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Geluidstechnicus Gé Bakker werd warm ontvangen op Soestdijk

Hagenaar versterkte koninklijk ja-woord
Toen Gé Bakker 27 jaar
was, werd hij gevraagd
om het geluid te versterken bij het huwelijk van kroonprinses
Juliana en Bernhard,
die elkaar op 7 januari
1937 in de Jacobskerk
het ja-woord gaven.
Met behulp van een
door Bakker zelfgemaakte microfoon en
een luidspreker kon
door het vele publiek
buiten goed worden
gevolgd wat er binnen
tijdens de huwelijksinzegening plaatsvond.
Men vond het prachtig.
De jonge Bakker had sinds 1929 zijn
eigen Geluids Technisch Bureau aan het
Thomsonplein, waar de ambitieuze pionier
het geluid wist vast te leggen op de plaat en
tevens te versterken.
In een eerder verschenen artikel in de
Oud-Hagenaar (‘GTB’s platenstudio
in Benoordenhout’, DOH 28 december
2010) werd reeds aandacht besteed aan de
pionerende geluidstechnicus die in 1910 te
Makassar (Nederlands-Indië) was geboren.
Een wat onderbelicht genie, die zichzelf
gemakkelijk wegcijferde en bezig was
met zijn hobby die ook zijn voornaamste
inkomstenbron zou worden. Van de technische diensten van de introverte Gé Bakker
werd op paleis Soestdijk dankbaar gebruik
gemaakt, toen prins Bernhard in 1949 de
merendeels dienstplichtige jongens in Indië
wilde toespreken. De strijd was nagenoeg
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- Gé Bakker mocht rustig wat foto’s maken op die dag in 1949. Prins Bernhard hier vlak voor de opname. Aan het schoolbord prinses Irene. -

‘Het geluid is te laat’
De GTB-studio werd gevraagd het geluid
op te nemen. Het Polygoon zou voor de
beelden zorgen en vervolgens werden de
componenten geluid en beeld door de GTBstudio in Den Haag samengesmeed. Een
heel karwei.
Gé Bakker toog met zijn Ford V-8 naar
het paleis om de zaak te klaren. Onderweg
kreeg de wagen een lekke band en deze
moest vervangen worden. Het leverde
vertraging op en wat gevreesd werd, werd
bewaarheid: hij kwam te laat bij de Prins.
Eenmaal uit zijn wagen gestapt werd hij
naar de vertrekken van de Prins gestuurd,
die grapte: “Het geluid is te laat.”
Waarop Bakker repliceerde: “Ja, Koninklijke Hoogheid, wij hebben niet allemaal
zulke goede auto’s als U hebt”. Bernhard
lachte om de gevatheid van de in zich
zelfgekeerde Bakker en liet hem zijn werk
doen.

Belangstelling kinderen
- De Ford V-8 van de GTB-studio uit Den Haag
bij paleis Soestdijk. -

Crematie
of begrafenis?
(070) 324 02 21

had doen geven, werd het wel erg druk. De
kinderen vroegen Bakker honderduit over
de vreemde dingen die ze allemaal zagen
gebeuren. Gé gaf rustig antwoord, maar gaf
de dames op een gegeven moment wel de
raad om rustig buiten te gaan spelen.

voorbij en de dappere soldaten, die voor
Koningin en Vaderland ruim drie jaar van
hun kostbare -vaak jonge- leven hadden
opgeofferd, keerden langzaam terug uit het
verre grote Indië.

De technische vakman was met een hele
equipe gekomen, die de nodige kabels aanlegde, waarmee het geluid via microfoon

Juliana was aardig

- Prins Bernhard achter de door Gé Bakker
zelf gefabriceerde microfoon. -

naar de opnametafel werd gebracht. De
jonge technicus Jan de Bie was Bakkers
rechterhand, die druk bezig was met het
uitvoeren van de opdrachten van zijn
baas. Bernhard liep rond in zijn uniform
en oefende grondig op zijn toespraak.
Omdat de opnamen werden gerealiseerd in
het huisgedeelte van het paleis, kwamen
dochters Irene en Beatrix ook even kijken.
Ze genoten zichtbaar van het gebeuren en
liepen amusant rond tussen de cameralieden en geluidstechnici. Nadat de hond ook
kwispelend van zijn aanwezigheid blijk

Toen hoorde hij een stem achter zich: “Ik
kan merken dat hier een vader spreekt!”.
Het was Juliana, die even polshoogte kwam
nemen. Ze spraken vriendelijke woorden
met elkaar over hun wederzijdse kinderen
en de Koningin wenste hem alle goeds.
Ondertussen waren de voorbereidingen
gepleegd en kon de Prins zijn toespraak
eindelijk houden.
Of de rede in een keer goed ging, dat weet
Evert-Jan (1946), zoon van Gé Bakker,
niet uit de mond van zijn vader te hebben
vernomen, maar dat is niet waarschijnlijk.
Een dergelijke opname vergde doorgaans
enkele pogingen, net zoals bij het opnemen
van een grammofoonplaat. In ieder geval
gingen beide partijen tevreden uiteen en
vond Bernhard het prima dat Gé nog enkele
foto’s maakte van hemzelf en de ontspannen spelende kinderen die op het bord aan
het krijten waren.

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Buddy’s gezocht voor
vroeg dementerenden
Het aantal thuiswonende mensen
met dementie groeit heel sterk.
Ook in Den Haag en daar wil Buddy
Netwerk iets aan doen.

Buddyzorg bieden aan cliënten die in een
vroeg stadium geconfronteerd worden met
dementie. Maar ook willen we er zijn voor
de mantelzorger. Doet u mee? Meldt U dan
nog vandaag aan als vrijwilliger.
Buddy’s geven o.m. steun bij bij het
omgaan met de ziekte; in het contact met
artsen en hulpverleners; en ze ondernemen
samen activiteiten, als uitgaan en wandelen.

Capaciteiten
Een goede buddy kan goed luisteren en de
juiste vragen stellen, moet stabiel zijn en
kritiek kunnen incasseren. Belangrijk is ook
dat hij of zij grenzen durft te stellen.
Het tijdsbeslag is tenminste 1 dagdeel per
week. In praktijk blijkt het makkelijk te
zijn als de buddy over een auto beschikt.
En natuurlijk helpt het als iemand al enige
ervaring heeft met dementerenden.

Meer info en aanmelding
Bel voor meer informatie en aanmelding
met 070-3649500 of kijk hiervoor op de
website:
www.buddynetwerk.nl

Crematie
of begrafenis?
(079) 341 25 51
Zoetermeer
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Boek over Hongerwinter

Naar de boeren

N

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.
-

aar de Boeren’ een
eerbetoon voor veel
-jarigen van nu. -

Er zijn uit Den Haag en omstreken in de Hongerwinter 1944 - 1945 veel kinderen
van 8 tot 15 jaar naar het Noorden van ons land uitgezonden geweest, georganiseerd
door het IKB (Interkerkelijk Bureau). Die kinderen gingen per rijnaak, vrachtauto,
paard-en-wagen, op de ets of zelfs lopend en de kinderen werden daar liefderijk
opgenomen in pleeggezinnen tot na de bevrijding tot juli 1945. Ook uit de steden
Amsterdam, otterdam, Utrecht en eiden vertrokken die kinderen. Hun ouders
lieten hun kinderen in het ongewisse gaan. De transporten werden geleid. Het waren
geschat zo een 50.000 kinderen.
rans Nieuwenhuis
De heer Frans Nieuwenhuis uit Den Haag ging als 11-jarige met zijn jongere broertje per rijnaak naar Friesland. Hij
heeft een oproep geplaatst in enkele bladen naar kinderen van toen, nu zeventigers, die ook zo een tocht maakten. Hij
kreeg ruim tweehonderd reacties. Hij heeft over deze geschiedenis nu een boek geschreven en heeft naast het gebruik
van zijn eigen ervaring en die van de ruim tweehonderd en vele bezoeken aan archieven en personen een en ander wetenschappelijk verantwoord neergeschreven. Ik kan dit boek zeer aanbevelen. Dit is een interessant boek voor ouderen
die de oorlog meemaakten en voor hun kinderen en kleinkinderen. Als jongeren dit boek lezen zeggen ze “Dit wist ik
helemaal niet”.
Het slot van het boek luidt: “Die kinderen van toen, de zeventigjarigen van nu. Ooit vertrokken zij van hun veilige thuis,
bang voor wat hun te wachten stond. Velen van hen zien nu met dankbaarheid terug op een vreugdevolle tijd en een
rijke ervaring. Ik hoop dat zij dit boek lezen als een eerbetoon aan allen die in de winter van ‘44 - ‘45 de zorg voor het
uitsturen en opvangen van al die kinderen droegen.”
Bestelinformatie
De titel van het boek luidt: ‘Naar de Boeren’ - kinderuitzendingen in de Hongerwinter. Het is uitgegeven bij uitgeverij
Ad Donker in otterdam. Het ISBN nummer is 978 90 6100 640 4, de prijs 19.50 188 blz. ge ll. 14 x 23 cm.
Het is verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij de uitgever door het overmaken van 19.50 naar
bankrekening 36.21.41.630 t.n.v. uitgeverij Ad Donker, otterdam, onder vermelding van uw naam, uw adres en ‘Naar
de Boeren’. Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u dan toegestuurd.

iesbeth Hoogduin

ei s hen m
hoog uin@h ne .nl

Herman Schep

Ik zoek contact met Herman Schep
of informatie over hem. Hij woonde
in de jaren ’50 in de Kaapstraat,
maar het huisnummer weet ik
niet meer. We hebben samen veel
beleefd en ik zou graag weten hoe
het met hem is gegaan. We gingen
samen vaak voetballen in het
Zuiderpark en we organiseerden elk
jaar een speciale sportdag. Ik zou
het leuk vinden om nog eens contact
met hem te hebben.

Frans de Zoete
es

e.
ns ezoe e@zonne .nl
--------------------------------------------

De slechte De Slegte

olo on

Eind vorig jaar kwam het moment
dat het ouderlijk huis moest worden
ontruimd. Ik ben tweemaal bij De
Slegte in de Spuistraat geweest
voor informatie betreffende de
inkoop van een grote partij boeken.

