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Korte amateurcarrière bij Holland Opera  
Heerlijke tijd bij het Weens Minitheater in het Zeeheldenkwartier

Het Weens Minitheater 
aan de Anna Paulow-
nastraat in het Zeehel-
denkwartier bestaat 
helaas niet meer. Het 
was de thuisbasis van 
de stichting Holland 
Opera. Daar vonden de 
repetities plaats van 
voorstellingen die door 
het hele land werden 
gegegeven. Barend 
Jan Donker, al jong 
fervent met theater in 
de weer, heeft mooie 
herinneringen aan zijn 
korte carrière daar, 
naast zijn vaste baan 
als onderwijzer.

 Vlak na Kerst 1988 reageerde ik op een 
krantenadvertentie, waarin een ervaren 
acteur werd gevraagd voor een kinderthe-
atergroep. Ik kon direct komen praten met 
de directie. Die bestond uit de operazangers 
Olga Abeleven en Ton van der Made, de 
uitbaters van het Weens Minitheater. Maar 
uiteindelijk bleek het om een vervanger 
in de Holland Opera te gaan. Ook daarvan 
hadden zij de leiding. In dat gezelschap 
was de verteller in de opera Don Pasquale 
van Gaetano Donizetti plotseling ziek 
geworden. Omdat de productie al elf voor-
stellingen achter de rug had en de volgende 
voor de deur stond, vroeg, nee sméékte 
het paar mij om die rol over te nemen. De 
tekst was echter nergens te vinden. Ook 
de zieke acteur was hem kwijt. De enige 
mogelijkheid om de rol te leren was een 
amateurvideoband van een van de eerdere 
voorstellingen. Die nam ik mee naar huis 
en voor de TV gezeten trachtte ik de tekst 
van 90 versregels van het beeld over te 
nemen op papier. Toen dat eindelijk gelukt 
was, moest ik die regels binnen een week 
uit mijn hoofd leren.

Wat zoal mis ging 
Ik kreeg slechts één repetitie in het 
Minitheater in de Anna Paulownastraat. 
Alleen met Ton en Olga die me tevens 
alle handelingen leerden die ik tijdens de 
voorstelling moest verrichten. Naast het 

vooraf op rijm vertellen (in het Nederlands)  
van de plot van elk bedrijf, moest ik ook 
op bepaalde momenten op het toneel de 
waslijn ophangen, een boom het toneel op-
sjouwen, mimisch de mandoline bespelen, 
met confetti strooien, enzovoorts.
Hett ging wel eens verkeerd. Zo kreeg 
ik eens niet op tijd de rits dicht van de 
sopraan, die zich achter op het toneel 
achter de was zingend moest verkleden. 
De jongedame was kennelijk in omvang 
toegenomen. Het gevolg was dat zij tot aan 
het einde van de scène haar aria’s frontaal 
zaal moest zingen! Bij het afgaan keek ze 
me ( terecht) woest aan. Vooral in het begin 
waren dat zenuwtoestanden. Op den duur 
leerde ik de muziek en zang beter kennen 
en hoorde ik aan de melodie wanneer ik iets 
moest doen. Ik was wel de hele uitvoering 
op en achter het toneel actief.

Uitvoering als kameropera
De Van Don Pasquale was een kameropera 
gemaakt. Alle koren waren weggelaten 
en de zang werd op de vleugel begeleid. 
De cast bestond uit vier pas afgestudeerde 
beroepszangers onder een regisseur van de 
Nederlandse Opera. Dit kleine gezelschap 
reisde het hele land af. Bovendien was er 
een dubbele cast, zodat de vocalisten nooit 
twee avonden achter elkaar hoefden te 
zingen. Een zanger voor twee kleine rollen 
en ik waren als amateurs aan de bezetting 

toegevoegd. De ene keer speelden we in 
een comfortabel theater, de andere keer in 
een wat primitievere omgeving. We wisten 
we nooit welke zangers er aan de beurt 
waren om op te treden. Dat zagen we pas 
op de avond zelf in de kleedkamer. De 
hele productie was door de Nederlandse 
Opera opgezet om jonge vocalisten de kans 
te geven ervaring op te doen. We werden 
door de grimeurs van de Opera en van het 
Nationale Ballet beurtelings vakkundig 
gegrimeerd. Soms had ik zelfs een eigen 
kleedkamer. Het geheel speelde zich af in 
de Comedia dell’ Arte stijl, waarin ik was 
gekleed als de Arlecchino. De voorstel-
ling speelde zich af om en op een grote 
vierdeurskast die multifunctioneel gebruikt 
kon worden. Van slaapkamer tot eetkamer, 

tot kantoor, enzovoorts. De teksten zei ik 
op een ladder boven de kast uitstekend, 
recht tegen het publiek. Daarbij vergat ik 
wel eens een of twee regels, of mijn witte 
handschoenen of de confetti  op tijd neer 
te strooien op het huwelijkspaar. Maar we 
kregen mooie recensies.

Mooi voor beginners
Deze productie had vele voordelen: de 
jonge, beginnende zangers kregen de kans 
om een grote rol, te zingen en de kleine om-
vang zorgde voor een snelle opbouw met 
alleen de allernodigste rekwisieten. Alles 
moest en kon in een boedelaanhangwagen 
vervoerd worden. De pianobegeleiding 
was professioneel. Koor en orkest werden 
niet gemist en het publiek kreeg in het 
Nederlands van te voren te horen waarover 
de opera ging. Een prachtige vondst, want 
er werd natuurlijk in het Italiaans gezongen. 
Een maal werd mij gevraagd de tekst in 
het Engels te brengen voor een Engelstalig 
publiek in het chique hotel-restaurant de 
Hooge Vuursche, waar we meermalen 
optraden  tijdens een culinair theaterarran-
gement. Wij speelden de bedrijven  tussen 
de heerlijkste gangen door en werden in de 
kleedkamer verwend met… boterhammen. 
Ik had een goed Engels sprekende vriend 
gevraagd mijn tekst te vertalen, zo dat die 
ook rijmde. Dat lukte en wonder boven 
wonder bracht ik het er goed vanaf.    

Val van ‘de Muur’
Op 10 november 1989 zouden we spelen 
in het Tejater Achterom in Hilversum. Het 
was die avond hondenweer: storm en regen. 
Gekleed en gekapt wachtten we om 8 uur 
op het publiek. Dat dus niet kwam opdagen. 
Niet alleen het slechte weer hield de 
mensen thuis, maar ook de TV! Want nadat 
we met elkaar een troostdrankje hadden 
gebruikt in de foyer, ons afgeschminkt en 
verkleed hadden, reden we terug naar huis. 
Waar ik op de TV nog net kon zien hoe de 
Berlijnse muur was gevallen… .
Spelen in de Koninklijke Schouwburg in 
Den Haag vervulde mijn grootste harten-
wens. Het betrof een benefietvoorstelling 
voor het Wereldnatuurfonds, waarvan Prins 
Bernhard de erevoorzitter was. Helaas 
was hij die avond verhinderd, maar de 
schouwburg zat tjokvol met avondjurken en 
smokings.
De opera is 35 keer gespeeld tot en met 
25 maart 1990, waarvan ik er in 24 mocht 
meespelen. Plannen voor een volgende 
productie waren er wel, maar werden 
helaas nooit verwezenlijkt. Zo eindigde 
mijn korte, maar spannende carrière bij de 
Holland Opera. Een heerlijke leerzame tijd 
voor een amateurtje!

Barend Jan Donker 
lindenf@planet.nl

-  De knusse en stijlvolle kleine zaal aan de Anna Pauwlownastraat, in 1987 omgebouwd tot minitheater voor de stichting Holland Opera.  -  
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Deze foto heb ik al 40 jaar in familiebezit. Hij is 
afkomstig van mijn oud-oom N.J.C. Hoedeman. 
Hij was voor de oorlog vertegenwoordiger van 
de Koninklijke Nederlandse krachtsportbond 
bij gewichthefwedstrijden. Het is een groeps-
foto van de Haagsche Athletiekvereniging 
Hercules. Deze vereniging is op 1 november 
1900 opgericht en op de foto staan waarschijn-
lijk de gewichtheffers en worstelaars van de 
vereniging. De foto is te dateren rond 1905. Het 
gemeentearchief bezit één vergelijkbare foto 
van de vereniging (nr. 1.530 8). Namen die ik 
heb kunnen vinden van enkele leden die aan ge-
wichtheffen worstelen deelnamen zijn: Barend 
Havelaar, P.W. Caffa, . . Moonen, J. Mutsiers, 
J. Sinteur, W. Graafeiland, J. Smulders, van Son, 
Baan. Mogelijk staan deze op de foto. Dhr. J.B. 
van Vliet is voorzitter geweest tussen 1903 en 
1943 (mogelijk 2e van links met de hoge hoed). 
Op de achterzijde van de foto staat Barend Ha-
velaar v. Kinsbergenstraat 98 . Dit huis bestaat 

nog, mogelijk woonde daar een lid of bestuurs-
lid, mogelijk is de foto daar in de achtertuin 
gemaakt. Er is bijzonder weinig te vinden over 
deze vereniging. Hercules Den Haag moet tot in 
de jaren 50 hebben bestaan, want er is in 1950 
nog een jubileumspeldje gefabriceerd. Andere 
bekende verenigingen in die tijd waren Hercules 
Dordrecht, Simson en KDO. 
Volgend jaar viert de KNK  (Kon. Nederlandse 
Krachtsport- en itnessfederatie) haar 100 
jarig bestaan en het zou leuk zijn hierover een 
tentoonstelling te organiseren. Herkent iemand 
personen op deze foto  Weet iemand waar de 
personen trainden  Het zou leuk zijn als iemand 
iets meer informatie over deze inmiddels lang 
opgeheven vereniging heeft. Misschien heeft het 
wel een verenigingsblad gehad  Al uw weetjes 
en reacties zijn welkom.

Ed Boers 
d e @ a e a.nl
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OP O PJ   B V
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-

trechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombi-
naties mogelijk.

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

irst oyal Telecom BV
Postbus 2 04 ,  2502 GA 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.

ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    0  - 23 00323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509

ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

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 0.000 e emplaren, 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 1 .00 uur
Mw. ita van der Velde
Tel.: (0 0) 42 509
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Met de Hongerwinter in r sl n
Naar aanleiding van de rubriek Oproepjes en brieven  van 5 april jl. over het boek Naar de 
boeren  wil ik graag mijn eigen ervaringen in de Hongerwinter vertellen. Ik was toen  jaar 
en kwam uit een gezin met  kleine kinderen . We woonden op de Geestbrugweg in ijswijk, 
waar mijnvader een kantoorboekhandel anne  uitleenbibliotheek beheerde. Naarmate de oorlog 
vorderde kregen mijn ouders steeds meer moeite met het zoeken naar voedsel voor het gezin. Ook 
de brandstoffen raakten op. Ik herinner me nog heel goed, dat op een nacht vader met een paar 
buurmannen de boom voor ons huis omzaagde. Het klein gehakte hout werd door het huis naar 
de tuinschuur vervoerd. We hadden weer warmte! Nog jaren na de oorlog heb ik me een ongeluk 
staan zagen en hakken om de stronken klein te krijgen.

