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De heuvels af in korte broek en zonder helm
Met drie scooters in 1962 van Den Haag naar Playa Garbet in Spanje

“Dolluf”! Ze eten uit 
mijn hand, de vissies, 
schalde haar hoge 
stem over het smalle 
stille strandje Garbet 
aan de Costa Brava. 
Mijn vriend Chris 
schrok wakker, want 
eenmaal op een strand 
aangekomen viel hij 
onmiddellijk in slaap. 
Onze oudere vriend 
Marius die als ‘gees-
telijk’ leider met ons 
meereisde had hem al 
vaak gewaarschuwd 
niet te slapen in de vol-
le zon wegens de kans 
op een zonnesteek.

Elk Later bleek bij thuiskomst dat Chris een 
maagbloeding had gehad.
De avond er voor was het wat later gewor-
den na het etentje in het kleine restaurant 
aan het strand in die smalle baai, met mijn 
vrienden Cor en Chris. Marius was niet lek-
ker en had last van zijn maag, zelfs na het 
innemen van een handvol zuiveringszout, 
waar hij bij zweerde, bleef het maagzuur 
opspelen. Toen wij wat later op de avond, 
na wat heerlijke wijn bij de eenvoudige 
maaltijd gedronken te hebben, de tent in 
stommelden viel Chris giechelend over Ma-
rius heen, die nauwelijks reageerde, maar 
de andere dag wel wat langer chagrijnig 
was.

Vijf dagen reizen
Wij waren de dag er voor met onze scooters 
gearriveerd na een vijfdaagse tocht vanuit     
Den Haag. Chris en Cor hadden een NSU 

150cc scooter en ik een Lambretta 125cc. 
Marius was passagier bij Cor en de bagage 
was verdeeld bij Chris en mij. Vooral de 
zware tent was een probleem, afgezien 
van alle slaapzakken en luchtbedden en de 
ouderwets primus en de zware pannen.
In de mist waren wij die eerste dag in 
september 1962 al vroeg uit Nederland 
vertrokken, want Marius kon alleen in die 
maand met vakantie aangezien hij het hele 
zomerseizoen kampen moest leiden van het 
clubhuis “Het Anker”, waar hij toen werkte.
In de middag reden wij al door Luxemburg 
in korte broek en toen nog zonder helm, 
niet zonder gevaar met een snelheid van 
honderd kilometer de heuvels af. Tegen de 
avond vonden wij onze primitieve eerste 
kleine camping met erg weinig comfort wat 
normaal was in die begin zestiger jaren. 
Wij zagen er enigszins geblakerd uit na die 
tocht in de volle zon en wind. De volgende 

ochtend vroeg weer alles ingepakt, en 
netjes zei Chris altijd. Hij was onze expedi-
tieleider, regelde de route, repareerde onze 
scooters, etc. Op een keer was Cor zijn 
contactsleutel bij het zwemmen verloren en 
Chris maakte van een oude sleutel en een 
champagnekurk een nieuwe. Kortom Chris 
was goud waard.
Na de vijfde dag toen wij eindelijk door 
de Pyreneeën heen het grensplaatsje Port 
Bou hadden bereikt, dichtbij ons einddoel 
en onze scooters hadden geparkeerd in een 
smal straatje, vond ik nadat wij inkopen 
hadden gedaan, mijn scooter op de kant 
liggen. Hij was na het omvallen op de 
quickstarter gevallen en er liep wat olie 
uit het carter. Een plaatselijke smid heeft 
er toen een zware metalen band omheen 
gesmeed.
“Dolluf” en zijn vrouw bleek een aardig 
stel te zijn. Zij waren een dag voor ons uit 
Holland gearriveerd op een zware motor. 
Toen Chris en ik een keer te lang wegble-
ven tijdens het boodschappen doen in het 
vissersdorpje Puerto de la Selva,wat verder 
van de camping, waren zij lange tijd op 
zoek naar ons.

Eén blonde schone
Erg veel ontspanning voor een paar jonge 
jongens was er niet op het kleine strandje, 
waar over het algemeen wat meer oudere 
echtparen aanwezig waren. Er was een 

echtpaar met een  blonde jonge dochter 
waar meteen een Spaanse jongen achteraan 
ging, dit tot woede van Cor die ook een 
afspraakje had gemaakt.
Er was een kleine bar en een met riet over-
dekt restaurant. De eigenaar was een man 
uit een nabijgelegen dorpje die samen met 
zijn vrouw het eettentje, want meer was het 
niet, runde. Zij sliepen in een klein gangetje 
achter het fornuis op een strobed. Marius 
vond het een beetje zielig en stelde voor 
een van onze luchtbedden te lenen, maar 
de eigenaar stond er op om dat te betalen 
en uiteindelijk verkocht Marius het, bij 
nader inzien en per ongeluk, voor een veel 
te hoog bedrag. Totaal onbegrip bij hem 
hoeveel de peseta stond. De volgende dag 
straalde Pedro (Marius gaf hem die naam), 
toen hij het teveel betaalde bedrag ruim 
terug ontving.

Marius en z’n strohoed
Meestal zaten wij in de ochtend op het 
kleine strandje om in de middag wat te gaan 
wandelen of even afstand te doen van onze 
generatiekloofgenoot. Wij waren jongens 
van net in de twintig en Marius was een 
ruime vijftiger die het  rustig een hele dag 
in die felle zon kon uithouden met zijn stro-
hoed en zijn onafscheidelijke sigaret. Een 
aantal jaren later toen mijn vrouw en ik op 
onze huwelijksreis die camping weer eens 
bezochten herinnerden zich nog een aantal 

mensen die wij op dat strandje spraken die 
markante figuur. De weinige foto’s die nog 
overgebleven waren uit die periode gaven 
een beeld (meestal in zwart wit) van een so-
bere tijd, een onhandige zware tent met nog 
houten haringen en nogal zwaar materiaal 
op kampeergebied. Een wonder dat we al 
die dingen hebben vervoerd op drie kleine 
scooters en een passagier tijdens een tocht 
van ruim 3.500 kilometer. 
De bedoeling was tot de derde week in 
september te blijven en daarna weer in vijf 
dagen terug naar huis te rijden.

Aangehouden in Den Haag
Mijn vriend Chris en ik hadden ons motor-
rijbewijs al maar Cor was daar in Holland 
nog mee bezig. Hij had een oefenvergun-
ning voor Den Haag. In die tijd kreeg je 
een vergunning om voor je rijexamen te 
oefenen in het gebied waar je woonde.
Toen wij terugkeerden van ons Spaanse 
avontuur, werden wij in de Torenstraat in 
Den Haag (Cor’s oefengebied) door de po-
litie aangehouden. De politieagent zag vier 
zwartgebrande en vervuilde figuren, die 
volgens Cor, aan het oefenen waren voor 
zijn rijbewijs. Of die man dat geloofde, 
daar zijn wij nooit achter gekomen, maar 
hij heeft Cor niet bekeurd.

Jaap Arends 
jaap.arends@tele2.nl 

-  Even uitrusten tijdens een excursiedag, van linkl naar rechts op het muurtje: Cor Claus, Chris Collee en Marius van Asten (Foto: Jaap Arends). - 
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ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  Op de camping, v.l.n.r. Marius, Chris en Cor (Foto: Jaap Arends). - 



Plaatopname bij G B
Onlangs las ik het stuk van 2  
december over de TB Studio van 

er Bakker. Ik heb daarover ook 
nog iets aardigs te vertellen. In 
19 3, midden in de oorlog, toen 
deze 3-jarige nog pas 16 was, liep 
ik langs het Thomsonplein en zag 
daar het opschrift TB Studio. Ik 
stapte brutaal naar binnen en zag 
daar een vleugel staan. Er was een 
heer aanwezig, er Bakker zelf 
misschien. Ik speelde en speel 
nog klassiek piano en vroeg of ze 
daar ook een opname van konden 
maken. Ja, dat kon en toen ik vroeg 
wanneer, zei hij, dat dat meteen wel 
kon. Het was blijkbaar niet druk. 
Ik ging achter de vleugel zitten en 
speelde een hele Beethovensonate 
uit mijn hoofd. Dat is niet iets om te 
vergeten. Ik kreeg na enige tijd twee 
grote glasplaten,  toeren die met 
een houten sleepnaald afgespeeld 
moesten worden. Ik heb die platen 

nog altijd in ongeschonden staat. 
Ze hebben de nodige verhuizingen 
overleefd  Ik weet nog dat er twee 
draaitafels waren, zodat je eerst 
de ene kant van plaat 1 moest af-
draaien, dan de eerste kant van plaat 
2, daarna de 2e kant van plaat 1 en 
tot slot de 2e kant van plaat 2. Bij 
het afdraaien op de oude koffer-
grammofoon zaten er dan natuurlijk 
middenin het spel onderbrekingen 
in, door het wisselen van de platen. 
Door die 2 draaitafels was het ook 
niet mogelijk in die tijd om alles 
achter elkaar keurig op de plaat te 
krijgen. Het was een heel gedoe, 
maar toen was ik er heel gelukkig 
mee en het was best iets bijzonders 
voor zomaar een gewoon mensen-
kind. Op het label staat Opname 

TB Tel. 555 Den Haag. Merk-
waardig genoeg staat er ook op 
Copyright  Opnamestudio .T.B. 
Jan v. Nassaustr. 6 . Electr. Procede. 
Terwijl ik 100  zeker weet dat 

de opname aan het Thomsonplein 
plaatsvond in de oorlog. ek is 
ook dat staat in uw artikel staat dat 
de Jan v. Nassaustraat pas jaren na 
WOII zou zijn gekocht. ara.
Wat zou ik het fijn vinden, als er 
een mogelijkheid bestond om de 
muziek, die ik 6  jaar geleden 
speelde, van de glasplaten op CD 
te zetten, want afspelen is er helaas 
allang niet meer bij op de manier 
zoals het moet.
 
Lenie Nunes 
len e.n nes@ ase a.nl 
-----------------------------
Practical jokes 
Uit mijn Haagse periode herinner ik 
me enige anecdotes die mogelijk in 
de vergetelheid zijn geraakt. Het be-
treft er bijvoorbeeld een van iemand 
uit de familie Van Pallandt, naar 
ik meen  een man die zowel geld 
als vrije tijd te veel had en daarom 
Den Haag maar polluteerde met 

practical jokes. Zo hoorde hij een 
keer over een zeer exclusief diner 
met oesters. V r die datum kocht 
hij alle oesters op, waarbij door hem 
het genoegen werd gesmaakt werd 
dat het menu op het laatste moment 
gewijzigd moest worden, met alle 
trammelant van dien.
M r uitgesproken was zijn actie op 
een avond met veel regen, dat hij 
alle taxi’s van Den Haag optrom-
melde. Die werden op het Malieveld 
neergepoot met de opdracht daar tot 

n uur s nachts te blijven. De mop 
was dan dat bij het uitgaan van de 
Koninklijke Schouwburg diegenen 
die geen eigen auto hadden in hun 
chicste kostuum in de stromende 
regen gedoemd waren huiswaarts te 
keren. Van Pallandt zat dan “eerste 
rang” bij De Posthoorn op het Voor-
hout om het te aanschouwen. Een 
en ander zal tussen 1910 en 1920 
plaatsgevonden hebben  zoveel 
taxi’s waren er toen nog niet. Ik 
deze anecdote via via’ vernomen, 
wat er van waar is kan ik natuurlijk 
niet beoordelen. Mogelijk zijn er 
lezers die ouder zijn als ik (66) en 
die beter op de hoogte zijn.
 
Harry van der Stap Sr.

ijswijk
stap@ .nl
------------------
Bisonkitplaatjes
Ik las het stukje van Julius Pasgeld 
over plaatjes verzamelen. Ik herin-
ner me een rage van vlak na de oor-
log. Er werd huis aan huis een blad 
bezorgd. De grootte van een krant. 
Vol met logo’s van allerlei artikelen. 
Het was om de mensen eraan te 
herinneren welke merkartikelen er 
voor de oorlog waren. Het was in 
gelijke vakjes verdeeld. En het was 
de bedoeling dat je deze uitknipte,  
en n er van ging verzamelen. Ik 
herinner me dat ik de uton stofzui-
ger wel een leuk plaatje vond. Maar 
daar ben ik mee opgehouden, want 
daar was niet aan te komen. Veel 
volwassenen spaarden deze ook. Ik 
denk dat er een prijs aan verbonden 
was wie er de meeste had. Ik heb 
me als kind toen op die leuke bison 
van bisonkit gestort. Iedereen liep 
met zijn stapeltje in zijn zak. En het 
was ruilen geblazen. Als ik mijn 
kennissen er naar vraag weten ze het 

niet meer. Nu lezen veel ouderen dit 
blad. Ik zou graag weten of iemand 
het zich nog wel herinnert.

Marry Neimeier-Olderiks
.ne e er@s arlet.nl

----------------------------
e nie gymvereniging 

Die Haghe op 9 april
Op  april 1926 is de Christelijke 

ymnastiekvereniging Die Haghe 
opgericht. Dit jaar bestaat de ver-
eniging 5 jaar, en op zaterdag 9 
april wordt in het gebouw van de 
H.A.L.O. aan de Laan van Poot 363 
in Den Haag vanaf 15.30 tot 23.00 
uur een re nie gehouden. Oud leden 
worden hierbij opgeroepen zich 
aan te melden middels een e-mail 
bericht (zie onder). Op de website  
www.cgvdiehaghe.nl  kan men alle 
informatie over de re nie lezen.
Verschillende turners en turnsters 
zullen demonstraties geven, zelfs 
ook de kleuters doen hieraan mee. 
Er wordt eveneens een buffet ge-
serveerd. Later in het het jaar zal er  
in het Atrium van het stadhuis nog 
een jubileumuitvoering plaatsvinden 
waaraan ruim 900 leden mee zullen 
werken. Uniek voor Die Haghe  

Henk van Lobenstein
0 0  39 1122  of  06  5 261 16
re n e d e a e@ a l.
--------------------------------------

oem de boot etta
In de Oud-Hagenaar van  maart 
las ik een artikel waarin gevraagd 
wordt een (vrouwen)naam te beden-
ken voor een nieuwe boot van de 
Ooievaart. Ik dacht aan Jetta. Jetta 
Klijnsma is de enige vrouw geweest 
die (waarnemend) burgemeester van 
Den Haag is geweest.

uud van Oosten
a . . sten@ pn a l.nl

-------------------------------
uffouw olterbeek

Ik wil even inhaken over de  juf-
frouw op de klassenfoto in deze 
rubriek in De Oud-Hagenaar van 
 maart. De juf op deze foto is niet 

juffrouw Abels, maar de enige echte 
juffrouw Wolterbeek. Mijn vrouw 
en ik hebben haar vaak gesproken, 
een werkelijk geweldig mens

Tom de Jong
j t @ ase a.nl
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OP OEP ES E  B EVE
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 kan ook worden 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.

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud- otterdammer (oplage 120.000) en De Oud-
Utrechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombi-
naties mogelijk.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl

irst oyal Telecom BV
Postbus 260 6,  2502 A Den Haag

Hoofdredacteur
rans M. Hoynck van Papendrecht 

redactie deoud-hagenaar.nl 

oto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan 
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt 
verzocht met de uitgever contact op te nemen 
voor het treffen van een regeling.

Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar 
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal 
50 nummers per editie. Een display wordt desgewenst kostenloos beschik-
baar gesteld.

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (0 0) 2 509
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 23 00323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (0 0) 2 509
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (0 0) 2 509
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl

ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 

ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributie-
punten. 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.  (0 0) 2 509
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ate ontdekking op en onder brug
Een tijdje geleden zat ik in de andstadrail 3 en reed over de Laan van Meer-
dervoort. Naast mij zat een dame die mij iets bijzonders vertelde over een 
beeldengroep bij de Suezkade.
Je moet het zien want dan begrijp je het pas.
Jarenlang liep ik tussen de middag van mijn werk bij de toenmalige PTT in de 
Marnixstraat over de Conradkade en stak dan de weg over richting einken-
straat. Links was en is nog steeds de brug. Ik lette niet overal op, ook niet op de 
beeldengroep. Ik zal er niet meer bij hebben gedacht dan  ach, het is mooi voor 
de stad, want een kale brug is ook niet alles, nietwaar  
Op een zaterdagmiddag fietste ik over de Laan van Meerdervoort en stapte af 
bij het beeld van de moeder met de twee meisjes. Een lieftallig beeld, letterlijk 
en figuurlijk. De moeder omarmt haar twee dochters en kijkt naar de overkant, 
alsof ze wil zeggen  pas op met oversteken.
De beeldengroep dateert van 193  en is gemaakt door de kunstenaar Dirk 
Wolbers. Veel verkeer zal er nog niet zijn geweest in die tijd. Ik zie wel paard 
en wagen, loslopende honden en wandelende mensen. Verschillende oude  an-
sichtkaarten laten dat zien. De moeder in de beeldengroep vergeet echter iets. Ze 
heeft namelijk vier kinderen en niet maar twee, zoals op het eerste gezicht lijkt. 
Waar zijn dat derde en vierde kind dan gebleven  Nou, die hebben zich nder de 
brug verstopt  Het ene meisje met een konijntje of een uit de kluiten gewassen 
cavia, en haar zusje zit aan de andere kant. Ze spelen verstoppertje of zoiets.
Het beeld van Dirk Wolbers heet Veiligheid in het verkeer’. Ze willen natuurlijk voorzichtig oversteken, ze willen 
vanaf hun sokkel op de brug weglopen.
Die mevrouw naast mij in de andstadrail 3 had uitgevonden hoe het zat. Terwijl het mij en velen met mij vermoedelijk, 
die ettelijke keren over de brug zijn gelopen, nooit was opgevallen hoe het tafereeltje in elkaar stak. Tenslotte deden de 
meisjes onder de brug hun mond ook al die jaren niet open.
Heel humoristisch vind ik dat de haren van de moeder en haar vier dochters er erg perfect uitzien en dat de kleding nog 
zo mooi is gebleven in ruim zeventig jaar. Ik zou zeggen  komt u ook weer eens over de brug van de Suezkade  Laan 
van Meerdervoort, sta dan even stil bij deze beeldengroep en zoek de beide meisjes op. Het is leuk om te weten waar zij 
staan.

Peter Willemse
l @ ase a.nl

- e eeldengroep van irk ol ers.
Als u er eer eens langs loopt o  etst,

 houdt dan eens even stil en neem de tijd om 
de missende t ee usjes te oeken. -
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Om inzicht te krijgen in deze onder-
steuningsbehoefte kunnen mantelzor-
gers via de website
www.mantelzorgdenhaag.nl
meedoen aan een onderzoek, zodat 
de gemeente samen met zorg- en 
welzijnsorganisaties in de stad het 
aanbod kan afstemmen op hun wensen 
en behoeften.

ot 1 april
De enqu te kan tot 1 april 2011 
ingevuld worden. De antwoorden zijn 
anoniem en worden vertrouwelijk 
behandeld.

Mantelzorgpas
Het doel van de Stichting MantelZorg 
Den Haag is het scheppen van voor-
waarden voor het optimaal functione-
ren van mantelzorgers in de gemeente 
Den Haag, het ontwikkelen en stimu-
leren van initiatieven op het gebied 
van mantelzorg en de behartiging van 
belangen van de mantelzorgers in Den 
Haag. Mantelzorgers kunnen contact 
opnemen met een mantelzorgconsu-
lent tijdens werkdagen via T 0 0 3 6 

 01.
Mantelzorgers kunnen een gratis pas 
aanvragen via

www.mantelzorgdenhaag.nl of tijdens 
werkdagen telefonisch via 0 0 3 6 

 01. Aanvragen per e-mail is ook 
mogelijk  info mantelzorgdenhaag.
nl. Op vertoon van deze pas ontvangt 
u allerlei kortingen op diensten, 
culturele en sportieve activiteiten. 
U ontvangt tevens per kwartaal het 
Mantelzorg Magazine Applaus.
Ervaringen delen, maar ook op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws 
en aanbiedingen.
Dat kan met de Hyves-pagina voor 
Haagse mantelzorgers
www.mantelzorgdenhaag.hyves.nl

“We hebben daarom besloten om de 
tijdelijke opnamestop, die van kracht 
was sinds 11 november 2010 en die 
Houtwijk mede de ruimte heeft gebo-
den om de benodigde verbeteringen 
aan te brengen, met directe ingang op 
te heffen. Ik heb grote bewondering 
voor de veerkracht van de medewer-
kers, niet alleen in Houtwijk, maar 
ook op de andere locaties. Het is goed 
om te zien dat de verbeteringen waar-
aan we met elkaar gewerkt hebben 
zich op deze manier manifesteren. 

Ook het feit dat we dit schouder aan 
schouder hebben kunnen doen met de 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad 
stemt mij zeer positief”, aldus Hagen. 

wee moeilijke jaren
“Terugkijkend op de afgelopen twee 
jaar stel ik vast dat HWW Zorg, dat in 
maart 2009 is opgericht na het faillis-
sement van Meavita moeilijke jaren 
achter de rug heeft. Om de continu teit 
van zorgverlening en werkgelegenheid 
te kunnen waarborgen zijn in 2009 

drastische maatregelen noodzakelijk 
geweest. Dit heeft geleid tot een 
reorganisatie die naast het borgen 
van de financiële continu teit ook het 
verlies van banen met zich heeft mee-
gebracht. In 2010 is de focus verlegd 
naar het verbeteren van de kwaliteit 
van de zorgverlening. In 2011 gaan 
wij verder met het borgen van de 
behaalde resultaten en het bouwen aan 
onze toekomst. Wij willen de cliënten 
nog beter van dienst zijn door o.m. de 
locaties te verbeteren.”

Meneer Bennik

Zorgt u voor een ander  Dan bent u mantelzorger!

aat ook u  stem horen 
in de belan ri ke en u te 

nspectie Volksgezondheid: 
verscherpt toezicht niet meer nodig

 or  o  oede e  met 
het ver lee huis out i k 

Ondersteuning van mantelzorgers is één van de belangrijkste speerpunten van de gemeente Den 
Haag. Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg en steeds belangrijker in de huidige 
maatschappij. Om de zorg voor hun naaste vol te kunnen houden is het van belang dat ook zij 
ondersteuning krijgen én dat er voldoende vervangende mantelzorg beschikbaar is, zodat zij nu en 
dan wat meer tijd voor zichzelf hebben.  