Ze wilden precies weten hoeveel
en wat voor genre(s) boeken het
betrof. Ik heb gemeld dat het circa
1.200 boeken waren, over uiteenlopende onderwerpen en in diverse
talen, zowel ctie als non- ctie.
Ze zeiden dat er ter plekke een bod
zou worden gedaan - dat nog nooit
was geweigerd. De boeken zouden
meteen worden meegenomen.
Toen de afgesproken dag daar was,
kwam een auto van De Slegte voorrijden met een man
die later de liaalmanager van de
Spuistraat bleek te zijn. Hij is de
drie verdiepingen van het huis doorgelopen en kwam beneden met twee
stapeltjes boeken, totaal ongeveer
dertig stuks.
Hiervoor gaf hij 50. De overige
1.170 boeken of daaromtrent waren
volgens hem “gedateerd”.
Tot verbazing van mij en mijn
dochter, nam hij alleen deze dertig
boeken mee en liet ons achter in
het huis vol boeken. We waren let-

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

dministratie:
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. ita van der Velde
Tel.: (070) 4275097
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terlijk met stomheid geslagen. Tot
twee keer toe is in de winkel, door
verschillende personeelsleden, de
indruk gewekt dat ze alle boeken
zouden meenemen.
Enkele weken later ligt bij De
Slegte in de vitrinekast bij de trap:
The Tempest van Shakespeare. Mijn
moeders exemplaar. Prijs: 195 Ik
werd er onpasselijk van. Dit is je
reinste woekerwinst! Nooit eerder
heb ik me z bedrogen gevoeld. Van
mijn familie brengt niemand meer
boeken naar De Slegte.

eina Hoenderdos-Noest

en
g
mh os@ s ll.nl
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dvertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud- otterdammer (oplage 120.000) en De OudUtrechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First oyal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
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vele jaren contact met haar gehad,
totdat ik geen antwoord meer kreeg
op mijn kaartjes. Toen ik haar jaren
later op een re nie van de atharina
van enesse School weer ontmoette, bleek dat zij inmiddels - op latere
leeftijd - in het huwelijk was getreden met de heer Wolterbeek. Zij
woonden destijds op de Uitgeeststraat, ik heb hen daar enkele malen
bezocht. Het waren zeer aimabele
mensen en ik heb als herinnering
nog twee door de heer Wolterbeek
zelf gegraveerde glazen. Deze had
hij speciaal voor mij gemaakt. Op
een ervan prijkt mijn naam, op de
ander twee tafereeltjes: een Indische
en een Hollandse. ater is het
echtpaar naar elders verhuisd. Heb
nog enkele malen per brief contact
gehad, totdat de heer Wolterbeek
overleed. Daarna verloor ik ook
het contact met zijn vrouw. Het
gaat dus wel degelijk om één en
dezelfde persoon wat onze oude
schooljuf betreft. Ik heb trouwens
zeer dierbare herinneringen aan dit
echtpaar, zoals duidelijk zal zijn uit
het bovenstaande.

Over juffrouw bels

Marijke van Duijn

Wat betreft de eerdere stukjes in
deze brievenrubriek over juffrouw Abels (Wolterbeek), kan ik
toevoegen dat ikzelf bij juffrouw O.
Abels in de 1e en 2e klas gezeten op
de atharina van enesse School
(1957 en 1958). Zij bleek een oude
schoolvriendin te zijn van mijn
tante, in Nederlands Indië. Juffrouw
Abels woonde destijds op kamers
op het Pomonaplein, vlakbij school.
Of zij had daar familie of kennissen
wonen, waar zij lunchte. Ik heb nog

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

Olaf Wiggers

es e oo
o. igge s@ el o .nl
--------------------------------------------

oto’s grootouders

Bij het bombardement op het
Bezuidenhout op 3 maart 1945 is
het woonhuis van mijn ouders ook
getroffen. Alle dierbare spullen zijn
verloren gegaan. Zo ook de foto’s
van mijn grootouders. Wie kan mij
helpen aan (kopie) foto’s van Opa:
Petrus Hubertus Antonius van Duijn
(geboren 1 juni 1872 in Den Haag,
overleden op 17 februari 1930 in
Den Haag) en van Oma: Aletta van
den Bergh (geboren 24 januari
1871 in Schoonhoven, overleden 30
juni 1931 in Den Haag).
oe e mee
m i e n ui n@ sem .nl
--------------------------------------------

Muziekzaak De Hooge

Wie heeft er nog een foto waarop
de muziekwinkel van J. de Hooge
staat, eventueel met personen erop.
Op de plaats van de winkel is nu het
Ziekenhuis.

Eveline Morsch-De Hooge

emo s h ehooge@ho m il. om

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

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
(070) 4275097
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Bijdrages welkom voor manifestatie ‘ etourtje eiden’

la we en ele ra
al jaar van de rails
- De poort van het Hofje van ouw staat op
twee woensdagen voor u open -

entebezichtiging
van Tuin der
Hesperiden
De Tuin der Hesperiden in het
mooie historische Hofje van
ouw in de Haagse binnenstad opent op de woensdagen 13 en 2 april haar poort
van 1 . -1 . uur voor een
lentebezichtiging.
Bewonder de rust van deze bijzondere
hoftuin en ruik de bloesem van de vele
fruitbomen (een grote verscheidenheid
aan citrus-, vijgen- walnoten-, pruimen-, lei- en jutteperen). Ook de wilde
kastanje staat dan vast al in bloei. En
misschien komen er al wat vergeten
groenten en kruiden op.
Entree: 1 Euro p p.
Op vertoon van een vrijwilligerspas is de
toegang gratis. Op het terras kan worden
genoten van een kopje kof e thee, frisdrank of een glaasje wijn . De opbrengst
hiervan komt volledig ten goede aan het
onderhoud van de tuin.
Ingang Tuin der Hesperiden: Brouwersgracht 30 (via het steegje tussen nr 24
en de brievenbus), Den Haag. Openbaar vervoer: o.a. tramlijn 2, 3, 4 en 6,
parkeergarage o.m. in de tramtunnel
Prinsengracht Brouwersgracht. Actuele
informatie over de Hof van Wouw en de
invulling van de publieksevenementen
2011: www.hofvanwouw.nl

n het Haags Openbaar ervoer Museum in de rans Halsstraat
vindt in september en oktober de manifestatie ‘ etourtje eiden’
plaats, ter herinnering aan het feit dat een halve eeuw geleden
het doek viel voor de twee interlokale tramlijnen die de verbinding
vormden tussen de Hofstad en de Sleutelstad.
Extra aanleiding voor de manifestatie
is de viering van het 80-jarig bestaan
van de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het
Spoor- en Tramwegwezen. Zo zal er
naast een uitgebreide tentoonstelling
bovendien een unieke materieelshow
worden gehouden. Nog één maal terug
in de tijd toen er twee uitstekende
railverbindingen waren, waarmee je
met de Blauwe Tram via Voorburg,
eidschendam en Voorschoten een
retourtje eiden kon maken, of met de
Gele Tram via Wassenaar.
Memorabilia gevraagd

Maar ook foto’s, documentatie en
uniformstukken die betrekking hebben op deze legendarische tramlijnen
zijn nog bijzonder welkom. eacties
van mensen die bijzondere memorabilia in bruikleen willen geven voor
de expositie worden gaarne ingewacht
op telefoonnummer: 010-5 215 215.
U kunt ook per e-mail van u laten
horen via blauwetram hgjgroenveld.
demon.nl
Zie ook de website: www.blauwetram.nl

- Het einde van een Blauwe Tram te Voorschoten Allemansgeest in november 19 1 Foto H. dendaal . -

orks o
VOO Welzijn biedt 55-plussers uit
Segbroek de mogelijkheid om deel
te nemen aan de workshop ‘Paasstuk
maken’ onder leiding van een profes-

Vrijwel alle fraaie Blauwe Tramrijtuigen werden in 1961 afgevoerd naar
een terrein, gelegen tussen Voorschoten en eiden. Daar vielen ze ten
prooi aan slopershanden. Een groot
aantal liefhebbers en souvenirjagers
wist toen nog de nodige tramonderdelen veilig te stellen. De stichting
Historisch Genootschap De Blauwe
Tram, die in samenwerking met de
stichting NVBS- Manifestaties de
tentoonstelling ‘ etourtje eiden’zal
inrichten, is nog op zoek naar alle
mogelijke tramvoorwerpen die zo
wellicht nog bewaard zijn gebleven.

aasst k aken
sionele docent. Een workshop waar u
de jne kneepjes van het bloemschikken kunt leren en ook inspiratie van
u zelf in kunt leggen. De workshop

Meneer Bennik

vindt plaats op woensdag 13 april, van
14.00 16.00 uur in buurtcentrum
ijsterbes, ijsterbesstraat 61. De
kosten zijn 15,50. U dient zelf een

mesje of snoeischaartje mee te nemen.
Voor informatie en opgave kunt u
bellen met buurtcentrum de ijsterbes,
tel: 070 3600237

Meepraten over
verborgen
armoede onder
ouderen
n april, mei en juni vinden
verspreid over Den Haag
zes bijeenkomsten plaats
waarop burgers met professionele hulpverleners en
beleidsmakers kunnen praten over armoede. De eerste
keer, op dinsdagmiddag 12
april vanaf 1 . uur, in
H
uiderpark Harderwijkstraat
is het thema de vaak
verborgen armoede onder
ouderen.
Tienduizenden Hagenaars hebben
moeite om rond te komen. En het aantal
zal als gevolg van de recessie groeien.
Hun individuele situaties verslechteren
nog verder door de straffe gemeentelijke bezuinigingen op deze fragiele
groep.
De bijeenkomsten worden onder de
noemer ‘Tussen wens en werkelijkheid’
georganiseerd door het Haags Sociaal
Beraad, een netwerk van maatschappelijke organisaties. De bedoeling is
om, in samenspraak van professionals
met mensen die lijden onder armoede,
het onderlinge begrip te vergroten en
te zoeken naar praktische oplossingen
voor problemen. Iedereen kan op de
bijeenkomsten, die gratis toegankelijk
zijn, zijn inbreng komen leveren.
Nadere informatie is te verkrijgen
bij het HSB ( on van eeuwen,
06-41535319). Op het internetadres
www.maraprojecten.nl kennis les
twew poster 2.jpg vindt u het volledige
programma van alle zes bijeenkomsten
tot en met juni.
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Klassiek Bankstel
3-1-1 • 100% mohair

Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3650
Vreugdenhil Stijlmeubelen
2e paasdag geopend van 11.00-16.00 uur

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

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

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

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

e el

t
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www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Een team van
prothesespecialisten

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.

Hoe moet het
met mijn zorg?