Uitgesteld vertrek
Mijn moeders vriendin in de Penninglaan vertelde haar bij één van haar gewaagde visites, dat 
h r kinderen door haar man, die vrachtwagenchauffeur was, naar riesland waren gebracht, waar 
men die Hollandse bleekneusjes in gezinnen onderbracht. Nu hadden ze in ieder geval te eten. 
Mijn ouders vonden dat een goede oplossing voor hun zorgen en bij het eerstvolgende transport 
mochten de kinderen Donker meereizen. Maar door allerlei onveilige toestanden ging de reis 
telkens niet door. Hoeveel keer wij ’s nachts reisvaardig in de tussencabine hebben gezeten, voor 
we definitief vertrokken, was niet te tellen. Tot mijn drie zussen er genoeg van kregen en thuis 
wilden blijven. Zo vertrokken op een winternacht in de honger winter van 44 - 45 mijn twee 
broers mijn moeder in verpleegstersuniform en ik, liggend op het stro onder een paardendeken, 
richting riesland. De open aanhanger was bevolkt door andere gezinnen met jonge kinderen. 
Zij moeten het vreselijk koud gehad hebben. Alles ging goed tot we midden op de Afsluitdijk tot 
stoppen werden gedwongen. Inspectie door de vijand! Alle gezinnen op de aanhanger moesten 
uitstappen en in de barre winterkou van  10 verder lopen. Alleen de Donkertjes hadden mazzel. 
Omdat zij er zo ziek uitzagen en begeleid werden door een heuse verpleegster, mochten ze door-
rijden. Wat een opluchting! aat in de nacht arriveerden wij in Tzummarum. Dat dorp ligt tussen 

raneker en Harlingen in. We mochten overnachten bij de familie Kolthof. We konden daar echter 
niet alle drie blijven. Dus de volgende dag werden mijn broer en ik naar verschillende adressen 
in Dongjum gebracht. Een dorp in de buurt. Ik belandde bij een landarbeidersgezinnetje met één 
zoon van mijn leeftijd:  jaar. 

iet te verstaan
Daar kreeg ik wel voldoende te eten, maar ik had het er helemaal niet prettig. Ten eerste kon 
ik het ries niet verstaan en ten tweede pestte men mij om mijn in hun oren bekakte Hollands-
Haagse accent. Zoonlief was erg onaardig. Hij stookte zijn vriendjes tegen mij op. Op een dag 
moest ik mee slootjesspringen. Dat ging met een lange polsstok die na een aanloop midden in de 
sloot werd geplant. Hangend aan die stok moest je in je vaart de overkant bereiken. Dat vereist de 
nodige oefening, die men mij e pres onthield. Vaag werd mij gezegd wat ik moest doen, voordat 
ik als eerste ging springen. Ik zag aan de gezichten van die knapen dat ze hun lachen bijna niet 
konden houden. Ik nam dus een aanloop. Maar niet snel genoeg, want natuurlijk bleef ik midden 
in de sloot steken en zakte ik langzaam maar zeker in het vieze drabbige water. Wat een pret! 
Thuis moest ik zonder eten naar bed, omdat ik mijn klompen was kwijt geraakt en ik mijn kleren 
had bevuild. Zo waren er meer van die ongelukkige incidenten. Omdat het verblijf langer werd 
dan gepland, moest ik naar de dorpsschool om niet teveel achter te raken. Die school tegenover 
de dorpskerk was een gebouwtje van twee lokalen met in het midden de entree en de hal met de 
kapstokken, waaronder ook de klompen moesten worden geplaatst. Mijn lokaal herbergde drie 
leerjaren en één onderwijzer, die alleen maar ries sprak. Dus zat ik daar volkomen voor Piet 
Snot. Bovendien schreven ze nog met griffels op leien! Als je taak af was, ging je netjes  zitten 
met de armen stijf over elkaar tot de meester met een krijtje een krul onder je werk zette. Dan 
mocht je, tot de anderen klaar waren, met een ( ries) boekje voor de kachel die midden in het 
lokaal stond gaan zitten met je voeten op de warme stang erom heen. Maar dat geluk was mij 
natuurlijk niet beschoren, want van taal bracht ik niets terecht. ekenen ging nog wel. Dat is per 
slot overal hetzelfde. Het was dus geen verrassing dat ik terug in ijswijk later de vierde klas 
moest overdoen. Toen vader ons eindelijk kwam halen, was de bevrijding helaas al gevierd in 

ijswijk. In riesland was daarvan niets te merken geweest. Mijn vader bleek de halve Geestbrug 
met slingers te hebben versierd en men had dagenlang op straat feestgevierd. Wat een teleurstel-
ling dat ik dat gemist had… .

Barend Jan Donker
een fa ilie an it e e i d n e

lindenf@planet.nl

terke mannen van Hercules rond 

Bentinckstraat  jaar 
Wie beschikt er over beeldmateriaal van de 
Bentinckstraat  Het gaat om het deel tussen de 

rederik Hendriklaan en de rankenslag. Een 
groep bewoners is druk bezig om een feestdag 
voor te bereiden t.g.v. het honderdjarig bestaan. 
Daarvoor zijn wij op zoek naar foto- of filmop-
namen, maar tevens naar de namen en adressen 
van oud-bewoners. Indien u ons kunt helpen, 
wilt u dan uw reactie sturen naar:

Norbert Spitzen 
n e t@ pit en nie .de n.nl
-------------------------------------------------------

HZ Z A   jaar 
De Haagse Zwemsportvereniging H.Z.ZIAN 
is een fusie tussen HZ PC, ZIAN en Vitesse 
en bestaat op 29 november 2011 100 jaar. 
Deze hele oude verenigingen hebben al die tijd 
gesport in de Mauritskade, de egentes, het 
Bosbad in het Bezuidenhout, Zuiderpark en de 
Vliegermolen in Voorburg. Deze verenigingen 
hebben in de loop van jaren veel Olympiade-
gangers geleverd en zijn jaren lang waterpolo-
kampioen geweest van Nederland.

Omdat er natuurlijk festiviteiten zijn wordt er 
gezocht naar de oud leden. Deze kunnen zich 
aanmelden op: hzzian100jaar gmail.com 
Meer informatie is al beschikbaar op: www.
hzzian100jaar.nl

Bob Bouwman
0 0-3 03889 

an@ nnet.nl
-------------------------------------------------------

errit van Dongen 
Wie helpt mij aan een foto van mijn overgroot-
vader Gerrit van Dongen. Hij werd in 18  
geboren in Dubbeldam op het eiland van Dordt 
en overleed in 1945 te Den Haag.
Zijn ouders waren Jan van Dongen en Marigje 
Brand met een gezin van acht kinderen.
Van zijn vrouw, mijn overgrootmoeder, Maartje 
van Oudheusden én van zijn kinderen heb ik 
wel foto’s.

Bob Bouwman
0 0-3 03889 

an@ nnet.nl
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In Den Haag wordt in aan de paasactie 
meegedaan door het Haagse Wijk 
en Woonzorgcentrum Moerwijk aan 
de Twickelstraat, samen met de DS 
D.A. van den Boschschool van de 
Erasmusweg  en door het Woonzorg-
centrum iterjoon, aan de Vissersha-
venstraat in Scheveningen, samen met 
de Oranjeschool, uit de Gaffelstraat. 
In Moerwijk vond actie al op  april 
plaats trouwens, en in Scheveningen 
op 19 april, de dag van verschijning 
van deze krant.
De Paasactie is een initiatief van de 

iki-stichting, die in 1998 werd opge-
richt met het doel om de leefkwaliteit 
van kwetsbare groepen te verbeteren, 

waaronder in de eerste plaats ouderen.  
Zij doet dit in samenwerking met 
gerenommeerde organisaties, als de 
Zonnebloem en het Nationaal Oude-
renfonds. Sinds een aantal jaren wordt 
door de iki-stichting bovendien door 
heel Nederland samengewerkt met 
42 verzorgingshuizen, 42 Zonne-
bloemafdelingen (zoals in Den Haag 
Moerwijk en Wateringse Veld) en 39 
basisscholen.

til met Pasen
Met de paasdagen blijft het bij veel se-
nioren thuis angstvallig stil. Op zulke 
dagen, als veel mensen met familie 
of vrienden bij elkaar komen, voelen 

veel ouderen zich e tra eenzaam en 
soms zelfs vergeten. Wat feiten:
 In Nederland voelt een miljoen 
ouderen zich vaak eenzaam, van wie 
200.000 zelfs e treem eenzaam. Zij 
krijgen slechts eens in de vier weken 
bezoek. 

 In zorginstellingen krijgen meer dan 
10.000 ouderen nooit bezoek. 

 Zelf actief blijven of deelnemen 
aan (laagdrempelige) activiteiten 
vermindert eenzaamheid. 

Oud en jong samen 
In de deelnemende verzorgingshuizen 
vinden activiteiten plaats waarbij oud 
en jong elkaar ontmoeten zoals paas-

hazen schilderen, samen ontbijten, 
liedjes zingen of paasstukjes maken.
Samen een activiteit doen verbindt en 
geeft veel plezier. Het zijn waardevol-
le ontmoetingen waarbij wederzijds 
respect en begrip ontstaat tussen jong 
en oud. 
De iki Stichting roept anderen op 
met Pasen ook iets te gaan doen voor 
ouderen in hun omgeving. Meer 
informatie over de iki-stichting en 
de acties om het welbevinden van 
ouderen te verbeteren is te vinden op 
de website: www.rikistichting.nl Zo 
zijn er ook speciale Zomer-, Herfst- 
en Kerstacties.

Meneer Bennik

nitiatief iki-stichting: samen sterk tegen eenzaamheid

c ool inderen be or en 
ouderen rolij e aa tijd
n veertien plaatsen in ederland, waaronder Den Haag, brengen scholieren van basisscholen en 

vrijwilligers van de Zonnebloem in totaal .  paaspakketjes bij ouderen thuis. Ook wordt door 
kinderen en bewoners van sommige verzorgingstehuizen een hele grote Paashaas beschilderd. De 
makers van het mooiste kunstwerk winnen een geheel verzorgd uitje voor jong en oud samen.

un mantelzorgers 
soms even pauze

espijtwijzer 
staat online
Op de landelijke website 
www.respijtwijzer.nl staat nu 
een overzicht van respijtvoor-
zieningen en arrangementen 
van meer dan .  organi-
saties, zoals zorgboerderijen, 
logeerhuizen en zorghotels. 

espijtzorg is de tijdelijke 
overname van de zorg die de 
mantelzorger verricht. 

In Den Haag zijn ruim 5.000 mantel-
zorgers, die zorgen voor iemand in hun 
naaste omgeving. Het is van groot be-
lang dat mantelzorgers regelmatig even 
een pauze nemen in de zorgtaken. 
De doelstelling van de respijtzijzer is dat 
mantelzorgers gemakkelijker en frequen-
ter gebruik gaan maken van respijtzorg. 
Daarnaast geeft de respijtwijzer mantel-
zorgers informatie over activiteiten van 
aanbieders van voorzieningen, goede 
voorbeelden en financieringsmogelijk-
heden. Mantelzorgers en zorgvragers 
kunnen hun ervaringen over respijtzorg 
uitwisselen.

Meer informatie
Voor vragen of meer info over respijt-
zorg kunt u terecht op de website van de 
stichting MantelZorg Den Haag
( www.mantelzorgdenhaag.nl ) Op werk-
dagen zijn de consulenten bereikbaar via 
telefoonnummer: 0 0 - 34  8  01 of per 
e-mail: info mantelzorgdenhaag.nl
Ook voor een individueel vervolg-
gesprek, informatie en inschrijving voor 
workshops of het aanvragen van de 
mantelzorgpas voor kortingen en aanbie-
dingen kunt u hier terecht.