De Haagse ijk- en oonZorg H  Zorg  is verheugd over de opheffing van het verscherpt 
toezicht op verpleeghuis Houtwijk. “Het is voor onze cli nten en medewerkers heel goed nieuws 
dat de nspectie voor de Volksgezondheid GZ  heeft geconstateerd dat onze inspanningen om 
de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, goed zichtbaar zijn geworden,” zo meldt Mirjam 
Hagen, voorzitter van de aad van Bestuur. 

De 1 ste plek 
voor autodelen 
Greenwheels

Autodelen is populair in Den 
Haag. Er zijn op dit moment 
6 parkeerplekken in Den 

Haag gereserveerd voor een 
auto van het bedrijf Green-
wheels en hier komen er nog 
eens 1  bij. ethouder Peter 
Smit Verkeer : “Honderd 
Greenwheelsplekken in Den 
Haag. Daaruit blijkt wel dat 
autodelen populair is in onze 
stad. Een auto delen is een 
uitstekend alternatief voor 
wie niet dagelijks een auto 
nodig heeft of voor een eigen 
tweede auto.” 

Om te kunnen voldoen aan de vraag en 
om de autodateplekken beter over de 
stad te spreiden, heeft het college van 
B W ingestemd met de aanleg van 1  
nieuwe autodateplaatsen. emiddeld 
maken 15 abonnees gebruik van n 

reenwheels-auto.

Veertien nieuwe locaties
De locaties voor de veertien nieuwe 
autodateplekken zijn verspreid over 
zeven stadsdelen
CENT UM  Burgemeester Patijnlaan  
ESCAMP  Middenstede, Monnicken-
damplein  HAA SE HOUT  Breitner-
laan  Spaarwaterstraat  LEIDSCHEN-
VEEN- PENBU  Aristoteleslaan  
Loosduinen  Mozartlaan  SCHEVE-
NIN EN  Kolenwagenslag, L beck-
straat   SE B OEK  Archimedesstraat, 
Sportlaan, Pomonaplein, Mezenlaan, 
Klaproosstraat.

-plussers 
kunnen vragen 
stellen in aak

Maandag 2  maart 2 11 om 
11.  uur vindt er in i-Shop 
De issel een spreekuur 
plaats rondom het thema 
‘Gezond oud worden’.  kunt 
aan de medewerkers uw 
vraag stellen over financi n, 
vrije tijd, eenzaamheid en 
overige vragen waar u een 
antwoord op zoekt . Het 
spreekuur wordt georga-
niseerd door het Centraal 
nformatiepunt Ouderen en 

i-Shop De issel.

Deelname aan de bijeenkomst is 
gratis en iedereen kan binnenlopen. 
Aansluitend kunnen de bezoekers voor 

 2,- deelnemen aan een lunch voor 
wijkbewoners. 
Voor deze lunch dient u zich vooraf 
even aan te melden bij i-Shop De Wis-
sel, Betsy Perkstraat 1 , 
tel. (0 0) 396 00 00.

Drempel verlagen
De samenwerking is tot stand gekomen 
om 55-plussers actief te laten kennis-
maken met het informatieaanbod van 
het Centraal Informatiepunt Ouderen 
(CIPO) en van de I-shops. 
Op deze manier willen beide organi-
saties de drempel verlagen voor het 
vragen van hulp en informatie. 
Tijdens elke bijeenkomst zal een 
bepaald thema centraal staan. Daarover 
is informatiemateriaal beschikbaar en 
kunnen de bezoekers natuurlijk ook 
hun vragen stellen.

- e reen heelsplekken ijn makkelijk te 
vinden, door het - ord en daaronder te 

tekst autodate . -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Kasteelbank in

Leder of stof leverbaar.

Ook leverbaar met

bijpassende fauteuil

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: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels 

•LEERSPECIALIST

Reparatie en vernieuwen van o.a. 
lederen kussens, kuipen, 

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

Open: maandag  10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

Ruim 15 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen                             

• Seniorenverhuizingen van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

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

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur

te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van

een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 

vragen bel of mail ons gerust. 

Mevr Katerina Jirka

070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29  

010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66  

Boedelzorgdrager 125 x 89_TM  25-11-10  11:35  Pagina 1

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

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

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels & woningontruiming

aat u  elasting aangi te  
geen elasting  voor u i n

ompleet ver orgd tegen eer vriendeli e 
tarieven vana  0 --

Oo  uis e oe  tegen toeslag is mogeli  voor meer in ormatie   

surf naar www.deryas.nl of 
www.invullenbelastingaangifte.nl 

a spraa  ma en  el  0 0- 2

Laan van Nieuw Oosteinde 506
Voorburg
072 - 571 79 79 - www.intersko.nl

  Onze nieuwe collectie

comfortschoenen
      is binnen!
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ver een am in kat en de buren 
Anita uhne, medewerkster van ZH Hoge Veld, stuurde namens een -jarige bewoner van het verzorgingshuis twee vakantieverhalen in. 
Hij vind het leuk om zo een bijdrage aan De Oud-Hagenaar te leveren, maar stelt er prijs op dat anoniem te doen. Als u er op wilt reageren 
kan dat natuurlijk wel, door een e-mail berichtje aan Anita: akuhne wzh.nl

n et e n an de a ant e ad  e al eens 
et een at en e len. en paar da en later 

a   de el de at s r ens n de r e te 
ana  de a peerta el nder de l el n 
espannen aanda t naar de tentr ts l eren. 
aars jnl j  ad j j n et er a t et 
n tend ater ant j l pte net als  

aast  e . jdens et nt jt n  n et 
laten  n r e e nt et n  et de at te 
er elden. 

 at el  n eest  eer e  e er 
n et er. 

 nd dat anders aar es n er er.
a  j j de ter e en l je  
er ee erd et nder erp at d d e
e en. 

e ta el as ede t  de n dr de de pare
lende da dr ppels  er n  ets an l j e d 

er de a p n . edere tend en ten 
e j end an ns nt jt. e a  e de 
a p n  nt aa te  slaap a en erden 
el t  p a stand passeerden ensen  et 
andd e en  tanden rstels  l setpap er. 
e laatste er r ers r ep a  e en later 
eer p el t ter  andelen. 
er jl  e  as een r dje te s eren 
a   net  et e je an de tent d e at 
eer tten. et lee  e eter  net te d en 
  n ets a  aar et  n ene  eld 
 de at n de aten en et n andere  

a   e n r  st jes a  reser
eerde. 
e deed d t n p allend  r een ten

staander as et net  e ette randjes 
a sneed. neens l et e een pra t e pla  

a  e st  n e st p de r nd allen. 

e er as dat de pla  a  n et eer r 
ensel j e ns pt e es t as. e 

raapte de pla  an de r nd en le de de e j 
de a sn jdsels p et et r je pap er. e at 
at  et e je naar  n r  te l eren  
 ree  de ndr  dat e el aar l en an 
erstand d n  t e erpen.

n r  r de de ta el a . e nte e
tr  na   et nt jtla entje  a ter 
de  de r els er t te s dden. at 
erder p at de at  et nt n  e  j n 

l ppen a  te  n t n  naar e tsta . 
r ld  de  et leedje ter  n de 

str j en  et p n aste ple  n de 
rtent te le en. n r  as et de 
le as naar et as l aal e aan ant 

de e er et as ed as er n et eer. 
 t n l st el p d e al  n de 

s ad  st nd  an daar ad  een pra t  
t t p et eer. n de erte as n 

r  j er  aan et er  j de as a  d e 
 n et l  ter  jn  e as een t pe d e 

et de ele a p n  nta t eld. et deed 
er n et t e at et land an er st an de 
aan espr ene as  j praatte. e e r te 

rden aar j  e n eel e allen a
r e   e el n de j ste l rde st nden. 

 elde dat er naar e e e en erd  e
el er n e and n  n e n  te en as. 
aar at d e at eer  l erend an t de str
en.  le de n  ar en p de le n n  n een 
e aar an pstaan  at r de at aanle

d n  as  te erd jnen. en later at et 
eest er eer. et er erde e atel s  t s 
adden e atten en n  er  eer. et 
as een  n  t de l ten a assen eest 

et es e rde ren 
als e l  an d erse 
e tpart jen  n n 

staart at al er e e 
een re . n p 

e e de e nt a  n  
et as een e l s e e 

lel j erd. et lee  e n et 
erstand  r t e  te ten  stel dat d e at et 

er n et ee eens as. 

e n deed n terste est  et edere 
a ant e an er naar 

de n te a en. e ar te aa te e 
slaper . an aa  d e elde  e  et 
laatste at  a  as de at.  st n et  

 lan  eslapen ad aar  erd a er 
d rdat ets n ar  streelde. aast e n 

aar l st el d elde n r  aar 
and ad n ar  aan eraa t en  elde 
e ertederd. lled  ntspannen en t 

e an aar a ant e. et nl t speelde 
d r aar es e rde ren  aar nderl p 

n  p al  e en aard r et lee   e 
r jnsde. aar eens  lan e rsten aren 
er e erd d r r js e la d d n  

aar  tr ens aar  en enen aren 
n et alleen ejaard aar  e aard. aar 
na els d e e r e er  r ld  p l jstte 

adden n  ets la s. aar en aren 
jna esl ten  et lee   et l n er  n et 
eer d t n  dat erde aar nder at 

te en  als n a. r t  le de  aar 
ar  ter  p de le n n  aar re ter een 

n  tr llen  atten adden dat  el. ls 
errass n  esl t   een s teltje el  

r aar te alen.  

Op vakantie 
met een ord 
aunus 12 M
ij gingen in 196  naar 

u emburg in een ord 
aunus 12 M. Bij Maastricht 

begaven twee achterwiel-
lagers het op zaterdag en 
met moeite was er een 
jonge man die alles in orde 
maakte. at een hitte en in 
uik waren ze bezig met het 

aanleggen van metrotunnels. 
aat in de avond aankomst 

in Echternach.
 
Wij kregen als jongens geen echte 
vlotte vakantiekleding en transpiratie 
was een punt
De autowegen waren in België net in 
aanleg met n.b. verlichting maar de Ar-
dennen hadden nog wat heuveltjes met 
keienwegen. De Belgen hadden geen 
rijbewijs en reden als gekken.
Midden in de nacht betrokken wij 
een ruimte boven een winkel op een 
camping in Echternach. Een hok vol 
muggen. De bedden waren krom en wij 
sliepen slecht. Overdag veel lopen. Een 
echtpaar met een tent had een Trabant 
die vette bougies had. Een arm gezin en 
die hadden echt helemaal niets op een 
plastic fototoestel na.
 

raumatisch
Ondertussen leverde de derde hands 
Taunus nog een gebroken voorstoel 
op die ergens gelast moest worden en 
begon hij naar olie te ruiken. Nog voor 
de thuisreis spatten de slangen van de 
koeling uiteen. Traumatische auto
Nog een bezoek aan de wijnkelders 
maar mijn moeder moest per se ge-
haktballetjes en andijvie maken en dat 
begrepen de Luxemburgers niet.
De thuisreis verliep beter en ik was 
blij dat ik later zelf de autoreizen kon 
beginnen. Maar wie nog eens een lichte 
blauwe Taunus 12 M ziet rijden...
 

obert van Kesteren
. esteren@ etnet.nl

Zonneklok op het strand: 
12 schelpen en 1 stokje

Als kind ging ik vaak naar 
het strand met familie. Zelf 
hadden we geen horloges, 
maar maakten een zonne-
klok door een flinke cirkel in 
het zand te maken.
Aan zee zochten we dan 12 schelpen om 
langs de buitenrand van de cirkel te leg-
gen. Vervolgens een stokje in het midden 
en dan aan iemand vragen of hij de juiste 
tijd had. Aan de hand van de schaduw 
van het stokje konden we daarna de tijd 
a  ezen, want de schaduw draaide met de 
klok mee. En als je wist waar de schelp 
van 12 uur lag, kon je de rest van de dag 
tellen naar de volgende uren. We zochten 
altijd 1 hele grote schelp voor de stand 
van 12 uur. Ik ben benieuwd of anderen 
ook zo’n eigen zonneklok maakten

Marian Witman
j t an@l el.nl

t e n st nd ltall  nder de l el  
j een eetje sl n ela t  d r e a t 

an e e n len te. e nderen et 
le e e ten n er aa de p ja a s 

re ten  t. ets er t aanste el j  
ant j l et  n et n et d. et as 
een ade ene end s spel  nder 
et d r t e na t e d  aar rsten 
n en als edel e plat n en te j .

e n en eer naar nnen  alleen j 
a  ter  en p tte de a peerta el et 

er st eltjes nder de l el. en later 
n  de rest an et e n e apend et 

t let ere  naar de as a en. e nderen dr e en een e er. j n  de ta el de
en. et d rde n et lan   de le nste 

a  ter  et de le e e er.
a  ee  s eld  a t r d pe n de et ne.
aar  s d e de sel an de e er  tte 

e anna t de tent tst n e et dat e j  an j l e  aal d e de sel
t n etje lde e  en a  e en later 
et et de sel ter . 

ed  er s eld  n et erl e e anders enne e rre e al naar s.
j n  ater p etten en er l ens 
a  t een el  et llands ele  

p ta el. a elsla  p nda aas  s eer aas  ja  sard entjes  str p.  r e  e a  at 
r ren  e enl j  ad e re en  a

peerders  e ranten  s elaars. aar 
a  e ter  et de nderen. t een plast  draa tas sta en de t are lten an n t are ds appen. j end 

ette e de tas p ta el en erd een n de 

tent ter jl de nderen aan ta el n en.
a r e  p de de  an de tas en d epte een esneden r d p. r esneje 
r d e e een es n d  rapte j. 
e nderen raa den el  een ter a  t de erpa n . a  l een p nda aas.  dan nee e at anders.

  l een e a e e  dre nde s.
  dan raa e an je eder  d e 
e ere l a e.

e ers een n de tent pen n  e leed 
n een a e n pte sp j er r e  en een 

er e d l se d e e ter te an aar na el ad ast e n pt.
 e d  a je pad nder spelen  r e  

j.
 e den t t  e er n et dat  n e a
ans e e ere a a e  e  e nadr el j . e ad letterl j  en  rl j  de r e  aan.

n ens r en al  r j ll e e eren 
a e  en et n  r et eerst an je 

le en an een nt jt n de r je nat r.
r je nat r e e  t ster t er anders 

an de epeerders.
 e d  esell  tte en nee  een 

a e t ee.  ea teerd tr  e aar st el 
at naar a teren en s  de e ppend 
er de ne en r nd naar de ta el.
et e de anden pa te e de t ee en 

le nde at an st  a ter er. e an st 
er aasde e n et ant e at erdad  
n et lees en  r e  e a  e ster  

een al n  st el an 2  lden  
jn. l j aar ad e een s er n de 

t ee  ant e dr te  ana  de plast  
le n n en   de s er te pa en. 

ra  nalde 
et plast  e

l dl s l de 
de ete t ee 

er aar e e .
l e ende e ede s r lden er aar l p

pen. e r r  la  p de r nd  de 
a peerta el p n ant en et nt jt n 
et and.
a s t e lp aa  t e  e n  d r 
et ard p dden.

j s t   n d  naar et teland 
 j j r t st  n en l  j j sl sel an 

e tel j  e n tsel  s et p s a sel tre  e erend  st  ellende.
a j j es e e re ene at t alle aal e  e s.
eneer s  n d  naar et teland  
le aps nesl jer.
st  n  aar j  e   aa  d e st el en erder n s an de and.
s ee te a en p dd e npa e d e 

andel en naar s.
aar as een rd rans j. ls een 

l e pansee erd een e n de tent  
e l d d r anl e .
an t de tent l n  lan e t jd een el 
e  ster.

at eje n et a e r de nderen.
at a e  j j s t   n d .
ten s arrelden de nderen n stje 

j el aar.
e l ende tend erd  r e  a er an een t p s  a ant e el d. entst en te en tentst en. e tent an de ren 
erd nt anteld.

Hij vind het leuk om zo een bijdrage aan De Oud-Hagenaar te leveren, maar stelt er prijs op dat anoniem te doen. Als u er op wilt reageren 
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

Bezoek
onze geheel
vernieuwde
website!

www.schroeder.nl

Winkels Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Finnamic 
rolschoen
de spiertrainende 
schoen voor een 
fitter lichaam

l	 ‘Vermindert voor 
 voet- en hielklachten’

l	 Dynamische 
 afwikkeling
 
l	 Diverse modellen  
 voor dames en heren

Beterlopenwinkel 
Laan van Wateringse Veld 73
Den Haag
070-3099058 
www.beterlopenwinkel.nl

Geschikt vanaf 10 tot 30 
personen, intieme sfeer

5 dagtochten/rondvaarten

Geschikt vanaf 10 tot 30 
personen, intieme sfeer

Elke Dinsdag / Leiden-Haarlem vv
Vertrek: 9.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Dinsdag / Leiden-Katwijk vv
(bezoek de touristenmarkt)
Vertrek: 11.00 uur haven Leiden
Aankomst: 17.00 uur haven Leiden

Elke Woensdag / De mooiste molens
Vertrek: 12.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Donderdag / Leiden-delft vv
Vertrek: 9.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Vrijdag / rondje Haarlemermeer
Vertrek: 10.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

1

2

3

4

5

5 dagtochten/rondvaarten5 dagtochten/rondvaarten
De gehele maand juli 
en augustus 2011...

rolstoel 
vriendelijk

Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-52 19 875 (e) info@partyboot.nl

Aankomst: 15.30 uur Zijldijk LeiderdorpAankomst: 15.30 uur Zijldijk LeiderdorpAankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Voor alle dagtochten dient u vooraf telefonisch te reserveren.

Dinsdag / Leiden-Haarlem vvDinsdag / Leiden-Haarlem vvDinsdag Elke Elke DonderdagDonderdagDonderdag / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vvDonderdag / Leiden-delft vvDonderdag / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

Uw 
levensverhaal 
opgetekend 

door 
professionele 
schrijver en 

uitgegeven in 
eigen boek

Kijk op 

www.mijnlevensverhaal.nl 
of bel gratis: 

0800-23.56.890
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Op zondag 26 augustus 1956 vertrok-
ken we met de KLM-bus om . 5 uur 
van het toenmalige busstation aan de 
Kalvermarkt. Hier leverden we ook 
onze bagage in, die we pas in Parijs 
terug zouden zien. Op Schiphol was 
het nog niet zeker of er plaats zou zijn 
in de Convair naar Parijs. eluk-
kig, nadat alle andere passagiers al 
waren ingestapt, werd ons gezegd 
dat we mee konden. Per bus naar het 
vliegtuig, want loopbruggen waren 
er nog niet. Tot mijn plezier nam ik 
plaats op een vrije stoel aan het raam, 
met uitzicht op  een vleugel van het 
vliegtuig.  

Geweldige ervaring
V r de start kregen we een peper-
muntje. Het vliegen zelf vond ik een 
geweldige ervaring. De spuugzak 
hoefde ik niet te gebruiken, maar Jan 
zag wel wat witjes rond zijn bezwete 
neus. We kregen thee met sandwi-
ches, broodjes en toast. En nog niet 
uit kant-en-klaar bakjes  Later nog 
eens thee, nu met een plak chocola 
en kaarten om ( gratis) naar huis te 
sturen. Na anderhalf uur vliegen ( ) 
landden we op Le Bourget. Lopend 
over het platform naar de douane. 
Hier was alles veel luxer dan op het 
oude Schiphol. We betaalden twee 
gulden voor de bus naar Parijs, het 

are des Invalides. Hier pakten we 
onze bagage van de lopende band 
en trokken de stad in. Na een paar 
honderd meter bekeek ik mijn reistas 
nog eens goed, om te ontdekken dat 
die niet van mij was, maar er wel veel 
op leek. Op een holletje terug nar het 
station, waar mijn tas nog geduldig 
stond te wachten. auw gewisseld en 
wegwezen.

e zware koffer
Jan had een veel te zware koffer 
bij zich. Toen waren er nog geen 
rolkoffers. Hij moest het hele gewicht 
zelf dragen. Na veel zoeken een 
metrostation gevonden, waar we een 

“carnet” kochten met 5 kaartjes. We 
stapten in het centrum uit en vroegen 
naar de jeugdherberg. Maar zelfs een 
politieagent wist niet waar dat was. 
Of lag het aan ons onbeholpen rans, 
gemixt met wat Engelse woorden  We 
besloten ons lijstje met adressen af te 
werken, nadat Jan zijn koffer in een 
caf  gestald had. We reden per metro 
van het ene eind van Parijs naar het 
andere, maar hadden  geen geluk. Of 
het hotelletje was vol, of het was ge-
sloten, of niet te vinden. In een nauw 
straatje probeerden we maar eens op 
goed geluk. Een kleine, dikke vrouw 
begon meteen in het rans te ratelen, 
terwijl een grote, vette kater zich 
behaaglijk op mij reistas nestelde.
De vrouw zag meteen dat we oner-
varen buitenlanders waren en vroeg 
een veel te hoge prijs voor de kamer. 
Intussen zag ik aan de overkant een 
ander hotelletje en zei tegen Jan 
dat we het daar maar eens moesten 
proberen. De vrouw werd daarop 
ontzettend kwaad en bood ineens een 

veel lager tarief aan. Maar ik joeg de 
kat van mijn tas en liep gevolgd door 
Jan naar de overkant, de scheldende 
en tierende vrouw achter latend. Dit 
hotel zag er wat zindelijker uit, maar 
was helaas vol. elukkig kregen we 
een adres mee, waar zeker wel plaats 
zou zijn. En inderdaad in de ue des 
Bons Enfants kregen we de goed-
koopste tweepersoonskamer zonder 

ontbijt voor negen dagen 
voor  3.105 (oude) francs p.p. 
Er stond een tweepersoons 
bed en een grote linnenkast 
met spiegel maar wel op 
slot. Plus een tafel en twee 
stoelen. Achter een schot het 
toilet en wastafel met spiegel. 
Het toilet bleek een bidet. 
Dat ontdekten we toen Jan er zijn 
behoefte had gedaan en die niet kon 
wegspoelen. Het echte toilet bleek op 
de gang te zijn, evenals de etagedou-
che. Zeep hadden we niet meegeno-
men. Toen ik er bij de hotelhoudster 
om wilde vragen kon ik niet op het 
woord ”savon” komen. Pas na veel 

wasbewegingen begreep ze plotseling 
wat ik bedoelde en kon ik een stukje 
zeep van haar kopen. 