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

06-53621962 / 070-3238260

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of
Centrum Carel van den Oever

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op
uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg.
Centrum Bezuidenhout
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
•
•
•
•

Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Pasvormcorrecties en reparaties
Gratis behandeling aan huis
75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage
Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Uw
levensverhaal
opgetekend
door
professionele
schrijver en
uitgegeven in
eigen boek
Kijk op

www.mijnlevensverhaal.nl
of bel gratis:

0800-23.56.890
Te koop gevraagd door
verzamelaar:

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

Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg

Schrijnwerkersgaarde
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl
www.carelvandenoever.nl
Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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nverslaan aar van de sti

Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Het aantrekken van een toptrainer in wording. De komst van
een breekijzer uit de Balkan ter versterking van het middenveld. en spits die op proef bewijst een neusje voor doelpunten te hebben. n een Haags talent dat zich op de rechtervleugel opwerpt als een onnavolgbare aangever. ie zich C Den Haag
in het seizoen 197 -197 kan herinneren, zal niet zijn verrast door de
goede prestaties van de huidige voetbaljaargang.
Dat Vujadin Boskov in de door WestDuitsland (en het ontbreken van Aad
Mansveld) verpeste WK-zomer van
1974 F Den Haag onder zijn hoede
nam, bewees opnieuw dat manager Eddy
Hartmann een kei was in het ontdekken
van toptrainers. Boskov had weliswaar
een indrukwekkende loopbaan als
speler in Joegoslavië achter de rug en
drie succesvolle jaren als Joegoslavisch
bondscoach, maar in Nederland was hij
voor de meeste voetballiefhebbers toch
nog een onbeschreven blad.
Een citaat in de F Den Haag-pocket
voor het nieuwe seizoen maakte duidelijk dat het Boskov niet ontbrak aan zelfvertrouwen. “Als Den Haag met twee
spelers versterkt wordt en Mansveld
weer t is, dan zit de ploeg snel weer
aan de top.” Als eerste versterking nam
Boskov middenvelder Dojcin Perazic
mee van Vojvodina Novi Sad. Na een
geslaagde proefwedstrijd tegen 1.F
Koln werd een week voor de start van
de competitie Henk van eeuwen als
nieuwe spits vastgelegd.
Op maat
Al bij de openingswedstrijd tegen
Sparta verwachtte ik vooral veel van
de combinatie van Van eeuwen met
Tscheu-la ing. F Den Haags talentvolle rechtsbuiten moest het die zondag
opnemen tegen de stagiair die mijn klas

- F Den Haag tegen Sparta op 1 maart ’ in de kwart nale. Tscheu-la
ing tekende tweede van rechts kopte het winnende doelpunt in het net
Foto Haagsche ourant .

op het Sint Maartenscollege gymles gaf,
Wim Meutstege. ing gaf zijn opponent handenvol werk, maar omdat Van
eeuwen bij twee voorzetten op maat
het vizier nog niet op scherp had staan,
hield Meutstege aan zijn vuurdoop in het
Zuiderpark een punt
over: 0-0.
Boskov zal die puntendeling misschien
zijn tegengevallen, maar in de loop van
het seizoen maakte F Den Haag vooral
voor eigen publiek zijn verwachtingen

- aterdag

april 1981 Harr

elis scoort het winnende doelpunt voor F Den Haag tegen Fe enoord
Foto ees utten . -

een domper, maar kon de indruk niet
wegnemen dat er onder Boskovs leiding
iets moois aan het groeien was.

- F Den Haag won op 1 april ’ tegen ageningen met 1- door een goal van Aad ansveld links .
ellerdieck en uidema trachten vergeefs het te voorkomen. -

waar. Met Ton Thie en Aad Mansveld als
rotsen achterin, Perazic als golfbreker
op het middenveld en Van eeuwen als
trefzekere spits deden de Hagenaars in
het Zuiderpark niet onder voor de top
drie. Vooral de thuiswedstrijd tegen
Feyenoord was memorabel. Op verzoek
van Feyenoord - dat graag vroeger wilde
spelen in verband met een Europa upontmoeting met Barcelona - werd die
wedstrijd in het najaar op zaterdagavond
gespeeld. Vroege treffers van linksbuiten
een Swanenburg en ing zetten het
stadion in lichterlaaie. Feyenoord deed
wat terug, maar na nog een treffer van
Swanenburg leek F Den Haag op weg
naar een sensationele zege op de regerend landskampioen.
Dat Feyenoord terugkwam tot 3-3 was

Nieuw licht
Een overwinning op Ajax (1-0; doelpunt
Van eeuwen) en een remise met PSV
(1-1; doelpunt Van eeuwen) vormden
daarvan een bevestiging. Van eeuwen
bracht in zijn eerste seizoen in totaal tien
Eredivisietreffers en twee bekerdoelpunten op zijn naam, vaak na voorbereidend
werk van ing. Het klassieke recept zag
ik onder meer thuis tegen Excelsior:
ing draaide al scharend zijn tegenstander dol, gleed erlangs, zette voor vanaf
de achterlijn en Van eeuwen sloeg toe
met het hoofd: 1-0.
Twee van zijn doelpunten maakte Van
eeuwen (deze keer op aangeven van
Swanenburg) in een nieuwe lichtwedstrijd in het voorjaar tegen Wageningen.
F Den Haag nam die avond een nieuwe

lichtinstallatie in gebruik, die onder
meer moest bijdragen aan betere televisiebeelden.
Altijd handig voor een nieuw Europa
up-avontuur.
lles voor de beker
Het eerste bekerduel onder de nieuwe
lampen was een confrontatie met Sparta
in de kwart nale. F Den Haag was zover gekomen door moeizame overwinningen in eigen huis tegen ambuur en
oda J . In beide wedstrijden moesten
strafschoppen de beslissing brengen
en bewees Ton Thie een echte penaltykiller te zijn. Zowel tegen ambuur
(4-1) als tegen oda J (3-1) moest
Thie slechts één keer de bal uit het net
halen. Tegen Sparta waren strafschoppen niet nodig. In een bikkelhard duel
hield de Haagse verdediging de nul en
nam Tscheu-la ing de luid bejubelde
winnende treffer voor zijn rekening.
Over de halve nale tegen Wageningen
hoorde ik pas na a oop van een bijna
net zo gedenkwaardige klasse-avond op
het Maartens. Vooral Aad Mansveld, in
1968 bekerwinnaar met ADO, was vastbesloten zich een nieuwe kans op Haags
bekersucces niet te laten ontnemen.
Toen de aanvoerder uithaalde, wierp
bijna de hele Wageningse verdediging
zich met doodsverachting in de baan van
het schot. Mansveld liet zich daardoor
niet weerhouden en kogelde zijn ploeg
in de rebound alsnog naar de beker nale
in De Kuip tegen F Twente: 1-0.

Oudste privé-collectie ter wereld
Het Louwman Museum is ’s werelds oudste privé-collectie automobielen. Inmiddels omvat 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,-.

-
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

in



De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl
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atharina an ennesstraat
Den Haag

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

wijndaeler entrum nl

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Bungalowpark Simpelveld
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Kijk snel op de
website of bel
voor ons
Paasarrangement!
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identiteit

Loosduinen

Loosduinen/
Segbroek

Escamp
rasmus lein
Den Haag

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



Stoom afblazen in Simpelveld

5578

Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige,
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.

Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

Bungalowpark Simpelveld

Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42
F +31 (0)45-544 01 25

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*

info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

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

1. Diverse
wijdtematen

2. Perfecte
hielaansluiting

3. Verwisselbaar
voetbed

4. Extra
teenruimte

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

Puur genieten!

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

Nieuwe technieken ook uitermate geschikt
voor senioren met spataders

BERGMAN
C

L

I

N

I

C

S

UITERLIJK EN HUID

100% verzekerde zorg!
Spataders zijn niet alleen ontsierend, het

de voor u meest geschikte behandelingstechniek vastgesteld.

brengt vooral ook kramp en een zeurende

Onze specialisten werken altijd met de modernste technieken.
Voor kleine en middelgrote spataderen bieden we de Duplex (echo)

vermoeidheid in uw benen met zich mee.
Wij begrijpen als geen ander dat u daar zo
snel en prettig mogelijk vanaf wilt zijn.

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

Spataderen is een veelvoorkomende aandoening bij mannen

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

en vrouwen. Op jonge leeftijd geven spataders weinig klachten

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

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

deling kan onder lokale verdoving plaatsvinden en er zijn geen

leeftijd zijn er vrijwel altijd klachten maar vanwege de leeftijd

grote operatiewonden. Daarmee is de herstelperiode aanzienlijk

wordt er vaak geen aanvullend onderzoek verricht. En juist dit

korter dan bij een traditionele operatieve behandelingswijze.

zogenaamde Duplex (echo) onderzoek is van groot belang om

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

de behandeling van spataderen efficiënt en eenvoudig, zonder

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

narcose, te verrichten. Bergman Clinics maakt hierbij gebruik

handen. En bent ú weer snel op de been.

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 vastgesteld om welke vorm van spataderen het gaat. Vervolgens wordt

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.
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Kleine
Nostalgie

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

- ver de knie dat is niet
de kortste weg. -

‘Breek niet het veel kostbaarder
hart in dien kleine vent ’

Straffen en boetes worden almaar hoger. De politie slaat er tegenwoordig te pas en te onpas op los. Hoe zou de grote opvoeder Jan ighthart daar over hebben gedacht

de vorige gelegenheid.
Voor me ligt de bundel
‘Door het scheppen van
‘Over Opvoeding’ uit
zulke gelegenheden
1918 van Jan igthart.
werkte Andre ijverig aan
ees met me mee.
zijn eigen opvoeding
‘Hij heette Andre Dumee. Zoo bijvoorbeeld
veau en was een lekkere
door eerst zijn handjes
kleine blondkop van nog
igthart aanleren is
en zijn schoentjes en zijn
geen drie jaar. Hij kreeg - an
beter dan a eren. kousjes en zijn broekje
voor elk onschuldig
in een of anderen plas
vergrijp een dagelijks
goed nat te maken niet met opzet
pak slaag als hij al niet meerdere
doch zoo maar vanzelf en daarna
malen per dag zo’n pedagogische
met die natte plunje over de aarde
streling onderging. Nu moet je
van buurman’s land te kruipen, zodat
weten, dat zijn moeder de liefste en
ieder kledingstuk nat en smerig
zachtaardigste vrouw van de wereld
werd. Of door, op een anderen
was en dat ze dol van haar eenig
keer, door de hals van zijn moeders
kind hield. Maar die liefde deed het
petroleumkan een eikel in de tuit
‘em juist. Ze was bang den kleinen
te werken, hetgeen zijn volhandige
deugniet te bederven. Hij moest toch
moeder pas merken kon, als ze ’s
behoorlijk opgevoed worden? En als
avonds in schemerdonker de lamp
eenig opvoedmiddel kende ze het
moest vullen. Hijzelf was zich van
klassieke pak slaag. Want zonder
die streken niet bewust want nauweslaag wordt een jongen niet groot.
lijks was hij uitgeschreid over de ene
En elke gelegenheid werd aangegretuchtiging of hij liep weer volkomen
pen om den ondeugenden blondkop
naief een andere op met een nieuwe
met eere groot te brengen, tenzij
vinding van zijn altijd werkzame
moeders hand nog wat pijn deed van

heeft uitgehaald, maar een zoen
omdat hij iets weer zo knap heeft
gedaan. Maak van die kleine jongen
een helper in plaats van een verstoorder. Houd hem bezig met werkjes die
hij doen moet in plaats van dat hij
afdwaalt naar spelletjes die hij doen
wil. Maar word niet boos als hij iets
verkeerds doet. En sla hem niet. Al
brak hij uw kostbaarste vaas, breek
niet het veel kostbaarder hart in dien
kleinen vent.’
Om de gevoelens van nostalgie te
completeren besluit ik met de moraal
waarmee ook igthart zijn verhaal
beëindigt:

een mens alleen nodig om hem
brein en steeds vaardige handjes.
na te loopen’, is haar weerwoord.
De moeder meende stellig dat haar
‘Juist’, zegt igthart ‘en dat moet
manier van doen zeer prijzenswaarnu net omgekeerd worden, hij moet
dig was en toch was het
de
nalopen.’ Maar moeder
liefste en zachtaardigste
begrijpt er niets van: ‘Kijk,
vrouw ter wereld. Andre
daar zit hij weer aan de
kreeg veel klappen, maar
naaimachine!’ en ze wil hem
nog meer kussen. “Och
weer een tik geven om dat
jongen, waarom ben je
hem f te leren. ‘Nee’, zegt
dan ook zo stout!” en
igthart, ‘Hij moet het juist
de pas gekastijde bengel
nleren’ en hij legt uit dat
werd gezoend gepakt en
die ‘schavuit’ alles aan het
geknuffeld dat alle pijn
onderzoeken en nasnuffelen
van de laatste afstraf- ver pvoeding’ van is en dat daar geen kwaad in
ng weggeliefkoosd
an igthart uit 1918. schuilt. Maar dat zo’n driejawerd.’
rige peuter natuurlijk nog niet weet
wat hij moet doen en dat hij daarbij
Onverbiedelijk
maar van alles aangrijpt en daarbij
Op dat moment voert ighart zichhet liefst de dingen die een beetje
zelf ten tonele en gaat een discussie
effect hebben.
aan met de moeder. Hij vraagt haar
‘U hebt mooi praten’, verwijt de
waarom ze Andre zo slaat.
moeder igthart, ‘maar zeg maar
‘Waarom? Waarom? Om hem
eens hoe ik het dan moet doen.’
gehoorzaamheid te leren. Want hij
is vreselijk onverbiedelijk’. ‘Maar
en helper
verbied hem dan ook niet’, raadt
‘Niet verbieden maar gebieden. Niet:
igthart haar aan. De moeder: ‘Dat
Andre blijf af, maar Andre geef aan.
is onmogelijk. Dan vernielt hij alles
Niet: maak dat je wegkomt, maar
wat los en vast zit. Dan kan ik wel
kom hier, help eens een handje. Niet:
aan de gang blijven. Blijf hier af,
een klap omdat hij weer een streek
blijf daar af. Die jongen heeft wel