Mattheus Passion
In de Grote of St. Jacobskerk in Den 
Haag wordt vrijdag 22 april wederom de 
Mattheus Passion uitgevoerd. Het Bach 
Choir  Orchestra of the Netherlands, 
onder leiding van dirigent Pieter Jan 

eusink voert dit meesterwerk van Bach 
uit op topniveau. Aanvang 19.30 uur. In-
formatie over kaart(voor)verkoop vindt 
u op internet: www.pieterjanleusink.nl
De prijs aan de kassa bedraagt  0,--

Ook dit jaar zal weer op 4 mei a.s. bij 
dat monument een dodenherdenking 
worden gehouden.  
Tijdens de herdenking is er toepas-
selijke muziek, verzorgd door het 
Chr. Mannenkoor Scheveningen  
o.l.v. Jaap de uiter en Adri nne van 
Mourik dwars uit. Voorafgaande aan 
de twee minuten stilte zal de ast Post 
worden gespeeld, gevolgd door het 
gezamenlijk zingen van het volkslied. 
De herdenkingstoespraak zal worden 
verzorgd door een afgevaardigde van 

het egiment Genietroepen.
Iedereen is van harte welkom om de 
herdenking bij te wonen.

Oude foto’s
De herdenking begint om 19.40 uur 
en wordt afgesloten met een informele 
bijeenkomst in de Binckhorsthof 
van het Comando Diensten Centrum 
(CDC) aan de Binckhorstlaan 135 
te Den Haag, dat naast het kasteel is 
gelegen. In de Binckhorsthof wordt 
u namens het CDC een consumptie 

aangeboden. Hier zijn o.a. ook oude 
foto’s te zien van de  toenmalige 
VIIde Zoeklichtafdeling  uit de jaren 
1939 en 1940.

oden erden in  in de tuin
an a teel de inc or t 

n de tuin van kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan  
te Den Haag staat een oorlogsmonument uit de weede Wereld-
oorlog. Het monument is een herinnering aan  omgekomen 
zoeklichtmilitairen van de toenmalige V de Zoeklichtafdeling 
onderdeel van het egiment enietroepen , die in de vroege 

morgen van  mei  bij de Oude olbrug in Voorburg zijn 
omgekomen.

- oven aan de zuil van het monument is 
het embleem van de enie aangebracht, 

dat in smeedijzer is uitgevoerd. -

Op  mei: 
Historische
wandeling 
oosduinen

Bibliotheek oosduinen, het 
oosduins Museum en tich-

ting Atlantikwall Museum 
cheveningen organiseren  

op woensdag  mei een 
wandeling langs historische 
plekken in oosduinen.
Om 13.00 uur houdt Mart Keuning  
een inleiding houden over de uit de 
oorlog bekende V2 raketten.
De wandeling begint omstreeks 13.30 
uur, is circa 5 kilometer lang en eindigt 
rond 15.30 uur.  Er worden foto’s ge-
toond die de historische plekken weer 
tot leven wekken. Na de wandeling 
is er onder het genot van een drankje 
gelegenheid tot napraten.
Deelname is gratis, maar wel graag 
aanmelden. Bibliotheek oosduinen, 

oosduinse Hoofdstraat 555, tel. 
353 40 of email:
loosduinen dobdenhaag.nl
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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 1 0.000 maaltijden per jaar
l 400 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

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 

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

Elektrische vouwfiets. Voorzien van
een oplaadbare 36 V Lithium accu

voor een actieradius tot liefst 50 km.
Van € 1399,00
NU VOOR SLECHTS €749,-

Elektrische fiets E-City 8000HT met
voorvering. Met 24 V Lithium accu.

Actieradius tot liefst 55-70 km.
Van € 2150,00
NU VOOR SLECHTS €999,-

GUN UZELF HET COMFORT VAN MOEITELOOS FIETSEN MET EEN E-BIKE
BIJ MATRABIKE.NL KEUZE UIT PERFECTE ELEKTRISCHE FIETSEN AL VANAF €399,-

* Met GRATIS PechPas!

Op elke fiets geven
wij volledige 

garantie en service.
door onze eigen

vakmensen of via de 
FietsNED PECHPAS
voor directe hulp
onderweg als u
eens pech hebt.
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FIONA MEISJES
3 VERSNELLINGEN
van € 379,-

nu €159,-

DEZE WEEK EXTRA
SUPER-PAASVOORDEEL

KINDERFIETSEN - OP IS OP

60%
KORTING

58%
KORTING

IDEAL CARRIER
3 VERSN.SHIMANO
van € 449,-

nu €179,-

RIJSWIJK -  Herenstraat 1 - Tel.0416 342012 
BEZOEK ONZE HELE COLLECTIE OOK OP WWW.MATRABIKE.NL

W
K

1
6

DELTA BASIC
1 SPEED

STADSFIETS
van € 399,-

nu €169,-

58%
KORTING

CITERRA DELUXE
STADSFIETS

voor Hem & Haar
van € 429,-

nu €199,-

54%
KORTING

UNIVERSAL
TRENDY 1 SPEED

STADSFIETS
van € 398,-

nu €199,-

50%
KORTING

UNIVERSAL
3 SPEED

STADSFIETS
van € 575,-

nu €299,-

48%
KORTING

PHANTOM DISC
MOUNTAINBIKE
MET 21 SPEED!

van € 499,-
nu €199,-

60%
KORTING

MATRA ELAN
3 VERSNELLINGEN

SCHOOLFIETS
van € 599,-

nu €299,-

50%
KORTING

COMFORT MF7
DELUXE HEREN-

STADSFIETS
van € 749,-

nu €399,-

47%
KORTING

GAZELLE
CITY LIFE

STADSFIETS
van € 1149,-

nu €799,-

30%
KORTING

10.000 FIETSEN rechtstreeks uit ons magazijn naar de klant - via onze shop of www.matrabike.nl
Damesfietsen, herenfietsen, stadsfietsen, kinderfietsen, mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen , oma-opafietsen

E-FOLDING-BIKE
ELEKTR.

VOUW-

FIETS

Al meer dan 20 jaar vertrouwd,
veilig en voordeliger fietsen...

Kom... Kijk... Vergelijk...

SHIMANO GAZELLEGAZELLE

PROFITEER DE HELE WEEK VAN DE EXTRA PAASKORTINGEN 
OP ALLE MERKFIETSEN van MATRABIKE in RIJSWIJK

Ook ‘s avonds geopend - Kijk op www.matrabike.nl voor de openingstijden

Met afstand de voordeligste...
Dankzij eigen import van europese
topmerken en eigen assemblage...

100% Garantie & Service...
Eigen vakmensen staan borg voor
perfecte levering en service....

Ook onderweg tot uw dienst...
Matrabike is aangesloten bij FietsNED
voor hulp bij pech onderweg ...
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Nederland liep met het badleven zeker 
niet voorop. Scheveningen had de 
primeur, waar Jacob Pronk in 1818 in 
navolging van Engeland en Belgi  een 
badhuis bouwde. Hier namen vooraan-
staande bezoekers een verondersteld 
heilzaam bad in het zeewater. In 1885 
verscheen in Scheveningen een echt 
lu e Kurhaus, dat helaas een jaar later 
afbrandde door wat onhandigheid van 
een kinderjuffrouw. Een jaar na de 
brand werd alweer een nieuw Kurhaus 
geopend. Ook is er aandacht voor de 
eerste wandelpier, die 
in 1901 na vijftien 
maanden bouwen 
werd geopend als 
Wandelhoofd Konin-
gin Wilhelmina. Deze 
is gebouwd door der-
tig arbeiders en stond 
op 318 poten. De pier 
lag recht tegenover 
het Kurhaus waarmee 
hij met een luchtbrug 
was verbonden en had 
een lengte van 41 ,4 
meter. Door een onhandigheid van 
de Duitse bezetter sloegen in 1943 
de vlammen uit het paviljoen aan het 
eind van de pier, waarna hij werd 
gesloopt. 

Waarlijk genieten
Het ware genieten is in Strandleven’ 
af te zien aan de ritjes op een rijdier, 
glijden van duintoppen, met een ple-
zierbootje de zee op en balspelen als 
volleybal en croquet. iteraard leent 
het strand zich ook heel goed voor het 
betere graafwerf, gymnastiek, touw-
trekken en vliegeren. Maar luieren, le-
zen, zonnen of slapen behoren natuur-
lijk ook tot de favoriete bezigheden. 
Daarnaast vormt het strand ook het 
decor voor vissersboten, vuurtorens, 
reddingswerkers, schelpenvissers, jut-

ters en strandingen.
Arnoud Voet brengt 
het in zijn boek uit-
gebreid in beeld met 
prentbriefkaarten en 
andere bijzondere 
foto’s uit privéverza-
melingen.
Het zwemmen ging 
oorspronkelijk 
vanuit een badkoets, 
waaruit men naakt 
de zee in ging. Maar 
absoluut niet in de 
felle zon. Een bruine 
kleur moest worden 
vermeden, die hoorde 
bij de gewone man die 
in de buitenlucht zijn brood moest 
verdienen. De betere stand meed de 

zon zoveel mogelijk en bleef liever 
bleek. Kustbewoners zelf gingen 
vrijwel nooit in zee.
Met het aanleggen van spoorlijnen 
voor trein en (stoom)tram en het 
uitbreiden en verbeteren van het 

wegennet kwam in het begin van de 
vorige eeuw ook het strandtoerisme 
voor de gewone man op gang. Al in 
1914 schreef ouis Davis zijn nog 
steeds succesvolle song We gaan 
naar Zandvoort bij de zee, we nemen 
broodjes en koffi e mee, oh het is zo’n 
zaligheid als je van de duinen glijdt’.

Ontwikkeling toerisme
Scheveningen begreep na het bouwen 
en het succes van het Kurhaus dat 
het verder moest inspelen op de 
nieuwe bron van inkomsten, dus het 
trekken van toeristen voor zee- en 
strandgenoegen. Dat was ook reden 
voor toestemming voor het bouwen 
in 1858 van Hotel Garni, het latere 
Grand Hotel. In 18 3 kwam daar het 
gerenommeerde Hotel d Oranje bij. 
Vanaf de jaren zestig van de vorige 

eeuw werden de lu e hotels echter 
door veranderend toeristengedrag suc-
cessievelijk gesloten: Palace-Hotel in 
19 5, het Grand-Hotel en het Savoy-
Hotel in 19 0. Hotel Des Galeries 
ging in 19 1-19 2 tegen de vlakte 

en het Kurhaus werd in 19 2 zelfs 
gesloten. De sloop zette zich daarna 
door: Grand-Hotel verdween in 19 4 
van de kaart, Place Hotel in 19 9 en 
hotel Seinpost in 19 . Dankzij weer-
stand van de bevolking is het Kurhaus 
gespaard gebleven en daardoor kon in 

19 9 een hernieuwd Kurhaus worden 
geopend.

Wereldattractie
De wandelpier gold als een wereldat-
tractie, waar kon je immers op een 
veilige manier zo’n eind de zee in 
wandelen. Nergens zoals in Scheve-
ningen. Op de pier stonden ook enkele 
telescopen opgesteld waardoor tegen 
een vergoeding de verre omstrek kon 
worden verkend. E tra belangstel-
ling kreeg de verhuurder als vanwege 
de stand van de aarde en de maan ’s 
avonds de ring van Saturnus zicht-
baar was. Vanaf de noordkant van de 
pier konden vanaf een aanlegsteiger 
pleziertochtjes worden gemaakt met 
rederijen als J.A. van der Schuyt, de 

emmerboot of een tender van de 
Holland-Amerika ijn met de ot-
terdamse groen-wit-groene band om 
de schoorsteenpijp.  