Zitgeld in het park
Na Jan zijn koffer opgehaald te 
hebben togen we de stad in. Zoveel 
mogelijk lopend. Eten deden we op 
de kamer met wat van thuis mee-
gebrachte waren. Wel met een es 
(goedkope) wijn erbij, want we waren 
in rankrijk. Enfin, we hebben veel 
gezien. In de Jardin du Luxembourg 
stonden rondom de vijvers stoeltjes 
uitnodigend klaar om uit te rusten. 
We zaten er nog nauwelijks toen een 
oud vrouwtje met een geldtas ons 15 
frs p.p. wilde aftroggelen voor het 
gebruik van de stoel. Van schrik en 
verbazing vielen we er bijna vanaf. 
Een passerende Engelse dame gaf ons 
uitleg en wist het vrouwtje ervan te 
overtuigen dat wij, arme sloebers, niet 
wisten dat we de stoeltjes moesten 
huren. Onder hevig gemopper kregen 

we ons kostbare geld terug en liepen 
maar gauw door. We hadden ons lesje 
geleerd  Behalve musea bezochten 
we o.a. in de Op ra Comique de 
Barbier van Sevilla en in de rand 

Op ra Lohengrin. Natuurlijk op de 
aller-goedkoopste plaatsen We vielen 
wel op in ons dagelijkse kloffie want 
aan uitgaanskleding hadden we niet 
gedacht. Toen de meegebrachte blik-
ken hutspot met klapstuk op waren, 
aten we in selfservicerestaurants. 
Zo goedkoop mogelijk natuurlijk. 
In  de Bourse de Commerce was het 
heel druk en lawaaiig. Mannen met 
opschrijfboekjes renden er rond om 
de koersen, die met de hand op grote 
borden werden geschreven te noteren 
voordat ze werden uitgeveegd. Zo 
ging het eraan toe in het precomputer 
tijdperk. Via antieke telefoons werden 
de koersen doorgegeven. Heel interes-
sant, deze drukke heksenketel.

Son et umi re
Met de minst luxueuze passagiersboot 
een tochtje over de Seine genaakt. We 
hebben onze dagen goed gebruikt en 
doken ’s avonds doodmoe ons grote 
bed in. Onvoorstelbaar hoeveel we 
met zo weinig geld konden doen. Uit 
zuinigheid kochten we in de Cata-
comben geen kaars, zodat we al gauw 
in het pikkedonker tastend onze weg 
probeerden te vinden. Heel stom en 
doodeng tussen die rijen skeletten en 
doodshoofden.
Een hoogtepunt was het Son et 
Lumi re spektakel in Versailles. Een 

speciale luxetrein bracht ons erheen. 
Eerst een rondleiding door de enorme 
zalen van het paleis, het rand 
Trianon en Petit Trianon en daarna 
zittend op het gras rond het Bassin de 
Neptune, kijken naar het schouwspel. 
Veel levende muziek door hoornbla-
zers in kostuum, een harmonieorkest 
en een stijlorkest, een danseres in slui-
ers en klassiek ballet op muziek van 
Weber. Dat alles op een podium in het 
bassin en op bootjes die er omheen 
voeren. Tot slot een enorm vuurwerk, 
zoals ik nog nooit gezien had. Overal 
om ons heen spuitende lichtfonteinen, 
gillende keukenmeiden, vuurpijlen, 
draaiende bollen enz. enz.  Een den-
derend feest tot middernacht.

Chaotische terugreis
Op 3 september naar het KLM-kan-
toor om onze terugvlucht te boeken. 
Men sprak alleen rans. We hadden 
een redelijke kans voor de Moonliner 
op  september. Op die dag stonden 
we om half zes op om nog naar de 
Hallen te gaan. Stom genoeg hadden 
we de hoteldame niet over ons plan 
ingelicht, dus stonden we voor een 
gesloten buitendeur. Maar weer naar 
bed gegaan, om later onze tassen 
in te pakken. Helaas bleek op het 
vliegveld geen plaats in het beloofde, 
laatste vliegtuig te zijn. Wat nu  We 
hadden geen geld meer voor een 
hotel. Maar vijf minuten voor de start 
bleken er twee passagiers niet op te 
dagen, zodat er voor ons een run langs 
de instanties begon voor de beno-
digde papieren. eheel buiten adem 
onze plaatsen in het vliegtuig naar 
Stockholm gekregen, met een tus-
senlanding op Schiphol, waar we ver 
na middernacht arriveerden. Maar van 
mijn meegebrachte stokbrood onder 
de riem van mijn tas restte bijna niets. 
En de es champagne bleek goedkope 
bubbeltjeswijn te zijn. Maar ik heb 
genoten van deze eerste vliegereis en 
heb ontzettend veel van Parijs gezien 
voor heel weinig geld.
                                                                                       
Barend Jan Donker 
l nden @planet.nl

a twee maanden vakantiewerk op het M- hoofdkantoor aan de Plesmanweg hadden mijn 
klasgenoot an en ik recht op gratis vliegen naar Parijs of onden. e hoefden slechts de 
administratiekosten iets van 1  gulden  te betalen. el moest er plaats zijn in het toestel 
want betalende reizigers gingen natuurlijk voor. ij vlogen zoals dat toen heette “free ser-
vice”. k was 19 jaar en het zou mijn eerste vliegreis worden. e kozen voor Parijs. Van het 
verdiende geld nam ik 1  gulden mee. e dachten in een jeugdherberg te kunnen slapen, 
maar hadden niets besproken.

- aar leek je dus  rancs de man voor te moeten etalen, een stoeltje langs de 
vijver in de Jardin du uxem ourg. -

- n de ue des os En ants kregen e de goedkoopste t eepersoonskamer onder 
ont ijt voor negen dagen voor  .  (oude) rancs p.p.. -

n 19 6, voor het eerst met het vliegtuig op vakantie:

e en da en ari s voor  ulden

- Een oottocht over de eine, ook toen al en mooie manier om een eerste 
indruk te krijgen van de stad. Al namen ij de minst luxueu e die er vaarde. -

- Ons aankomstpunt. e ourget ligt ,  km 
ten noord-oosten van arijs. e luchthaven 

ontstond in  als oorlogsvliegveld. -
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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 werk -

dagen tussen 08.30 en 17.00 uur: 

De Volharding Zoetermeer, 

Leopoldhove 70 in Zoetermeer.

  Ja, ik word kosteloos lid van De Volharding uitvaartzorg in Zoetermeer. 
Als lid van De Volharding kan ik rekenen op professioneel advies en onder steuning. 

Ik weet dan zeker dat ik voor straks alles goed heb geregeld.

Mijn gegevens

Naam :   m/v

Adres :

Postcode : Plaats :

Telefoon :

E-mail : 

Stuur deze coupon naar: Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding, 

Antwoordnummer 11038, 2700 vc Zoetermeer, (postzegel niet nodig).

Kom langs bij De Volharding 
uitvaartzorg in Zoetermeer

Een vereniging voor het leven.
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O
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Woonzorg Nederland en de Humanistische stichting 

beschut- en groepswonen (HSBG) zoeken nieuwe be-

woners voor wooncomplex Casa di Galleria aan de Tak 

van Poortvlietstraat. Casa di Galleria is een humanis-

tisch groepswooncomplex voor senioren (55+). Het

groepswonen is bedoeld voor mensen die zich aange-

trokken voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar be-

trokken, te willen wonen. Is dit wat voor u? Neem dan 

voor meer informatie contact op met de HSBG (tel.070 

3912595. e-mail info@hsbg.nl).

Wilt u zich direct laten inschrijven of wilt u het pand 

bezichtigen? Bel dan met de klantenservice van Woon-

zorg Nederland tel. 0900-1234996 voor het maken van 

een afspraak.

Wooncentrum 

Casa di Galeria 
is begin juni 1997 

opgeleverd en bevindt 

zich aan de Tak van 

Poortvlietstraat12 t/m 

78. Het openbaar ver-

voer bevindt zich op 

korte afstand van het 

complex. De belang-

rijkste winkels zijn op 

ongeveer 10 minuten 

loopafstand.

Het wooncentrum heeft 34 driekamerwoningen van ca. 75

vierkante meter en drie tweekamerwoningen van ca. 66

vierkante meter. Verdeeld over zes etages.

De woningen hebben een gemiddelde netto huurprijs

van € 450,- per maand. De servicekosten, exclusief

stookkosten, zijn gemiddeld € 60,- euro per maand.

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l

www
. h o t

e l a a
n d e

v a a
r t . n

l

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  T: 0516 43 32 32, www.hotelaandevaart.nl 

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”

3-dagdelen arrangement “Geniet van Appelscha”

vanaf ¤ 28.50 p.p.

“Dagje Friesland-Drenthe”
incl. overnachting en ontbijt  

vanaf ¤ 42.50 p.p.

• 8-daagse busreis “Compleet verzorgd”

• Kerst- & Nieuwjaarsreis
  11 dagen uit en thuis, incl. excursieprogramma

voor de mooiste actieve vakantie

week, midweek of weekend

halen & brengen service

groepsreizen op maat

individuele reizen en excursiereizen

speciale Aan de Vaart 

kwaliteit & service selectie

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Drents-

Friese Wold, 40 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeer-

volle zalen bieden u een riant onderkomen

en dat voor die prijs!
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Eigen burgerinitiatief 
Hagenaars die een voorstel willen indienen 
bij de gemeenteraad, moesten daarvoor altijd 
eerst een minimumaantal handtekeningen 
verzamelen. Dat hoeft sinds 1 maart niet 
meer. Hagenaars kunnen via het Haagse loket 
op de website http petities.nl een zogeheten 
burgerinitiatief bekendmaken. Anderen kun-
nen daar eveneens hun steun betuigen door 
een ondersteuningsverklaring in te vullen. De 
mogelijkheid om een initiatief schriftelijk op 
te stellen of te ondersteunen blijft overigens 
bestaan. Er is zelfs een combinatie mogelijk, 
waarbij ondersteuners kunnen kiezen uit 
schriftelijke of digitale ondersteuning. Iedere 
Hagenaar van 1  jaar en ouder kan zelf zo’n 
plan opstellen en aan de gemeenteraad voor-
leggen. Voor initiatieven die van invloed zijn 
op een buurt, stadsdeel of de hele gemeente 
zijn respectievelijk 250, 1000 en 2500 on-
dersteuningsverklaringen nodig. Informatie  
www.denhaag.nl burgerinitiatief.

Onderzoekers artrose 
zoeken pati nten die 
willen meehelpen
Artrose is een onder ouderen veel voor-
komende, hinderlijke en vooral pijnlijke 
gewrichtskwaal. Onderzoeksinstituut NIVEL 
bestudeert het effect van voldoende en verant-
woord bewegen op artrose. Het is heilzaam 
voor de conditie, de spieren, de gewrichten 
n de geest. Toch bewegen artrosepatiënten 

doorgaans te weinig. Speciaal voor hen heeft 
NIVEL een internetprogramma ontwik-
keld, gericht op verantwoord, geleidelijk 
meer bewegen (lopen, fietsen of zwemmen). 
NIVEL zoekt hiervoor deelnemers van 50 tot 
0 jaar oud met artrose in heup en of knie die 

op een veilige manier meer willen bewegen. 
U moet beschikken over een computer met 
internetverbinding, want de opdrachten krijgt 
u wekelijks via de computer. Ook moet u het 
afgelopen jaar niet actief voor artrose onder 
behandeling zijn geweest. Interesse om (kos-
teloos) mee te doen, of wilt u nadere infor-
matie  Neem contact op met fysiotherapeut-
onderzoeker Daniël Bossen van NIVEL, tel. 
(030) 2 2 96 9, e-mail D.Bossen nivel.nl

Een paar nummers geleden hadden we het op deze pagina over 
wonen, en vooral over de mogelijkheden om een woning met 
u te laten ‘meegroeien’. Het ging over ‘levensloopbestendige’ 
woningen en over het ‘opplussen’ van uw woning: deze zodanig 
bijhouden dat u er lang in kunt blijven wonen. Ook als u minder 
makkelijk loopt en beweegt, hulpmiddelen nodig hebt of met ver-
dergaande beperkingen kampt.

www i o org
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In dit nummer presenteren we een 
aantal van die mogelijkheden. CIPO 
ging op bezoek in de modelwoning 
van Wel Thuis in Delft. Die geeft 
een beeld van woningaanpassing en 
levensloopbestendigheid. Dan gaat 
het helemaal niet om dure supersoni-
sche snufjes. Nee, de modelwoning 
laat aanpassingen zien die voor veel 
budgetten beschikbaar zijn. Het gaat 
om vaak simpele, bestaande technolo-
gie die meteen kan worden toegepast. 
De aanpassingen zijn afkomstig van 
aannemers, woningcorporaties en 
zorginstellingen.

ollatorgeschikt
Centraal staat dat deze woning rol-
latorgeschikt is. Wie aan een rolstoel 
gebonden is, heeft meestal een ander, 
nieuw huis nodig. De gangen en 
deuren moeten daarvoor breder zijn 
en het is niet realistisch (te duur) om 
een bestaande woning daarvoor aan te 
passen. Met een rollator kan iedereen 
zich echter gemakkelijk verplaatsen 
in deze modelwoning. Binnen zijn 
geen drempels en de buitendorpel van 
de voordeur neemt u gemakkelijk  
met een gangbreed hellingbaantje 
vanuit de opgehoogde galerij. Achter 
de deur hangen handige beugels 
waarin twee krukken zijn vastgeklikt. 
Daar kunt u de rollator parkeren’ en 
desgewenst verdergaan op krukken.
Wie per rollator verdergaat, kan zich 
vrij bewegen, ook in de keuken. Daar 
is een handige parkeerruimte’ voor 

de rollator gecreëerd. Het aanrecht-
blok bestaat uit keukenkastjes op 
lichtlopende wieltjes en kunt u heen 
en weer rijden. Dat scheelt veel buk-
ken, draaien en reiken, ook omdat de 
kastjes minder diep zijn. U kunt op 
de rollator gaan zitten terwijl u in de 
keuken bezig bent  de hoogte van het 
materiaal is daarop afgestemd. Zo is 
de koelkast op hoogte geplaatst. De 
keuken bevat uit veiligheidsover-
wegingen een inductiekookplaat en 
elektrische boiler, dus geen gas.

Verzorgingstoilet
Een fraai voorbeeld van hulpsyste-
men biedt het toilet. Dat is in hoogte 
verstelbaar en heeft een steunbeugel, 
maar vooral een handige sproei- en 
f hnfunctie. Speciaal voor wie zich 
door lichamelijke beperkingen niet 
meer zelf kan verschonen. Die wordt 
door het toilet verzorgd, geheel 
hygiënisch. In de badkamer van de 
modelwoning is trouwens een extra 
gewoon’ toilet. Veel bewoners van 

zulke woningen hebben liever niet 
dat gasten hun zorgtoilet zien en 
gebruiken.

Elektronica
In de woning zit ook de nodige 
elektronica. De moderne technologie 
opent immers mogelijkheden op het 
gebied van veiligheid en communi-
catie. Zo is het slot van de woning 
alleen te openen in combinatie met 
een pasje. Zorgverleners bijvoorbeeld 

kunnen een pasje krijgen, zodat ze de 
woning kunnen betreden als de bewo-
ner een zorgalarm heeft afgegeven.
Daarvoor is er een alarmknop. Die is 
verbonden met SOS International en 
legt automatisch een videoverbinding. 
De bewoner kan via die videoverbin-
ding direct met een hulpverlener com-
municeren. Volgt er geen reactie via 
de video, dan gaat er direct iemand 
langs.
Wordt er aangebeld, dan kan de be-
woner op een beeldscherm zien we er 
aan de deur staat. Is 
men de bewoner niet 
thuis, dan kan de aan-
beller een gesproken 
bericht achterlaten. 
De camera kan zelfs 
een foto maken van 
het bezoek.

ouwtje
Het grappige en 
mooie is dat de 
modelwoning deze 
(overigens relatief 
eenvoudige) domotica’ combineert 
met simpele hulpmiddelen. Alarm 

slaan kan ook met een touwtje in de 
badkamer, voor het geval iemand 
uitgegleden en gevallen is. Ook 
beschikt de woning bijvoorbeeld over 
op hoogte geplaatste stopcontacten, 
handig bij het stofzuigen e.d. En 
onze persoonlijke favoriet was het 
sleutelgat van de buitendeur  dat is 
boven de klink geplaatst in plaats van 
eronder. Een hele verbetering voor 
slechtzienden, en niet alleen voor 
hen. Iedereen die wel eens in het 
donker heeft gezocht naar een sleu-

telgat, kent de verzuch-
ting  zat dat ding maar 
boven de klink

oning testen
Met een goedkope seni-
oren thuistest’ kunt u zelf 
testen hoe levensloop-
bestendig uw woning 
is en hoe u die met 
kleine, relatief goedkope 
aanpassingen kunt verbe-
teren ( opplussen’). Voor 
 ,30 te bestellen via 

tel. (0 ) 32  0   of via internet op 
o en n

Een brochure met diverse aanpas-
singsmaatregelen, van beugels en 
elektronische hulpmiddelen tot 
aanpassingen van badkamer en keu-
ken, kunt u bekijken op de website 
www.verbeteruwhuurwoning.nl. En 
op www.thuiswonenmetdementie.
nl staan bouwkundige en technologi-
sche aanpassingen waardoor mensen 
met dementie langer thuis kunnen 
blijven wonen. Ten slotte vindt u veel 
tips en informatie over licht in uw 
woning en het verband tussen licht en 
gezondheid op www.lichtvoorlater.

een computer  Kom eens kijken 
op de computer bij een i-Shop in uw 
wijk, of bij CIPO in Het Nutshuis, 

iviervismarkt 5 (tegenover de rote 
Kerk, tel. 36  3  1 ). Informatie over 
de Delftse modelwoning  

e t net of (015) 256 95.

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.

V AAG HE  C PO!
k kan niet zwemmen, maar heb gehoord dat er een aparte vorm van 

fitness in ondiep water voor senioren bestaat. eet u daar meer van

Haagse 50-plussers zitten inderdaad goed, want die kunnen in zwembaden binnen de gemeente 
gebruikmaken van ifty it. ifty it is een plezierige vorm van beweging, speciaal voor oude-
ren. In een ontspannen sfeer werkt u aan uw heupen, schouders en wervels. Het houdt u gezond 
en fit en helpt u om lekker in uw vel’ te blijven. En let op  iedereen kan meedoen, ook wie niet 
kan zwemmen  De activiteit vindt namelijk plaats in ondiep (en extra verwarmd) water. ifty it 
kost  2, 0 per les of  2 , 0 per 12 lessen. Daarnaast hebt u er een zwembadpas voor nodig, 
waarvoor u  5,- borg betaalt. ifty itlessen kunt u volgen in vier gemeentelijke zwembaden  
De Blinkerd (dinsdag  tel. 352 12 22), Overbosch (dinsdag en donderdag  tel. 3  6 92), De 
Waterthor (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  tel. 323 51 1) en Zuiderpark (maandag, 
dinsdag en woensdag  tel. 36  9  63). Bel de zwembaden voor de precieze tijden, kijk op inter-
net op www.denhaag.nl zwemmen of bel de Sport-info-lijn, 353 2 2.

AC EE
astjes op wielen, een hoog sleutelgat en andere handigheidjes

 bezoek in een model onin  

- Onder het aanrecht is een handige parkeerruimte voor de rollator uitgespaard -

- Een su tiele ver etering is de plaatsing 
van het sleutelgat oven de klink -
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De sfeer in restaurant De Chinese Muur is

onmiskenbaar Aziatisch. Alleen al de sym-

bolische brug over de goudvissenvijver in

de entreehal lijkt een overstap van west

naar oost. Door de inrichting met zijn vele

antieke boeddhabeelden, het houtsnijwerk

en de schilderingen die overal in het restau-

rant te vinden zijn, wordt de typische sfeer

van Oosterse gastvrijheid gecreëerd. Onze

creatieve meesterkoks kunnen niet alleen

de meest verfijnde gerechten bereiden uit

o.a. Szechuan, Peking, Canton, Mongolië,

Japan en Indonesië, maar deze ook moeite-

loos en nagenoeg oneindig combineren. De

Oosterse keuken biedt immers een enorme

verscheidenheid aan smaken.

Sinds jaar en dag vinden mensen in grote ge-

tale hun weg naar De Chinese Muur, idyllisch

gelegen aan De Vliet, de waterweg die twee-

duizend jaar geleden door de Romeinen

werd gegraven, niet ver van het centrum van

Den Haag. Zij beschikt over een meer dan

ruime restaurantruimte. Er is plaats voor ze-

ker 350 mensen en, ook niet belangrijk, er is

ruim voldoende, gratis parkeergelegenheid.

Maar toch is reserveren, zeker in het week-

end en op de feestdagen, nodig teneinde

teleurstelling te voorkomen.

• Accomodatie tot 350 pers.

• Zakenlunches en –diners

• Diner-dansant

• A la carte

• Ruime parkeergelegenheid

• Recepties, bruiloften, feesten en

verjaardagen

• Catering Party services

• Tevens afhalen mogelijk

Het Grand Buffet is nu al legendarisch van-

wege de enorme keuze.

Er is een Soepbar en zijn verschillende buffet-

ten zoals een Salade buffet, Horse d’oeuvre

buffet, Orientaals warm buffet (Chinese,

Indische en Thaise keuken), het grill buffet

en niet te vergeten het Japanse Tikpanyaki

buffet.

Ook is er genoeg keuze voor de vegetariërs.

Zo is er een keur aan groentegerechten. Zijn

er vegetarische loempia’s en heeft De Chine-

se Muur uiteraard de pisang goreng (ofwel

gebakken banaan) het vegetarisch Oosterse

gerecht bij uitstek.

De vele visliefhebbers weten sedert jaren de

weg naar De Chinese Muur te vinden met

zijn uitstekende viskaart onder andere: zee-

baars, krabsalade, gerookte zalm, mosselen

en gamba’s te vinden zijn.

Maandag t/m donderdag

Volwassenen 16,50

Kinderen tot 12 jaar 8,50

65+ (niet op feestdagen) 15,00

Van 18.00 – 21.00 uur

Vrijdag t/m zondag

Volwassenen 19,50

Kinderen tot 12 jaar 10,50

65+ (niet op feestdagen) 17,50

Van 17.00 – 22.00 uur

Een verfijnd Oosters Specialiteiten Restaurant Grand Buffet onbeperkt genieten

Live Music van

donderdag t/m

zondag

Dagelijks

geopend van

11.00 tot 22.00 uur

Jan Thijsenweg 16

2495 AH Den Haag

Tel 070 - 399 27 76
070 - 399 82 26

Fax 070 - 319 12 88
www.chinesemuurdenhaag.nl

(Drievliet nabij Ypenburg

en Leidschenveen)

Afhalen is ook mogelijk!

