf
zullen erven dus niet aangetrouwd .
at heet inderdaad uitsluiting van
de koude kant en is nog steeds per
testament nodig. et wordt ook wel

een anti-schoonzoon- of anti-schoondochterclausule genoemd.
e kosten van een nieuw testament,
hangen af van de werkzaamheden voor
de notaris, maar zullen in het door u
aangedragen geval niet meer zijn dan
enkele honderden euro s.

Sociale voorzieningen
Na jaren in de WW
een IOW-uitkering
en i
aa a en i na een
a eid e leden an aa in de
e en.
i n a eid e leden
i i de a i ale it e in an
aanden. e e l pt eind fe a i af.
e e epen dat i ie na e ent eel
in aan e in
een
it e in t t i n pen i enleefti d.
ien i de e it e in elf aan te a
en en i el e in tantie
e n
el aandeli een it e in in a e
een ta e t e e e in . de e an
in l ed p de
it e in
fgaande op uw gegevens lijkt u
inderdaad voor een W-uitkering in
aanmerking te komen, tot de dag dat u
65 jaar wordt. et WV voert hem uit.
us daar moet u zijn in vervolg op uw
WW-uitkering. e uitkering bedraagt

70 procent van het minimumloon. et
inkomen van de partner heeft geen
invloed op de W-uitkering aan u.
Vermoedelijk hebben uw stamrechtuitkering en ander vermogen ook geen
gevolgen. Tenminste, we nemen aan
dat dit ook niet het geval was bij uw
WW-uitkering. at we hierover geen
duidelijkheid kunnen scheppen, heeft
te maken met het feit dat inkomen in
verband met arbeid wel in mindering
wordt gebracht op de WW en W.
us het hangt van de voorwaarden
van uw stamrechtuitkering af. Meestal
wordt deze als uitkering uit vermogen
beschouwd. ls deze bij een verzekeringsmaatschappij zoals u schrijft - is
ondergebracht, dan zal deze niet zo
gauw als inkomen in verband met
arbeid worden beschouwd. ls deze
wordt uitbetaald door uw vroegere
werkgever, dan kunnen hierover moeilijkheden gaan ontstaan bij de W.
eg het gewoon voor aan het WV.

AOW en pensioen
Kosten lijfrente in
premie of koopsom
i adden een aa en i n et
d
in e een ap an ede en.

n ee te in tantie een een an aa
en in
e et in een
an
te en
alle ei een li f ente
af e l ten. e een
t in an a i
en de ande in a t
i . e e t ee e pi e ende li f ente
i in n ee illen e teden
dat i dan le t een aal af l it
en e ee
ten etaal. e i dit
ela tin te ni
e ien et e te
e kosten voor een lijfrente zitten
meestal al in de premies of koopsom.
e premies of koopsom zijn thans tot
op zekere hoogte scaal aftrekbaar.
nder het oude lijfrenteregime van
v r 1992 was dit uitgebreider en
anders. e vraag is of u indertijd een
scaal aftrekbare lijfrente hebt afgesloten. n dat geval zijn de uitkeringen
- die uitgesmeerd moeten worden
over een aantal jaren - nu w l scaal
belast. ls u indertijd met netto geld
de lijfrente hebt aangeschaft, dan is de
uitkering nu ook netto. et kan zijn dat
u met een oude lijfrente het kapitaal in
n keer mag opnemen. f dat scaal
verstandig is, is maar de vraag. Vraag
uw verzekeraar wat voor u scaal het
aantrekkelijkst is.
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Kleine
Nostalgie Voetbalplaatjes: ook in trek bij moderne opa’s
roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak
versleten en vergeten. Wat overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

met ulius Pasgeld

Het verzamelen van albumplaatjes is leuk totdat het album vol
is. Dan raakt het zoek en duikt na tientallen jaren ineens weer
op. n eigenlijk is het dan pas echt leuk. Want dan is het nostalgie van het zuiverste water.

eze keer was ik er eerder bij dan
mijn kleinzoon. Bij de supermarkt
schafte ik snel het nieuwe voetbalplaatjesalbum aan. ompleet
met verzamelblikje en verzameletui. Mijn bemoeienissen met de
voetbalplaatjesactie van het vorig
jaar hadden onze relatie geen slecht
gedaan en met mijn aanschaf hoopte
ik de goede band met mijn kleinzoon
op z n minst te bestendigen.
Kijk eens wat leuk, toonde ik
hem de kleurige producten van de
winkeliersactie. n waarachtig, hij
viel er weer voor als een blok. eb
je ook plaatjes, vroeg hij ie had
ik. n ink wat ook. Want ik rond
de prijs van mijn boodschappen tegenwoordig natuurlijk steevast af tot
net boven een veelvoud van 10 euro.
tel je voor. Boodschappen voor
19,80 euro. n dan maar n setje
van zes voetbalplaatjes at moeten
we niet hebben.