De ortste eg
n e he in zi n
sluime en e
h
n eng ie o on i ling
oo
e en
n z l e lus in
ei
hem ege en
n he ge u eugnie
us igs in u m h .
Vindt u ook dat kinderen slaan,
straffen en beboeten zinloos is? Mail
naar:
ul u .
eld de ud
en r.nl

SPECIALE AANBIEDING VOOR LEZERS VAN DE OUD-HAGENAAR!
Hotel

In het hart van het Sauerland

De Limited Edition DVD:

SOLDAAT VAN ORANJE

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

inclusief zijn levensverhaal op 24 pagina’s!
Erik Hazelhoff Roelfzema is een icoon. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog groeit hij uit tot de grootste
verzetsheld van Nederland. Vanuit Engeland,
waar hij in direct contact staat met koningin
Wilhelmina, worden zijn gewaagde acties gepland.
Zijn onderscheidingen zijn er teveel om op te noemen.
Deze documentaire toont, aan de hand van origineel
en uitzonderlijk materiaal, wie hij was en wat hij heeft
gedaan voor zijn vaderland. Daarnaast vertelt hij zelf
hoe hij deze tijd heeft ervaren. Zijn strijdbaarheid,
doorzettingsvermogen en moed maken hem een held
die we nooit mogen vergeten!!

incl. gratis
Bonus DVD!

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

vanaf 430.00 € per persoon

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

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

NU SLECHTS:

Service- of Cadeau-abonnement

+ 2,50
VERZENDKOSTEN

Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

27,49

Bestel nu
en vul de onderstaande bon in!

estaurant Accommodatie Wellness

e r dre

‘Verzet in Nederland’

Naam:


Ondergetekende bestelt de Limited Edition DVD ‘Soldaat van Oranje’ en ontvangt gratis de DVD “Verzet in Nederland”.*
Naam ____________________________________________________ Voorletters ________________________
Adres ______________________________________________________________________________________
Postcode _______________________ Plaats _____________________________________________________
Telefoon ________________________ E-mail _____________________________________________________

Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

tuur dre

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Ik machtig Promese Logistics hierbij om per bestelling, eenmalig het bedrag van 19,99 + verzendkosten af te schrijven van:

Telefoon:

Rekeningnummer ________________________________ Handtekening

Betaling:

Woonplaats:
E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Indien u meerdere bestellingen van deze actie wilt plaatsen, kunt u dat hieronder aangeven.
Aantal:

(incasso 22,49 per bestelling).

Stuur het formulier zonder postzegel in een gesloten envelop naar: Soldaat van Oranje Actie, Antwoordnummer 48, 4800 WB Breda
Vragen over uw bestelling? Bel 076 - 503 15 06 * U ontvangt de DVD’s eind april in huis.
(Regio 2)

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

tbu

en
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Gratis
Gratisofferte
offerte

K.v.K. 3604

www.allesdoeners.nl

Crème de laCrème

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

TAPIJT • VINYL • LAMINAAT
Verplaatsen van meubels. Indien nodig leeghalen van kasten.
Verwijderen van oud tapijt en het nieuwe gelegd in 1 dag. Wij leveren alle merken.
Vitrage, gordijnen, lamellen, rolgordijnen
SAUZEN VAN WANDEN EN PLAFONDS • SCHILDERWERK
STUCWERK & BEHANGEN • LOODGIETERSWERK
VERHUIZINGEN / IN UIT UITPAKSERVICE • ELECTRA
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c, Wassenaar
prijsopgave
Gratis advies en
070-517 88 94 (b.g.g. 06-45 3120 18)
ar ervaring.
ja
35
Open: maand. 10.00 -16.00 u. donderd. 12.00 - 20.00 u. bij u thuis.
garantie
r
de
Levering on
Overige dagen: op afspraak (ook ‘s-avonds)
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rans rijaldenhoven over het opbouwen van een leven in ‘Nova embla’

aria oeve ood jonge ge innen een toeko st

Hij heeft de wijk net niet zelf ontworpen en gebouwd, maar hij is
wel een kenner bij uitstek van de
ontwikkeling van Mariahoeve vanaf
1961, toen de wijk vorm begon te
krijgen. We hebben het over Frans
Vrijaldenhoven, voor sommigen
beter bekend als automobielhistoricus en auteur van de boeken ‘De
Automobielen van Prins Bernhard’
(1997) en ‘Koninklijk Autorijden’
(2001). Maar dat terzijde, want we
zochten hem op om over Mariahoeve
te praten.

Ursulaland zelf, dat natuurlijk ook
het extra had ‘eigen’ te zijn voor
t ge ied
e ouwing in he
Mariahoeve Noord.
De eerste echte van de grond door de
Mariahoeve kwam opgerichte Hollandsche
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w
van persoonlijk, had in die jaren
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Frans weet er alles over te vertellen:
trouwens een co de e ouwingsuitvoering van
“Toen wij hier net kwamen wonen,
plannen
waren er alleen maar noodwinkels.
Een garage was bijvoorbeeld verhuurd
aan een groenteman, de S V-man
voorstellen, dat er een soort overleg
kwam aan de deur in zijn bestelauto
ontstond tussen 2 x 7 woningbezitters,
en ‘zand-zeep-en-soda’ man kwam
die zeg maar een hofje bewoonden
langs in zijn Borgward. Voor de midvan twee rijen ruim opgezette 5-kamer
denstand was het in het begin puur
eengezinswoningen met tussenligpionieren. Maar de middenstand zocht
gende achtertuinen. Bij de eerste
continu teit en zo vestigden zich aan
overdracht waren ze alle 14 aanwezig,
het winkelcentrum Ursulaland winkels
waarbij onder meer de verplichting
als Jamin, ichters (dranken), Koster
een plantsoenvereniging te vormen,

Hofpleinlijntje
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Hier in 19 . de wijk z’n naam ontleen
d.
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ge ndividualiseerd is, mag de onderlinge verhouding als gemoedelijk worden
gekwali ceerd. Frans weer: “in het
verleden hebben we diverse barbecues
georganiseerd, we hebben buitenslaapFrans Vrijaldenhoven is goed op de hoogte van
partijen voor de kinderen gehad, waar
de stormachtige ontwikkeling die Mariahoeve in
moeders ‘s morgens als ontbijt met
de tweede helft van de vorige eeuw doormaakte.
broodjes en thee voor de inwendige
Eén van de markante nieuwbouwwijken, die
mens, hebben gezorgd”.
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Mariahoeve Noord, het deel tussen de Hofzichtinwoners, was
als Mariahoeve, Moerwijk en Bouwlust moest
ling van de toenmalige
Die vereniging moest een bestuur
laan, Isabellaland en de huidige weg N14. Moet
wooncomfort opleveren voor talloze gezinnen
stadsarchitect van der Sluijs (jong,
krijgen, dat de taak had om aanleg
je je voorstellen: als je uit lijn 6 stapte bij de
en jonge echtparen, als basis voor gezinsgeluk
oud, arm en rijk door elkaar heen)
waren vaders, die 5 tot 6 kinderen in
en onderhoud van plantsoenen aan de
halte Hofzichtlaan, kreeg je meteen de volle laag
en gezinswelvaart. En dat op zijn beurt was
zichzelf na zoveel jaren opnieuw
hun auto, terwijl moeders op toerbeurt
voorzijde van de woningen te co rdivan wind, regen of kou.” Zonder overdrijving
weer van algemeen maatschappelijk belang, om
waarmaakt.
de kinderen veelal weer van school
neren en te bewaken. Dat bestuur (ik
was het destijds een wat onherbergzaam gebied,
die gezinnen optimaal te laten bijdragen aan de
haalden. Sociaal contact en informeel
was daar één van) zocht contact met
maar aan de andere kant was het ook weer niet
economische vooruitgang.
overleg waren er zo meer als genoeg.
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ners daar ‘kolonisten’ zou moeten noemen.
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Frans Vrijaldenhoven was in de jaren ’50,
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met vrouw en dochter, inwonend in de Bentussen de huizen aan de achterzijde
De nieuwe bewoners daar aan het Ursulaland in
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Mariahoeve vielen vooral in de categorie 30 .
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Ursulaland zeker.
schriften, Oostendorp groente en fruit,
alles naar z’n kon vinden was de
nog een ander voordeel, vond de regering. Want
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Slappe grond
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Een gedoe dat overigens best binnen
redelijke perken bleef, voegt Frans
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Gewoon volk

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

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

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

m/v
Plaats :

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

Een vereniging voor het leven.

DOH2

Ja, ik word kosteloos lid van De Volharding uitvaartzorg in Zoetermeer.