Beide Paasdagen geopend
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Lezersacti e

an  Afgelopen zomer zocht ik naar een vakan-
tiebestemming. Kamperen in een tentje heb 
ik inmiddels wel gezien en aangezien de 
kinderen niet meer mee gaan, leek het me 
heerlijk om met zijn tweetjes wat luxer op 
vakantie te gaan. Maar dan het liefst wel op 
een camping, want daar ligt toch mijn hart. 
Na wat rondvragen bleek Ecamp de ideale 
oplossing voor mij te hebben: Glamping, een 
combinatie van camping en glamour. Op 
camping Domaine de la Dragonnière heb-
ben ze een schitterende safaritent staan die 
ik een weekje mocht uitproberen. 

Net een hotel
De camping ligt in Zuid Frankrijk en is groot 
opgezet. Bij binnenkomst kom ik langs het 
restaurant en terras met uitzicht over de 
zwembaden. Eenmaal bij mijn tent aange-
komen ben ik blij verrast. Wat een prachtige 
tent, het lijkt wel een hotel! Het interieur is 
volledig op elkaar afgestemd en ziet er zeer 
sfeervol uit. Het grootste voordeel is nog wel 
dat er eigen sanitair is, zodat ik niet met mijn 
wc-rol onder de arm richting de toiletgebou-
wen hoef. Verder staat er een vast bed en 
er is een keukentje aanwezig, al kom ik er 

snel achter dat ik die niet vaak ga gebruiken. 
We verblijven hier namelijk op basis van 
halfpension en mogen ontbijten en dineren 
in het restaurant. Juist ja, het restaurant met 
uitzicht op het zwembad!

Voor jong en oud
We hebben een heerlijke week gehad op 
La Dragonnière. Er werd van alles geor-
ganiseerd voor jong en oud, dus niemand 
hoefde zich te vervelen. Het zwembad bij 
het restaurant hebben wij overgeslagen, 
want dat was vooral op gezinnen gericht. 
Maar aan de andere kant van de camping 
lag nog een heerlijk zwembad waar we 
volledig tot rust konden komen. Ook het 
strand lag vlakbij. En als we ’s avonds 
terugkwamen, konden we aanschuiven in 
het restaurant. Je begrijpt dat we gelijk weer 
hebben geboekt voor komende zomer, ik 
kijk er nu al naar uit!
Ook belangstelling, kijk op: www.ecamp.nl/
index.cfm/fuseaction/campsites.resortOver-
view/ver/67/MasterCode/441.cfm

Petra de Wit

Glamping in een safaritent

- Advertorial -
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ragenru riek voor lezers over uitkeringen  onsumentenzaken  re hten zoals er re ht  elastingen en andere inan i le zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
rooden urg deoud-hagenaar nl o  naar Post us 6046  50   Den Haag  raag met vermelding van ru riek e hten en Pli hten’

Banken vragen vaak een verklaring van erfrecht

Banken vragen dan weer wel, dan weer niet een verklaring van erfrecht van nabestaanden. Soms willen zij zelfs van de langstlevende met een en/of rekening en een verklaring van executele, geen 

genoegen nemen, omdat zij bang zijn dat de erfgenamen hen later aansprakelijk stellen, als de executeur zijn boekje te buiten gaat. Notaris Michiel van Ravesteyn legt het uit. Heeft u ook ervarin-

gen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

In het algemeen worden na het overlij-
den de bankrekeningen geblokkeerd en 
kunnen deze weer worden vrijgegeven 
door een verklaring van erfrecht. Als er 
sprake is van een echtpaar en de langst-
levende wendt zich tot de bank, dan 
gaat de bank soms akkoord met alleen 
een bewijs van overlijden, een kopie 
van het trouwboekje en een opgave van 
het centraal testamentenregister dat er 
geen testament was.

estamentenregister 
Er is dan sprake van de wettelijke ver-
deling, op grond waarvan alles eigen-
dom is geworden van de langstlevende. 
Men kan zelf bij het Centraal Testamen-
ten egister in Den Haag een opgave 
krijgen, dat er geen testament is. Men 

moet dan wel een overlijdensbewijs 
bijvoegen, zodat vaststaat dat de betrok-
ken persoon is overleden. Het Adres 
van het Centraal Testamentenregister is 
Postbus 1939 , 2500 CJ Den Haag. Een 
aanvraag kan alleen schriftelijk worden 
ingediend. Het register geeft alleen aan 
of er een testament is. Niet wat er in 
staat, maar wel de naam van de notaris, 
die het opgemaakt heeft en de notaris 
waar het testament zich nu bevindt.

Opvragen bij notaris
Als het testament langer dan twintig 
jaar geleden is opgemaakt, zal het zijn 
overgebracht naar het ijksarchief. 
Alleen belanghebbenden (personen die 
een recht aan het testament ontlenen) 
kunnen het testament opvragen bij de 

betrokken notaris. Als de bank toch een 
verklaring van erfrecht wil, zal de nota-
ris uitzoeken wie de erfgenamen zijn, of 
er een testament is, laten verklaren of de 
erfgenamen aanvaarden of verwerpen 
of - als er veel schulden zijn - hen te 
laten aanvaarden onder het voorrecht 
van boedelbeschrijving (verklaring bij 
rechtbank).

Eén gevolmachtigde
Als er meerdere erfgenamen zijn, 
adviseert de notaris n van hen als 
gevolmachtigde te laten optreden, zodat 
die gevolmachtigde zelfstandig alles 
kan afwikkelen en niet steeds meerdere 
personen moeten tekenen voor beta-
lingsopdrachten.
Bij en of rekeningen wisselt het beleid 
van banken nogal eens. Sommige 
laten, zeker als het echtgenoten betreft, 
de rekening doorlopen op naam van 
de langstlevende. Alleen als men 
de rekening wil opheffen, of als de 
langstlevende n van de kinderen wil 
machtigen over de rekening, zal de 
bank toch weer vaak een verklaring van 
erfrecht verlangen.

Ook als de langstlevende overlijdt en 
de rekening staat en of op naam van 
de overleden ouder en een kind, zal de 
bank vaak wel weer een verklaring van 
erfrecht verlangen, omdat je niet kunt 
zien aan een en of rekening wie eige-
naar is van het geld, dat er op staat.

E ecuteur
Vaak is er een executeur in een tes-
tament benoemd. Dan volstaat vaak 
een verklaring van executele. Dat 
is hetzelfde als een verklaring van 
erfrecht, alleen de erfgenamen worden 
daarin niet genoemd maar alleen de 
executeur. Nu zijn er verschillende 
executeurs  de begrafenisexecuteur, 
de beheersexecuteur en de executeur 
tevens afwikkelingsbewindvoerder. 
Deze laatste is de meest uitgebreide en 
heeft zelfs de bevoegdheid goederen, 
waaronder onroerend goed en effecten, 
zelfstandig te verkopen en de nalaten-
schap te verdelen, mits dit bij testament 
is toegekend.
De beheersexecuteur is de meest voor-
komende. Hij  mag alleen betalingen 
verrichten en schulden voldoen, maar 

niet zonder medewerking van de erf-
genamen de goederen verkopen. Vaak 
wil de bank dan toch een verklaring 
van erfrecht, waaruit blijkt dat de 
erfgenamen akkoord zijn gegaan met de 
bevoegdheden van de executeur, zodat 
zij niet later door de erfgenamen wor-
den aangesproken, omdat de executeur 
zijn boekje te buiten is gegaan.

osten: 26  tot 6  euro
De kosten voor een verklaring van erf-
recht verschillen per notaris en variëren 
van 260 tot 600 euro. Daarboven komt 
dan nog de btw, kosten voor onder-
zoek bij het bevolkingsregister, kosten 
voor volmachten en eventueel kosten 
voor het kadaster, als men wil dat de 
verklaring van erfrecht op het kadaster 
wordt ingeschreven, zodat daar ook 
vermeld wordt wie de eigenaren zijn 
van de woning.

Mr. M. . van aveste n
( otariskantoor an aveste n en 

an der ee in otterdam

Veel vragen zijn er over de verklaring van erfrecht, die na het 

overlijden van een persoon door een bank wordt gevraagd, als 

de erfgenamen zich tot de bank wenden om over de bankreke-

ning te kunnen beschikken en daarvan de betalingen te doen. 

Wat is een verklaring van erfrecht precies? Offi cieel is zij een 

door een notaris opgemaakte verklaring, waarin staat vermeld 

wie de erfgenamen zijn. Het is eigenlijk een soort toegangsbe-

wijs voor de nalatenschap.

Goede Doelen
n testament

Van 1  tot 23 april is het de 
Week van het Testament’. 

In deze jaarlijkse actieweek maken 
9 goede doelen het extra 

gemakkelijk en aantrekkelijk aan 
hen na te laten. Dit jaar gebeurt dit, 
door de gelegenheid te bieden over 
dit onderwerp een gratis advies-
gesprek bij de deelnemende notaris 
aan te vragen. Ook is er de gratis en 
praktische Nationale ids Nalaten 
te bestellen. 
Kijk verder op www.nalaten.nl.

Erf- en schenkingsrecht 

Advocaat wikkelt
nalatenschap af

 een al  jaar eleden s jn 
eder erleden.  e  de 

a andel n  an de ntr n  en 
e ent ele etal n en n anden 
e e en an een n tar s en een 

ad aat. et er e le en edra   
et rea   na elast n etal n en  
p jn re en n  st rten. 

e lan  aat d t e ddeld d ren

Dat is afhankelijk is van de procedure 
om eventuele erfgenamen op te sporen 
en vaak ook of  er nog onroerend goed 
verkocht moet worden. Als het een 
eenvoudige erfenis is, met bijvoorbeeld 
slechts n erfgenaam (u ), - zonder de 
verkoop van onroerend goed - dan had 

het al lang geregeld moeten zijn. Vraag 
aan het advocatenbureau, dat er met 
zijn neus bovenop moet zitten, hoe het 
er voor staat. U had natuurlijk wel veel 
goedkoper kunnen uit zijn, als u alles 
zelf en met inschakeling van alleen de 
notaris had afgewikkeld. Advocaten 
willen nogal eens behoorlijk duur zijn 
per uur dat zij hiermee bezig zijn, ter-
wijl het in veel gevallen niet zo moei-
lijk is een nalatenschap af te wikkelen. 
Advocatenbureaus worden vaak alleen 
maar ingeschakeld bij nalatenschappen, 
als tussen erfgenamen grote (juridi-
sche) problemen en tegenstellingen 
zijn. Het enige dat wij u nog kunnen 
adviseren, is om een gespecifi ceerde 
rekening en afwikkelingsbrief te vra-
gen van het advocatenkantoor.

Schenking doen
onder curatele

jn e an staat nder ratele. e 
rat r s jn r er. e nnen jn 

t ee d ters n s en n  an n 
ader r j en  j ee t jns n ens 
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 n  jn s p t ee  nlan s 

ee t er d et .  e r .

De curator bepaalt of de schenking 
nog moet doorgaan en moet hierover 
verantwoording a  eggen aan de 
rechtbank. Daarom is het ook beter, als 
hij hierover eerst informatie vraagt aan 
de rechtbank.  Uit uw brief begrijpen 
wij, dat het kapitaal van de onder 
curatele gestelde persoon (uw ex-man) 

is verhoogd door middel van een 
hypotheek op het huis. Dat lijkt ons 
niet zo verstandig en zal ook niet als 
vermogen worden beschouwd. Immers 
de hypotheekschuld moet vroeg of laat 
worden terugbetaald en er zitten vaak 
behoorlijke rentelasten aan vast. Dus 
de kans is zeer klein, dat een curator 
de schenking aan de kinderen zou 
goedkeuren, als het vermogen van uw 
ex-man niet veel hoger is dan 1 .000 
euro.

Sociale voorzieningen

iet bang zijn voor
lagere zorgtoeslag

er een paar aanden rd   
jaar en daarna an  n  er
aa eden err ten. rd  er 
 nan eel j er an  ant  nt an  
n  een r t esla  d e na jn ste  

aars jnl j  er d rdt  dat 
jn n en nder rdt.

inancieel wordt u hiervan altijd wij-
zer, omdat de hogere netto-inkomsten 
altijd meer zullen zijn dan de eventuele 
vermindering van de zorgtoeslag. 
Tenminste als u zich niet zwaar laat 
onderbetalen.

amilierecht

Hypotheeklast na
echtscheiding

jn d ter s es e den en nt 
n een r s. aar e an ee t et 

p s  et nste n  an aar  
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In het echtscheidingsconvenant moet 
staan hoe het vermogen (dus ook de 
eventuele overwaarde van het huis, 
maar ook eventuele tekorten als de 
verkoopwaarde minder is dan de 
hoogte van de hypotheek) verdeeld 
moet worden. ebruikelijk is, dat 
bij een echtscheiding in zijn geheel 
wordt afgerekend in alle zaken, die de 
gemeenschappelijke huwelijksboedel 
betreffen. Dus als er nog eventuele 
hypotheekschuld resteert, dan zal in 
de nieuwe situatie de (nog blijvende) 
bewoner verantwoordelijk zijn voor de 
nieuwe of nog doorlopende hypotheek. 
Maar nogmaals  het is een vrij inge-
wikkelde berekening, want als n van 
de twee huwelijkspartners in het eigen 
huis blijft wonen, moet de waarde van 
het huis op het moment van scheiding 
worden getaxeerd. Dan wordt ook 
duidelijk of er nog overwaarde’ in zit, 
of dat er een tekort is ontstaan door 
bijvoorbeeld de waardedaling op de 
markt. We nemen ook aan, dat beide 
scheidingspartners hun eigen advocaat 
hebben of samen een onafhankelijk 
mediator hebben ingeschakeld, die aan 
beide partijen adviezen heeft gegeven 
en voorstellen heeft gedaan. Als de 
echtscheidingsprocedure nog niet is 

afgerond, zal uw dochter met het voor-
gaande goed rekening moeten houden.

Manipuleren van
ouders in zorghuis

jn ders jn p en en n een 
er r n s s p een esl ten a de

l n . jn ssen e en de ensen  
eten te an p leren  dat j n ddels 
n s e en nnen pen r 
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aarde. ele del j  aan e en j  
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tenspel staan. e an  daar een 
st je r ste en

Een pijnlijke kwestie, die alleen in 
gezamenlijk familieberaad kan worden 
opgelost. Want, zo begrijp ik uit uw 
mail, uw ouders leven nog. Zij zijn hoe 
dan ook daarvoor verantwoordelijk. 
Ook als zij zich door enkele van hun 
kinderen laten be nvloeden. Pas als er 
voor uw ouders bewindvoerders of cu-
ratoren zijn aangesteld, dan kunt u daar 
uw beklag doen. U kunt als kind ook 
bewind’ of curatele’ voor uw ouders 

aanvragen bij de rechtbank, maar dan 
komt u terecht in hetzelfde familiekrin-
getje, dat daarmee ook akkoord moet 
gaan of niet. Dus een moeilijke en 
vervelende kwestie.
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n van de anieren o  in de aren 
 geld te verdienen  was s na ts 

bi  de  gaan wer en. it leverde 
aardig wat o  en bovendien on e 
overdag dan iets anders doen  oals 
studeren. n et tations ostgebouw 
o  de oe  van de i swi seweg en 
de aldor straat  aan de a ter i de 
van station ollands oor  on e 
vri  a eli  een baan vinden.

arl oe e is a na  die gelegen
eid te baat.

n de top 1  van wederopbouwarchitectuur: Stationspostgebouw Hollands Spoor

De em n  re elde de na hteli ke erkzaamheden  

Al in 1939 lag het ontwerp voor het Haagse 
districtspostkantoor, zoals het offi cieel heette, bij 
Ir. .C. Bremer op de tekentafel. 

ustav Cornelis Bremer is in 1 0 in otterdam 
geboren en hij is in 19 9 in Arnhem overleden. 
Hij heeft op een drietal adressen in Den Haag ge-
woond  in de Balistraat, op de Scheveningseweg 
en op de Kwekerijweg. Zowel als architect  hij 
heeft de opleiding aan de Polytechnische school 
in Delft, zoals de huidige universiteit toen heette, 
gevolgd  als in de functie van rijksbouwmees-
ter heeft hij vele gebouwen en woonhuizen 
ontworpen, waaronder het gebouw van de aad 
van State aan het Buitenhof, het gebouw van de 
Hoge aad der Nederlanden aan het Plein, en het 
Paleis van Justitie aan het Korte Voorhout. 
Het Stationspostgebouw werd in 19 0 aanbe-
steed, maar omdat de Tweede Wereldoorlog roet 
in het eten gooide, is de uitvoering ervan in 19 6 
begonnen en in 19 9 voltooid. Er werd vooral 
gewerkt met gewapend beton, bakstenen en 
glazen bouwstenen.
Het gaat om twee gebouwen, samengevoegd 
door een ronde toren, waarin op de bovenste 
verdieping een kantine werd ontworpen. Onderin 
die toren was een ruimte vrijgemaakt voor een 
winkel, een bloemenwinkel om precies te zijn. 
Het rechtergedeelte is vooral als kantoorruimte 
bedoeld en kent acht bouwlagen. In het linker-
gedeelte wordt de post verwerkt en daar zijn de 
plafonds dan ook veel hoger aangebracht. Hierin 
bevindt zich een paternosterlift waarmee de 
bovenliggende etages bereikt kunnen worden. 

Paternosterlift
Zo’n paternosterlift heeft geen deuren en gaat 
zonder te stoppen continu rond.  Je moet op 
het goede moment, zonder aarzelen, in- en 

uitstappen. De naam van zulke liften vindt z’n 
oorsprong in de rozenkrans, die men door de 
vingers laat glijden. Als kind dacht ik altijd dat 
je er voor de bovenste etage uit moest springen 
omdat je anders met je hoofd naar beneden zou 
gaan. Hoewel dit systeem wel bestaat, is dat 
hier niet het geval. Onder en boven gaan de 
liftruimten horizontaal. De paternosterlift is niet 
geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of 
die een andere lichamelijke beperking hebben. 
Om die reden raakt dit soort liften in snel tempo 
uit de gunst. Nieuwe worden niet meer gebouwd, 

oude worden geleidelijk uit gebruik 
genomen. Er zijn er in Nederland nog 
maar zes, waarvan twee in gebruik, 
zoals in het gebouw van Ziggo aan 
het Spaarneplein in Den Haag. Maar 
veel oudere Hagenaars kennen de 
paternosterlift vooral nog van het in 
het in 1996 afgebroken stadhuis aan 
het Burgemeester De Monchyplein. 

Beeldenversiering
Teneinde het strakke Stationspost-
gebouw te versieren werd aan de 
beeldhouwer Hildo Krop 
( 1   19 0)  gevraagd enkele 
beelden te vervaardigen. Dit heeft 
hij tussen 19 0 en 19 2 gedaan, 
maar de beelden van (elk drie meter 
hoog) zijn pas in 19  geplaatst. Het 
gaat om vier beelden, drie vrouwen 
en n man. Ze dragen attributen 
met zich mee die betrekking hebben 
op het vervoer. De beelden werden 
aan de buitenkant 
van de ronde toren 
geplaatst en zijn 
uitgevoerd in ranse 
kalksteen.
Het Centraal Monu-
ment voor evallen 
PTT ers  op het 
Nassauplein (1950) 
is trouwens ook door 
Hildo Krop gemaakt.
Het Stationspostge-
bouw is in 200  door 
de ijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed 
geplaatst op de lijst van 
100 beste voorbeelden 
van de wederopbouw-
architectuur, door de 
toenmalige minister van 
cultuur onals Plasterk 
alle bedoeld om de status 

van rijksmonument te krijgen. En 
wat het Stationspostgebouw betreft 
is dat inmiddels ook gebeurd. Met 
pensioen’ is het gebouw echter nog 

lang niet, want TNT Post zetelt er 
nog en het is nog volop in gebruik als 
expeditieknooppunt.
Overigens zijn er na het Stations-
postgebouw in Den Haag nog twee 
van zulke grote districtspostkan-
toren langs het spoor gebouwd, in 

otterdam (1959) en in Amsterdam 
(1965)  maar die staan niet op de 
lijst van 100.

Verboden etage
Wat hield dat in, ’s nachts werken bij 
de PTT  Omdat het kennelijk niet 
eenvoudig was om personeel voor 
de nachtdienst te werven, had de 
sollicitatieprocedure in de jaren 
’60 weinig om het lijf. Na een 

kort gesprek werd vrijwel iedereen 
die belangstelling had aangenomen. 
Men trof er ’s nachts op de werkvloer 
dan ook vogels van diverse pluimage 
aan, om het eens fraai te zeggen. Er 
werd van elf uur ’s avonds tot zes uur 
’s morgens gewerkt.
Na te zijn aangenomen moest je je 
de avond van de dag erna in het Sta-
tionspostgebouw vervoegen bij een 

man in een stofjas, 
een Hoofdemploy  
der Eerste Klasse, 
de Hemp n’ 
genoemd. Hij ver-
telde wat je moest 
gaan doen.
Meestal begon je 
met schoonmaak-
werk. Na enkele 
uren was er een 
pauze ingelast 
en dat was een 

avontuur op zich. Met de lift ging je 
naar de kantine en wat meteen opviel 
was het feit, dat op n van de etages 
de lift niet verlaten mocht worden. 
Hier werd het geldtransport verwerkt 
en bovendien werkten hier dames  
Verboden terrein, dat kunt u zich 
voorstellen.
Als Hemp n, meestal na en-
kele weken, van mening was dat de 
inwerkperiode voorbij was, ging 
hij overleggen bij welke afdeling 
behoefte was aan nieuwe medewer-
kers. En zo werd ik tewerkgesteld op 
de afdeling waar de postpakketten 
werden verwerkt.