Bestelinformatie
t andle en lan de ede land e

d ee t i een it
a e an et te apelle aan den
el en i e e i aa
i de ete e e andel f te e tel

len ia it e e i et@
anad .nl f . it e e i et.nl

                                                                                     
ein Wolters 

ein @telf t.nl

a ruim twee jaar foto’s prentbriefkaarten uit zoeken en onderzoek had Arnoud Voet zijn boek 
‘ trandleven langs de ederlandse oordzeekust - ’ compleet. ecent rolden de  
pagina’s met uitvouwbare foto-omslag  en meer dan driehonderd kostelijke foto’s in zwart-wit en 
kleur van de pers. Daarmee zijn  oordzeekust badplaatsen in beeld gebracht: van adzand tot 

ottumeroog. atuurlijk ook bij lezers van De Oud-Hagenaar bekende strandplaatsen als er He-
ijde, ijkduin, cheveningen en Wassenaar hebben er een nadrukkelijke plek in gekregen en veel 
wat zich in acht decennia op of rond de stranden afspeelde.

- wee in het openbaar rokende baadsters, wat voor die tijd hoogst ongebruike-
lijk was. De brede wielen van de badkoets moesten voorkomen dat de kar in het 

zand zou wegzakken. -

- Het assenaarse lag in 19 7 veel drukte te verwerken van dagjesmensen. -

- A geladen terrassen onder parasols in 
cheveningen voor het drinken van een 

ver rissing. -

- De houten vlonder bij de paviljoens bezorgden in de jaren zestig de badgasten nogal eens 
splinters in de voeten en dat ga  de H O veel werk. -

- Onderaan een trap stond in ijkduin een strandpaviljoen waar men voor vij  cent van het 
toilet gebruik kon maken. -

- De Pier zoals hij ooit was. n 19  ging het op 18 poten rus-

tende andelhoo d oningin ilhelmina in vlammen op. -

                                                                                     

achtig jaar strandleven langs oordzeekust in woord en beeld

ruin orden a  n et de bedoelin



pagina  Dinsdag 19 april 2011 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

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.

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,-.

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

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.

Zomerse midweekarrangement 

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension)  -

Overnachten 
in stijl... 
Overnachten 
in stijl...   

Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige 
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern 
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en 
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op 
een steenworp afstand van het gezellige centrum.   

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
4e nacht inclusief 
ontbijtbuffet gratis!

AKZENT HOTEL 
VENUE WILLINGEN

Akzent Hotel Venue - Willingen 
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000 info@venuehotel.de

Prijs € 199 p.p.
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Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen  onsumenten aken  re hten oals erfre ht  belastingen en andere finan i le aken  w vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar Postbus    Den Haag  raag met vermelding van rubriek e hten en Pli hten

rf- en schenkingsrecht 

Overlijdensuitkering in AOW
i i n eten i de e li den it e
in in de alleen inde a
i e inde en. l pt dat

Inderdaad. In een vorige rubriek was 
de beantwoording niet compleet. Het 
gaat namelijk om minderjarige kinde-
ren’ en degenen voor wie de overlede-
ne grotendeels in het levensonderhoud 
voorziet (dus ook partners en kinderen 
die nog inwoonden). Voorts is het bruto 
bedrag van de overlijdensuitkering in 
feite ook netto, omdat er geen belasting 
en premies worden ingehouden.

Hartig woordje over erfenis
Mijn broer is helaas veel te vroeg ( 4) 
overleden. Mijn zus en ik zijn de enige 
erfgenamen. Nu had mijn broer een 
levensverzekering, die mijn zus uit-
betaald wil hebben, minus 2 procent 
belasting. Ik wil die graag voortzetten, 
zodat mijn kinderen later er wat aan 
hebben. Kunnen wij ons erfdeel naar 
eigen inzicht besteden  Wij hebben 
een goede notaris, maar ik krijg van 
hem maar geen antwoord. Misschien 
omdat mijn zus de oudste is en het dus 

voor het zeggen heeft  Ik hoop dat u 
mij kunt helpen, want ik wil alles graag 
achter de rug hebben.
De erfgenamen zullen hoe dan ook met 
elkaar tot overeenstemming moeten 
komen over de nalatenschap. Zoniet 
dan dreigen moeizame juridische 
procedures.
Dus u kunt uw wensen aan de notaris 
en aan uw zus duidelijk maken. Als er 
sprake is van een levensverzekering die 
tot uitkering komt, dan is het wel heel 
belangrijk, dat jullie als begunstigden 
op de polis staan (bijvoorbeeld als erf-
genamen). De uitkering wordt bij een 
ieder volgens de erfbelasting belast.
Die kan echter na de vrijstellingen 
nooit meer zijn dan 40 procent. De le-
vensverzekering kunt u waarschijnlijk 
niet voortzetten, omdat het om een heel 
andere situatie gaat.  kunt natuurlijk 
wel met de eventuele opbrengst een 
geheel nieuwe levensverzekering met 
als begunstigden uw kinderen afsluiten. 

iscaal lijkt ons dat niet zo aantrek-
kelijk. Er zijn wel betere manieren om 
later voor uw kinderen te zorgen.
Als de levensverzekering bijvoorbeeld 
een lijfrente is, die op een bepaalde 

leeftijd van uw broer tot uitkering komt 
en er geen begunstigde is opgenomen 
in de polis, dan vissen u en uw zus 
achter het net. Informeer bij de verze-
keringsmaatschappij en spreek eens 
een hartig woordje met uw zus, want 
zij moet u, al dan niet met hulp van de 
notaris, in de zaken kennen.  kunt 
overigens ook bij de notaris informatie 
inwinnen waarom de afwikkeling zo 
lang duurt.

estament wijzigen 
na overlijden partner

i n pa tne en i adden een a en
le in e een t en te en een
te ta ent. i i n pa tne i
aa e leden. n i n te ta ent t nd
dat i de eni e e f enaa a en i n
i f inde en e en el een le itie
edeelte. i a en adden een
inde en. taat e in i n te ta ent

dat i n e feni in d ie p tie e deeld
et den. a eli i n

t ee d te it een i eli
en i n pa tne . at e e t e
n al i te e li den et dat
de de deel dat i n pa tne a
e te d

Het is beter om uw testament zodanig 
te laten wijzigen dat het helemaal 
voldoet aan uw wensen in uw nieuwe 
situatie. Houd u uw testament over-
eind’ dan zullen de kinderen van uw 
overleden partner erven.

iscale zaken

Bijbetalen in het jaar 
dat men  wordt
i de aan ifte de in ten
ela tin i i i nd ideli
e de ela tin dien t de ela tin

e e ent dat i in dat aa aa
en e den. i et idee dat i

n eel ee et i etalen. een
n e e n de data an e aa

eden in e en aa dat an niet
ee . e aat dit n in i n e

Er vindt tijdsevenredige berekening 
plaats van zowel belastingen als 
premies. Dus de tarieven worden au-
tomatisch - aannemende dat u digitaal 
aangifte doet - aangepast op de eerste 
van de maand waarin u 5 jaar wordt. 
In uw belastingaangifte kunt u dat - 
hoewel wat ingewikkeld - terugvinden. 
Overigens dat u méér moet bijbetalen, 

kan ook te maken hebben met het feit 
dat u naast uw AOW ook een bedrijfs-
pensioen hebt gekregen. De Sociale 
Verzekeringsbank (de uitbetaler van 
de AOW, die overigens wel rekening 
houdt met uw heffi ngskortingen) en 
uw pensioenfonds betalen onafhanke-
lijk van elkaar uit.
Dat betekent vaak dat het pensi-
oenfonds (soms veel!) te weinig 
loonbelasting inhoudt op uw pensioen. 
De meeste mensen met bedrijfs-
pensioen die 5 jaar zijn geworden, 
krijgen dan ook een naheffi ng van de 
Belastingdienst doordat u per maand 
waarschijnlijk netto teveel van uw 
pensioenfonds heeft ontvangen.
Na het jaar dat u 5 jaar bent geworden 
komt dat vanzelf goed, want dan gaat 
de Belastingdienst u een voorheffi ng 
(over het betreffende jaar) opsturen, 
want de dienst wil natuurlijk wel op 
tijd zijn belastinginning doen. In het 
jaar dat u 5 jaar werd, had u ook een 
voorlopige aanslag kunnen aanvragen. 
Dan betaalt u belasting vooraf en hoeft 
u achteraf geen heffi ngsrente aan de 
Belastingdienst te vergoeden.

Ouder, gelukkiger en welvarender

We worden gelukkiger, ouder en ons welvaartsniveau neemt langzaam maar zeker toe. Dat zijn niet zomaar loze kreten, maar wetenschappelijk vastgesteld door onderzoeken van het Sociaal Cultu-

reel Planbureau in recente rapporten als ‘Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010’ en in het ‘Armoedesignalement 2010’. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen,

dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Economisch gezien is het met Neder-
land de afgelopen tien jaar crescendo 
gegaan. Het jaar 2000 was het beste uit 
onze geschiedenis en 2008 heeft dat 
zelfs nog overtroffen.
In die periode is de Nederlander er ge-
middeld op vooruit gegaan. De armoede 
liep verder terug. ,,Persoonlijk gaat het 
goed met de mensen: 80 procent zegt 
desgevraagd gelukkig tot zeer gelukkig 
te zijn. En dat geluk strekt zich verder 
uit dan alleen thuis, ook op het werk en 
met de baas, met vrienden en familie, 
met het inkomen, het huis en de buurt is 
men heel tevreden.’’
Een van de redenen is ook het stijgende 
gezondheidsniveau. De ouder wordende 
mens ontvangt meer pensioen gedu-
rende langere tijd. Wel vragen ouderen 
in de laatste levensfase om meer en 
langduriger zorg, die alleen daardoor al 
duurder wordt.
Opvallend is dat de familiestructuur 
directer is in rechte lijn, gebaseerd 
op ouders, grootouders en soms zelfs 
overgrootouders. En wat minder op 
zussen, broers, tantes en ooms, neven 
en nichten. De familiebanden zijn de 
afgelopen decennia meer op vriend-

schapsbanden gaan lijken en wat minder 
op verplichtingen.
Dankzij de AOW (sinds 195 ) en 
Algemene Bijstandswet (19 5) hoeven 
volwassen kinderen hun behoeftige 
ouders’ niet meer zo veel fi nancieel te 
ondersteunen. Minder draagkrachtige 
ouders zijn daardoor niet langer afhan-
kelijk van hun kinderen.
Wel worden de familienetwerken steeds 
comple er door echtscheidingen. Eind 
jaren ’50, beginjaren ’ 0 was het totaal 
aantal echtscheidingen jaarlijks nog 
5 00, in 2009 waren het er bijna 32.000.
De gemiddelde levensduur neemt ook 
nog steeds toe. Van bijna alle tijden is 
het wel zo dat mensen met een lage 
sociaal-economische status vaker 
ongezond leven dan mensen met een 
hogere: zij roken vaker, drinken méér 
alcohol, kampen vaker met overgewicht 
en eten vaker ongezond. Wel is het 
zo dat het aantal drugsgebruikers en 
probleemdrinkers niet meer groeit en de 
trend van (ernstig) overgewicht lijkt te 
stabiliseren. Overigens is nog steeds 40 
tot 50 procent van de Nederlanders te 
zwaar. Een op de negen kampt zelfs met 
ernstig overgewicht.