Boerderijen

pagina 10

Dinsdag 5 april 2011

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De Dillenburgh
Open huis:
Wekelijks op maandag
van 16.00 tot 17.00 uur

www.dedillenburgh.nl
De Dillenburgh is een nieuw woonconcept voor comfortabel
en zorgeloos woongenot voor vitale en actieve senioren in
Leidschendam.
•
•
•
•
•
•

Twee kamerappartementen met een hoog uitrustingsniveau
Oppervlakte vanaf 82 m2
Luxe keuken met inbouwapparatuur
Ruime balkons met schitterend uitzicht over de regio
Gunstig gelegen t.o.v. openbaar vervoer en winkels
Huurprijzen vanaf € 730,00 (exclusief servicekosten)

Vidomes (070) 317 22 00

Frisia Makelaars (070) 342 01 01

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

Een
voordelig
voorjaar
begint bij
Kringloop
Holland!
www.schroeder.nl
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Hans
oodenburg

Het enige zekere aan ons pensioenstelsel is, dat reeds gepensioneerden niet snel zullen worden gekort op de maandelijkse bedragen, die zij thans uitgekeerd krijgen. Voor de werkenden zijn er,
zeker op termijn, veranderingen in ons pensioenstelsel te verwachten. Vaak gaat het ook om verslechteringen, die zij zelf door te sparen kunnen opvangen. Een analyse wat er te wachten staat.
Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

ekerheid op welvaartsvast pensioen is voorbij
De zekerheid op een welvaartsvastpensioen (lees: volledig aangepast aan de gemiddelde loonstijgingen) is klein geworden.
In de toekomst zal waarschijnlijk alleen de AOW op 65 en later op 66 jaar (de basis van het pensioenstelsel) nog geheel of gedeeltelijk met de inflatie meegroeien.
In het verleden was er meestal de
garantie, dat bedrijfspensioenen op
65 jaar (het deel boven de AOW) bij
40 dienstjaren 70 procent van het
laatstgenoten salaris bedroegen en nog
welvaartsvast waren. Door het zogenoemde middelloonsysteem is dat voor
carri remakers (degenen die door de
jaren heen extra loonstijgingen kregen)
al aangetast. Geen ramp, want het ging
hierbij om groepen, die het toch al door
het evenredig toenemende pensioen erg
breed konden laten hangen.
Bovendien zat in dit zogenoemde
eindloonsysteem ook een zekere oneerlijkheid, omdat de collectiviteit van
het pensioenfonds voor de onevenredig
extra kosten opdraaide. Dankzij het
middelloonsysteem is de verhouding
tot wat iemand (én de werkgever) heeft
betaald en wat hij krijgt aan oudedagsvoorziening wat eerlijker verdeeld.
Het sleutelen aan ons pensioenstelsel
is echter nog lang niet afgelopen. De
‘politiek’ zal nog heel wat voor zijn
kiezen krijgen. Diverse commissies en
instanties waarvan de belangrijkste
de Sociaal-Economische aad - houden
zich bezig met het zoeken naar oplossingen voor de sterk toenemende kosten
in relatie tot de slechtere beleggingsresultaten.
Die laatste kunnen natuurlijk voor een
behoorlijke verlichting zorgen in de
toekomstige nancieringen. Maar daarnaast is er misschien wel het grootste

vraagstuk van de toenemende vergrijzing. Door het steeds ouder worden van
de gepensioneerden moet aan hen ook
veel meer AOW én bedrijfspensioen
worden uitbetaald. Een toekomstig
(groot!) nancieringsprobleem dus!
Maar allereerst de beleggingsresultaten
van de pensioenfondsen. Die (en ook de
historisch lage renten) waren ontoereikend om ook in de toekomst de garantie
te bieden, dat een in atiebestendig (laat
staan een welvaartsvast) pensioen kan
worden uitgekeerd. Daarbij gaat het
om een ingewikkelde term te gebruiken om de dekkingsgraad van een
pensioenfonds. Als die onvoldoende is
(bij vele fondsen was dat in de afgelopen jaren het geval, doordat zij onder de
kritische grens van 105 procent zakten),
dan is het onverantwoord om aan de gepensioneerden een in atievergoeding te
geven. De meesten van hen hebben de
afgelopen vier jaar daardoor vier tot vijf
procent aan welvaartsvaste koopkracht
moeten inleveren.
Ook de nog werkenden worden door
een te lage dekkingsgraad op termijn
getroffen, doordat zij in hun opgebouwde pensioenen eveneens geen
compensatie voor de gestegen prijzen
krijgen. Het verschil is, dat zij dat pas
in hun portemonnee merken, als zij met
pensioen gaan.
Hoewel het gevaar op het ogenblik door
het aantrekken van de economie vrijwel
is geweken, waren er vorig jaar zelfs

nog enkele pensioenfondsen, die dreigden te moeten overgaan tot ‘afstempeling’ van rechten. Dat zou betekenen
dat gepensioneerden zelfs (iets) gekort
konden worden op hun maandelijkse
(nominale) uitkeringen.
Aan ons basispensioen, de AOW,
wordt ook volop gesleuteld. Degenen
die alleen maar AOW hebben, hebben
het bepaald niet breed. Het ‘trekken
van Drees’ had oorspronkelijk ook
alleen maar de bedoeling, om oudere
mensen in hun eerste levensbehoeften te
voorzien. Voor wat meer luxe kwamen
daar de bedrijfspensioenen van de
werknemers bovenop. Zelfstandigen
moesten dat zelf maar regelen (daarvoor
zijn scale voordelen).
Door de genoemde vergrijzing staat
echter ook de AOW onder druk. Het
is dan ook vrijwel onontkoombaar dat
de traditionele AOW-leeftijd wordt
opgetrokken naar 66 jaar (waarschijnlijk in 2020) en naar 67 jaar (later).
Aan de AOW-uitkeringen wordt ook
voortdurend gesleuteld. Zo vervalt in
2015 de toeslag op de AOW voor de
partner jonger dan 65 jaar, die geen
inkomen heeft.
ecent heeft de ministerraad besloten
de AOW vanaf volgend jaar te laten
ingaan op de dag dat iemand 65 jaar
wordt. De Eerste en Tweede Kamer
moeten zich hierover nog uitspreken.
Tot nu toe gaat de AOW in op de eerste
van de maand waarin men 65 jaar

wordt. Overigens is deze maatregel.
die een jaarlijkse bezuiniging van 60
miljoen euro oplevert, wel te billijken.
Immers loonbetalingen en uitkeringen lopen ook door tot exact de 65ste
verjaardag.
Over verdere maatregelen voor de
tweede trap in het pensioen, de bedrijfspensioenen die door de pensioenfondsen worden uitgekeerd, onderhandelen
regering, werkgevers en vakbonden
moeizaam. Allen beseffen dat de pensioenlasten niet meer mogen toenemen.
Daarin komen aan de orde:
Het mee opschuiven van de pensioenleeftijd voor de bedrijfspensioenen met
de AOW-leeftijd.
Maximalisering van de hoogte van
de pensioenpremies, die werkgevers
en werknemers betalen. Thans ligt de
verdeling vaak op respectievelijk 2 3 en
1 3. Als de premies niet meer kunnen
meestijgen met de toekomstige verplichtingen, heeft dat uiteraard gevolgen
voor de pensioenuitkeringen.
Een pensioensysteem waarbij de
deelnemers (de nog werkenden) kunnen
kiezen tussen het nemen van hogere risico’s (aandelen) of lage risico’s (alleen
rentevergoeding). Het moge duidelijk
zijn, dat bij het nemen van hoge risico’s
de kans groter is dat men later een hoger pensioen krijgt, maar ook kans loopt
op een grote terugval in de pensioenopbouw. Aan dit systeem kleven nog grote
juridische bezwaren.

Maar wat er ook gebeurt, de betrekkelijk grote zekerheid die er in het
verleden was op een welvaartsvast
pensioen, is vrijwel verdwenen. Het is
nog maar de vraag of er een welstandsvast (ge ndexeerd aan prijsstijgingen)
pensioen te realiseren valt.
aat u ook geen rad voor uw ogen
draaien door politici, die dit alles
beloven. Een nieuwe speci eke ouderenpartij als 50Plus (van Jan Nagel) wil
aantasting van AOW en bedrijfspensioenen tegengaan.
In de nieuwe Eerste Kamer krijgt de
partij één of twee zetels. Daarmee kan
men weinig potten breken. Maar stel je
voor dat als tegenhanger jongeren een
partij oprichten waarin hun belangrijkste programmapunt wordt, dat ze niet
meer willen meebetalen aan de pensioenen van de ouderen. Dan krijg je een
‘clash’ van belangen in een democratie
waarin toch altijd compromissen moeten worden gesloten.

ragenru riek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , elastingen en andere financi 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 of naar ost us 60 6, 0
Den Haag raag met vermelding van ru riek ‘ echten en lichten
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Om het waterdicht te hebben is een
testament aan te raden in uw geval. Een
zogenoemd codicil is in feite alleen
maar geldig voor verdeling van uw
spulletjes en uw wensen met betrekking tot de crematie. Als het bij u om
wat meer na te laten vermogen gaat
dan enkele duizenden euro’s, is een
of cieel testament altijd aan te bevelen,
omdat je nooit weet wat wettelijke
erfgenamen na uw dood gaan doen.

Hoe betrouwbaar ze ook zijn.
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Eigenlijk heel eenvoudig. De notaris
zal hoe dan ook proberen een handtekening te krijgen van hem (of van
zijn bewindvoerder curator). Blijft
hij helemaal ‘onbereikbaar’ dan kan
worden besloten de nalatenschap voor
deze persoon onverdeeld te laten (‘te
reserveren’). Dat deel vervalt na een
lange periode aan de staat.

iscale zaken
Misverstand over de
aftrek ziektekosten
o
h en mi n ou en i
n ege h onis he zie en een leu e
s le e os . ie is e llen.
oo i e ehoo li o h e
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Inderdaad is met ingang van 2009 de
mogelijkheid van de persoonsgebonden
aftrek van chronische ziekten veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat
mensen - en zeker niet zij die onder de
lage inkomensgroepen vallen - er veel
op achteruit zijn gegaan.
Sinds vorig jaar is de ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ van toepassing. Als u er onder
valt - dat kunnen we vanaf deze plaats
niet beoordelen - dan krijgt u automatisch een algemene tegemoetkoming

via de Zorgverzekeringswet (door het
AK) uitbetaald. Denkt u daarvoor
in aanmerking te komen en u krijgt
de tegemoetkoming niet, dan moet
u hierover contact opnemen met uw
ziektekostenverzekeraar, want die kan
zien aan de hand van de ziektekosten
of u er recht op hebt.
Daarnaast bestaat nog steeds de
mogelijkheid, zij het in beperkte vorm,
om speci eke zorgkosten boven een
bepaalde drempel scaal af te trekken.
Het voert te ver om dit allemaal voor u
hier uit te leggen. Als u denkt daarvoor
in aanmerking te komen, vraag dan een
brochure bij de Belastingdienst aan of
schakel een scaal deskundige in.
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In de rubriek ging het om pensioen
vanwege of voor een partner (uit een
verzekering en waarschijnlijk een
nabestaandenpensioen). Dus het is
geen inkomen uit of in verband met
arbeid. Bovendien komt dat van zijn
overleden partner. Het gaat dus NIET
om een toeslag op de AOW. Natuurlijk
wordt een expensioen in zijn geheel
gekort op de WW-uitkering van uw
vrouw, omdat dit een uitkering is in
verband met arbeid.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door
het entraal Informatiepunt uderen IP . Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt
u altijd in de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail naar
redactie cipo.org of neem telefonisch contact op met arco Daane via
4 8 1.