Gooien met pakketjes
Op een verhoging werden de dicht-
gebonden postzakken door twee 
man met een mesje opengesneden 
en uitgestort, zodat de postbeamb-
ten in vaste dienst deze pakjes over 
een groot aantal wagentjes konden 
verdelen. In mijn herinnering ging 
het dan om een rij of tien van steeds 
vier wagentjes. Op die manier waren 
de diverse wijken verdeeld.
Ongelofelijk trefzeker werden de 
pakjes in het juiste wagentje gegooid. 
Inderdaad, gegooid  Er brak dus wel 
eens iets en zo kreeg je te zien wat 
er in het pakje zat  n schoen, een 
korset, een taart, glaswerk  om 
maar eens iets te noemen.
Ik deed dit werk samen met een 
kleine gespierde man, die aan zijn 

uiterlijk te zien uit een zuidelijk 
land kwam. Hij had een forse snor 
en enkele fraaie tatoeages op beide 
armen. Hij zei niet veel, of eigenlijk 
niets. Toch kwam ik in de kantine 
op een avond met hem aan de praat. 
Hij had samen met zijn vrouw een 
circusact gehad. Hij lag dan op een 
verhoging en zijn vrouw voerde 
allerlei ingewikkelde oefeningen uit 
door hem ondersteund. Vandaar de 
enorme spierbundels. Maar ja, enige 
maanden geleden was ze er met een 

andere vent vandoor gegaan en daar 
ging zijn act. En zo was hij bij de 
PTT terechtgekomen. U begrijpt, 
dat ik de zware postzakken aan hem 
overliet.

Post sorteren
Soms moest je  bijvoorbeeld wan-
neer er veel zieken waren  zelf 
post sorteren . Dit betekende, dat 
je de wijken en straatnamen uit je 
hoofd moest kennen en dat was nu 
niet bepaald mijn sterkste zijde. Dan 
zat je achter een kast met een groot 
aantal vakjes en mikte je de brief in 
het juiste vakje. Omdat ik vaak twij-
felde duurde zoiets bij mij wel heel 
erg lang. Waar ik w l redelijk goed 
in was, was het ontcijferen van een 
onduidelijk adres. Dan riep de Hem-
p n me bij zich en samen probeer-
den we er dan achter te komen om 
welk adres het ging. Lukte dit niet 
dan hoopte je uiteraard dat het adres 
van de afzender wel te lezen was. 
Men ging wat dit aspect van het werk 
betrof uiterst zorgvuldig met de post 
om. Ik herinner me dat we nmaal 
achter een zuil een stapeltje post van 
jaren geleden hebben gevonden, maar 
dat was dan ook de enige keer.

AV O-bode
Iedere week op donderdagnacht 
kwam de AV O-bode per trein aan. 
Dan gingen we met een ploegje naar 
het perron om die trein leeg te halen. 
We maakten gebruik van elektrisch 
voortbewogen karretjes en u kunt 
zich voorstellen hoe dat ging. Kwa-
jongenswerk. Na enige tijd kwam de 
Hemp n ons duidelijk maken dat er 
gewerkt moest worden. Een aardige 
kerel, dat weet ik nog wel. Hij was 
kennelijk ook jong geweest. Vaak 
zei hij om vijf uur al  “Joh, ga lekker 
naar huis.” 
De tijd voor Kerstmis was een 
drukke tijd, dat zal u niet verbazen. 
Er bestond in de jaren 60 al een sor-
teermachine, waar beroepskrachten 
achter zaten. Ze kregen in een  its 
het adres te zien en moesten de be-
treffende brief of kaart naar het juiste 
vakje sturen. Na een half uur werden 
ze afgelost. Dit vergde nogal wat 
van je concentratie. De brieven  en 
rond Kerstmis uiteraard de kaarten  
moesten wij dan in bakken op een rij 
zetten, met de adreszijde naar voren 
en de postzegel rechts boven. 
Hopelijk heb ik u zo een beeld ge-
geven van het werken bij de PTT in 
het begin van de jaren ’60. Mocht u 
overigens van mening zijn, dat ik de 
waarheid aardig benader, maar ook 
niet meer dan dat, laat het mij weten. 
Mijn geheugen is ook niet meer wat 
het nooit geweest is  

Carl Doeke Eisma
arle s a@planet.nl- Een van de paternosterli ten in het voormalige aagse stadhuis aan het urgemeester e Monch plein. -

- et tationspostge ou  in  in aan ou  
(Foto: aags ag lad). -

- et sorteercentrum in het tationspostge ou  ollands poor, in  ge otogra eerd door Jac ues Me er.
Overigens kunt u nog t/m zondag 3 april in het Haags Historisch Museum aan de Korte Vijverberg terecht, voor de populaire expositie ‘Den Haag 1955 – 1965’ met werk van deze fotograaf.  -

- erdere ver erking van de post akken in het ge ou . Een paar sterke 

armen  kon je daar goed ij ge ruiken.  (Foto : Jac ues Me er).  -

- et nachtelijk lossen van posttreinen op het -perron van station .

ooral op donderdag as het druk, als de nieu e A O- ode aank am.
(Foto : Jac ues Me er). -

r o  uitr o  uit
e e agenda evat allerlei activiteiten die voor le ers van e Oud- agenaar interessant kunnen ijn  tentoon-

stellingen, le ingen, in ormatie, cursussen, mu iek, theater, en ovoorts. e agenda ordt samengesteld door 
het Centraal n ormatiepunt Ouderen (C O). Actuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt 
u altijd in de agenda op .cipo.org. e t u activiteiten te melden  tuur u  gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org, o  neem tele onisch contact op met Marco aane via ( )   .

oensdag 2  maart
evensverhalen schrijven

Workshop in het kader van de Boekenweek 
2011 (thema: ‘Geschreven portretten’). Met 
Eveline van de Putte, schrijfster van boeken 
rond de levensverhalen van anderen, zet u de 
eerste stappen naar uw eigen geschreven le-
vensverhaal. Centrale Bibliotheek Rijswijk, Ge-
neraal Eisenhowerplein 101, 9.30-12.00 uur, 
deelnameprijs € 7,- voor leden en € 9,- voor 
niet-leden. Entreekaarten: www.bibliotheek.
nl/rijswijk of aan de balie van de bibliotheken 
van Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.

Vrijdag 2  maart
Maculadegeneratie
Maculadegeneratie is een leeftijdgebonden 
aandoening aan het netvlies. Ouder wordende 
mensen hebben daardoor geen scherp zicht 
meer en zien midden in hun gezichtsbeeld een 
vlek. Bijeenkomst met informatie en tips over 
het functioneren met deze aandoening en een 
deskundige die veel vragen kan beantwoor-
den. Wijk- en dienstencentrum Mariahoeve, 
Ivoorhorst 255, 13.30 uur (tram 6, halte 
Reigersbergenweg, of bus 24). Van tevoren 
telefonisch aanmelden: Wil van der Poll, tel. 
(070) 385 42 07.

Zondag 2  maart
Op Visite!
Bijzondere theatervoorstelling met Het Vijfde 
Bedrijf in Woonzorgcentrum Op de Laan! U 
brengt daar een ongewoon theatraal bezoek 
aan vier ouderen. Tegen het decor van hun 
eigen woning maken zij u deelgenoot van 
bijzondere gebeurtenissen en verhalen uit 
hun levens. Samen met echte theatermakers 
hebben zij deze verhalen en de theatervorm 
gekozen. Woonzorgcentrum Op de Laan, Laan 
van Meerdervoort 110-112, 15.00 uur, entree 
€ 6,50. Reserveren: tel. (070) 346 52 72 of 
www.theateraanhetspui.nl.

Annejet van der Zijl
Bibliotheek Leidschenveen ontvangt Annejet 
van der Zijl, schrijfster van de biografi e van 
Annie M.G.Schmidt, het onlangs verfi lmde 
‘Sonny Boy’ en een boek over de jonge 
jaren van prins Bernhard. Zij wordt geïnter-
viewd door René van Ginneken. Bibliotheek 
Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef 7, 
16.00-17.30 uur. Reserveren graag! Bij de 
klantenservice van  bibliotheek Leidschenveen 
en bibliotheek Ypenburg, telefoon (070) 353 
76 60 of e-mail leidschenveen@dobdenhaag.
nl of ypenburg@dobdenhaag.nl.

Maandag 2  maart
Sportief op gewicht
Cursus die het voedings- en bewegingspa-
troon aanpakt. Deelnemers krijgen voedings-
advies van een diëtist en sporten onder bege-
leiding van een fysiotherapeut. Active Health 
Center, Leidschenveen, twaalf bijeenkomsten 
van 19.00 tot 21.00 uur, deelnamekosten € 
105,- per persoon, € 15,- korting voor hou-
ders van de Florence-pas en leden van Active 
Health Center. Informatie of aanmelding: 
www.fl orence-zorg.nl of tel. (070) 41 31 000.

Gezond ouder worden 
Koffi e-informatieochtend ‘Gezond ouder 
worden! Hoe doe je dat?’ van i-Shop De Wis-
sel (Laak) en CIPO. Centrum De Wissel, Betsy 
Perkstraat 14, 11.00 uur, gratis toegang, 
aanmelden niet nodig. Aansluitend kunt u 
ook voor € 2,- deelnemen aan de lunch voor 
wijkbewoners; hiervoor graag wel van tevoren 
aanmelden bij i-Shop De Wissel, tel. 396 00 
00. 

Dinsdag 29 maart
De orka als totemdier
Lezing met projectie over orka’s en indianen, 
door Jet Bakels. Aula van het Museon, Stad-
houderslaan 37, Den Haag, 13.30-15.30 uur 
(inclusief pauze), entree € 5,- of € 45,- voor 
een abonnement van tien lezingen. Toegangs-
kaarten vanaf 12.30 uur verkrijgbaar bij de 
kassa. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 
ringleiding voor slechthorenden aanwezig. 
Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, 
e-mail info@museon.nl.

Dinsdag 29 en 
woensdag  maart

Botdichtheidmetingen 
-vrouwen

Ouder worden leidt tot botontkalking, vooral 
bij vrouwen. Hierdoor ontstaan broosheid en 
een verhoogd risico op botbreuken. Vegro en 
Women’s Life organiseren botdichtheidmetin-
gen voor vrouwelijke 45+’ers, met aansluitend 
een persoonlijk advies. Vegro Thuiszorgwin-
kel Den Haag, Betje Wolffstraat 140, kosten 
€ 37,50. (Kijk op www.overgangspraktijk.
nl voor vergoeding door zorgverzekeraars 
vanuit aanvullende verzekering.) Informatie 
of afspraken: tel. (079) 363 00 74 of 06 45 
03 85 23.

oensdag  maart
alatenschap

Informatiebijeenkomst: hoe uw nabestaanden 
nu al veel rompslomp voor na uw overlijden 
uit handen te nemen. Goed nadenken en 
zaken praktisch en juridisch regelen zijn 
belangrijk – hoe doet u dat? Inclusief de 
mogelijkheid een nabestaandendossier aan 
te laten leggen. Deelnamekosten € 17,50 
per persoon, € 5,- korting voor houders van 
de Florence-pas. Meer informatie over tijd, 
locatie en aanmelding: www.fl orence-zorg.nl 
of tel. (070) 41 31 000.

Vrijdag 1 april
Mannen aan de pannen
Start cursus koken voor beginnende Loos-
duinse mannelijke senioren. Onder begelei-
ding van een docent van het Mondriaan be-
reiden de deelnemers tweegangenmenu’s, die 
ze gezamenlijk als warme maaltijd nuttigen. 
Mondriaan, Eekhoornrade 215, vier vrijdagen, 
aanvang steeds 13.45 uur, deelnamekosten 
€ 30,-. Meer informatie en inschrijving: De 
Henneberg, Tramstraat 15, tel. (070) 397 60 
01. Beperkt aantal plaatsen!

Zaterdag 2 en 
zondag  april
Eierbeurs
Meer dan 40 nationale en internationale ex-
posanten tonen hun allermooiste miniatuur-
kunstwerkjes op ei tijdens de 26e Internatio-
nale Randstad Eierbeurs, de grootste ooit in 
Nederland. Van der Valk Hotel Den Haag (v/h 
Bijhorst), Zijdeweg 54, Wassenaar, 10.30-
17.00 uur, toegang € 4,50, voor 65+’ers € 
4,-. Informatie: tel. 06 55 56 09 75 of www.
randstadeierbeurs.nl. 

Dinsdag  april
ijkduin, 

vroeger tot heden 
Lezing met lichtbeelden bij Wijkvereniging 
Bohemen-Waldeck-Kijkduin. Corrie Hoekstra 
spreekt over de geschiedenis van Kijkduin 
en Henk van Schaijk presenteert na de pauze 
lichtbeelden. Verenigingsgebouw Walboduin, 
Alphons Diepenbrockhof 2, 10.30 uur, entree 
€ 2,- Vooraf aanmelden niet nodig.
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OPEN DAGEN
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart
van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 26 en zondag 27 maart
van 10.00 tot 16.00 uur

NIEUW!

Binnenzonwering en raamdecoratie
- Plaatsbaar met magneetstrip (niet boren).

- Toepasbaar op alle merken kunststof kozijnen.

- Jaloezie en plissé (met of zonder verduisteringsstof).

WoodLine® kunststof kozijn
Door de rechte verbinding een uitstraling van een

houten kozijn én de voordelen van kunststof.

Gekeurd en voorzien van KOMO-certificaat.

Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!

U bent van harte welkom in onze showroom:

James Wattstraat 5 (Gouwe stroom) in Gouda. 

Telefoon 0182 52 70 89

KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN - DAKKAPELLEN

Nú nog 6% BTW op arbeidskosten in plaats van 19%

Er zijn ook open dagen in onze showrooms

in Amstelveen, Opmeer, Zwolle en Groningen.

*  Informeer bij onze adviseurs of kijk op www.schipperkozijnen.nl

KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN - DAKKAPELLEN

Nú nog 6% BTW op arbeidskosten in plaats van 19%

WoodLine® 

kozijn met rechte 

verbinding

Binnenzonwering 

met magneetstrip

(niet boren)

Binnenzonwering 

met magneetstrip

Nu*

25%
korting!
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Luxe campingvakanties voor 

een scherpe prijs 

Op zoek naar luxe en comfort én 

wil je genieten van het buiten-

leven? Ecamp biedt meer dan 270 

campings in Europa. Allemaal met 

een heerlijke ligging en compleet 

ingerichte accommodaties. Boven-

dien geniet je van talloze facilitei-

ten: van zwembad en restaurant tot 

wellness- en golffaciliteiten.

Voordeel in het laagseizoen 

Welke camping je ook kiest, bij 

Ecamp ben je altijd verzekerd van 

een scherpe prijs. In het voor- en 

naseizoen profi teer je op veel 

campings ook nog eens van 

aantrekkelijk voordeel zoals gratis 

nachten.

               

Ontdek glamping met Ecamp

Ook voor uniek vakantie vieren zit 

je goed bij Ecamp. Denk aan een 

luxe stacaravan met privé-jacuzzi of 

een schitterende safaritent op basis 

van halfpension! Bekijk al onze 

glampingtips op: 

www.ecamp.nl/bijzonderverblijven

Meer informatie of reserveren? 
Ga dan naar www.ecamp.nl 

of bel 033 - 422 04 70

Ruim 270 campings in: 

Nederland

België

Luxemburg

Duitsland

Oostenrijk

Denemarken

Zweden

Frankrijk

 Spanje

Portugal

Italië

Kroatië



Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

roeger as heus niet alles eter. Maar el ijna alles. ant als je erop terugkijkt lijkt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. at over lij t ijn de spaar ame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren e die.

Weken van te voren waren mijn 
ouders al bezig. Alles moest in 
grote, donkerbruine plunjezakken. 
En in een houten kookkist die mijn 
vader speciaal had laten maken. De 
primus, daar draaide het om. Als die 
het niet deed konden we niet eten. Er 
moest petroleum in. En de brander 
moest voorverwarmd worden voor-
dat je hem aanstak. Onder de brander 
zat een rond gootje. Daar deed je 
dan spiritus in. Dat stak je eerst aan. 
Als de spiritus op was, draaide je het 
petroleumkraantje open en stak je 
de brander aan. Knal. Pats. Wham. 
Bzzzzz  Hij deed het  Of niet. En 
dan kon je opnieuw beginnen.
De borden en mokken waren van 
aluminium met een wit emaille 
laagje en een donkerbauw randje. 
Het gewone bestek uit het dressoir 
ging ook mee. Niks handig in elkaar 
passende besteksetjes. En dan de 
tenten. Soms word ik er nog schreeu-
wend wakker van. ehuurde tenten. 

root. Enkeldaks. Met de klassieke 
tentvorm, een minimaal luifeltje en 
een los grondzeil dat eerst met harin-
gen moest worden vastgezet.

ampeerpaspoort
Om te oefenen gingen we in de 
weekeinden, voorafgaand aan de 
vakantie, kamperen op terreintjes in 
de buurt. Duinrell bijvoorbeeld. Of 
op het speciale kampeerpaspoortter-
reintje op Ockenburgh vlak achter 
het strand. Als je daar drie keer had 
gestaan en je had de onderzoekjes 
van de speciaal daarvoor aangestelde 
kampeercommisarissen naar behoren 
doorstaan, kreeg je je kampeerpas-
poort. Dan mocht je op speciale 
terreintjes staan waar het n g stiller 
was dan op de enkele gewone 
kampeerterreintjes die er toen al 
waren. En waar het n g primitiever 
toeging. Wilde je het echte pioniers-
werk (en mijn ouders wilden dat 
helaas maar al te graag) dan kon je 

ook nog een landgoederenbewijs’ 
halen. Als je dat had dan mocht je, 
vaak zonder mede-kampeerders, op 
bepaalde Nederlandse landgoede-
ren kamperen. Water haalde je dan 
ergens in een stal (ach ja, met een 
grote, groene, iets taps toelopende 
canvas waterzak met hengsels. Het 
schiet me ineens weer te binnen). En 
poepen en piesen deed je ergens diep 
in het bos. Dat regende op den duur 
wel weer weg.

Zonder auto op stap
Maar goed. We zijn nog niet weg. 
We moeten namelijk naar Oostenrijk 
en hebben geen auto. Dus had mijn 
vader een karretje laten maken dat 
achter zijn fi ets kon worden gehaakt. 
Op dat karretje werden de kook-
kist, de plunjezakken en de tenten 
gesjord. Drie dagen voordat we zelf 
gingen werd dat hoog opgetaste kar-
retje, compleet met onze fi etsen naar 

het Staatspoor ter verzending 
naar Oostenrijk gebracht.
De fi etsen werden voorzien 
van een geel adresplaatje dat met 
twee dunne, bijgeleverde ijzerdraad-
jes onder het zadel moest worden 
aangebracht. En dan verdwenen 
onze fi etsen in onnoemelijk dikke 
rijen fi etsen tegen de muren van de 
stationsloodsen ter hoogte van de 
bagagewagons. Behalve de fi etsen 
verdween ook het bagagewagentje 
van mijn vader uit het zicht. De hele 
bubs kwam als door een wonder pas 
weer tevoorschijn op het stationnetje 
van Mallnitz of Matrei of waar onze 
vakantiebestemming van dat jaar dan 
ook mocht zijn.

egen was link 
En dan die eerste nacht in den 
vreemde in het tentje. Stilte. In de 
verte een trein. Of een plensbui op 
het tentdoek. In dat laatste geval was 
het zaak om het tentdoek van binnen 
niet per ongeluk met je hoofd of je 
schouders aan te raken. Want het was 
enkeldaks linnen. En dat gaat onmid-
dellijk vreselijk lekken als ook de 
binnenkant nat wordt. En als het dan 
vijf dagen blijft regenen is het einde 
echt wel zoek. Dan helpt het echt 
niet meer om geultjes te graven rond 
de tent om het hemelwater afdoende 

af te voeren. Nee. Dan moesten we 
in een hotel totdat de tenten weer 
droog waren en gingen we een paar 
dagen eerder naar huis omdat bruin 
deze onvoorziene luxe niet allemaal 
kon trekken.

Edelwei  plukken
Maar meestal ging het goed. We 
maakten prachtige wandelingen over 
bergkammen. Aten onderweg in een 
gem tliche aststatte Kn del mit 
Sauerkraut en Erdberen toe. Plukten 
Edelwei  op een wat moeilijker 
bereikbare kant van de berg en 
genoten van de uitzichten waar je in 
Nederland alleen van kan dromen. 
Maar vooral de stilte, de tijdloos-
heid en de ongerepte natuur hebben 
ervoor gezorgd, dat het jongetje van 
10, dat ik toen was, later nooit langer 
dan drie seconden op een normale 
camping kon vertoeven zonder plots 
opkomende verlangens naar weidse 
uitzichten en diepe stiltes. 
Want dat heb ik nodig in mijn vakan-
tie. Ik schijn zo langzamerhand de 
enige te zijn.
Ook heftige verlangens naar rust  
Mail het naar

e eo en n  

n de jaren vijftig kampeerde je niet. e ging op e peditie. Han-
dige, lichtgewicht campingspullen waren nog niet uitgevonden. 
e gewone gedoetje moest achterop de fiets. Of in een bagage-

wagen van de trein. 

Vakantievreugd en kampeerleed
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- erlangens naar eidse 
uit ichten en diepe stiltes 
(Familie asgeldal um). -

- Ons speciaal gemaakt karretje voor 
achter de  ets (Familie asgeldal um).  -

- roe kamperen in de uurt v r de echte 
reis aanving (Familie asgeldal um).  -

Stichting Mens en Samenleving:

l veerti  aar roe svakanties 
voor ouderen 

Inschrijven kan door middel van 
het opvragen van de vakantiebro-
chure 2011 en de aanmeldingsfor-
mulieren via info smsvakanties.
nl of 031   5 1 3. Met de 
ingevulde formulieren kunnen 
gasten zich aanmelden voor n of 
meerdere vakantieweken. 

iet vanzelfsprekend
Voor een groot aantal ouderen is 
het niet vanzelfsprekend om op 

vakantie te gaan. Zij ondervinden 
allerlei drempels om erop uit te 
gaan. Bijvoorbeeld doordat ze in 
hun dagelijkse leven niet zonder 
zorg kunnen, een smalle beurs 
hebben of simpelweg niet weten 
van het bestaan van deze vakan-
ties. Stichting Mens en Samenle-
ving maakt onder de naam SMS 
Vakanties al 0 jaar vakanties 
voor deze mensen mogelijk. 
Jaarlijks gaan circa 00 ouderen 

met SMS Vakanties op vakantie. 
Het gaat om geheel zelfredzame 
ouderen, ouderen met lichte 
(zorg)ondersteuning, ouderen met 
beginnende dementie, mantelzor-
gers en hun verzorgde samen en 
ouderen die afhankelijk zijn van 
intensieve, lichamelijke zorg.

ooit te oud
Stichting Mens en Samenleving 
is van mening dat mensen nooit te 
oud zijn om op vakantie te gaan.  
Daarom doet deze stichting haar 
uiterste best om eventuele belem-
meringen om op vakantie te gaan, 

voor haar gasten weg te nemen. 
De vakantieweken kenmerken 
zich door een kleinschalige opzet, 
deskundige en betrokken teams 
van vrijwilligers, ruimte voor de 
gasten om hun eigen keuzes te 
maken voor programmaonderde-
len en persoonlijke aandacht. 

www.smsvakanties.nl
De eerste ouderen hebben zich al 
ingeschreven voor n van de zes 
vakantielocaties in Nederland. 
Kijk voor meer informatie op 
www.smsvakanties.nl 

- M  orgt ervoor dat vakanties met de nood akelijke hulp ook mogelijk ijn 
voor ouderen die daar anders einig kans op ouden maken.   -

n 2 11 organiseert SMS Vakanties 2  kleinschalige groeps-
vakanties voor ouderen in ederland. Het gaat om aangepaste 
vakanties voor mensen die zonder zorg niet op vakantie kunnen. 
De inschrijving voor deze vakantieweken is van start gegaan.