Het aantal rokers nam de afgelopen 
jaren, na jaren van stilstand, toch weer 
wat af. Maar Nederland kent met 2  
procent nog steeds een hoger percen-
tage rokers dan omringende landen. De 
doelstelling in de Preventienota van de 
regering, om in 2010 hooguit 20 procent 
rokers te hebben, is bij lange na niet 
gehaald.
Ongezonde leefgewoonten komen 
vaak in combinatie voor. Vooral onder 
groepen die weinig opleiding hebben 
genoten. Dat effect treedt op in alle leef-
tijdscategorie n.
De vergrijzing van de bevolking vertaalt 
zich in het aandeel van de 5-plussers. 
Dat zijn er nu 2,5 miljoen (25 procent), 
terwijl dat in 1950 nog slechts vijftien 
procent was. Over dertig jaar verwacht 
men dat tegenover iedere 5-plusser 
nog maar twee personen staan, die 
jonger zijn dan 5 jaar.
De inkomenssituatie van de Neder-
landers mag dan wel aanzienlijk zijn 
verbeterd in de afgelopen tien jaar, toch 
moet  bijna zeven procent van de ,9 
miljoen huishoudens leven onder de 
zogenoemde beleidsmatige inko-
mensgrens’, die netto nog iets onder 

de minimale uitkeringen ligt van de 
diverse groepen, mede door het moeten 
afbetalen van  schulden.
Van de 482.000 armoedige huishoudens 
rapporteert ruim elf procent onvol-
doende geld te hebben voor een warme 
maaltijd met vlees, vis of kip om de 
dag. Bijna 40 procent had niet genoeg 
geld om regelmatig nieuwe kleren te 
kopen. Meer dan een derde (3  procent) 
gaf aan (zeer) moeilijk te kunnen 
rondkomen.
In twee van de drie steden, otterdam 
en Den Haag, waar deze krant ver-
schijnt, is de armoede ook het grootst 
met een inkomen onder de beleidsma-
tige grens van boven de tien procent. In 

trecht is dat slechts’ ,  procent. Dat 
schijnt ook te komen doordat in trecht 
het aandeel niet-westerse allochtonen 
ruim twaalf procent lager is dan in de 
drie andere grote steden. Verhoudings-

gewijs komen onder allochtonen veel 
meer minima voor.
Gepensioneerden verkeren meestal 
boven de armoedegrens. Vrijwel iedere 

5-plussers ontvangt AOW, die vrijwel 
voldoende is om de noodzakelijke 
uitgaven en kosten van de sociale parti-
cipatie te betalen.
Toch zijn er nog enkele groepen boven 
de 5 jaar, die niet rond kunnen komen. 
Allereerst zijn dat degenen met een on-
volledige AOW-uitkering, waarbij het 
meestal gaat om allochtonen die later 
in Nederland zijn komen wonen. Vaak 
hebben zij ook geen aanvullend pensi-
oen opgebouwd, zodat zij afhankelijk 
zijn van aanvullende bijstand voor 
ouderen met alle gevolgen van dien.

e app ten i n te te inden p
. p.nl. apie en e ie i n te en

e in e ten te e i en.

Oók ouderen zijn steeds gelukkiger. Maar uit studies blijkt ook dat ‘de ouderdom met gebre-

ken’ komt, zij het veel minder dan vroeger. Natuurlijk hebben de onderzoeksresultaten be-

trekking op de algemene situatie van ouderen. Er zullen altijd mensen zijn die zich volstrekt 

ongelukkig voelen en die zwaar tobben met hun gezondheid.

Ouder, gelukkiger en welvarender
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Het zou uiteindelijk tot 10 mei 1940 duren voor 
de Duitsers ook Nederland binnenvielen. De 
Duitse plannen voor die aanval dateerden al 
van direct na de val van Warschau (28 septem-
ber 1939). Het plan voor de aanval op de age 

anden (Nederland, Belgi  en u emburg) had 
de codenaam all Gelb en was onderdeel van 
de aanval op rankrijk (codenaam all ot). De 
oorspronkelijk aanvalsdatum was vastgesteld op 
12 november 1939, maar werd om verschillende 
redenen steeds weer uitgesteld. Vlak voor zons-
opgang, e act om vijf v r vier, overschreden de 
Duitse troepen van het 18e eger onder generaal 
Von K chler en het e eger onder generaal Von 

eichenau van Groningen tot imburg de Ne-
derlandse grens. Het e eger viel via imburg 
en oostelijk Noord-Brabant Belgi  binnen en 
de troepen van het 
18e eger rukten op 
naar de Afsluitdijk, 
de Grebbelinie en 
de Moerdijkbrug-
gen. Het centrum 
van de Nederlandse 
verdediging was de 
Vesting Holland, 
grofweg de provincies 

trecht en Noord- en 
Zuid Holland. Binnen 
de Vesting Holland 
lagen de grote steden 
Amsterdam, trecht, 

otterdam en het 
regeringscentrum Den Haag, waar ook de hoofd-
kwartieren van de diverse legeronderdelen waren 
gevestigd. Het Duitse aanvalsplan behelsde een 
nog nooit op deze schaal vertoonde luchtlan-
dingsaanval op het regeringscentrum en de 
bruggen over de grote rivieren, die razendsnelle 
toegang zouden moeten verlenen tot het hart van 
de Vesting Holland. Duitsland zette voor deze 
spectaculaire luchtlandingsoperatie zijn volledige 
parachutisten- en luchtlandingskorps in. Het ver-
schil tussen parachutisten en luchtlandingstroe-
pen is dat parachutisten met een parachute uit een 
vliegtuig springen en luchtlandingstroepen met 
een transportvliegtuig of zweefvliegtuig achter de 
vijandelijke linies landen.

De bedoeling
De bedoeling was dat na inleidende bombarde-
menten eerst de parachutisten zouden afspringen 
en de beoogde doelen veroveren, waarna even 
later de luchtlandingstroepen ter versterking op 
de veroverde vliegvelden zouden landen. De 
vliegvelden rondom Den Haag (de vliegvelden 
Valkenburg, penburg en Ockenburg) zouden 
worden veroverd door de 22e uftlande-Division 
onder bevel van generaal Graf von Sponeck, 
terwijl otterdam (vliegveld Waalhaven en de 
Maasbruggen), Dordrecht (Zwijndrechtse brug-
gen) en de Moerdijkbruggen veroverd moesten 
worden door de e lieger-Division onder bevel 
van generaal Student. De Duitse troepen rond 
Den Haag zouden na het veroveren van de 

vliegvelden de residentie bin-
nentrekken en de regering, 
de legerleiding en de ko-
ninklijke familie gevangen 
nemen, in de verwachting 
zo een snelle overgave van 
de Nederlandse troepen 
af te dwingen. De brug-
gen over de grote rivieren 
moesten veroverd worden 
om een snelle inval in de 
Vesting Holland mogelijk 
te maken voor de tanks van 
de Duitse 9e pantserdivisie, 
die zo snel mogelijk door 
Noord-Brabant richting de 
Moerdijkbruggen zou op-

rukken. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 waren 
de Duitse bommenwerpers en transportvliegtui-
gen op grote hoogte over Nederland gevlogen 
om de indruk te wekken dat zij op weg waren 
om Engeland aan te vallen. Boven de Noordzee 
keerden zij echter om en vielen precies op de ge-
plande tijd (03.55 uur) vanuit westelijke richting 
de beoogde vliegvelden aan.

Den Haag verrast
Alle drie de vliegvelden rond Den Haag werden 
door de aanval volledig verrast. Bij Valkenburg 
werd een deel van de bewakingstroepen door de 
inleidende bombardementen van het vliegveld 
verjaagd ofwel gevangen genomen door de 

gelande parachutisten. De overige troepen boden 
hevige tegenstand, maar konden niet verhinde-
ren dat het vliegveld in Duitse handen viel. De 
verovering van het vliegveld bleek echter voor 
de Duitsers een Pyrrusoverwinning te zijn. Het 
vliegveld was in mei 1940 nog in aanleg en de 
grasmat bleek voor de zware transporttoestellen 
te drassig. De gelande toestellen zakten tot hun 
assen in de bodem en waren, voor zover zij niet 
door de strijd beschadigd waren, niet meer in 
staat om op te stijgen en maakten zodoende de 
landing voor volgende toestellen onmogelijk. Een 
aantal vliegtuigen durfde het aan in de omlig-
gende weilanden te landen of op het strand tussen 
Katwijk en Scheveningen. Een groot deel van 
deze toestellen raakte daarbij zo beschadigd dat 
ook zij niet meer konden opstijgen. Bij vliegveld 

penburg deden zich vergelijkbare taferelen 
voor. Ook hier veroorzaakte de inleidende 
bombardementen bij een deel van de bewa-
kingstroepen paniek, waarop deze wegvluchtten 
richting ijswijk (Hoornbrug). Het grootste deel 
van de Nederlanders bleef echter op hun post en 
slaagden erin de Duitse parachutisten zodanig op 
te houden dat het vliegveld nog in Nederlandse 
handen was op het moment dat de eerste golven 
transportvliegtuigen met luchtlandingstroepen op 
het veld landden. Vliegtuig na vliegtuig werd in 
brand geschoten door de mitrailleurs die rondom 
het vliegveld waren opgesteld. Ook de verspreid 
opgestelde luchtafweer slaagde erin een fors 
aantal Duitse toestellen neer te halen. iteindelijk 
slaagden de Duitsers erin het vliegveld te verove-
ren, maar vliegveld penburg was onbruikbaar 
geworden door het grote aantal vliegtuigwrak-
ken dat verspreid over het veld lag. De volgende 
Duitse transporttoestellen moest landen op de 
rijksweg Den Haag- otterdam, ofwel verspreid 
in de omliggende polders. Sommige toestellen 
kwamen ver van het beoogde vliegveld terecht in 
de buurt van Gouda of bij Hoek van Holland.

Ockenburg beschoten
Vliegveld Ockenburg, bij oosduinen, werd niet 
gebombardeerd, maar vlak voor de parachutis-
ten neerkwamen hevig beschoten door Duitse 
vliegtuigen. De bewakingstroepen boden ook hier 
hevige tegenstand, zodanig dat toen het vliegveld 
uiteindelijk door de Duitsers veroverd was, de in 
puin geschoten transporttoestellen ook hier het 
vliegveld versperden en er geen landingen meer 
mogelijk waren. Hier probeerden de Duitse trans-
porttoestellen te landen in de duinen of op het 
strand bij Kijkduin. Het grootste deel van de daar 
gelande toestellen kon hierna niet meer opstijgen. 
De verovering van de drie vliegvelden rondom 
Den Haag vergde van de Duitse troepen zodanig 
meer moeite en tijd dan zij gepland hadden, dat 

de Nederlandse legerleiding, onder opperbevel 
van generaal Henri Winkelman, er in slaagde de 
eerste verdediging zodanig te organiseren dat de 
Duitsers het binnentrekken van de residentie on-
mogelijk werd gemaakt. Bij Valkenburg werden 
de belangrijke verkeersknooppunten Den Deijl 
bij Wassenaar en de Haagse Schouw bij eiden al 
snel terugveroverd op de Duitsers, bij penburg 
lukte het een stevige verdediging op te bouwen 
langs de westelijke kant van de 
Vliet en bij Ockenburg beletten 
Nederlandse troepen de Duitsers 
de toegang tot Den Haag bij Meer 
en Bos. In de loop van de ochtend 
werd de Nederlandse tegenaanval 
ingezet. Na hevige gevechten wer-
den alle drie de vliegvelden weer 
door de Nederlanders heroverd: 
Ockenburg en penburg in de 
voormiddag en Valkenburg tegen 
half zes in de namiddag. Bij deze 
gevechten onderscheidde sommige 
eenheden of personen zich op 
uitzonderlijke wijze. Zo had de 
bataljonscommandant van het 3e 
bataljon van het 4e egiment Infanterie (III-4 I), 
majoor Mallinckrodt, een groot aandeel in de 
herovering van vliegveld Valkenburg. Bij pen-
burg onderscheidde 2e luitenant George Maduro 
zich bij de verovering van Villa Dorrepaal aan de 
Vliet bij Park eeuwenbergh. Het lukte hem met 
een stormaanval over de Oude Tolbrug de Duit-
sers uit de villa te verdrijven en krijgsgevangen 
te maken. George Maduro, naar wie Maduro-
dam is vernoemd, sloot zich na de Nederlandse 
capitulatie aan bij het verzet. In 1943 werd hij 

gearresteerd en belandde uiteindelijk 
in het beruchte concentratiekamp 
Dachau, waar hij op 9 februari 1945, 
vlak voor de bevrijding van het kamp 
door de Amerikanen, overleed. 