Rijen jongetjes
et is trouwens tegenwoordig
een hele toer om je als oude
man bij de uitgang van de
supermarkt met je voetbalplaatjes ongeschonden uit de voeten
te maken. ele rijen jongetjes
staan daar beleefd te vragen of
ze je plaatjes mogen hebben.
k heb het meegemaakt dat een
mevrouw antwoordde, dat ze
bij de kassa had gezegd dat ze geen
voetbalplaatjes had willen hebben.
e werd vriendelijk maar wel erg

dringend verzocht met haar kassabon
terug te keren naar de informatiebalie, teneinde alsnog haar recht
op voetbalplaatjes te doen gelden.
pdat ze die dan af kon geven aan
zo n jongetje.
elf heb ik dus ook bepaalde
tactieken ontwikkeld om aan meer
voetbalplaatjes te komen dan waar ik
strikt genomen recht op heb. an ga
ik bijvoorbeeld met mijn winkelwagentje bij de kassa achter meneren of mevrouwen staan die
hun winkelwagentje torenhoog
hebben volgeladen. ie
meneren of mevrou-

wen moeten er dan uitzien alsof ze
zelf geen kinderen of kleinkinderen
hebben. p de een of andere manier

zie je dat meteen. n als de caissi re
dan bijvoorbeeld 115 euro aanslaat
en vraagt of ze, behalve rentepunten,
koopzegels, irmiles en bonuskorting ook nog voetbalplaatjes willen
en ze zeggen dan nee, dan zeg ik
snel: Mag ik ze dan voor mijn
kleinzoon n dat mag altijd en dan
heb ik onverwacht ineens 11 e tra
setjes met 66 plaatjes.
Acties van vroeger
k zweer het u: die voetbalplaatjesactie is voor opa s minstens even
leuk als voor kleinkinderen. n
dat terwijl ik
niet helemaal
niet van
voetbal hou.
lbumplaatjesakties omwille
van de verkoop
van bepaalde
producten zijn
natuurlijk niet
nieuw. o
heb ik op
zolder nog
steeds de
Voetbalsterren- en
Topvoetbalalbums
van
Vanderhout van 1969 tot 1982 liggen die mijn zoons spaarden. n
daarnaast nog een stapeltje aninien tar War-albums natuurlijk. r is
weinig zeker in deze wereld. Maar
dat ze er ooit nog eens om zullen
vragen staat wel vast. et oudste,
het bekendste, en nog steeds niet
ge venaarde voorbeeld van plaatjes
sparen bij de aanschaf van bepaalde

produkten wordt natuurlijk
gevormd door de Verkade
albums van ac. . Thijsse.
og steeds zeer geliefd. Met
herdrukken in tal en last. Gave,
oorspronkelijke albums uit
1903 doen honderden euro s.
ele Verkade-verzamelclubs
zijn nog steeds actief aan
het sparen, ordenen en
catalogiseren.
lanta-album 195
elf heb ik de beste
herinneringen aan het
lanta-album over de
l mpische spelen in
1952. aar staat ann
Blankers Koen

nog in. n een of andere thiopische
marathonloper Bikila die de hele
marathon op z n blote voeten uitliep.
ch. n als we het dan toch over
lanta hebben, dan schiet me ineens
weer ukkie lanta te binnen. ie
maakte een wonderlijke reis naar
de maan. e te sparen plaatjes voor
dat album vertoonden diepte als je
tenminste de bijgeleverde bril met
een rood en een groen glas opzette.
at de lanta-margarine in 1963 een
blaasjesziekte veroorzaakte waar
ruim 100.000 ederlanders aan
leden en er zelfs vier aan doodgingen mag de huidige pret onder de
verzamelaars van lanta-albums

niet drukken. n
ederland ging
lanta Brio heten.
Brio kwam in 1964
met nog een plaatjesalbum over de
l mpische pelen
in dat jaar.
et voert te ver om
alle verzamelalbums hier
te noemen.
ou, vooruit.
og n dan:
in de serie
e wereld in
beeld van de
rma obbelman staat me
nze verzeese gewesten nog bij. at album
telde maar liefst 223 plaatjes.
og meer plaatjesalbums
Mail erover naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
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Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum
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maat
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atharina an ennesstraat
Den Haag
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activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
160.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg
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O
O