- Een van de leuke dingen van samen op vakantie gaan is dat ouderen o ook 
eer nieu e vrienden en kennissen maken.   -

ans Di kstal 
ti htin  kan 

aan de sla

Onder leiding van Paul osenm ller werd de avond 
geopend door premier Mark utte. Hij roemde de be-
trokkenheid en de kracht mensen samen te brengen van 
Dijkstal. Verder waren er succesvolle optredens van 
o.a. Karel de ooij, Denise Jannah, Michael Varekamp 
en Aus reidanus. 

Muzikaal talent
Diverse acties op de avond zelf brachten een startka-
pitaal op van 25.000 Euro voor de Stichting. De Hans 
Dijkstal Stichting zet zich in ter bevordering van jong 
muzikaal talent uit achterstandswijken. Met een pro-
jectmatig programma (start september 2011) krijgen 
de talenten een stimulans om een stap verder te zetten 
op de weg naar sociale en fi nanciële zelfredzaamheid. 
Daarnaast staan er workshops op middelbare scholen 
op de rol. Doel hiervan is om talent te scouten en  te 
illustreren dat muziek verbroedert. Tot slot zal de Hans 
Dijkstal Stichting jaarlijks een muzikaal talentprijs 
uitreiken.

Dinsdagavond 1 maart werd onder grote 
belangstelling de Hans Dijkstal Stichting 
gelanceerd. n een uitverkocht theater 
Diligentia in Den Haag werd een ode aan de 
vorig jaar overleden politicus en jazzliefheb-
ber gebracht, door jazzmusici, theaterma-
kers en politici. Hans Dijkstal was ook vaste 
columnist van De Oud-Hagenaar.
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BERGMAN
C L I N I C S

UITERLIJK EN HUID

100% verzekerde zorg!

Nieuwe technieken ook uitermate geschikt 
voor senioren met spataders

Spataders zijn niet alleen ontsierend, het 

brengt vooral ook kramp en een zeurende   

vermoeidheid in uw benen met zich mee.     

Wij begrijpen als geen ander dat u daar zo  

snel en prettig mogelijk vanaf wilt zijn. 

Spataderen is een veelvoorkomende aandoening bij mannen 

en vrouwen. Op jonge leeftijd geven spataders weinig klachten 

maar worden wel vaak als storend of lelijk ervaren. Op oudere 

leeftijd zijn er vrijwel altijd klachten maar vanwege de leeftijd 

wordt er vaak geen aanvullend onderzoek verricht. En juist dit 

zogenaamde Duplex (echo) onderzoek is van groot belang om 

de behandeling van spataderen efficiënt en eenvoudig, zonder 

narcose, te verrichten. Bergman Clinics maakt hierbij gebruik 

van de nieuwste technieken. 

Geen wachtlijsten en kort behandeltraject

Bergman Clinics heeft geen wachtlijsten en u doorloopt  in één 

consult het volledige traject van poliafspraak, diagnose stellen en 

een compleet behandelplan. Met het echo onderzoek wordt vast-

gesteld om welke vorm van spataderen het gaat. Vervolgens wordt 

de voor u meest geschikte behandelingstechniek vastgesteld. 

Onze specialisten werken altijd met de modernste technieken. 

Voor kleine en middelgrote spataderen bieden we de Duplex (echo) 

geleide sclerocompressie (dichtspuiten). Grote spataderen kunnen 

worden behandeld door middel van Endoveneuze Lasertherapie 

(EVLT) of de nieuwe vrijwel pijnloze VNUS methode. Endoveneuze 

Lasertherapie en de VNUS methode zijn belangrijke ontwikkelingen 

op het gebied van spataderzorg. Met deze methoden is het niet 

meer nodig de hele spatader uit het been te trekken, maar wordt 

deze op elegante wijze van binnenuit dicht gemaakt. De behan-

deling kan onder lokale verdoving plaatsvinden en er zijn geen 

grote operatiewonden. Daarmee is de herstelperiode aanzienlijk 

korter dan bij een traditionele operatieve behandelingswijze.

U kunt direct weer alles doen en er zijn geen littekens zichtbaar. 

Zo bent u bij ons ervaren team van vaatspecialisten altijd in goede 

handen. En bent ú weer snel op de been.

Bij Bergman Clinics brengen we hoogwaardige, gespecialiseerde medische 

zorg binnen bereik van iedereen. In een prettige omgeving, met bijzondere 

aandacht voor úw wensen. Bel 0900 - 8099 of ga naar www.bergmanclinics.nl  

Bergman Clinics. Daar worden mensen beter van.

oor r in l enburg d eul
	 •	2	overnachtingen	
	 •	Iedere	ochtend	een	luxe	ontbijtbuffet
	 •	3-gangenmenu	op	dag	van	aankomst
	 •	Gratis	toegang	tot	badhuis	met	zwembad	en	sauna
	 •	Toegangskaarten	Holland	Casino
	 •	VIP-winkelpas	Maasmechelen	Outlet

n  €  er ersoon
Zaterdagtoeslag	€	20,-	p.p.	Geldig	t/m	30	juni	2011
o.b.v.	2	personen	op	1	kamer	en	beschikbaarheid.

eser eren  
www r otelrooding nl o  

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 

te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 

omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 

om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-

ker tot rust te komen in het mooiste stukje 

van Nederland.

Voorjaars Bloesemarrangement

4 nachten verblijven = 3 nachten betalen.

Alleen geldig in de midweek van 

14 maart t/m 28 april.

4 = 3 Overnachten 
in stijl... 

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

ee t  eet en en  o   o en  
e en n  mee  n t nt  oo  b  on  

te e t oo  b e en m e ee en e  
en   et  te e en ebt

Vakantie in het         van Brabant

erstarrangement 2  december tot 1 januari
De pri s voor dit arrangement is  in l  usretour   middagto t es en toeristen elasting

U wordt opgehaald en teruggebracht et onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog eer aangeboden!

oo  mee  n o m t e, en o  o e  nt  be en met	  0  
o  be oe  on e eb te ote e e toe n
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.
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 589,00 incl. sreto r
 stoc t es en toeristen elastin  

et e elli e avonden. 

Nooit te oud

voor vakantie

Stichting Mens en Samenleving

Bel voor onze gratis vakantie-
brochure (0318) 48 51 83 
of kijk op onze website
www.smsvakanties.nl
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Voor meer info: 
www.pasteurreizen.nl

tel: 1 -29

PAASDAGTOCHTEN
Ooypolder en Aalshof 24  april € 56

Grote Onbekende Tocht 25  april € 50

VERZORGDE DAGTOCHTEN
Bloemencorso Bollenstreek 16  april € 41

Mechelen & Koninklijke 
Serres te Laken 20  april € 40

Dagje op het Water 21  april € 46

Panorama Tulipland en 
Spaarnestad Haarlem 27  april € 48

High Tea op de Linge 1 mei € 43

Bloemendag in Breezand 2 mei € 39

Mechelen & Koninklijke 
Serres te Laken 4 mei € 40

Dagje Giethoorn 5 mei € 41

Alkmaar Kaasmarkt, 
Volendam & Marken 6 mei € 39

Texel 7 mei € 49

Historisch Volendam 10 mei € 43

Gouda, Historisch Hart 
in het Groene Hart 12 mei € 43

Op Safari en Oosters Buffet 14 mei € 45

Bazaar Beverwijk 15 mei € 19

Kop van Noord-Holland 17 mei € 49

Buren, Oranjeparel 
van de Betuwe 18 mei € 42

Westhoek van 
Noord-Brabant 19 mei € 48

CITY TRIPS 

Brugge 23 april € 20

Oostende, Stad aan Zee 30 april € 23

Essen/Oberhausen 7 mei € 19

Antwerpen 14 mei € 18

Brussel 14 mei € 20

Düsseldorf 20 mei € 19

ONS NIEUWE DAGTOCHTEN-

PROGRAMMA 2011 IS UIT!

d erteren in
e ud gen r

el in met Irene ddelee

  
i  o  www deoud gen r nl

Crematie 
of begrafenis?
(079) 341 25 51
Zoetermeer



‘s achts stond er opeens een vrouw op de weg:  ‘ n accident ... !’

n  avontuurli k o  
t ee ole en naar ari s 

Wij gingen op zaterdagmorgen om 6 
uur van huis, in de hoop dat het die 
dag goed weer zou worden. Maar dat 
viel zwaar tegen, we hadden erg veel 
regen onderweg. In de loop van de 
middag passeerden wij de Nederlands 
Belgische grens. En toen op weg naar 
de ranse grens  na diverse stops, 
wat eten en drinken bereikten wij die 
omstreeks  uur ’s avonds. De douane 
vroeg ons om een zogenoemde trip-
tiek’ van de Solexen, een reisdocu-
ment waarop o.m. het framenummer 
stond vermeld. elukkig controleer-
den ze niet te fanatiek, want op de 
triptiek van de geleende Solex stond 
een verzonnen framenummer.
Bij de grens stelde ik mijn vrouw voor 
om eerst nog wat te drinken alvorens 
door te rijden, de nacht in. Wij zaten 
snel aan de koffie toen er ineens een 
douanier op ons af kwam, die zei dat 
ik met hem mee moest. Ik schrok me 
wild en dacht dat hij gezien had dat de 
ene triptiek vals was.
Bij het huisje aangekomen lag er een 
portemonnee op tafel. De douanier 
vroeg  “Is deze soms van u ” Dat 
klopte en ik was hem enorm dankbaar, 
want anders hadden wij verder rank-
rijk in gereden zonder geld op zak.

Politie vonden we niet
’s Nachts stond er ineens een vrouw 
op de weg, roepend  “Un accident, 
un accident.” Zij hield ons staande en 
we zagen een man met een fiets langs 
de kant liggen. Om licht te behouden 
moest je het motortje van de Solex la-
ten lopen en we konden dus niet naar 
de man toelopen. Er was ook niets te 
zien aan verwondingen of beschadi-
ging van de fiets. Ik zei tegen mijn 
vrouw dat we door moesten rijden en 
dat we in het eerstvolgende dorp de 
politie wel zouden waarschuwen.

Maar politie vonden we daar niet, we 
vergaten het verder en we reden ver-
der richting Parijs. Mijn broer zei later 
dat we nooit hadden moeten stoppen, 
omdat het in rankrijk wel vaker 
voorkwam dat reizigers zo worden 
aangehouden en beroofd.
Na vele uren rijden en tanken onder-
weg kwamen om 3 uur in de nacht aan 
bij het huis van mijn broer in Parijs. 
Er werd niet opengedaan, geen enkel 
teken van leven. Nu hadden we m’n 
broer ook niet aangekondigd dat we 
zouden komen, onze komst was een 
verrassing. Van de buren hoorden we 
dat mijn broer en zijn vrouw naar Ne-
derland waren  Ze werden maandag 
pas weer terug verwacht. We hebben 
toen een briefje in de bus gedaan. 
Dat we op de thee waren geweest, en 
de andere dag op de koffie zouden 
komen.

ijdgevoel kwijt
Vervolgens zochten we een hotel en 
zijn toen maar gaan slapen. Ik werd 
om half acht wakker, maar wist niet 
of het avond of morgen was. Avond 
inmiddels, zo bleek. De volgende dag 
zijn we weer naar het adres van mijn 
broer gegaan, die toen wel thuis was.

Wij hebben een prachtige week in 
Parijs kunnen doorbrengen, nog een 
avond naar de olies Berg re geweest 
en op zondagmorgen zijn wij weer 
naar Nederland vertrokken. Wij had-
den toen wel mooi weer en hebben 
onderweg gewoon een tijdje langs de 
weg in de openlucht liggen slapen. 
Toen wij weer doorreden zei mijn 
vrouw op een gegeven moment dat ze 
moest plassen. Ik zei dat ze maar even 
onbekommerd langs de weg moest 
gaan zitten, omdat er toch in geen 
velden of wegen iemand was te zien. 
Dus dat deed ze, maar gaf gelijk een 
gil, want zei was in de brandnetels 
gaan zitten. Dat heeft ze geweten de 
rest van de terugreis, want het zat niet 
echt lekker meer op het zadel van haar 
Solex. 
Al met al was het toch een prachtige 
en avontuurlijke reis. Zo’n Solex reed 
maar langzaam en je had alle tijd om 
rond te kijken en de omgeving in je 
op te nemen. Beiden zijn we 0 jaar 
nu en denken er nog steeds met groot 
plezier aan terug. 

Wim en Henny Trimbos 
Leidschendam

tr s@ .nl

- nspectie onder eg van het olexmotortje, dat via een and het voor iel aandree . ard 
rijden deed je er niet mee. -
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Een van onze mooiste vakantieherinneringen is een reis met de Sole  naar Parijs, waar een broer van 
mij woonde. k was toen werkzaam bij Van der Heem op de Maanweg, waar we voordelig een Sole  
konden kopen. oen wij het idee kregen ermee op vakantie te gaan kon ik bovendien een tweede Sole  
voor mijn vrouw lenen.

- enn  met een inke ko er achterop. Een noodged ongen stop, omdat de eg volliep met geschoren schapen. -

 ad met de 
t  eli itas roe

In 19  was de Seniorenkring onder-
weg naar ucphen. Het vervoer was per 
legertruck
met houten banken aan beide zijden van 
het militaire voertuig. We zaten samen-
geperst met plunjezakken en de nodige 
materialen voor het kamp. Bij ’n tus-
senstop in otterdam mochten we even 
onze stijve ledematen strekken en werd 
de hierbij afgedrukte foto genomen. Nu 
ik erover nadenk is het ongeloo ijk dat 
zo kort na het fatale bombardement in 
19 5 rondom de St. Liduinaparochie 
we allemaal zo vol verwachting het 
leven inkijken.

n de koeienstal
Op weg dus naar ’n Brabantse boerderij 
waar we sliepen in de koeienstal  
zonder de koeien, want die stonden  in 
de wei. Meegebrachte juten zakken 
vulden we ter plaatse met stro. Die 
lagen ’s avonds als dikke worsten op de 
harde vloer naast elkaar. Bagage in de 
goot achter ons hoofdeinde. De eerste 
nacht prikte het stro overal doorheen 
maar naarmate de week vorderde 
werd de zak platter en harder. Voor het 
avondmaal groeven we op het erf een 

gat in de grond waarover ’n meegeno-
men ijzeren deurmat werd gelegd. Hout 
sprokkelen, vuur aanmaken, wapperen 
met deksels om de brand erin te houden 
en hopen dat alles gaar zou worden 
in de grote gebutste pannen. Water 
hengelden we uit de diepe put met 
’n emmer die aan een lange stok was 
bevestigd. Een dikke groene worm die 
wel eens meekwam visten we er uit.

Vlag hijsen
’s Morgens vroeg de vlag hijsen, zingen 
en nuchter te voet naar de kerk in het 
dorp voor de H. Mis. Terug in het 
kamp maakten we snel boterhammen 
klaar die we liggend in het gras opaten. 
Ondanks muizen, muggen, vliegen 
en geschaafde knieën hadden we het 
er heerlijk ook op al die kampen die 
hierna nog zouden volgen. s Avonds 
zongen we rond het kampvuur liederen 
uit de bundel “Zingende Jeugd” die we 
altijd bij ons hadden.
Hulde aan de vrouwen die ons zoveel 
meegaven.

Johanna van den Braak
r 2@ etnet.nl

Mijn eerste grote uitstap in de zomervakantie, na de sobere bezet-
tingsjaren, was met de Gidsen van de St. elicitasgroep van de 
Haagse iduinaparochie aan de Schenkkade. Opgericht en onder 
leiding van Guido Marth Dijkstal.

- n  in otterdam genomen oto, op eg van en aag naar ucphen. k hoop dat 
sommigen ich el  herkennen. -
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Hotel schaepkens van st Fyt, 
Valkenburg aan de Geul ,

** speciale weekreizen volledig verzorgd

Vertrek data : 7 mei, 11 juni , 3 september

** halen en brengen af Den Haag/Utrecht/Rotterdam
en aan route liggende plaatsen

** incl. 4x halve dagtocht  en VP. En vele extra’s.

Speciale senioren groepsreizen  klaverjas of bridge,
Voor meer info. Tel.043-6012000

Vraag naar onze speciale aanbiedingen in april & mei!
 
info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl
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Bestel de gratis brochure! 
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Vertrekdata: 25 april / 9, 23 mei / etc.

slechts v.a.

599,-

12 DAGEN KLASSIEK ITALIË

Vertrekdata: 18, 25 april / 2, 16, 30 mei / etc.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in midden-Frankrijk o.b.v. half-
pension

• 7 nachten in ****hotel Piolets Resort 
en Spa

• Ontbijtbuffet, 3-gangendiner of -buffet
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reis-
leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN HET 
PRINSDOM ANDORRA

Vertrekdata: 18, 25 april / 2, 9, 16, 23, 30 mei / etc.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in de omgeving van Nürnberg 

o.b.v. halfpension

• 7 nachten in Opatija in een comfortabele 

kamer met bad/douche en toilet

• Ontbijt en 3-gangendiner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar, chauffeur/reis-

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN ISTRIË OPATIJA

Vertrekdata: 25 april / 9, 23 mei / etc.

slechts v.a.

599,-

12 DAGEN DALMATISCHE KUST

Vertrekdata: 18 april / 2, 16, 30 mei / etc.

slechts v.a.

595,-

10 DAGEN TOSCANE: 
FLORENCE, PISA EN ELBA

Vertrekdata: 25 april / 23 mei / etc.

slechts v.a.

599,-

12 DAGEN BERLIJN / PRAAG / 
BOEDAPEST / WENEN

Vertrekdata: 17, 24, 31 mrt. / 7, 14, 18, 21, 25, 

28 april / 2, 9, 16, 23, 30 mei, etc.

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 1 nacht omg. Opatija o.b.v. halfpension

• 4 nachten in ***plus hotel Zora te Primosten

• 3 nachten in het ***hotel Jadran in Gradac

• 1 nachten in hotel Carlstad Karlovac

• Dagelijks verzorging o.b.v. halfpension

• Excursies met bus (excl. entreegeld)

• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider 

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 3/4 overnachtingen op basis van 

logies en ontbijt in 2-pers.kamers

met faciliteiten

• Dagelijks ontbijtbuffet

• Excursies met bus (excl. entreegeld)

• Stadswandeling o.l.v. gids

• Luxe touringcar, chauffeur/reisleider

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 2 nachten in omgeving van het Gardameer

• 2 nachten in omgeving van Rome

• 3 nachten in omgeving van Sorrento

• 1 nacht in Chianciano Terme in omg. Siena

• 1 overnachting in Montecatini Terme bij Pisa

• Dagelijks ontbijt en een 3-gangen diner

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 1 nacht op heenreis in Z-Duitsland

• 1 nacht op terugreis in Z-Duitsland 

• 7 nachten in het **** Grand Hotel du Park et 

Regina, kamer met douche, toilet, tv, tele foon,

zwembad en lift. Nabij terme park Montecatini, 

oude centrum en tandradbaan. 

• Ontbijtbuffet en 3-gangendiner

• Excursies (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

U REIST
COMFORTCLASS

4/5 DAGEN PRAAG, PARIJS, 
BERLIJN OF LONDEN

K
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:

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten omgeving Berlijn
• 2 nachten omgeving Praag
• 3 nachten omgeving Boedapest
• 3 nachten omgeving Wenen
• 1 nacht in Zuid Duitsland
• Ontbijt en 3-gangendiner
• Excursies met bus (excl. entreegeld)
• In de steden 1 dagdeel NL sprekende gids
• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Bij Bolderman
aanbetalen

niet verplicht!

Bolderman.nl voordeligste excursiereizenBolderman.nl voordeligste excursiereizen

Ook vertrek in de 

meivakantie!

Vertrekdata: 25 april / 16 mei / etc.

slechts v.a.

539,-

8 DAGEN BRETAGNE & NORMANDIË
EN DE INVASIESTRANDEN

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 7 nachten in hotel Ariane aan de rand van 

Pontorson. Het hotel beschikt over lift, bar, 

restaurant en zonneterras. Kamers v.v. bad-

kamer met bad/douche, toilet, haardroger, 

telefoon en TV

• Ontbijtbuffet en een 3-gangendiner

• Excursies (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

Vertrekdata: 11, 18, 25 april / 2, 9, 16, 23, 30 mei / etc.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten omgeving Zuid-Duitsland o.b.v. 

halfpension 

• 7 overnachtingen in een schitterend gelegen 

hotel. Kamers v.v. airco, balkon, TV, minibar, 

ruime badkamer met douche en toilet, bin-

nen- en buitenzwembad 

• Comfortclass touringcar, chauffeur/reisleider

• Dagelijks  ontbijtbuffet en diner

• Excursies (excl. entreegelden)

10 DAGEN ROVINJ / VRSAR KROATIE

Vertrekdata: 4, 25 april / 9, 23 mei / etc.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 5 nachten in Eichgraben in een comforta-

bele kamer met bad of douche, toilet, enz.

•Ontbijtbuffet en een 3-gangen diner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar, chauffeur/reis lei-

der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING
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e eldi e voorstellin  
olendam  de musi al  

Zaterdag 26 maart, Dr Anton Philipszaal Den Haag 

oormuziek in enorme 
bezettin  urrelieder  

Een lach, een traan en veel muziek in een spet-
terende musical over het wereldberoemde vis-
sersdorp. Met de hits Mon Amour, Als de morgen 
is gekomen, Ik hou van jou, One Way Wind, 

osanne, Pak maar m’n hand en Sailin’ Home.
De Volendamse Mary (vertolkt door Maaike 
Widdershoven) heeft 20 jaar in Canada gewoond, 
maar haar roots liggen in Volendam. Ze is het 
dorp ontvlucht. Liefdesperikelen en andere 
con icten deden haar die stap nemen. Met een 
mengeling van haat en vertedering keert ze terug 
naar Volendam, samen met haar dochter ose. 
Haar ouders zijn beiden overleden en Mary 
komt het ouderlijk huis opruimen, waar zoveel 
herinneringen liggen aan haar jeugd. Ze wordt 
geconfronteerd met het leven dat ze had achter 
gelaten. Bij een bezoek aan de viswinkel van 
haar jeugdvriendin Lea (Hilke Bierman), staat 
ze weer oog in oog met haar jeugdliefde Simon 
(Jasper Kerkhof), ex-topvoetballer en destijds de 
hunk’ van het dorp. 