entrum oosduinen
Bij Ockenburg vonden felle ge-
vechten plaats tot in het centrum 
van oosduinen, waar de Duitsers 
doordrongen tot het kruispunt bij de 
Kijkduinsestraat-Prins Hendrikstraat 
(nu Pissuissestraat-Symfoniestraat), 
waar ze door Nederlandse troepen, 
opgesteld bij de toenmalige verffabriek 
van Premier’ werden teruggedreven. 
Een grote groep Duitsers, iets meer 
dan driehonderdvijftig man waaronder 
generaal Graf von Sponeck, bleef na de 
herovering van vliegveld Ockenburg weerstand 
bieden vanuit de bossen rond Villa Ockenbrugh, 
waar zij zich hadden ingegraven. Toen Neder-
landse troepen hen hier in de nacht van 11 op 
12 mei wilde aanvallen, bleken de Duitsers in 
de avond daarvoor vertrokken te zijn. Deze 
waren in alle stilte richting Wateringen gelopen, 
hadden daar gevechten geleverd met aldaar 
gelegerde troepen en waren doorgetrokken, 
deels met gestolen VIOS-bussen, richting Den 

Hoorn en ’t Woudt. In de loop van 12 mei werd 
een Nederlandse aanval op ’t Woudt ingezet. 
De aanval strandde echter op Duitse weerstand 
in Den Hoorn. Toen uiteindelijk ’t Woudt werd 
bereikt waren Von Sponeck en zijn troepen 
alweer gevlogen. In de avond van 12 mei bereikte 
de groep Von Sponeck Overschie, waar zij zich 
aansloten bij een grote groep Duitsers die zich 
staande had weten te houden ten zuiden van Delft 
en ook naar Overschie was getrokken. Een dag 
later zouden deze Duitsers nog versterkt worden 

door een groep Duitse luchtlandingstroepen 
vanuit het Westland, die zich opgehouden hadden 
in het Staalduinse Bos bij Hoek van Holland. De 
overgebleven Duitsers bij vliegveld Valkenburg 
hadden zich verschanst in het dorp Valkenburg, 
waar zij tot aan de Nederlandse capitulatie wer-
den ingesloten. Een kleinere groep Duitsers was 
ingesloten in de duinen bij Wassenaarse Slag. Al 
met al was de luchtlandingsaanval op Den Haag 
voor de 22e uftlande-Division uitgelopen op 
een regelrecht fi asco.

otterdamse regio
Het in otterdam-Zuid gelegen vliegveld 
Waalhaven, in die tijd samen met Schiphol het 
belangrijkste vliegveld van Nederland, werd 
in de vroege morgen van 10 mei 1940 
eveneens gebombardeerd. Een deel van 
de bewakingstroepen trok zich in paniek 
terug richting otterdam. De achtergeble-
ven troepen verdedigden het vliegveld fel 
tegen de inmiddels gelande parachutisten, 
maar toen ook de luchtlandingstroepen op 
het vliegveld wisten te landen werd de 
overmacht te groot en viel het vliegveld 
in Duitse handen. Inmiddels waren wa-
tervliegtuigen met Duitse troepen geland 
bij de Maasbruggen in het centrum van 

otterdam. Deze veroverden de bruggen 
ter weerszijde van het Noordereiland en 
bezette deze. Zij werden versterkt door 
een eenheid parachutisten die geland 
was bij het eyenoord stadion. Vanaf 
vliegveld Waalhaven rukten de Duitsers 
op naar de Maasbruggen. Nederlandse troepen 
probeerden de aansluiting van de vanaf Waalha-
ven oprukkende Duitsers met de Duitse bezetting 
van de Maasbruggen te voorkomen en richtte 
hiertoe een verdediging op in de omgeving van 
het Afrikaanderplein. Na felle gevechten wisten 
de Duitsers echter de Nederlandse verdedigers 
uit te schakelen en tegen het einde van de middag 
was geheel otterdam-Zuid in Duitse handen. 
In de volgende dagen wisten de Nederlanders 
de Duitsers te beletten hun positie verder uit te 
breiden in otterdam-Noord, maar slaagden er 
niet in de Maasbruggen te heroveren.

Moerdijkbruggen
Ook bij Dordrecht vielen de verkeersbrug en de 
spoorbrug over de Oude Maas al in de vroege 
ochtend van 10 mei 1940 in Duitse handen. Te-
vens waren grote aantallen parachutisten geland 
op het Eiland van Dordrecht, tussen Dordrecht 
en de Moerdijkbruggen. Na felle gevechten 
werd het plaatselijke hoofdkwartier van de 
Nederlandse troepen, de villa Amstelwijck bij 
Wieldrecht, door de Duitsers veroverd. Pogingen 
om de Duitsers van het Eiland van Dordrecht te 

verdrijven liepen op niets uit. iteindelijk moest 
het Nederlandse leger zich op 13 mei 1940 van 
het Eiland van Dordrecht terugtrekken.
De Moerdijkbruggen werden in de vroege och-
tend van 10 mei 1940 van beide zijden aangeval-
len door Duitse parachutisten. Deze wisten de 
bruggen in snel tempo te veroveren. De Neder-
landse verdedigers, die door een zwaar inleidend 
bombardement hevig in verwarring waren ge-
bracht, werden door een Duitse overmacht over-
rompeld en voor het grootste deel krijgsgevangen 
gemaakt. Vanuit het zuiden werden pogingen 
gedaan om de Moerdijkbruggen te heroveren, 
maar deze liepen op niets uit. Te hulp geschoten 

ranse pantsertroepen werden bij Zevenbergsche 
Hoek zwaar gebombardeerd en moesten zich 

terugtrekken. Aan het einde van de middag van 
12 mei 1940 rolden de eerste Duitse tanks van de 
9e pantserdivisie over de Moerdijkbrug.

 mei 
Aan het einde van de 13e mei 1940 was de situ-
atie kritiek. De Duitse tanks hadden otterdam 
bereikt, maar werden opgehouden bij de Maas-
bruggen doordat het noorden van otterdam nog 
stevig in Nederlandse handen was.
De bevelvoerende generaal van de Duitse troe-
pen, generaal Schmidt, had opdracht gekregen 
met alle mogelijke middelen het Nederlandse 
verzet in otterdam te breken zodat een verder 
oprukken van de Duitse tanks mogelijk werd. 
Hiertoe bereidde hij een tankaanval voor en 
vroeg ter ondersteuning hiervan bij het opper-
bevel een luchtaanval aan op de Nederlandse 
stellingen. Aan de commandant van otterdam, 
kolonel Scharroo, stuurde hij een ultimatum om 
zich over te geven. Het eerste ultimatum werd 
door de Nederlandse commandant afgewezen, 
daar het niet voorzien was van een vermelding 
van rang en een handtekening. De Duitse gene-

raal Schmidt schreef een tweede ultimatum, maar 
terwijl de Nederlandse onderhandelaar terugliep 
met het nieuwe ultimatum verschenen de Duitse 
bommenwerpers boven otterdam. Pogingen om 
met rode lichtkogels aan te geven dat het bom-
bardement wegens in gang zijnde onderhande-
lingen niet moest doorgaan werden door de helft 
van de bommenwerpers niet gezien en otterdam 
werd zwaar gebombardeerd. Bijna 1.000 mensen 
kwamen om, 8.000 raakten dakloos, 30.000 
woningen, winkels, bedrijfs- en andere gebouwen 
werden verwoest.

otterdam capituleerde en onder dreiging van 
volgende bombardementen op trecht, Den 
Haag, Amsterdam en Haarlem capituleerde ook 
Nederland. Op 15 mei werd in een schoolge-
bouw in ijsoord door generaal Winkelman de 
capitulatie van Nederland ondertekend. Alleen 

in Zeeland werd de strijd nog 
doorgevoerd. Op 1  mei moest 
ook daar de strijd, na een bombar-
dement op Middelburg, worden 
opgegeven.
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Aad Spanjaard
aad pan aa d@ etnet.nl

Nadat de Duitse Führer Adolf Hitler vanaf 1936 het ene na het andere Euro-
pese gebiedsdeel annexeerde (1936 herbezetting Rijnland, maart 1938 Oos-
tenrijk, september 1938 Sudetenland, maart 1939 Bohemen en Moravië) ging 
Nederland op 28 augustus 1939 over tot algemene mobilisatie. Even daarvoor 
waren al 50.000 man onder de wapenen geroepen. Op 1 september 1939 viel 
Duitsland Polen binnen. Op 3 september verklaarden Engeland en Frankrijk de 
oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was begonnen.

Boek over De Slag om Vesting Holland: Duitse bezetter verslikte zich in de vliegvelden Valkenburg, penburg en Ockenburg

e e identie a  ic  niet omaar e onnen

- erzet langs de weg in mei 19 , op de achtergrond is te zien dat ook de brommer in dien tijd nog als militair 
voertuig dienst deed illustratie uit het boek .- - ederlandse militairen in mei 19  illustratie uit het boek . -

- Duitsers op de harloise Hooge Dijk illustratie uit het boek . -

- oldaten van het - 71  op het strand bij assenaarse lag illustratie uit het boek .-

- 9de Pantzerdivisie in otterdan, mei 19  illustratie uit het boek .-

- Duitse parachutisten illustratie uit het boek . -

- u-  ijksweg Del t illustratie uit het boek . -

in u  e emplaar
door te pu elen
Eind april komt bij de Delftse itgeverij Elmar het vijfde deel uit van de serie His-
torische routes: De Slag om Vesting Holland - langs de sporen van de Duitse aanval 
rondom Den Haag, Delft, Dordrecht en otterdam, 10-15 mei 1940.Het boek is geschreven door Aad Spanjaard, die al vaker in De Oud-Hagenaar publi-
ceerde. Met de Sudoku-prijsvraag in dit nummer (pagina 15) kunt u een van de drie 
beschikbaar door de uitgever beschikbaar gestelde e emplaren winnen.Op deze middenpagina vindt u een beknopte samenvatting van het relaas dat het boek doet, e clusief door Aad Spanjaard voor de lezers van deze krant geschreven. 

Het boek vertelt de gebeurtenissen van de meidagen 1940 tijdens de Duitse inval in 
ons land binnen de Vesting Holland, d.w.z. de luchtlandingen rond Den Haag, ot-
terdam, Dordrecht en Moerdijk. Met name de luchtlandingen rond Den Haag liepen 
voor de Duitsers uit op een grote mislukking, waarvan de pijnlijke gevolgen voor 
hen nog lang voelbaar zouden blijven. Het boek, de Slag om de Vesting Holland, geeft uitleg over de gebeurtenissen en is voorzien van routes en plattegronden die de 
lezer langs de verschillende historische plekken leiden.Bestelinformatie vindt u achteraan het artikel. Wie het boek bestelt, maar het k 
wint met de puzzel, krijgt zijn of haar aanschafbedrag bedrag door de krant terugbe-
taald. Geen reden dus om te aarzelen met bestellen!
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r op uitr op uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoon-
stellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door 
het entraal n ormatiepunt Ouderen PO . Actuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt 
u altijd in de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org, o  neem tele onisch contact op met arco Daane via 7   8 1.