525 medewerkers
zorghotel/wijkziekenboeg
dagverzorging
zorgabonnement eker Thuis
alle vormen van zorg aan huis
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udo u eer mee

n

moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending. D’r zit volgens ons maar n echt moeilijke bij dit keer.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
us bijvoorbeeld in udoku in
het grijze vakje een 3 in B ook
een 3 in een 5 en in ook een
5 , zodat het gevraagde antwoord
dan bijvoorbeeld luidt: 3-3-5-5.
rijswinnaars
n e ud- agenaar nr. 1 van 11
januari presenteerden we maar

Sudoku A

7

3
6

2 5
6 5 4
2
1
2
8
3

Sudoku C

5 2
1 3

2
2 4
9

1

3

1
4

8

8 3

6
4

4
7

1 8
5 2

9
6

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

7

6
8

3 7
1 2

2

2 7
1 6
4

6
5
5

9
3 2

6
3

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

Opening!

3 maart 16:00
Winkels Kringloop Holland
Alphons Diepenbrockhof 67 Den Haag
Beresteinlaan 2 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag
Kerketuinenweg 63 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Maanweg 64 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag
Piet Heinstraat 25 Den Haag

De GROOTSTE
kringloopwinkel
in de regio
Den Haag!

Piet Heinstraat 69 Den Haag
Weimarstraat 364 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag
Hendrik Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

maart

tuur naar:
uzzel e- ud agenaar
d
ostbus 26046
2502 G en aag

4

5

3
2 9

3

4
1

7

2
4

8

2
6

Woensdag

Sudoku D

1 2

9

7
5

postadres te vermelden. enkt u
daar toch a.u.b. aan, u doet zichzelf
tekort Vermeldt bovendien op uw
briefkaart of in de onderwerpregel
van uw e-mail het nummer van de
krant in dit geval dus bijvoorbeeld
udoku r 3 . We moeten uw
oplossing alles goed is nu weer
nodig van de nieuwe puzzel, de
onderstaande vier udoku s, binnen
hebben op uiterlijk:

Inzendingen
Wederom liep een aantal inzenders
een prijs mis door geen woon- of

Sudoku B

1

8 3
9
2
5

dubbel
van jaak Bral krijgen
opgestuurd, zijn:
aul tikvoort, te oetermeer
ia enting van utten,
te oetermeer
olinda van den euvel, te Monster
. Klompmaker, te en aag
ndr van der Meijs, te en aag

liefst acht udoku s, waarvan u er
ten minste vijf moest goed hebben
om mee te dingen naar de prijzen.
Maar de meeste inzenders lieten
zich van hun beste kan zien velen
stuurden een compleet correcte
reeks in: 6-7-8-9-1-5-2-7.
Maar beloofd was beloofd en bij de
prijstrekking had iedereen met 5 of
meer goed evenveel kans als zij die
alle 8 goed hadden.
e vijf prijswinnaars, die allen de

Binckhorstlaan 316

D

e

De O

e

K

e

Bewoners op de been in tijd sanering Schilderswijk

Help me den
a e
an de e ar e o o s
De Schilderswijk ziet er vandaag de dag radicaal anders uit dan pakweg veertig jaar geleden. De oude bebouwing uit de negentiende eeuw, met zijn gebreken n charmes, heeft
vanaf eind jaren zeventig plaats gemaakt voor allerlei soorten nieuwbouw. In dit korte artikeltje wil ik stilstaan bij de periode van deze transformatie, die ervoor zorgde dat
de Schilderswijk decennialang een bouwput vormde.
e bewoners van de childerswijk
probeerden de ontwikkelingen in de
buurt te sturen, en de leefbaarheid,
zoals dat tegenwoordig heet, te verbeteren. e foto s bij dit artikel laten
deze bewonersactiviteiten zien. et
als in eerdere inzendingen hoop ik dat
mensen zullen reageren en mij zullen
helpen de puzzelstukjes op de juiste
plaats te krijgen. n dit geval houdt dat
in: verhalen bij de foto s in dit artikel.

Jaren dertig
l in de jaren dertig werden er plannen gemaakt om de childerswijk,
die grotendeels bestond uit slechte
woningen uit de negentiende eeuw, te
verbeteren of te slopen. en bestuurslid van de woningbouwvereniging
die de Van stadewoningen aan
de acob atsstraat beheerde, zag er
voor de oorlog al geen heil in om de
woningen helemaal opnieuw op te
bouwen. ij had vanuit de gemeente
geruchten opgevangen dat de hele
buurt op termijn tegen de vlakte zou
gaan, waardoor een grote investering
volgens hem niet verstandig was. e
plannen van de gemeente hadden een
verlammende werking op de wijk en
haar bewoners, zoals een maatschappelijk werker begin jaren zestig
opmerkte:
i t de ane in en n eet de
e
ten et i t a e di tti e
en en e l en de tilte e en et
e t e e ti lee d. e i li t til
te taan. e e n i
a e en
li en e . i ennen de ep tatie
an n i ien et a te it aan
en nnen niet d en.