Muzikaal avontuur
Simons zoon Tom (Job Bovelander) speelt in de 
steeds succesvollere Volendamse boyband ZILT. 
De band bestaat uit de vier Volendamse vrienden 
Tom, Jaap, Klaas en Cees, die erachter zijn 
gekomen dat ze nooit de grote voetballers zullen 
worden, die Simon wel was. Ze besluiten zich op 
de muziek te storten, want als al die beroemde 
dorpsgenoten hits kunnen scoren, waarom zij 
dan niet  De boys van de band zien de Canadese 

ose wel zitten, maar die heeft zo haar eigen 
ideeën over het kleine dorp.
Intussen schuwt een ambitieuze wedhoudster 
geen enkel middel om haar’ dorp nog duide-
lijker op de kaart te zetten en steekt de oude 
Volendamse Ooitje (Metta ramberg) haar 
commentaar over alle complicaties niet onder 
stoelen of banken. Op de Dijk wordt dan ook 

ink geroddeld
Op de jaarlijkse Volendamse kermis vloeit zoals 
altijd de drank weer rijkelijk. En Als de morgen 
is gekomen’ blijkt er iets verschrikkelijk te zijn 
gebeurd. Waarom de liefde tussen Tom en ose 
onmogelijk blijkt en hoe het verder gaat met 
Mary, Lea en Simon  Dat is het geheim van 
Volendam. Mooi Volendam.

Bezoekersinformatie
Op de speciale website

o en m em n  treft u nog veel 
aanvullende informatie over de voorstelling - die 
u ook nog in andere plaatsen dan Zoetermeer en 
Den Haag kunt bezoeken.
Bovendien kunt u op de website terecht voor het 
reserveren van kaarten. Wacht in elk niet te lang 
met reserveren, want Volendam, de Musical’ is 
zeer geliefd bij het publiek en het zou jammer 
zijn om hem te missen.

t  e en  aar later t t de pr js nnaars 
an de p el p de a terpa na l j en te 
e ren  dan rdt daar at p ere eld. 

einbert de eeuw
Het project urrelieder staat onder leiding van 
Sch nberg-specialist einbert de Leeuw en 
wordt uitgevoerd met gerenommeerde solisten, 
de beste Nederlandse koren van onder meer Cod-
arts otterdam en het Koninklijk Conservatorium 
en een orkest van deze beide opleidingen. Voor 
wie houdt van koormuziek in grootse bezetting 
wordt dit concert een gebeurtenis om nooit meer 
te vergeten. De gigantische urrelieder werden 
door Sch nberg tussen 1900 en 1911 gecom-
poneerd. Op tekst van de Deense dichter Jens 
Peter Jacobsen schiep Sch nberg een werkelijk 
weelderig werk in een heerlijke laat- omantische 
stijl waarbij zelfs Wagner zijn vingers zou a ik-
ken. Hij kwam ermee in het uinness Book of 

ecords, in de categorie Werken van gigantische 
afmetingen.’

Vormende ervaring
Voor de jonge musici van het Koninklijk Conser-
vatorium en Codarts otterdam wordt dit project 
een vormende ervaring  de gigantische bezetting, 
de dynamiek van de samenwerking, de nabijheid 
van grote zangers, de bezielende dirigent en 

dit zinderende stuk, uit een brandpunt van de 
muziekgeschiedenis.

urrelieder, zaterdag 26 maart  20.15 uur  Dr 
Anton Philipszaal, Spuiplein 150 in Den Haag. 
Prijzen (inclusief welkomst- en pauzedrankje)  
Losse kaart  25,00  Uitpas, 65   2,50 korting  
Jongeren  2  jaar  10,00
Informatie  reserveringen  0 0  00 333 of 
www.philipszaal.nl
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Hier in de regio op 1 en 2 
april in het Stadstheater te 
Zoetermeer en op 1  april 
in het orld orum heater 
aan het Churchillplein  in 

Den Haag is ‘Volendam, de 
Musical’ nog te zien. Het is 
een heerlijke musical die na 
de premi re, in november 
vorig jaar, in de landelijke 
pers zeer lovende kritieken 
scoorde. Voor de voorstelling 
van 1  april in Den Haag zijn, 
speciaal voor lezers van De 
Oud-Hagenaar   2 kaarten 
te winnen met de puzzel op 
de achterpagina van deze 
krant. Met een verteller, vijf solisten, drie mannenkoren, een enorm gemengd koor en een 

reusachtig orkest is het een compositie die zijn weerga in de muziekgeschiedenis 
niet kent: Sch nbergs Gurrelieder. Voor dirigent einbert de eeuw de vervulling van 
een lang gekoesterde wens en wellicht een eenmalige kans, want het is bepaald 
geen sinecure een dergelijke bezetting bijeen te krijgen. eden waarom het werk 
zelden uitgevoerd wordt. Op zaterdag 26 maart gaat het dan toch gebeuren. Een 
unieke gebeurtenis op het podium van de Dr Anton Philipszaal!

- Een oer- olendams ragment uit de musical, met een lach, een 
traan en veel prachtige songs (Foto: o  eusker). -

Oudste privé-collectie ter wereld
Het Louwman Museum is ’s werelds oudste privé-collectie automobielen. Inmiddels om-
vat de verzameling ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Kenners 
beschouwen de collectie, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman, als 
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden en toegangsprijzen
Het Louwman Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p.,  
kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren € 5,-.

-  koorleden repeteren (Foto: Christa ouer)-

- oor dirigent en ch n ergspecialist ein ert de 
eeu  is de uitvoering de vervulling van een lang 

gekoesterde ens.. -
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lasgenoten en oud- omegangers: laat van jullie horen!

hool arri re bi  de roeders van   aastri ht

Mijn schoolgeschiedenis van de jaren 
50 en 60 van de vorige eeuw gaat 
over de bekende Broederscholen  de 
Lagere School en de ULO - in het 
Westeinde en daarna opnieuw bij de 
broeders op de Kweekschool voor 
onderwijzers in de Paramaribostraat. 
Ook in onze stad hebben de Broeders 
van Maastricht een belangrijke stem-
pel gedrukt op het onderwijs en op de 
vorming van honderden katholieke 
Haagse jongens en jongemannen. 
En ik meld het hier maar gelijk  ik heb 
nog altijd goede en prettige herinne-
ringen aan die schooltijd..

Bij de nonnen
Na de Kleuter- en de Bewaarschool 
van de nonnen in de Kootwijkstraat 
ging ik in 1950, nog geen 6 jaar oud, 
naar de lagere school in de Wees-
perstraat. Het was mijn parochie-
school St.Paulus van meester Jan 
Nowee, de bekende schrijver van de 
Arendsoogboeken. Ik ben er maar 
twee maanden geweest en ik kan me 
van die periode eigenlijk niet veel 
meer herinneren, behalve dan het 
snoepwinkeltje dichtbij de school. 
In een eerdere Oud Hagenaar noemt 
Jos et l het zelfs de bekende Toko 
als vast snoepadres’. Ik had het op 
school, meen ik, niet naar mijn zin, 
en dat is misschien de reden dat ik in 
november naar de Mariaschool in het 
Westeinde verhuisde, een school van 
de Broeders van Maastricht. Dat was 
een kloosterorde die vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw in het zuiden 
des lands en ook in een aantal grote 

steden in het westen het onderwijs 
aan gewone’ kinderen verzorgde. 
In februari 1 61 arriveerden zeven 
broeders na een moeizame reis in 
Den Haag en namen van de Vereeni-
ging St.Vincentius’ de zorg voor de 
armenschool met 300 leerlingen in het 
Westeinde op zich. Nog in hetzelfde 
jaar kwamen ook de tussenschool en 
de burgerschool met elk 23 leerlin-
gen onder hun vleugels, ook in het 
Westeinde.
Toch nog even over mijn plotselinge 
overplaatsing. Ik heb het er vroeger 
wel eens met mijn moeder over gehad. 
En uit haar antwoord begreep ik, dat 
het er ook mee te maken kon hebben, 
dat de broederscholen er, wat betreft 
de kwaliteit van het onderwijs, goed 
op stonden. Het zijn de jaren vijftig  
een samenleving in hokjes en zuilen 
verdeeld, waarbij geloof en religie 
in het dagelijks leven voor velen een 
voorname rol speelden. En van de 
broeders werd gezegd dat, behalve 
lesgeven, ze je ook opvoedden tot een 
brave katholieke jongen. En ze had-
den daarin ook nog eens doorgeleerd. 
Van een bevriend ouderpaar bij ons 
om de hoek hadden mijn ouders 
vernomen, dat er voor mij nog een 
plaatsje was in het Westeinde. Dat is 
heel goed voor jullie zoon’, zullen ze 
gezegd hebben. Mijn goede ouders 
hebben niet getwijfeld. En wat ik 
er van vond  Daar werd niet naar 
gevraagd. Zo ging dat in die tijd.

Met lege maag
Als schoolkind, eerst lopend naar en 

van de Weesperstraat, moest ik vanaf 
mijn overplaatsing al spoedig naar 
school met bus N van de HTM, vanaf 
de Terletstraat naar de Prinsegracht. 
Zes jaar oud, om half acht van huis 
voor de schoolmis, via de doorsteek 
de Laan naar de kerk van St.Theresia 
van Avila. En al op die leeftijd niet 
ontbijten, want anders mocht je niet 
ter communie. Samen bidden en 
zingen en dan weer lopend door het 
Westeinde naar school. Daar pas een 
paar boterhammen eten met lauwe 
thee, van mijn moeder meegekregen, 
en dan ging de school aan’. Om vier 
uur weer naar huis, en het touwtje uit 
de deur was mijn sleutel. 
De broederschool werd overigens 
druk bezocht. Al gauw merkte ik dat 
er elke ochtend ook volle WSM-
bussen met jongens uit het Westland 
neerstreken op de Varkenmarkt. Die 
konden dus cht vroeg uit de veren. 
Mijn goede vriend rans uit Waterin-
gen behoorde tot die club Westlan-
ders. Soms praten we er nog over. Een 

tijd geleden hebben we samen ook 
nog eens rondgekeken bij het scholen-
complex  het staat er nog volledig.

Standen en pisbakken
Natuurlijk stond het cijfer voor 

odsdienst’ bovenaan op je rap-
port en onderaan stond het geturfde 
kerkbezoek. Als kind leerde je dat alle 
mensen voor Onze Lieve Heer gelijk 
zijn. Toch klopte dat bij de broeders 
niet helemaal. Ze runden namelijk 
twee lagere scholen  de deftige’ 
Carolusschool en de gewone’ Maria-
school, waar ik op zat. Standsverschil 
had ik natuurlijk niet in de gaten, 
w l de strakke regels die het leven 
en leren op beide scholen volledig 
gescheiden hielden. En dat vond je 
gewoon. Carolus-jongens naar school 
via de hoofdingang in het Westeinde  
wij, kinderen van Maria, via de Korte 
Vleerstraat of het Kortenbos, toenter-
tijd - laten we zeggen met de termen 
van nu - een Haagse achterstandswijk. 
Wij zeiden gewoon achterbuurt’ of 
vullisbuurt’. Carolus speelde op een 

mooie speelplaats met forse bomen 
en grenzend aan de tuin van het 
broederklooster, Maria op een kale 
en troosteloze plek met aan n kant 
een lange, blinde muur met daarachter 
kleine, rommelige bedrijfjes. Een 
enkele keer mochten wij de mooie Ca-
rolusspeelplaats betreden, zoals in de 
Sinterklaastijd, waarbij we dan tuur-
den naar Zwarte Piet, die hoog op het 
kloosterdak stond te zwaaien en vanaf 
die plek zijn pepernoten strooide. 
Wat we dan wel merkten was, dat de 
buitenurinoirs bij de Carolus net zo 
stonken als die bij ons. Pisbakken’ 
noemden we ze natuurlijk, toen we 
ons wat grotere jongens begonnen te 
voelen. Ik ruik ze nog  
En de Carolus had zelfs een zevende 
klas’ voor jongens, die nog niet naar 
vervolgonderwijs of naar werk kon-
den doorstromen.

ussenwand als grens
De scheiding tussen beide scholen 
was dus scherp getrokken. Een 
smalle deur was de grens van de 
Carolusschool met een kleine bin-
nenplaats, waaraan de ingang van 
de Mariaschool lag. Ook op de gang 
van de eerste etage liep Carolus over 
in Maria en ook daar was de grens 
duidelijk, een glazen scheidings-
wand met deur. De instructie luidde  
verboden de grens te passeren. Op 

n uitzondering na, want als Maria-
jongen mocht ik aan het eind van elke 
maand de grens over naar de klas van 
de Carolus-broeder Damiaan, want 
bij hem haalde je je nieuwe buskaart. 
Daarna weer snel terug naar je eigen 
gebied. Heel lang duurde het grens-
verkeer voor mij niet, want al spoedig 
werd de bus verruild voor de step en 
daarna voor de fiets. Toen kon ik ook 
bij mijn oma in de Schilderswijk om 
12 uur een boterham gaan eten en 
bij haar werd je natuurlijk ook nog 
eens lekker verwend. De scheiding 
gold ook in de dagelijkse schoolmis  
Carolus-jongens rechts, wij links. 
We zongen wel dezelfde liedjes en 
prevelden gezamenlijk onze gebedjes, 
want Onze Lieve Heer maakte immers 
geen onderscheid.

iet alleen onderwijs
Onze broeders gaven niet alleen 
onderwijs  ze voetbalden met ons, 
gleden ijsbaantjes in de winter, gingen 
met ons naar het theater en naar het 
schoolmuseum in de Hemsterhuis-
straat. In sommige klassen werden 
in de kersttijd imposante kerststallen 
opgezet. Op de eerste zaterdag van 
elke maand bracht de hele school een 
aubade aan Maria in de hal van de 
school, staande voor het grote Maria-
beeld. We hielden tekenwedstrijden en 
er werd al aan goede doelen gedaan, 
voor de arme negerkindjes in Afrika - 
wat dat betreft is er in veel Afrikaanse 

- a leau de la troupe, ij een schooltoneeluitvoering van destijds  -

n e ud agenaar bli en de vele ver alen over aagse 
s olen van toen onuit utteli e bronnen te i n van er en
ning  bevestiging en nostalgie. n e ud agenaar van  
februari stond elfs een o roe  van et aags e eente
ar ief o  oveel ogeli  s oolfoto s te ver a elen o  

aagses olen den aag.nl. raag wil i  et i n arti el 
et vroegere s oolleven in en aag weer een stu e o
leter a en.

- Als een museaal stilleven, een klaslokaal van de Mariaschool  -
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lasgenoten en oud- omegangers: laat van jullie horen!

hool arri re bi  de roeders van   aastri ht
landen na zo’n 60 jaar nog steeds niet 
veel veranderd. Ik zat op het schoolto-
neel en we speelden voor onze ouders. 
Het schoolkoor, waar ik ook deel van 
uitmaakte, is een hoofdstuk apart.

Zingen in ome 
Ik zat dan wel op die eenvoudige 
Mariaschool, maar dat standsverschil 
leverde me in de vierde klas wel 
een reis naar ome op. Ik zat op het 
schoolkoor met de klinkende naam 
Laudate Pueri’. Onze dirigent was 

broeder Diog ne, tevens hoofd der 
school en onderwijzer van de zesde 
klas. In de pauzes repeteer-
den we in de gymzaal, de 
dirigent achter zijn traphar-
monium. Af en toe zongen 
we in de kapel van de broe-
ders, voor een schooljongen 
een soort voorportaal van 
de hemel. We werden steeds 
beter en bekender en traden 
op met ons brede repertoire. 
We haalden de kolommen in 
het dagblad Het Binnenhof’ 
en Diog ne kwam in contact 
met componisten als Henk 
Badings en Marius Monnikendam. We 
zongen hun composities en die waren 
niet de gemakkelijkste. In 1953 kwam 
onze eerste buitenlandse trip, want we 
zongen in Keulen. Ons koor viel op 
en door een uitnodiging van de inter-
nationale federatie Pueri Cantores’ 
begon in april 195 , een week voor 
Pasen, onze grote koorreis van bijna 
drie weken naar ome. We gingen 
met de bus en ik was 9 jaar.
De broeders bleken ook goede pr-
lieden te zijn. eld voor de reis werd 
ingezameld door o.a. loterijen uit te 
schrijven. Wij als koorknapen verrich-
ten overal hand- en spandiensten om 
zoveel mogelijk geld bijeen te schra-
pen. Er werd oud papier verzameld 
bij het leven. Pers en krant schreven 
berichten over onze bijzondere reis. 
Zij gaan naar ome’, was de titel van 

een groot artikel, dat in de Katholieke 
Illustratie’ verscheen. De broeders be-
noemden een oudercomit , waar ook 
mijn vader deel van uit maakte. De 
reis werd uiteraard tot in de puntjes 
voorbereid. Zelfs een paklijst voor de 
koffer ontbrak niet.
In ome werd het Mariajaar’ ge-
vierd  we traden op diverse plekken 
op, en natuurlijk ook voor gepurperde 
en gemijterde prelaten. Het hoogte-
punt was een uitvoeringsavond in het 
Palazzo Pio, waarbij diverse Europese 
jongenskoren hun beste beentjes voor 
zetten. We kwamen daar ook het 
Haags Matrozenkoor tegen. Ik was 
bevoorrecht  op ons koor zongen al-
leen jongens van de Mariaschool. En 
ook alleen de Maria-broeders en de 
enige leken-schoolmeester mochten 
mee naar ome.

Overplaatsing
Na onze omereis ontstond al gauw 
het gerucht dat broeder Diog ne uit 
Den Haag naar Weert zou worden 
overgeplaatst. Het echte bericht kwam 
in augustus. Het was een schok en 
niemand begreep er wat van. Het koor 
viel uiteen na een laatste uitstapje en 
een laatste optreden in Amsterdam. 
Er kwam in september wel een nieuw 
hoofd der school, maar die was geen 
koordirigent. We konden het zingen 
dus verder wel vergeten. Wel richtte 
Diog ne in Weert een nieuw school-
koor op.
Een aantal jaren geleden hoorde ik 
meer over de teloorgang van mijn 
zangkoor. Ik was in contact gekomen 
met de inmiddels uitgetreden broeder 
van mijn eerste klas. En deze had zijn 
eigen verklaring voor de onbegrepen 
overplaatsing van zijn ex-collega Dio-
g ne. Het koor Laudate Pueri’ zou te 
populair geworden zijn. De eenvoudi-
ge Mariaschool was boven haar stand 
gaan leven. De lobby van de Carolus-
broeders, en die van de ULO-broeders 
en de Kweekschool-broeders, die in 
hetzelfde Westeindeklooster woonden, 
had zijn werk gedaan. Ook de, in mijn 
ogen, erg aardige broeders van de 1e 
en 2e klas vertrokken op hetzelfde 
moment, of kort daarna. Broeder-
overste zorgde er voor dat Diog ne en 
de anderen op de overplaatsingslijst 
werden gezet. Probleem  opgelost. 
De Mariaschool moest zich maar weer 
eens gewoon met onderwijs bezighou-
den. En standsverschil moet er nou 
eenmaal zijn

De broeders trouw
Ik bleef bij de broeders want ik 
stapte over naar de ULO, ook in het 
Westeinde, schuin tegenover het oude 
Joannes de Deo-ziekenhuis. Het was 

n school, dus het standsverschil bij 
de broeders bleek in het voortgezet 
onderwijs niet meer te bestaan. Ook 
daar heb ik prima schooljaren gehad 
en ik zal wel niet altijd een gemak-
kelijke puber zijn geweest. Maar om 
dat in goede banen te leiden kregen 
we gelukkig seksuele voorlichting van 
een vreemde pater. En die wist er veel 
van ( )
In de examenklas liepen we, ter 
afwisseling, een keer per week tijdens 
de ochtendpauze met de broeder via 
het Westeinde naar de Assendelft-
straat, naar de kleine kapel naast de 
Willibrorduskerk. Daar baden vijf 
minuutjes, alsof je daar als vijftien-
jarige slungel op zat te wachten. Om 
dan daarna, op de broeder vooruit, 
naar de school terug te rennen om in 
zijn klassenboek naar je behaalde cij-
fers te kijken, die je van hem nooit te 

zien kreeg. Een rare gewoonte van die 
man. Terugkijkend op de ULO was le-
ren eigenlijk stampwerk’ en oefenen 
en oefenen. Maar je leerde er wel.
Daarna naar de Kweekschool, k van 
de broeders. Niet meer in de oude en 
bedompte lokalen van het Westeinde 
of het Kortenbos van v r 1939, maar 
in de Paramaribostraat, in de deftige 
Archipelbuurt. En, ik kon het niet la-
ten, een tijd was ik lid van het kweek-
schoolkoor van broeder Hildebrand en 
speelde ik onder zijn regie ook weer 
toneel. We zongen de kerstnacht in het 
nog enige overgebleven gebouw van 
de Haagse dierentuin.
De band met het Westeinde bleef 
bestaan. Als aanstaande onderwijzer 
gymde ik in de oude ULO-gymzaal 
en speelde ik kastiebal op mijn oude 
speelplaats. ymles werd gegeven 
door de bekende Haagse gymgoeroe 
Jan Nuijens. En als kwekeling - 
stagiair zeggen we nu - gaf ik in 196  
mijn eerste gymlessen in de ver-
trouwde zaal van mijn Mariaschool. 

De tussendeur op de eerste etage was 
er niet meer. Het standsverschil was 
opgeheven.
Daarna heb ik veertig jaar in diverse 
sectoren van het onderwijs gewerkt, 
en met plezier. Ik heb nu de tijd om 
af en toe terug te kijken. Nostalgie 
genoeg

las- en reisgenoot
Een tijdje terug kwam ik via de mail 
in contact met mijn vroegere klas-, 
koorgenoot en oud- omereiziger 

rans eerts. Natuurlijk hebben we 
veel informatie uitgewisseld. Een ver-
vlogen tijd kwam weer dichterbij. Dan 
merk je ook, dat een schoolcarri re bij 
de Broeders van Maastricht van grote 
invloed op je vroege ontwikkeling is 
geweest en in zeker opzicht ook op je 
verdere leven. 