Binnenkort

Pauline
Oostenrijk
& Ivo Janssen
w
van Berken
Andr ritten,
S c h u ie s s e n ,
mann

Nieuwe Kerk
Za 16 april 20.15 uur
www.philipszaal.nl
070 88 00 333

klassiek aan het

Spuiplein

0 Plus

eizen
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jaar de be
s
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Welkom bij BTR Senior Hotels ‘Alles Inclusief’. antrekkelijk geprijsde autoreizen naar de
meest geliefde plekjes van Europa, op basis van een ‘Alles Inclusief’ verzorging. U verblijft
5 dagen in een BTR Senior Hotel
of
, waarbij gastvrijheid en persoonlijke aandacht
nog echt centraal staat.
nder een ‘Alles Inclusief’ verzorging verstaan wij dagelijks:
• logies in 2-persoonskamer met toilet en
• uitstekend 3-gangendiner
douche/bad
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00 - 23.00 uur
• uitgebreid ontbijtbuﬀet
drankjes met keuze uit: koﬃe, thee,
• gevarieerde lunch met koﬃe/thee of goed frisdranken, vruchtensappen, bieren,
verzorgd lunchpakket
jenevers en wijnen
BTR Senior Hotels zijn door BTR International geselecteerd op eigen identiteit en charme.
Voor méér BTR Senior Hotels bezoek onze website www.BTRREIZEN.nl of bel 055-50 59 500.

v

v

€ 2anaf
32,
-

€ 2anaf
69,
-

SENIOR HOTEL DE FOREESTEN v.a. € 269,00
enieten van de bosrijke Veluwe met haar
gezellige stadjes! U verblijft in het pittoreske
dorpje Vierhouten waar volop ﬁets- en
wandelmogelijkheden zijn.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

lke woensdag
offie-inloop Bokkefort

Het ouderenwerk van VÓÓR Welzijn Loosduinen houdt elke woensdagochtend een koffieinloop. U kunt er een kopje koffie drinken en
samen met de andere bezoekers sjoelen en
een spelletje spelen. Wijkcentrum Bokkefort,
H.E. van Gelderlaan 260, 10.00-12.00 uur.
Meer informatie via wijkcentrum De Henneberg, Tramstraat 15, tel. (070) 397 60 01.

Tot en met 23 april

30-03-2011 10:13:50

nternational
Senior Hotels

WZH Zuiderpark start een nieuwe vitaliteits- en geheugentraining voor 55-plussers. De training start zodra er voldoende
aanmeldingen zijn, en er is nog plaats! WZH
Zuiderpark, Harderwijkstraat 55,12 wekelijkse
lessen van 1½ à 2 uur, kosten € 55,- inclusief
cursusboek en koffie/thee. Meer informatie
en inschrijvingen: René Guilonard, tel. (070)
756 20 00.

De ukas assion op doek

41-020-oostenrijk.indd 1

B

italiteitsgeheugentraining

SENIOR HOTEL ATLAS
v.a. € 232,00
Een beetje buitenland in eigen land, dat is
Zuid-Limburg. Uw hotel ligt in het centrum
van het gezellige Valkenburg waar vandaan u
deze Bourgondische streek kunt ontdekken.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

Expositie van het monumentale drieluik
waarop Juliaan Andeweg afstudeerde aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. De tentoonstelling hoort
bij de uitvoering van Bachs Lukas Passion op
18 april. Thomaskerk, Harmelenstraat 108,
geopend op zaterdagen t/m 23 april, 12.0016.00 uur, toegang gratis. Informatie: Gerrit
A. de Groot, tel. 06 45 55 40 02.

aterdag 9 april
Orgelconcert

Jan van Westenbrugge speelt in de Hervormde Kerk, Plein 9, Wateringen, om 19.30 uur.
De kerk is een halfuur voor aanvang open,
entree € 6,- en € 5,- voor 65+.

ondag 1 april
elegrinus

Literaire salon van Buddenbrooks Boekhandel
rond het nieuwe boek van Pelegrinus (Patrick
Rutgers). Deze oud-diplomaat met de leeftijd
der sterken schreef een lichtvoetig Engelstalig
boek, The Human Race from the Perspectives
of Eternal Values, met als ondertitel ‘Remarks on Love and Other Heavenly Things’.
Buddenbrooks Boekhandel, Noordeinde 156,
15.00 uur, toegang gratis. A.u.b. reserveren
via info@buddenbrooks.nl, telefoon (070) 362
78 91 of in de winkel.

oorjaarsconcert

Het Gemengd Koor HagaSonare zingt werken
van Bach, Purcell, Fauré, Gounod e.a., met
medewerking van een klein orkest, orgel en
solisten. Agneskerk, Beeklaan 188, 15.00 uur,
kerk open 14.30 uur. Kaarten verkrijgbaar bij
koorleden en voor aanvang van het concert.
Meer informatie: het secretariaat, tel. (070)
323 73 29.

Maandag 11 april
Stoppen met piekeren

SENIOR HOTEL ALTENBURGERHOF €229,00
In Th ringen vindt u een mengeling van
natuur en cultuur: steden als Dresden en
Leipzig, en het Th ringerwald. Uw hotel staat
in de oude burchtstad ltenburg.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

SENIOR HOTEL KURGARTEN
€256,00
Donkere uitgestrekte wouden met watervallen, typische boederijen en koekoeksklokken, dat is het Zwarte Woud. U verblijft in
een gastvrij hotel in het gezellige Wolfach.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Deze gratis training verzorgd door Context
helpt u minder te piekeren en reëler te denken. Met informatie, leesmateriaal, oefeningen
en uitwisseling, voorafgegaan door een
persoonlijk gesprek. De Groene Loper, Van
Royenstraat 2, Voorburg, 5 bijeenkomsten
van 2 uur op de maandagen van 11 april t/m
16 mei, deelname gratis. Aanmelden: Woej,
tel. 300 47 47. Informatie: secretariaat Context, mevrouw Truong, tel. (070) 391 8191 of
e-mail T.Truong@context.nl.

nspiratie op
maandagmiddag

Spiritualiteit en zingeving met ontspannende muziek, verbeeldingskracht, teksten,
ontmoetingsgesprek en rust. Wijkcentrum
de Geest, Georges Bizetstraat 25, 13.3015.00 uur, entree € 3,- incl. koffie, thee en
koek. Bereikbaar met tram 2 en bus 26, halte
Buitentuinen. Informatie: tel. (070) 323 78 53,
e-mail airole@planet.nl.

oensdag 13 april
De computer bij een
visuele beperking

Themabijeenkomst voor mensen met geen of
weinig ervaring die twijfelen aan de stap naar
computerland. Visio Revalidatie & Advies
informeert over het gebruik, de mogelijkheden en aanpassingen en/of hulpmiddelen
voor mensen die slecht zien. Meer informatie
of aanmelden? Neem contact op met Visio
Revalidatie & Advies te Den Haag, Alicia Neuteboom, tel. (088) 585 92 00 of denhaag@
visio.org.

anaf vrijdag 1 april
De Oranjes in Den Haag

Tentoonstelling ‘Kijk, daar gaat de koning!’
over de band tussen stad en koningshuis,
sinds prins Maurits in 1585. Maquettes,
schilderijen, prenten, foto’s, films, Prinsjesdag in beeld en geluid en t/m 15 mei het
interieur van de Russisch-orthodoxe kapel
van grootvorstin Anna Paulowna. Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, dinsdag
t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag, zondag
en feestdagen 12.00-17.00 uur, entree € 5,-,
Museumjaarkaart gratis. Informatie: tel. (070)
364 69 40 of e-mail info@haagshistorischmuseum.nl. Tot en met 23 oktober.

aterdag 1 april
Theater n de Steeg

Open Dag georganiseerd door de Vincentius
Vereniging. Met workshops, optredens, een
theatervoorstelling en de mogelijkheid kennis
te maken met de Vincentius Vereniging, de
oudste vereniging in de residentie voor hulpverlening, eenzaamheidsbestrijding en ander
mooi werk. Theater In de Steeg, Westeinde
165a, toegang gratis, actueel programma op
www.theaterindesteeg.nl. Informatie: Frank
Bukkems, tel. (070) 345 81 91 of 06 40 34
72 73, e-mail fbukkems@gmail.com, www.
vincentiusdenhaag.nl.

ondag 17 april
Siebelink in Buddenbrooks

Literaire salon van Buddenbrooks Boekhandel
naar aanleiding van Siebelinks nieuwe boek
Conversaties. Hij wordt geïnterviewd door
Jaap Goedegebuure. Buddenbrooks Boekhandel, Noordeinde 156, 15.00 uur, toegangsprijs
5,-. A.u.b. reserveren via info@buddenbrooks.
nl, tel. (070) 362 78 91 of in de winkel.

Maandag 1 april
ukas assion

Hoogtepunt van het project ‘Bach en meer
in de Thomaskerk’. Het BachKoor Westland,
het West-Nederlands BachOrkest en solisten
o.l.v. Gerard Bal voeren de Lukas Passion van
Johann Sebastian Bach uit. Thomaskerk, Harmelenstraat 108, 20.00 uur, toegang € 17,50,
voorverkoop € 15,- . Voorverkoopadressen
o.m.: Muziekhandel Albersen, Valeriusstraat
12 en Cultuurwinkel, Leyweg 595-Z. Informatie: Gerrit A. de Groot, tel. 06 45 55 40 02.
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ren- lert o dat elke
se onde telt in een noodsit atie
en beroerte, een brand of een overval: je moet er niet aan denken, maar het kan in principe iedereen overkomen. n zo’n situatie is er maar één zaak van belang: snelle hulpverlening.

Hoe ouder,
hoe gelukkiger
Britse wetenschappers hebben een idee- xe
over de relatie tussen leeftijd en geluksgevoel
uit de wereld geholpen. Volgens hen worden
we gelukkiger naarmate we ouder worden, en
zijn we het gelukkigst rond de 80. Tot nu toe
werd altijd aangenomen dat we in onze jonge
jaren de meeste geluksgevoelens kennen en
dat deze daarna afnemen. De meeste mensen
zijn tussen hun 10e en 30e levensjaar echter
alleen ‘gemiddeld gelukkig’. Op middelbare
leeftijd zijn de meesten druk bezig met het
onderhouden van familie en loopbaan. Pas
als ze ‘half de veertig’ zijn geweest, stijgen
tevredenheid en optimisme en dat bereikt een
top tussen het 75e en 80e levensjaar. Onze
verantwoordelijkheden ‘drukken’ dan niet
meer op ons, we kunnen selectiever omgaan
met onze tijd en ons beter concentreren op
dingen die ons gelukkig maken. Verder zijn
we tegenwoordig gezonder, hebben velen een
beter inkomen dan vroeger en zijn de verhoudingen met familie en vrienden beter. En ten
slotte: onze taal en besluitvorming gaan erop
vooruit dankzij het ‘rijpere’ brein.

Gouden Jaren
Talentenbeurs
De Gouden Jaren Talentenbeurs is enige
tijd geleden begonnen met een ‘tocht’ door
de Haagse stadsdelen. Op 7 april kunnen
inwoners van Haagse Hout van 50 jaar en
ouder zo’n beurs meemaken. U kunt er
ongeveer twintig organisaties, hun mensen
en hun vrijwilligerswerk leren kennen. Hoe
kunt u uw capaciteiten, talenten en ervaring
het best inzetten? Wat voor vrijwilligerswerk
bieden deze organisaties en wie zoeken zij?
Op die vragen kunt u er een antwoord krijgen.
aat u uitnodigen voor een kennismakingsbezoek. Of (her)ontdek uw mogelijkheden door
een Talentenscan. De ANBO zal aanwezig
zijn met een vraagbaak over pensioenen,
belastingen, de Wmo en de zorg. De Gouden
Jaren Talentenbeurs wordt georganiseerd door
HOF, Promotie Haagse Vrijwilligerswerk in
samenwerking met de gemeente Den Haag,
IPO, esto van Harte en het Diamanttheater en vindt plaats op donderdag 7 april
in het Diamanttheater, Diamanthorst 183,
van 16.45 tot 19.30 uur. Deelname is gratis,
aanmelden kan via tel. (070) 302 44 44 of
e-mail bureau hofnet.nl, onder vermelding
van uw naam, uw gegevens en ‘Gouden Jaren
Talentenbeurs 2010’. Hier kunt u ook meer
informatie krijgen; of kijk op www.hofnet.nl
goudenjaren.