Niet meer investeren
e geplande sanering zorgde ervoor
dat geen enkele huiseigenaar nog
investeerde in zijn bezit. ok veel
winkels en bedrijven zagen vaak
geen toekomst meer in de wijk en
vertrokken.

‘Akties’ in de wijk
Toch stond niet alles stil.
en groep bewoners in de
r
- Wie, wat, waar en wannee de mega oon ( oto 1). en
wijk, waar de jongeren van
ue
sten
aan
uitg
het
en intrigerende combinatie,
de bab boomgeneratie een
belangrijke rol in speelden,
begon zich te roeren en
probeerde de vernieuwingen
in de wijk naar hun hand
te zetten. it leidde tot de
stichting van de ktiegroep
Betaalbare uren, die zich
sterk maakte voor nieuwr Intrigerend. ( oto 5). - Wie, wat, waar en wannee
bouw met lage huren, waar
de oude bewoners nog steeds
verschillende organisaties zetten
in konden wonen. oor middel van
allerlei soorten acties op, zoals op de
akties werd de groep bekend in de
foto s wel is te zien. e resultaten van
wijk. e bekendste aktie was wel
hun werk kunnen aanzienlijk worden
de warte Vlaggendag in 1971, toen
genoemd. e nieuwe woningen hadeen groot deel van de bewoners van
den opnieuw een betaalbare huur ,
de childerswijk een vlaggenstok met
zoals de bewoners eisten. Maar net
zwarte doek of vuilniszak uithing om
zo belangrijk was de saamhorigheid
de misstanden in de wijk zichtbaar
die het gevolg was van de strijd voor
te maken. ok instituten als de kerk
betaalbare huren. e foto s uit het aren het clubhuis e Mussen roerden
- Wie, wat, waar en wannee
r it is de Paulus Potters
traat denken
chief laten behalve een strijd voor be- nade abriek .W. . van den Hoedt ma
zich, onder meer door alarmerende
ar wat zijn de jongens aan wij, met links limohet doen ( oto ). tere woningen ook de childerswijk
brieven te sturen naar de gemeente.
van zijn meest gezellige kant zien.
e uitspraken in deze epistels logen
e meeste bewoners en actievoerer niet om. e organisaties hielden de
ders van weleer wonen niet meer in
gemeente voor dat de bewoners hoe
de childerswijk. et werk van de
langer hoe ontevredener werden. n
B en haar opvolgers stopte echter
hun befaamde krotbrief , die zij ook
niet, zoals uit het fotoarchief van de
naar alle aagse kranten opstuurden,
vereniging wel duidelijk wordt.
omschreven zij het als volgt:
en en
dt daa d
e deeld
t e ne te i n en ed ende
lan e ti d te li en. ... i n tate en
een eiende edel
eid en een
t ene end ant
en in de p e t
eid an et e eid eleid.

BOS
e ktiegroep Betaalbare uren werd
gevolgd door de stichting van allerlei
andere comit s en straatgroepen, die
allemaal de belangen van hun stukje
buurt behartigden. e Bewonersorganisatie childerswijk B
was
de grootste en meest invloedrijke
organisatie in de childerswijk. e

John van Vliet
ohn van Vliet, die lang actief is
geweest in allerlei wijkorganisaties,
redde jaren geleden een groot deel
van het fotoarchief van het B
en aanverwante organisaties uit de
vuilcontainer. p deze foto s moeten
bijna wel personen staan die actief
zijn geweest in de wijk, maar de
speci eke personen en gebeurtenissen zijn nog onbekend. k hoop dat
de foto s onder oud-betrokkenen van
de wijkgeschiedenis een herinnering naar boven zullen halen. ls er
lezers zijn die zichzelf of een ander
herkennen op de foto s, en nog weten
wat er op die speci eke dag gebeurde
en waar de foto zich afspeelde, dan
hoop ik van harte dat u mij hier over
bericht. oals ik in eerdere bijdragen
aan dit blad al vermeldde doe ik, als
historicus verbonden aan de niversiteit van eiden en de ampus
en aag, onderzoek naar de sociale
geschiedenis van childerswijk.
w informatie kan hierbij van grote
waarde zijn.
k wacht uw reactie af.
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aktie ( oto ). r Bezemen, was dat ook

iederick Klein Kranenburg
- Wie, wat, waar en wannee
r
e boodschap is duidelijk,
maar hoe zat het precies
( oto ). -
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r Wat wordt hier zo uitbund
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