Martin Driessen 
.dr essen2 @ pnplanet.nl

- Jeugdig en vroom, een prachtig en herinneringsvol moment op het int ietersplein in ome.  -

- e derde klas in    met meester ulsing trots in ons midden. -

- Mijn rapport van de de klas: net en 
indelijk e aren, meldde het omslag.  -
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ri wel nie and on een aantal aren geleden bevroeden dat de loo  van de ges iedenis 
o n enor e wending ou ne en. it is een verslag van v r de revolutie. oor enigeen 
er enbaar. e auteur eeft er to  i n eigen dinget es  aan toegevoegd. er ering  

ende er ae  eg aar

and vol arao’s, piramiden en magie

te is hot

light 533 passeert de Egyptische 
kust en landt om 01.15 uur (local 
time) op het vliegveld van Cairo. Na 
de gebruikelijke formaliteiten stapt 
het Hollandse gezelschap in de bus 
naar het hotel. Zij rijden langs een 
moderne snelweg. Veel openbare 
gebouwen en moskeeën zijn verlicht. 
De lokale gids Hadid Habib strooit 
losjes, als woestijnzand, wat infor-
matie door de reismicrofoon. Niet 
iedereen is nog aan het idee gewend 
het land van zijn dromen te zijn bin-
nengereden. Dat is het nadeel van een 
vliegreis. Het gaat te vlug. De geest 
verwijlt nog in de lage landen, terwijl 
het lichaam al op de reisbestemming 
verkeert. Om ongeveer 02. 5 uur ar-
riveren zij bij het Mena House Oberoi 
(gebouwd in 1 69)  grandeur uit het 
koloniale tijdperk. The palace at the 
Piramids. Tijdens de Tweede Oorlog 
logeerde hier onder meer de bekende 
Britse generaal Montgomery.
De temperatuur bedraagt thans zo’n 
25 graden. In het vaderland regent en 
stormt het en is de temperatuur lager 

dan ooit. Een prettig gevoel om er 
even weg te zijn.
Zo, eerst bij de receptie de sleutel 
van de hotelkamer ophalen  daarna 
wachten op de twee koffers. Met een 
interval van ongeveer een half uur 
worden die bezorgd. Het klokje op 
het nachtkastje geeft inmiddels de 
jongste tijd aan  0 .00 uur. Vakantie 
is labeur

Achterwerken
Om 0 .30 uur klinkt de wektelefoon. 
Een korte nachtrust  Even wennen 
aan het idee dat je bestaat, wat daarna 
volgt is routine. Via een eindeloze 
weg naar het restaurant voor het 
ontbijt ziet de nieuwe groep vanuit 
de ooghoeken een geweldige berg 
stenen op elkaar gestapeld staan. Ook 
slordig  denkt menigeen, nog slaap-
dronken, maar dan volgt een cul-
tuurschok  verdraaid, dat is de rote 
Piramide  Het was bij aankomst 
ook zo donker, dat het niemand is 
opgevallen z  dicht bij het wereld-
wonder te zijn uitgestapt. Het maakt 

indruk. De dames die alleen reizen 
zijn echter meer onder de indruk van 
die mooie Egyptische mannen met 
hun doordringende, donkere ogen 
en strakke achterwerken. Zij, die in 
het gezelschap van hun echtgenoot 
verkeren, hebben die ochtend een 
andere glans in hun ogen.

Hardliners
Er staat die ochtend een bezoek 
aan het Egyptisch Museum op 
de rol. Voor deze gelegenheid 
sluit zich een Engelssprekende 
gids aan, die luistert naar de 
naam Mohammed assim Bey. 
Deze gids heeft doorgeleerd 
in de Oudheid en dat zullen 
de deelnemers aan de excursie weten 
ook. uim drie uur leidt hij het gezel-
schap door de immense zalen, tot 
aan de nok gevuld met eeuwenoude 
beelden en (kunst)voorwerpen. Terug 
in de tijd  Zo’n vierduizend jaar  Er 
wordt veel verteld. Alleen de hard-
liners blijven de gids bij de opklim-
mende temperatuur tot het einde toe 

trouw. Er is veel, dat de moeite van 
het zien en weten waard is.

Schaduw
De andere dag genieten de vakantie-
vierders wederom van een voortref-
felijk ontbijt op het terras van The 

reenery’. Een goed begin van de 

dag na een verfrissende opknapbeurt 
onder de douche. Om 09.00 uur 
vertrekt de bus naar Memphis( ). 
Van de eerste hoofdstad van het 
antieke Egypte rest nog slechts zand 
en stenen. In het openluchtmuseum 
zien zij het indrukwekkende beeld 
van amses de Tweede in horizon-

- Mena house O eroi -

- alt niet mee ereld eroemd te ijn   -
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and vol arao’s, piramiden en magie

te is hot

tale houding. In deze streek, vertelt 
Habib, zijn veel zogenoemde carpet 
schools, waar jonge mensen worden 
opgeleid in het vervaardigen van 
kunstzinnige tapijten (zij werken 
snel met hun nog slanke vingers  en 
goedkoop natuurlijk). 
Het volgende hoogtepunt vormt de 
Necropolis in Sakkara. De tempera-
tuur loopt snel op in deze wereld van 
zand- en steenresten (puntgaaf en 
glad). De lunch onderweg vormt een 
aangename afwisseling. Waarachtig  
Zij schenken Stella, het zusje van 
het Belgische merk. Wij worden 
toch maar op onze wenken bediend  
Maar het mooiste volgt in de middag. 
Het gezelschap gaat weer op weg. 
Nu naar de piramiden van izeh (in 
de buurt van het hotel). Eenieder 
ondergaat de schoonheid van de bijna 
vijfduizend jaar oude piramide van 
Cheops.
Daar hebben de kooplieden geen 
boodschap aan. Zij zwermen als 
insecten rond de toeristen.
E n kerel laat zich echter niet 
afschudden. Hij achtervolgt een van 
hen als een schaduw.
Maar luister dan toch,’ roept de 

man bijna wanhopig. Ik ben geen 
Egyptenaar. Ik ben een ransman  
Alles wat ik wil is, dat u twee foto’s 
van mij maakt, met de piramide op de 
achtergrond. Hier is mijn camera ’
De ransoos is dankbaar, dat spreekt. 
Een mooi plaatje voor het thuisfront. 
De aanhouder wint  Al helemaal in 
dit antieke decor.

Dipje
De Sfi nx  een bouwwerk uit n blok 
steen vervaardigd, twintig meter 
hoog en zestig meter lang. Het zijn 
natuurlijk niet de hoogte- en lengte-
maten die het geheel zo indrukwek-
kend maken. We kijken naar een 
door mensenhanden vervaardigd 
monument, dat zo ongeveer aan de 
start van onze bekende geschiedenis 
staat. Waar de fi nish ligt, is net zo 
onzeker als het beginpunt...
De Sfi nx hecht niet meer zo aan al 
die aandacht. Hij is oud, moe, gevoe-
liger voor een dipje dan in vroeger 
eeuwen. Hij kijkt treurig, wil soms 
op de dag alleen zijn. Zich overgeven 
aan mooie, diepe gedachten. Al die 
massa’s toeristen, die hevig tran-
spireren  dat is ook nog eens  slecht 
voor zijn huid. Het valt niet mee om 
wereldberoemd te zijn...

Uw chroniqueur sluipt de hotelkamer 
in de dependance van het hotel uit en 
passeert vervolgens onopgemerkt de 
bewaking aan de hoofdingang. Het 
is al ver na  middernacht. Hij is op 
weg naar de rote Piramide, wil er 
ongehinderd naar kijken bij het licht 
der ontelbare sterren. Niet belaagd 
door venters. Vreemd, bijna niemand 
op straat, niemand die hem aanhoudt 
en iets aanbiedt  zelfs zonder levens-
gevaar kunnen oversteken. Is dit het 
andere Egypte Hij klimt over rots-
blokken, loopt over bochtige, smalle 
weggetjes, en nadert heel voorzichtig 
zijn doel  de rote Piramide. Indruk-
wekkender dan ooit onder het prach-
tige licht van het uitspansel. Terwijl 
hij op een groot rotsplateau uitrust, 
schiet er opeens een groene streep 
langs de hemel. Het volgende mo-
ment staat er vlak naast de piramide 
een metallic gekleurde schotel’ van 
drie verdiepingen met de omvang van 
het grootste type vliegtuig. Langs een 
stevige touwladder van een onbekend 
materiaal klimmen honderden kleine 
groene mannetjes naar beneden. 
Onder de schotel gaan kleppen open 
en zakt aan een enorme haak een 
container omlaag. De groene man-
netjes halen daar hun gereedschappen 
uit tevoorschijn.
Allemachtig ’ Nieuwsgierigheid 

overwint mijn aanvankelijke angst 
voor het onbekende. Ik ren naar de 
groene golf toe en pik er de aanvoer-
der uit  dat is gemakkelijk, want die 
persoon is in het oranje gekleed. De 
mennekes komen tot aan mijn mid-
del, maar zijn wel stevig gebouwd. 
Ze reageren kalm en waardig op 
de onverwachte verschijning van 
de aardbewoner, die overigens, zo 
voelen zij dat, een en al vriendelijk-
heid uitstraalt.
Wat zijn jullie met de piramide 

van plan  En waar komen jullie in 
hemelsnaam vandaan ’
Om eerst uw laatste vraag te 

beantwoorden,’ spreekt de aanvoer-
der galmend, wij komen niet van 
Mars. Waar wij w l vandaan komen, 
houden wij geheim. Zelfs voor u, ook 
al lijkt u ons hoogst betrouwbaar. Wat 
uw eerste vraag betreft  wij vormen 
met elkaar de Onderhoudsploeg van 
de rote Piramide. Wij verrichten 
het achterstallige onderhoud. Wil dit 
bouwwerk nog zo’n vijfduizend jaar 
meegaan, dan is zulks geen overbo-
dige luxe.’
Ik luister naar een taal die onbekend 
klinkt en waarschijnlijk nergens op 
de wereld gesproken wordt. Niet-
temin begrijp ik ieder woord en besef 
voor een Hogere Macht te staan  
veel verder in hun ontwikkeling dan 
de nietige mens op deze aardkloot.
In opdracht van wie plegen jullie dat 

onderhoud  De Egyptische regering  

Washington  Moskou ’
Neen, beste Oermens, wij doen dat 

in opdracht van Nefertiti, de gemalin 
van Echnaton.’
Onmogelijk  Zij zijn...’
...Inderdaad, zij zijn opgegaan in 

een andere dimensie, net als wij. 
Wij communiceren met hen op een 
abstract en gans hoog niveau.’
Nefertietje,’ spreek ik door emotie 

overmand slordig uit. O, pardon ’
U heeft geluk,’ zegt de aanvoerder, 

terwijl zijn onderhorigen achter zijn 
rug het vuile werk opknappen, dat 
u zo snel uw verspreking rechtzet. 
Het ruwe werkvolkje hier, maakt k  
weleens zulke grove grappen. Als be-
loning zetten wij dan klok en klepel 
in een bankschroef. Dan zingen zij 
vanzelf een toontje hoger.’
Beloning  Toontje hoger ’

 
Uw chroniqueur ontwaakt uit zijn 
hallucinerende droom, maaiend met 
de armen, waardoor vrouwlief hevig 
verontwaardigd uit haar slaap wordt 
gewekt.
Het is allemaal de schuld van de 

groene mennekes,’ roep ik ter veront-
schuldiging.
 Het is al goed  Vanavond alleen 
maar bronwater in de bar ’

edren
Het is op een van die historische 
plekken in de woestijn, dat een 
medereiziger al fotograferend in 
de problemen raakt. Om eens wat 
anders voor de lens te zien, kiest 
hij voor een  amboyant uitgedoste 
politieagent, die als een sultan hoog 
op zijn kameel zit. De man poseert 
werkelijk heel charmant. Dat levert 
een paar leuke platen op. De niets-
vermoedende vaderlander bedankt de 
functionaris hartelijk en loopt verder. 
Nu heeft hij even buiten de arm der 
wet gerekend. Opeens verduistert de 
kameel het felle zonlicht. De man 
kijkt op en blikt in het grijnsla-
chende gezicht van de beambte. Hij 
maakt met duim en wijsvinger het 
welbekende gebaar  geld betalen   
De toerist lacht vriendelijk terug  
een schoolvoorbeeld van een  fata 
morgana. Een woestijnkwaal. Waan-
ideeën  Dat overkomt iedereen die 
te lang in deze ovenwarme zandbak 
ronddoolt. Je vraagt in Voorburg de 
weg aan een politieagent en deze 
wenst daarvoor betaald te worden  
Welk een zotternij  De vakantiegan-
ger loopt sto cijns door. Er ontstaat 
een machtsstrijd. De kameel versnelt 
eveneens de pas, aangestuurd door 
de boze politieagent, die van de extra 
inkomsten vanavond met zijn schone 
vriendin had willen gaan eten in een 
van de betere restaurants. De over-
treder’ was al later dan afgesproken, 
zodat de bus meteen wegrijdt als 

hij binnenvalt. De overige passa-
giers vinden het een alleraardigst en 
exotisch tafereel, die politieagent 
in volle galop op zijn kameel. Uit 
dankbaarheid voor zijn aandeel in het 
weelderige decor zwaaien ze overdre-
ven vriendelijk naar de man die rood 
aanloopt, wat door de kleur van zijn 
huid nauwelijks zichtbaar is.

Passie 
Voor het eerst tijdens ons verblijf 
in Egypte hebben wij te maken met 
overlast in het hotel. In een van de 
belendende kamers vertolkt een 
Spaanse bariton een scheldkanon-
nade en verzet hij gepassioneerd 
tafels en stoelen met als apotheose 
het beproeven van de kamerdeuren 
op hun degelijkheid. Het is dan al 
ver na middernacht. Elders op de 
gang is het k al onrustig. Er blijkt, 
volgens insiders, een internationaal 
biljarttoernooi in het hotel te worden 
gehouden.
Als er ergens een bal rolt, dan zijn 

de Hooligans niet veraf meer.’

Desolaat
Na een lange terugreis met de bus 
worden de grenzen van de grootste 
stad van het Midden-Oosten weer 
zichtbaar  Cairo. Eens te meer drin-
gen bij het binnenrijden de schrij-

nende levensomstandigheden van het 
merendeel der bevolking zich aan de 
toeristen op. Medeschepsels die leven 
op vuilnisbelten tussen afbrokkelende 
stenen huizen, uitgesmeerd over 
een oppervlakte van enige tientallen 
kilometers. Zelfs op plekken waar 
nieuwbouw plaatsvindt  waanzin-
nig hoge  ats  blijft de omgeving 
desolaat. Ze bouwen, volgens de 
reisleider, in het wilde weg. Niet 
zelden zonder toestemming. Huizen 
en  ats worden, wat ook voorkomt, 
pas afgebouwd als er weer geld is. De 
leeftijd voor het afsluiten van een hu-
welijk is voor de man opgelopen tot 
circa 36 jaar. Onder meer het gevolg 
van de economische omstandigheden. 
Een dubbele baan hoort erbij. Egypte 
is straatarm. 
Via zwaarbewaakte tolpoorten verlaat 
de bus de regio Cairo en rijdt langs 
nieuwe, fraaie, maar saaie voor-
steden, die zijn gebouwd, om de 
bevolkingsdruk op Cairo zelf te doen 
afnemen. In Cairo staan zo’n elfhon-
derd moskeeën. Op een populatie 
van ongeveer dertig miljoen valt dat 
aantal best mee, meent de gids.
Staat Egypte aan de vooravond van 
een wedergeboorte..

Joh. A. Molenaar
j p lenaar@ s all.nl

- ello, m  riend (mone , mone )  -

- oningin e ertiti  -
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Speciaal voor u heeft 
andal GreenParks een 

De Oud-Hagenaar
arrangement samengesteld:
 Verblijf in een 

 standaard bungalow.
 Twee dagen een huurfi ets met

 drie versnellingen.
 ietskaart en fi etsroutes.
 Picknickmand met inhoud.
 les wijn en welkomstpresentje in de

 bungalow.
 Opgemaakte bedden bij aankomst.
 Keuken- en handdoekenpakket.

 Toeristenbelasting en reserverings- 
 kosten.

Het Oud-Hagenaar arrangement is ook 
geldig op  Landal Heideheuvel 
(Beekbergen), Heihaas (Putten), 
Landgoed ’t Loo (’t Loo-Oldebroek), 

Miggelenberg (Hoenderloo), 
abbit Hill (Nieuw Milligen).

nteresse
Voor meer informatie, prijzen overige 
parken, data najaar, reserveringen en 
voorwaarden kijk op

www.landal.nl DOS01L
of bel 0900 2 ( € 0,20 p. min.).
Vermeld bij uw reservering wel de 
code  DOS01L

Er even heerlijk tussenuit op de Veluwe in Gelderland. Genieten van rust, ruimte en natuur
bij andal GreenParks. Onze bungalowparken, met veelal vrijstaande bungalows, vindt
u midden op de Veluwe. De natuur rondom onze parken leent zich uitstekend voor lange
fietstochten. En onderweg vindt u vast een mooi plekje om heerlijk te picknicken.

-  Advertorial  -

al vanaf €  
arran ement Data en prijzen

prijzen zijn per persoon

(bij 2 personen).

Midweek (ma-vr)

11, 18 april 

9, 16, 23 mei 

6, 20, 27 juni 

Weekend (vr-ma)

8, 15 april 

6, 13, 20, 27 mei, 17, 24 juni

3e t/m 6e persoon € 45,- p.p. 

Landal
Coldenhove
(Eerbeek, Veluwe,

Gelderland)

€ 135,-

€ 185,-

€ 185,-

€ 145,-

€ 195,-

3e t/m 6e persoon
€ 45,- p.p.

Prijsvoorbeeld

enieten van rust  
ruimte en natuur 
bi  andal reen arks

in vakanties of musi alkaarten 
Onder de goede inzenders van de puzzel in deze vakantiespe-
cial verloten we hele mooie prijzen  Landal reenParks stelt  
3x een weekend- of midweekverblijf ter waarde van  350,- 
ter beschikking. De winnaars mogen een weekend of midweek 
verblijven in een - of 6-persoonsbungalow op een nader uit te 
kiezen park van Landal reenParks in Nederland of Duitsland.
En verder worden er nog  x 2 kaarten verloot voor de mooie 

voorstelling op 15 april om 20.15 uur in het World orum 
Theater in Den Haag van Volendam, de Musical’. (Zie voor 
een beschrijving van de musical ook pagina 19 in deze krant).
U kunt uw oplossing van de hieronder gezochte slagzin

 A  0 m t
sturen naar  De Oud-Hagenaar, Postbus 260 6, 2502 A  te 
Den Haag. Of per e-mail naar e eo en

Winnaars van de Sudoku-prijs-
vraag in nr.  zijn geworden
Marjan Potter - van Dam, te Den Haag
A. Dwarswaard, te Bergschenhoek
P. Horneman, te Pijnacker
Zij ontvangen alle drie de dubbel-CD Hurken in de Berm van 
de Haagse columnist en cabaretier Sjaak Bral.

Horizontaal
1. tentwagen door paarden getrokken; 7. touringcar; 12. frisjes; 13. vaarwel (tabee); 

14. kippenloop; 15. internationaal autokenteken Nederland; 17. rivier in Spanje; 19. 

deel van voet; 21. lidwoord; 22. scheepsherstelplaats; 24. fi ets met hulpmotor; 27. 

oeverkant; 28. voederbak voor dieren; 30. benedendeel van een gevel; 31. zoen; 32. 

windrichting; 33. schapenproduct; 35. zangstem; 37. doortochtgeld; 38. onderling 

(zonder kosten) verwisselen; 41. vaatwerk; 42. zuiver en rein; 44. schilderslinnen; 

46. afval van metselwerk; 47. wettig bewijsstuk; 48. iets fonkelends; 49. eeltachtig 

huidknobbeltje; 50. smalle strook van leer; 52. rivier in Rusland; 54. deel van drum-

stel; 56. bos haar; 58. wereldtaal; 61. stuk linnen (stof); 62. geestelijke; 64. sterk 

ijzerhoudende grondsoort; 65. rivier in Duitsland; 67. onwrikbaar; 68. waterloop; 

70. wrede Romeinse keizer; 72. bloeimaand; 73. voertuig met één wiel en twee 

handvaten; 76. nieuw (in samenstelling); 77. met name (afk.); 78. uitwerpsel; 79. 

god van de liefde; 81. militaire rang (afk.); 82. reuzenslang; 83. nachtroofvogel (mv.); 

84. gestoord (maf); 86. kleine en goedkope trein(bus) voor personenvervoer; 87. 

landbouwwerktuig.

Verticaal
1. kar op twee wielen om voort te duwen; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. in goede 

conditie; 4. schoollokaal; 5. stukjes vlees met gekruide saus; 6. iemand die steelt; 7. 

(roman)schrijver; 8. haarvlecht (wrong); 9. sukkel (kluns); 10. bijvoeglijk naamwoord 

(afk.); 11. laag vierwillig motorwagentje (afk.); 16. vod (prul); 18. Algemeen Neder-

lands Persbureau (afk.); 20. kopergravure; 21. marterachtig roofdier; 23. tropische 

vrucht; 25. hooivork; 26. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 27. jonge padvin-

der; 29. kar om bijv. kinderen naar school te brengen; 32. behuizing van zigeuners; 

34. jongensnaam; 36. biljartterm; 37. trichloorethyleen (afk.) 39. klein kind; 40. tel-

woord; 42. aardappelgerecht; 43. brandverf; 45. Nederlandse luchtvaartmaatschap-

pij (afk.); 46. schil (bast); 51. boomsoort; 53. windrichting (afk.); 54. motorfi ets; 55. 

vruchtbare grondsoort; 56. Spaanse schilder; 57. rustteken in psalmen; 59. roemen 

(prijzen); 60. tweewielig motorvoertuig; 62. bekende boskabouter; 63. bestuurder 

(gouverneur); 66. naaldboom; 67. voor (in samenstelling); 69. alvorens; 71. opstoot-

je; 73. tienpotig schaaldier; 74. loofboom; 75. kermislekkernij; 78. roeipen; 80. droog 

(van wijn); 82. bouwkundig ingenieur (afk.); 85. kiloton (afk.).