Bij een hartstilstand of beroerte bijvoorbeeld is het zaak dat iemand zo
snel mogelijk naar het ziekenhuis kan.
En bij brand of onveiligheid moeten
hulpdiensten eigenlijk direct aan het
werk kunnen. Maar hoe zorgen we
ervoor dat hulpverleners zo spoedig
mogelijk ter plaatse zijn? Natuurlijk
is het landelijke alarmnummer 112
dan het belangrijkst. Toch kost het
vaak 10 tot 12 kostbare minuten voor
hulpdiensten, gealarmeerd via meldkamers, arriveren.
Hulpkring
Daarom is het initiatief Buren-Alert
gestart. De initiatiefnemers daarvan
ontwikkelden een laagdrempelig, toegankelijk systeem. Opzet: in noodsituaties wordt een ‘kring’ van mensen
in de nabijheid gewaarschuwd die te
hulp kunnen schieten. Buren zijn letterlijk ‘in de buurt’, kennen elkaar en
kunnen daardoor snel reageren. Dat
systeem wordt nu op verschillende
plaatsen toegepast.
Buren-Alert berust op twee ideeën.
Ten eerste: iedereen kan vooraf zelf
en gezamenlijk bepalen uit welke
personen de ‘hulpkring’ bestaat. En
ten tweede: het hulpsignaal wordt
gegeven door eenvoudig op een knop
te drukken.
Halve minuut
Die knop is het ‘hart’ van BurenAlert, vertelt ees eenheer van
de organisatie Buren-Alert. ‘Een
simpele, goedkope telefoon, met grote
voorkeursknoppen en dus ook voor
ouderen geschikt, is al voldoende.
Wie op die telefoon op de knop drukt,
activeert een centrale die een bericht
uitzendt naar de vooraf geselecteerde
omwonenden.’ Dat kost 15 seconden.

De boodschap is kort en standaard:
mevrouw op nummer heeft hulp
nodig.
Na de ontvangst van zo’n bericht kunnen deze buren snel te hulp komen.
Omdat zij daadwerkelijk om de hoek
wonen (of soms nog dichterbij), kunnen zij binnen een halve minuut ter
plaatse zijn.
Noodsituaties
Ter plekke kunnen zij inschatten wat
er aan de hand is, eventueel eerste
hulp verlenen en verdere maatregelen
nemen. Ze kunnen 112 bellen, als dat
nog niet is gebeurd, maar ze kunnen
ook iemand in nood bijstaan. Bij onveiligheid of bedreiging, een ongeluk
in huis of een begin van brand kunnen
buren snel van dienst zijn.
Om het deze buren makkelijker te
maken, kunnen er op de telefoon verschillende knoppen worden bestemd
voor verschillende noodsituaties, bijvoorbeeld lichamelijke nood, schade
(bijvoorbeeld door brand of lekkage)
of bedreiging. De gewaarschuwde
buren weten dan direct wat er aan de
hand is en hoe te reageren.
Buren
Hoe de alarmering technisch werkt,
is duidelijk maar hoe kom je aan
buren die aangesloten zijn op dit
systeem? ‘Buren-Alert werkt alleen
als het wordt gedragen door een groep
bewoners,’ aldus ees eenheer.
‘Bijvoorbeeld door huurderscommissies, verenigingen van eigenaren en
groepen bewoners van een huizencomplex.’ Iedereen die deelneemt,
moet vooraf toestemming vragen
én geven om op de lijst van elkaars
Buren-Alert-kring te komen. Vaak
kiest men dan bekenden, want die

- en voorbeeld van een eenvoudige telefoon die geschikt is voor Burenalert. -

zijn vertrouwd. Maar het gebeurt ook
dat men anderen moet kiezen om aan
voldoende hulpcontacten te komen.
Dat blijkt voor de sociale samenhang
binnen een appartementenblok of
wooncomplex heel goed te zijn. ‘Men
praat er met elkaar over,’ weet ees
uit ervaring, ‘er ontstaan nieuwe en
betere contacten.’
Groep
Iedere deelnemer aan een BurenAlert-kring geeft een groep van
ongeveer 10 personen op. Men kan
zelf aangeven wie daarin moet, maar
het is natuurlijk wel belangrijk dat ze
dichtbij zijn. ‘Het is logisch dat iemand zijn zoon of dochter in de groep
zou willen hebben,’ vertelt ees
eenheer, ‘maar als die aan de andere
kant van de stad woont, is dat voor
Buren-Alert niet zinvol. Buren zijn
altijd dichtbij en zo’n groep biedt de
garantie dat er altijd iemand reageert.
Ook ’s zomers, in de vakantieperiode,
is er dan altijd wel iemand thuis.’
Overigens gaan aangesloten buren op
cursus. Daar leren zij met het systeem
om te gaan en de grondbeginselen

GH TC O
k ben invalide en woon in assenaar. Graag zou ik
eens in Den Haag gaan winkelen. lleen kan ik niet verder lopen dan 2 meter. s er een overzicht van invalidenparkeerplaatsen waar ik mijn auto kan parkeren
Op de website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl) staat een overzicht met alle invalidenparkeerplaatsen. Kunt u het niet vinden (soms best
wat) ? Of kunt u zelf niet op internet? IPO beschikt ook over deze lijst. Bel
ons op (070) 364 38 18.
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.

van eerste hulp.
Toegankelijk
Buren-Alert is voor woonwijken
nog vrij nieuw, maar komt niet uit
de lucht vallen. Een vergelijkbaar
systeem is op diverse bedrijventerreinen al in gebruik. Kortom, het
is snel in de praktijk toe te passen.
Er is Buren-Alert ook alles aan
gelegen om het systeem goedkoop
en toegankelijk te houden. eden
van een aangesloten groep betalen
1,50 per maand en een eenmalige
aansluitingsbijdrage van 12,50; en
de alarmtelefoon kan een goedkoop
toestel zijn dat bij bekende bouw- en
telecomzaken te koop is.
nformatie
Ge nteresseerden kunnen contact opnemen met Buren-Alert via Postbus
413, 3300 AK Dordrecht, tel. (085)
273 17 90 of e-mail info burenalert.
nl. De organisatie heeft natuurlijk
ook een website, waarop een en
ander uitgebreid is beschreven: www.
burenalert.nl.

Telefoonnummer
ifty it

In het vorige nummer besteedden we
aandacht aan Fifty Fit, tness voor
50-plussers in ondiep zwembadwater. Daarbij vermeldden we het
telefoonnummer van de Sport-infolijn, maar ook de nummers van de
vier Haagse zwembaden met Fifty
Fit. Wilt u informatie over dat Fifty
Fit, bel dan echter niet de zwembaden, maar de Sport-info-lijn: tel. 353
72 72.
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di 12 t/m za 16 april

nachtkleding
dusters
bedjasjes
2 artikelen

3 artikelen

25% KORTING!
35%

KORTING!

Week 16
di 19 t/m za 23 april

rokken
blouses, vesten
spencers
Mient 184, 2564 KT Den Haag
Tel. 070 323 52 18,
www.modehuisregina.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 9:30 tot 17:00 uur

r eer n r t e en lder kunt u bellen et
be ek n e web te www. telde dde t el.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

7
p meer dan 0 locaties in heel Nederland!
ocaties o a in otterdam stuks , Capelle a d ssel, Hellevoetsluis,
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rijs € 5
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Crematie of
begrafenis?
Bel Cuvo 070 346 95 71
of kijk op www.cuvo.nl

Gaat u slechter zien
door macula degeneratie?
Moeite met het lezen van de krant of het herkennen van gezichten? Maak eens een afspraak bij BeterZien de oogzorgwinkel van Nederland.
Beter Zien levert alle hulpmiddelen die uw gezichtvermogen
kunnen verbeteren volledig afgestemd op uw wensen. Onze
gediplomeerde mensen zijn ervaren en geven U een deskundig advies. Bij BeterZien bent U dus in goede handen.
Loopt U eens binnen voor een kennismaking of bel ons voor
het maken van een afspraak.
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:30
zaterdag 9:00 – 17:00 (maandag gesloten)

IkWilBeterZien
Frederikstraat 569, 2514 LR Den Haag,
T 070-3642404
info@beterzien.nu, www.beterzien.nu

. l

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 5 april 2011

pagina 15

‘Het gras moet weer gemaaid worden’, aldus meer dan 7

inzenders

nor e res ons o lente

De kruiswoordraadselprijsvraag uit De ud-Hagenaar nr. 6 van 22 maart leverde binnen
de ene week die maar had een mega aantal inzendingen op bijna 00 per e-mail nog
eens een paar honderd met de gewone post. Alleen bij de kerstpuzzels van 2010 was het
aantal inzendingen groter
Maar er was natuurlijk afgelopen
week ook meer dan normale aanleiding om werk te maken van de
inzending, vanwege die prachtige
prijzen: drie andal Greenparkarrangementen en 4 x 2 mooie
plaatsen bij de musicalvoorstelling
‘Volendam’ op 15 april in World
Forum Theater in Den Haag.
norme huisvlijt
Elke twee weken ontvangt de puzzelredactie ten minste een aantal
prachtige kaarten, kleine kunstwerkjes van huisvlijt met daarin de
oplossing, zowel op papier als per
e-mail. We zijn er dankbaar voor,
maar bij de trekking van de prijzen
gaan ze normaal gesproken toch
niet v r op gewone ‘saaie’ inzendingen zonder versiering.
Dit keer ontvingen we, nog meer
dan met Kerst, echter wel een
paar hele mooie inzendingen van
sommige 50-plussers, alsof ze de
schaar, de pritstift en de kleurdoos
nog net zo vaardig hanteren als op
de lagere school destijds.

el

Overige hoofdprijzen
Voor de twee resterende andal
Greenparks arrangementen werd er
eentje getrokken uit de inzendingen
per (reguliere) post en eentje uit
de (digitale) inzendingen
per e-mail.
De winnaar van het arrangement uit de inzenders per
post werd:
. nnen uit Zoetermeer

Gewogen
trekking
De prijstrekking
verliep dit keer niet
volledig blind, zoals
normaal gesproken.
In een eerder nummer
hadden we beloofd
dat inzenders van
‘geplaatste verhalen’
in de vakantiespecial
op 22 maart van De
Oud-Hagenaar kans
zouden maken op iets
bijzonders.
Onder hen werd daarom 1 x het
andal Greenparks-arrangement
verloot en ook 1 x het setje van 2
kaarten voor de musical ‘Volendam’.
Van de publicisten werd het andal

es nie we

De winnaar van het arrangement uit de inzenders per
e-mail werd:
Kitty de Graaf uit eidschendam

arrangement gewonnen door:
en etty
r b
Voor het
mooie verhaal
van dit, beiden 80-jarige,
echtpaar uit
eidschendam over
hun reis per
Solex in 1957 naar Parijs.