Binnenkort
Vitaliteits  geheugentraining 
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.

og tot  mei
Beestachtig Den Haag 
Tentoonstelling van het Haags Gemeentearchief 
over de Haagse Dierentuin (1863-1968) en vooral 
de dieren daar. Aanleiding: de verwerving door 
het Haags Gemeentearchief van een aquarel van 
H.M. Horrix, voorstellende ‘Een ritje op de olifant 
in De Haagse Dierentuin’. Met foto’s, affiches, 
filmbeelden, een plattegrond en een bijzonder 
‘leeuwendiorama’ (bruikleen van het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Naturalis Leiden). Haags 
Informatie Centrum (Atrium Stadhuis), maandag 
t/m vrijdag 7.00-19.00 uur, donderdag tot 21.00 uur 
en zaterdag 9.30-17.00 uur, toegang gratis. 
 
Dinsdag  april
Allehaagse 
Acht Haagse kunstinstellingen werkten samen aan 
een bijzonder community art project. In ‘Allehaagse’ 
ontmoeten amateurs en professionals elkaar in een 
voorstelling met dans, theater, muziek en comedy. 
Lucent Danstheater, Spuiplein 150, première 18.30 
(deur open: 17.30 uur), tweede voorstelling 21.30 
uur (deur open 20.30 uur), toegang € 12,-, met Ooi-
evaarspas € 6,-. Reserveren: Bespreekbureau, tel. 
(070) 880 03 33. Informatie: http://allehaagse.nl/.

Woensdag  april
edichten en pianomuziek

Woej Leidschendam-Voorburg brengt een intiem 
cultureel programma met pianist Maarten de Groot 
en dichteres Miep van Mierlo – muziek en gedichten 
over liefde, verdriet en verlangen. Wijk- en dien-
stencentrum Noord, Duivenvoorde 262, Leidschen-
dam, 13.30 uur, toegang € 2,-. Voorafgaand kunt u 
mee-eten bij de Woej Wereldtafel: aanvang 12.00 
uur, kosten € 5,-. Reserveren: Wijkservicepunt 
Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, Leidschendam, 
werkdagen 10.00-12.00 uur, tel. (070) 301 87 84.

Binnenstad lassiek
In Den Haag worden regelmatig gratis lunchcon-
certen aangeboden. ‘Binnenstad Klassiek’ van 
VÓÓR Welzijn zorgt dat u erbij kunt zijn, samen 
met andere muziekliefhebbers. U reist samen met 
het openbaar vervoer naar de concertlocatie. Op 
20 april is er een concert voor viool en orgel in de 
Kloosterkerk op het Lange Voorhout. Inschrijven, 
meer informatie en het volledige programma: 
buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, tel. 
397 60 01.

Donderdag  april
acht der irondijnen

Van 18 t/m 21 april staat Bibliotheek Ypenburg 
in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De 
solovoorstelling ‘De Nacht der Girondijnen’, geba-
seerd op Jacques Pressers gelijknamige novelle, 
vertelt het verhaal van de Joodse Jacques Suasso 
Henriques, die in 1944 als lid van de Joodse Orde-
dienst zelf op transport werd gesteld. Acteur Klaas 
Hofstra brengt dit verhaal in een indrukwekkende 
theatermonoloog. Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 
8, 19.30-21.30 uur, toegang voor bibliotheekleden 
€ 3,- en voor niet-leden € 5,-. Reserveren: tel. 353 
86 11
.
Zaterdag  april
Patt  Brard in Halve Maan
Op zaterdag 23 april a.s. ontvangen Rob Hekman 

en René Marquard van Omroep Rijswijk van 14.00 
tot 16.00 uur Patty Brard, in Grand Café De Halve 
Maan, aan het Gen. Eisenhowerplein 25 in Rijswijk. 
U bent van harte welkom om de radio-uitzending 
daar live bij te wonen. In 1955 geboren in Neder-
lands-Nieuw Guinea als Petula Louise Brard kwam 
Patty, met haar ouders, in 1966 naar Nederland 
waar zij zich vestigden in Rijswijk.  Na een opleiding  
tot directiesecretaresse bij Schoevers trad zij in 
1977 toe tot de immens populaire meidengroep 
Luv. Omroep Rijswijk is te beluisteren via de kabel 
(92.2) en de ether (105.9). Meer info:
www.rtvrijswijk.nl

Maandag  april
Meezingen in utherse erk
Op maandag 25 april 2011 is de derde Culturalis 
Residentie Scratch. De Misa Criolla en de Misa Por 
La Paz van A. Ramirez wordt dan in de Lutherse 
Kerk van Den Haag door het grootste koor van Den 
Haag van meer dan 200 zangers. De zangers die 
aan het project meezingen of willen gaan meezingen 
zijn overwegend 50+. Men kan zich als (amateur)
zanger aanmelden. Repetitie: 11.00 uur – 16.00 uur. 
Sing Along Events, telefoonnummer: 071 - 361 94 
86 of online aanmelden via www.singalongevents.nl 
Alleen naar de uitvoering komen luisteren om 16.30 
uur kan ook. De Lutherse Kerk is te vinden aan de 
Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.

Vanaf mei
ondvaarten en -ritten

Wegens groot succes stelt de gemeente Den Haag 
ook dit jaar rondvaarten en rondritten ter beschik-
king aan mensen met een beperking. Zij kunnen 
Den Haag als ‘toerist in eigen stad’ ontdekken. 
Aanmelden is mogelijk voor de Willemsvaart op 18 
mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus of 21 september; 
voor de Ooievaart op 24 mei, 28 juni, 26 juli, 30 
augustus of 27 september; en voor rondritten met 
de Gouden Koets op alle zaterdagen in de maanden 
mei t/m september. Let op: de rolstoel kan niet mee, 
er is geen personenlift, u moet soms diep bukken 
(bruggen!) en er wordt dit jaar een kleine bijdrage 
gevraagd. Aanmelding of meer informatie: Yvonne 
Roos, tel. (070) 365 06 00 (maandag, dinsdag of 
donderdag) of e-mail doevoorallmee@voorall.nl.
 
 mei t m  juni

Henri Jacobs bij Heden
 Van 1 mei t/m 18 juni 2011 is een deel van de serie 
journaaltekeningen van de in Brussel woonachtige 
kunstenaar Henri Jacobs bij  Heden te zien. De 
tentoonstelling wordt zondag 1 mei om 13.00 uur 
feestelijk geopend. Op het moment staat de teller 
van de serie journaaltekeningen op 489 stuks. Deze 
journaaltekeningen maakt Jacobs sinds 2003 en 
het eind van deze serie is voorlopig niet voorzien. 
Bij journaaltekeningen moet niet gedacht worden 
aan nieuws of aan een krant, maar meer aan een 
dagboek. Een visueel dagboek, van ‘de actualiteit 
van mijn blikveld’, zoals Jacobs het zegt.
De onderwerpen van deze tekeningen tonen de volle 
reikwijdte van het kunstenaarschap van Jacobs. 
De onderwerpen kunnen geometrisch abstract zijn 
weergegeven of figuratief. Soms zijn ze filosofisch 
van aard, andere zijn weer grappig.  
Heden is te vinden aan de Denneweg 14a, geopend 
op woensdag t/m zaterdag en elke eerste zondag 
van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info: 
www.heden.nl

Vanaf dinsdag  mei
Broeders van Maastricht 
De broederscholen in Den Haag hebben een 
belangrijke stempel gedrukt op het onderwijs en 
de vorming van duizenden katholieke jongens en 
jongemannen in Den Haag en omgeving. Deze ten-
toonstelling brengt die geschiedenis in beeld. Haags 
Gemeentearchief, Spui 70, dinsdag t/m vrijdag 
9.30-17.00 uur, toegang gratis.   055 - 5059500   ·    WWW.BTRREIZEN.NL

Al

 55 jaar de bestein
50 Plus ReizenBTR nternational

Senior Hotels
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:

SENIOR HOTEL DE FOREESTEN    v.a. € 269,00
enieten van de bosrijke Veluwe met haar 

gezellige stadjes! U verblijft  in het pitt oreske 
dorpje Vierhouten waar volop fi ets- en 
wandelmogelijkheden zijn.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

• logies in 2-persoonskamer met toilet en  
   douche/bad
• uitgebreid ontbijtbuff et
• gevarieerde lunch met koffi  e/thee of goed   
   verzorgd lunchpakket

• uitstekend 3-gangendiner
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00 - 23.00 uur   
   drankjes met keuze uit: koffi  e, thee,   
   frisdranken, vruchtensappen, bieren, 
   jenevers en wijnen

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 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

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

€ 386,-

BTR Senior Hotels zijn door BTR Internati onal geselecteerd op eigen identi teit en charme. 
Voor méér BTR Senior Hotels bezoek onze website www.BTRREIZEN.nl of bel 055-50 59 500.

vanaf€ 232,-

vanaf€ 269,-

klassiek aan het

Spuiplein

Dr Anton Philipszaal & 
Lucent Danstheater 
zo 24 & ma 25 april 
www.philipszaal.nl

070 88 00 333

Lisztomania
Pasen met Liszt

met o.a. Bram van der Vlugt en Enrico Pace

41-020_ enHaag en raal 12 1 1.indd   2 12-04-2011   13:33:20



       

CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 18

UW :
Haagse  
Dag krijgt vorm
Op zaterdag 4 juni 2011 zal het Stadhuis aan 
het Spui helemaal in het teken staan van de 
Haagse 55  Dag  het grootste evenement 
voor 55-plussers in onze regio. Met dit jaar 
een e tra feestelijk tintje, want de 55  Dag 
viert zijn 15-jarig jubileum! Van 10.00 tot 
1 .00 uur kunt u dat komen meevieren onder 
het motto eef K E rijk!’

  kunt na-
tuurlijk weer 
struinen over 
de informa-
tiemarkt en 
terecht op de 
welbekende 
boulevards’ 

links en rechts boven het Atrium. Daar 
vindt u gezondheidstesten en -adviezen van 
HWW, voedings- en gezondheidsadvies van 

lorence en massages of voetre  e therapie 
van WZH. adio West zal aanwezig zijn met 
een live-uitzending van Ik hou van Holland’ 
en zal u laten ervaren hoe het is om voor 
de camera te staan. De gemeente Den Haag 
richt een itheidsplein met fi theidstesten in 
en HO  een Talentenplein, om uw talenten 
en de mogelijkheden daarvoor te ontdek-
ken. Verder kunt u kennismaken met nieuwe 
media (Skype, acebook, Twitter…) en met 
de reddende engelen’ van StudentenKar-
wei. Op het Spuiplein laat de Bartiméus 
Belevingstent u beleven wat kleur en zicht 
in mens en maatschappij teweegbrengen 
en staat de ANBO-informatiebus over 
pensioenen. Natuurlijk is er ook dit jaar een 
uitvoerig podiumprogramma met muziek, 
dans, spel en show  en CIPO brengt een spe-
ciale informatieve K E rijke Krant uit’, 
in samenwerking met De Oud-Hagenaar. De 
presentatie van deze Haagse 55  Dag zal in 
handen zijn van de populaire Agnes Kamstra 
van Omroep West. Op www.haagse55plus-
dag.nl kunt u alle verdere vorderingen van 
het programma volgen.