Voor de resterende drie setjes van
twee kaarten voor de musical ‘Volendam’ op 15 april in Den Haag
werd de winnaar van de inzenders
per post:
rl ee en uit Den Haag
Van de inzenders per e-mail werd
de winnaar:
nneke w
n uit Den Haag
En de derde winnaar van een setje
musicalkaarten werd, als speciale
prijs, getrokken uit zo’n twintig
(digitale en papieren) inzendingen
met een hoog huisvlijtgehalte:
. . .
er e uit Den Haag.

rt n r e en won met zijn
verhaal over de ‘Broeders van
Maastricht’ twee kaarten voor de
voorstelling ‘Volendam, de musical’ op 15 april in het World Forum
Theater.

Troostprijzen
Onze vaste puzzelprijs, de dubbelD ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak
Bral (met een erg hoog ‘campinggehalte’) werd als troostprijs van
de lentepuzzel toegekend aan de
volgende tien inzenders:
I. Brinkmann, te Den Haag
P. Oosterhout, te Den Haag
H.M. Scheermeyer, te Den Haag
Henk Plantagie, te Den Haag
A.W. Hegie - Visée, te oosduinen
E. Hokke, te Uden
P. van Ginkel Voshol, te Veenendaal
H.G. Zuijdwijk, te Zoetermeer
isca Maas, te Zoetermeer
W.J. Voogd, te Zoetermeer
Sudoku-prijswinnaars
En ‘last but not least’ zijn er
natuurlijk nog vijf prijzen (de
dubbel- D van Sjaak Bral) te
vergeven onder de goede inzenders
van de Sudoku-prijsvraag in De
Oud-Hagenaar nr. 5 van 8 maart.
De gezochte reeks luidde 6-2-9-5.
De winnaars zijn geworden:
F. Versluis, te Benthuizen
uud Jonckers, te Den Haag
Eric Hartgring, te Den Haag
onald Nijkamp, te Monster
Henk Selling, te ijswijk

dok raadsels

Voor de nieuwe opgave moet u op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de zes udoku’s. De grijze vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van zes
cijfers ja, u zult ze allemaal moeten
oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘5’; in B ook een ‘9’
in een ‘6’, in D een ‘1’, in E een ‘2’
en in F een ‘4’. Zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld zou luiden:
5-9-6-1-2-4.
nzendingen
Vergeet niet uw postadres te vermelden bij het insturen van een oplossing.
Vooral inzenders per e-mail vergeten dat
nogal eens. En dat kan zonde zijn, want
menigeen liep zo al een prijs mis.
Vermeldt als u toch bezig bent het goed
te doen op uw briefkaart of in de onderwerpregel van uw e-mail het nummer
van de krant (in dit geval dus Sudoku
Nr 7) We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de zes Sudoku’s op deze
pagina, binnen hebben op uiterlijk:
oensdag 2 april
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 7
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

Sudoku

4

Sudoku B

3 1

8

3

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

3

Sudoku C

2
7

6
5

7
4

7 6
2
2 9

6 8

4
3 7 8
6
9

3

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

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

9
1

4

Sudoku

8

9

1

6
4

7 3
8
2
5
8
4
5 1
1 2
8
3

Sudoku

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

7

9

9

5 9 3
6
4

5
8
7
4

6

1
5

2
9
7
2

5
7 4 8 1
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Hans van
estreenen:

l dat gedoe
om de eeuwigheid, daarvoor
moet je maar
een ander beroep kiezen
Toneel gedijt bij liefde
en zoals dat bij liefde
gaat, het moet van twee
kanten komen. an beide
kanten spreekt dit boek.
iefde van de acteur voor
het vak, liefde van diegenen voor wie gecre erd
wordt, gespeeld wordt.
De fotograaf die met zijn
indringende portretten
boven op de huid van de
theatermaker zit, haarscherp de voren van verworven wijsheid toont. De
interviewster, betrokken
bij het theaterleven in Den
Haag, weet een oudere
generatie theatermakers,
voor wie het terugkijken weliswaar nog geen
dagelijkse bezigheid is, te
enthousiasmeren tot een
hoogst persoonlijk verslag
van zijn of haar toneelcarri re.
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antrekkelijke presentatie op zaterdag 1 april in het trium

en generatie
Haagse a te rs itgeli t
en jaar lang heeft de Haagse fotograaf emco winkels 2 ‘seniore’ persoonlijkheden uit het Haagse theaterleven geportretteerd.
Hij deed op kleurenfilm met een oude balgcamera bij daglicht,
zonder moderniteiten. an 12 van deze portretten zijn afdrukken
gemaakt op groot formaat 12 1 cm , die van 1 tot 29 april
zijn te zien in het trium van het Haagse stadhuis aan het Spui.
Van dit bijzondere project is door
emco Zwinkels samen met Mieke
elyveld een fraai boekje gemaakt,
Thatergezichten genaamd. Het is
ingeleid door Hans van Westreenen,
oud-directeur van de Koninklijke
Schouwburg. Die tekst vind u verder
op deze pagina.

De 25 geportretteerde acteurs zijn: Karel de ooij, Eric Schneider, Anne-Wil
Blankers, Wieteke van Dort, Erik Vos,
Kees oolen, Peter van der inden,
obert Prager, Hans roiset, hristine
Ewert, Marieke van eeuwen, Peter
Tuinman, Wim de Haas, Wim van den
Heuvel, Wim de ooy, ob van eijn,

Het begon in Branoul. emco
Zwinkels werkte daar als belichter
en raakte, in zijn eigen woorden,
gefascineerd door de acteurs en actrices. Door hun concentratie, elke
voorstelling werkend aan hun creatie, nieuwe wegen zoekend, de rol
in balans, nooit af, onvoorwaardelijk bezig met hun ambacht. Samen
op tournee, oplossingen vinden in
de andere theatertjes, zoeken naar
de beste omstandigheden voor de
voorstelling van die avond.
Evenwel zijn beroep is fotograaf en
met dat vak laat hij ons delen in zijn
fascinatie. In de Hollandse schilderkunst met het clair-obscur ligt
zijn inspiratie. Zijn geheim is het
daglicht. De nesse die het daglicht
mogelijk maakt wordt nooit met
kunstlicht bereikt. Alle portretten
zijn in zijn studio overdag genomen, met de lichtinval door twee
grote ramen die uitkijken over het
Den Haag van de 19e eeuw. Zijn
tweede geheim is een oude balgcamera, zo’n toestel waar de fotograaf
onder een zwarte doek verdwijnt,
met een bijzondere lens uit de
vijftiger jaren die de nuances van
het daglicht weet te vangen. Alles
van v r ons digitale tijdperk maar
niet uit nostalgie, kijk maar eens
naar het effect van deze techniek,
het late middaglicht strijkt over de
revers van het jasje van de toneelleider, de rand ervan licht op als
had de schilder hem afgewerkt met
een strijkje wit. Het zijn intieme
portretten geworden van publieke
personen, een aantal ervan regelrechte Haagse iconen, maar allen of
je ze persoonlijk kent, in elk geval
gekend zou kunnen hebben.
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- Anne- il Blankers Tegenwoordig geef ik vriendinnen van onze leeftijd in plaats van een
cadeautje dat ze weer moeten bewaren terwijl ze eigenlijk in de opruimingsfase zitten een
mini voorstelling cadeau. Ik bied aan om tien gedichten te komen voordragen. Dat vinden
ze heerlijk. n ik ook. op right emco winkels de originele foto is in kleur . -

Joop Keesmaat, arol inssen, Trins
Snijders, Herman Frank, Annelies van
der Bie, Tatiana adier, Piet van der
Pas en ein Edzard.

- ric Schneider Het gaat om de verbeelding. f ik nu schilder schrijf of toneelspeel het
draait altijd om de verbeelding. Dat is ook wat ik beginnende spelers duidelijk wil maken.
aat je verbeelding zien. op right emco winkels de originele foto is in kleur . -

e

Alle fotoportretten in Theatergezichten
worden vergezeld door korte maar
inhoudrijke interviews die Mieke
elyveld maakte met alle acteurs.
Daarin vertellen zij vol bevlogenheid,
nostalgie en met liefde voor het vak
hun persoonlijke verhaal.

Speciaal programma
De presentatie van het boekje en de
opening van de fototentoonstelling
vindt op zaterdag 16 april om 14.30
uur plaats in het Atrium. ond de
presentatie van de foto’s en het boek
wordt een programma geboden van
minivoorstellingen van o.a. ob van
eijn, Joop Keesmaat, arol inssen,
Trins Snijders, Herman Frank, Annelies van der Bie, Tatiana adier, Piet
van der Pas en ein Edzard.

o winkels en de kra t van de eenvo d

an fotografie wist ik vanaf het eerste moment dat het van mij
was, dat ik er nooit meer mee op zou houden, zegt fotograaf en
lichtontwerper emco winkels.
“Ik was een rusteloze jongen die nooit
wist wat hij wilde tot ik in een kast een
oude camera van mijn vader vond. Ik
was er door ge ntrigeerd, ging meteen
experimenteren. Ik wilde alle mogelijkheden ontdekken. Urenlang liep ik
door de duinen en maakte plaatjes van
de wolken, van de zee, van het zand.
“Ik wilde alles leren wat er te leren
valt over fotogra e en schreef me in
bij een foto-opleiding in Amsterdam,
deed een jaar kunstacademie, volgde

een jaar de lessen op de fotovakschool
en ging bij twee verschillende fotografen stage lopen.

Theater Branoul
“Op een gegeven moment kwam ik in
aanraking met toneelbelichting in Theater Branoul. Ik werd gegrepen door
de kracht van de eenvoud. Die eenvoud
is voor mij heel inspirerend. Geen
verkleedpartijen. Alleen de acteurs en
de woorden.“In diezelfde tijd zag ik in

een museum een portret van embrandt. Zoiets moois had ik nog nooit
gezien. Ik heb uren staan kijken hoe
het licht op dat portret naar binnen viel.

Dit was wat ik wilde
En ik wist: dit is wat ik wil. Portretten maken van deze acteurs met het
zachte licht dat door de ramen naar
binnen valt. Wat ik bij die mensen
probeer te pakken is het moment dat ik
hen zie zoals ze zijn, zoals ze in mijn
verbeelding zijn. Als dat lukt maakt me
dat onweerstaanbaar blij. Het is echt
liefde.”

Boekje bestellen
Het boek Theatergezichten van
emco Zwinkels en Mieke elyveld
kost 25,50 en is bij de presentatie
in het Atrium op zaterdag 16 april
verkrijgbaar. Het kan dan ook worden
gesigneerd door de auteurs, en zo u
wilt aanwezige acteurs.
Het boek is uitgegeven door De Witte
(www.microwebedu.nl) en kan ook bij
hen via de website worden besteld. Bij
de betere boekhandel is dat natuurlijk
nook mogelijk. Makkelijk is in dat
geval het ISBNummer door te geven:
978-94-6107-053-1