Het is een veelgehoorde uitdrukking: ‘Vroeger was alles beter.’ Oftewel: het is niet meer 
zo gezellig in ederland. Bij nader inzien blijkt dit lang niet altijd waar te zijn. Vooral de 
leefomstandigheden in ederland zijn verbeterd. Maar soms klopt deze uitspraak juist 
heel goed  bijvoorbeeld als we het hebben over dagopvang.

www.cipo.org
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Vroeger konden veel ouderen ge-
bruikmaken van opvang overdag, in 
de vorm van activiteiten en begelei-
ding (bijvoorbeeld vervoer van en 
naar huis). Sinds 2010 is dat helemaal 
veranderd, althans: de opvang die 
wordt bekostigd vanuit de AWBZ.
Tegenwoordig hebben alleen ouderen 
met een zware chronische beperking 
nog recht op zorg of begeleiding uit 
de AWBZ-pot. eeftijdgenoten met 
een lichtere beperking of zonder 
sociale contacten mogen daar geen 
gebruik meer van maken. Sindsdien 
moeten bijvoorbeeld veel eenzame 
ouderen hun plek op de dagopvang 
missen  vaak hun enige a  eiding.
Gelukkig zijn diverse organisaties 
in dat gat gesprongen. Zorgcentra 
en welzijnsinstellingen zijn (soms 
samen) nieuwe dagopvangmogelijk-
heden gestart, waar ouderen zonder 
indicatie terecht kunnen. Woon-
zorgcentrum De Waterhof begon in 
september 2010 samen met Stichting 
MOOI het Grand Café Ontmoe-
tingscentrum (GCO). Dat is speciaal 
bedoeld voor mensen die uit de boot 
dreigen te vallen’. Het richt zich op 
licht dementerenden en eenzame 
ouderen die door de steeds strengere 
indicaties thuisblijven  terwijl juist 
voor deze mensen opvang zo belang-
rijk is. Ze lopen het gevaar thuis af te 
stompen.

Drempelloos
Het Grand Café is laagdrempelig, of 

misschien moeten we wel zeggen: 
het heeft helemaal geen drempel. 
Iedereen moet hier kunnen komen. 

Niets moet,’ vertelt gastheer Jan 
Bernard Oostwoud. Onze bedoeling 
is vooral dat we er zijn . We vormen 
een ontmoetingscentrum waar de 
bezoekers koffi e kunnen drinken met 
elkaar. En we bieden mogelijkheden 
voor andere activiteiten als ze dat 
willen. We zetten dus geen sjoelbak 
neer, maar bieden eerst en vooral 
een luisterend oor. Pas als er dan een 
behoefte aan iets wordt geuit, maken 
we daar werk van.’
Dit begon met vijf vaste cli nten, 
maar heeft inmiddels geleid tot twee 
koffi eochtenden in een heel open 
sfeer ( de bezoekers babbelen echt 
over de meest uiteenlopende onder-
werpen met elkaar!’) en vier clubs. Er 
zijn een Indische club waar Indische 
en niet-Indische ouderen met elkaar 
eten, drinken en muziek luisteren, 
een wandelclub voor iedereen die 
naar buiten wil (ook met rolstoel of 
rollator), een mannenclub en een 
vrouwenclub.

Mannenclub
Steeds meer mensen weten de weg te 
vinden naar het Grand Café, en iedere 
activiteit heeft een aantal vaste be-
zoekers. Zij waarderen het initiatief, 
omdat het mogelijkheden realiseert 
waaraan behoefte is. De mannen-
club was een wens van een bezoeker 
die vond dat veel activiteiten te 

vrouwgericht waren,’ aldus 
Jan Bernard. Hij wilde ook 
wel eens als mannen onder 
elkaar  praten over politiek, 
techniek, voetbal e.d., of 
samen klaverjassen of bil-
jarten, en miste zoiets.’ Zijn 
wens werd ingewilligd. Het 
Grand Café Ontmoetings-
centrum wordt dus echt van 
onderaf ingevuld.

Vrijblijvend
Het Grand Café is hele-
maal geen plaats om eens  ink je hart 
te luchten of om hulp voor een be-
paald probleem te zoeken. Het is veel 
vrijblijvender. De mogelijkheid van 
doorverwijzing naar hulpverlening is 
bijvoorbeeld alleen op de achter-
grond aanwezig. Er moet niets. Veel 
mensen met een begin van dementie 
zijn huiverig voor hulpverlening,’ 
weet Jan Bernard. Vaak uit angst of 
schaamte. Bij ons hoeven ze voor zo-
iets niet bang te zijn. Tegelijk hebben 
ze de zekerheid dat er altijd iemand 
voor hen is, zonder verplichtingen.’ 
Een indicatie is ook niet vereist om 
deel te nemen. 
Daarbij zijn ook mantelzorgers van 
harte welkom. Zulke familieleden 
en andere naasten melden zich ook, 
omdat ze zien dat dit iets is voor 
bijvoorbeeld hun moeder of buurman. 
Het is echt een plek voor een grote 
groep mensen die elders nog niet of 
niet meer terecht kan. We willen het 

ook aantrekkelijk maken om hier 
warm te komen eten,’ schetst Jan 
Bernard de mogelijkheden. Eenzame 
mensen verpieteren thuis vaak snel. 
Hier vinden ze een goede maaltijd en 
mensen om zich heen.’

nformatie
Het Grand Café Ontmoetingscentrum 
in de Waterhof (Polanenhof 130, 
Den Haag, bereikbaar op maan-
dag, donderdag en vrijdag via Jan 
Bernard Oostwoud, tel. 0 0-890 20 
00, mobiel 0  14 8  21 48 of e-mail 
jboostwoud wzh.nl) is bedoeld voor 
mensen uit Moerwijk.
Deze vormen van dagopvang bestaan 
echter ook op andere plaatsen in de 
stad. Meer weten  CIPO heeft er een 
handig overzicht van gemaakt.  
kunt het bij ons ophalen in Het Nut-
shuis, iviervismarkt 5, of aanvragen 
via tel. (0 0) 3 4 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.

V AA  H  PO

Het strandseizoen begint 
over een tijdje. k zou samen 
met mijn vrouw een dagje 
naar cheveningen willen, 
maar zij is slecht ter been. 

In Den Haag en Kijkduin zijn speciale 
strandrollators, strandrolstoelen en 
drijvende strandrolstoelen te huur.  
kunt daarmee kennismaken tijdens 
het feestelijke Voorall Strandevent, op 
donderdag 19 mei. 
Volgende keer meer daarover  of bel 
alvast met Vooral, tel. (0 0) 3 5 52 88.

A U
Zorgen dat niemand buiten de boot valt

ieu e orm da op an  ouderen  

De ov-chipkaart is binnenkort defi nitief 
het enige openbaarvervoersbewijs in 
Den Haag en omgeving. Vooral voor 
blinden en slechtzienden levert dat de 
nodige drempels op. Daaraan wordt 
tegemoetgekomen met een speciaal 
abonnement op de ov-chipkaart: het 
Viziris-abonnement. Met dit jaarabon-
nement betalen blinden en slechtzien-
den niet per rit, maar een vast bedrag 
(  10,- per maand) voor al hun reizen 
met het openbaar vervoer in Nederland 
(behalve trein, ET ast erry, HTM-
nachtnet en nog enkele vervoersvor-
men). Het Viziris-abonnement wordt 
op een persoonlijke ov-chipkaart gela-
den. De kaarthouders checken daarmee 
gewoon’ in en uit, maar daarbij wordt 

geen geld afgeschreven. Het systeem is 
te vergelijken met de ov-chipkaart voor 
studenten. Het Viziris-abonnement is te 
koop bij alle stads- en streekvervoers-
bedrijven (o.a. de HTM-servicepunten), 
op vertoon van een legitimatiebewijs 
en een OV-Begeleiderskaart (B). 
Aanvragers moeten al in bezit zijn 
van een persoonlijke ov-chipkaart, 
omdat het Viziris-abonnement daarop 
gezet wordt. Het Viziris-abonnement 
is een jaar geldig en kan voor de 15e 
van iedere maand worden be indigd. 
Dat kan alleen bij het loket waar het 
abonnement is gekocht. Informatie: de 
Ooglijn, tel. (030) 294 54 44, maandag 
t m donderdag 10.00-15.30 uur.

peciale ov-chipkaart
voor slechtzienden
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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.

 
   

      

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

KARAKTER 
VAN HOUT

VOORDELEN VAN 

KUNSTSTOF

KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN -DAKKAPELLEN

Profiteer nu nog van de 6% btw-regeling!

WoodLine® 

kozijn met rechte 

verbinding

NIEUW!

WoodLine® kunststof kozijn

Door de rechte verbinding de uitstraling van een houten kozijn en 

de voordelen van kunststof. Gekeurd en voorzien van KOMO-

certificaat. Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!

Binnenzonwering en raamdecoratie

- plaatsbaar met magneetstrip (niet boren).

- frame in ieder gewenste kleur.

- jalouzie en plissé (met of zonder verduister ingstof).

Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek 

onze showroom op James Wattstraat 5 (Gouwe  stroom) in 

Gouda of bel 0182 52 70 89.

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

Inboe e s  woningontrui ing

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.

euke 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  december tot  januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto 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, 50 2TM Oisterwijk.

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.

euke 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  december tot  januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto 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, 50 2TM Oisterwijk.

lle kamers begane 
grond met eigen ter-
ras, douche, toilet, tv, 
telefoon, u hoeft geen 
trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heer-
lijk toch!!!

een toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

pstapplaatsen: 
Den Haag S EN ozartlaan

A n e en  s eci l  eni en
n    se e e  

 589,00 incl  us e u
 us c es en e is en el s n  

e  e elli e n en  

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.



Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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

Steevast als er iets onver-
wachts gebeurde sprak 
mijn grootvader: Ei, 
ei!’ Als 5-jarig jongetje 
wist ik van toeten noch 
blazen waar het de 
etymologie betrof. Dus 
heb ik jarenlang in de 
waan verkeerd dat niet 
alleen kippen maar ook 
mensen bij onverwachte 
gebeurtenissen wel eens eieren kon-
den gaan leggen. 
Zoals bij veel andere raadselachtige 
uitspraken en uitdrukkingen die 
mijn begrip toen te boven gingen 
verwachtte ik deze kwestie later wel 
tot klaarheid te brengen. 
Zo ging het bijvoorbeeld ook met 
uitroepen van ontsteltenis of ver-
bazing. Wat bijvoorbeeld te denken 
van iemand die plotsklaps ’Wel te 
duivekater!’ of Sapperloot!’ riep. 
Als men in tongen had gesproken 
was mijn verbazing over zulk een 
bizarre uitdrukkingsvaardigheid er 
niet minder om geweest. Sommige 
onbegrijpelijke uitroepen waren 

vooral voorbehouden 
aan keurige tantes 
of preutse jongejuf-
frouwen. eeds bij de 
geringste verstoring 
der dagelijkse sleur 
kreten ze: Gunst!’, 

ieve deugd!’, Goeie 
grutjes!’of Hereme-
tijd!’. Het slaken van 
uitdrukkingen als: Wel 

heb ik ooit!’, Donders’, Bliksems!’ 
en Deksels!’ was weer meer voor 
mannen weggelegd. En als je wilde 
getuigen van je goeie afkomst zei je: 
Parbleu!’,  Sapristie!’, Alsjeme-

nou!’ of Och heden!’.

Wat een tijd 
Er was voor elk wat wils op het 
gebied van passende, emotionele 
uitingen. Tegenwoordig lijkt de 
keuze op dat gebied zich te beperken 
tot het in elke denkbare variatie 
en verbastering aanroepen van op-
perwezens, heiligen en vreselijke 
ziektes. iever dienen we daarom 
stil te staan bij de prachtige woorden 

van vroeger. Woorden die door de 
vervlakking van het leven afgevijld, 
onthoofd, mishandeld of bij het vuil 
worden gegooid. 
Terstond. Zieltogend. Allengs. Pran-
gen. Je weet nauwelijks meer wat er-
mee wordt bedoeld. Maar ze klinken 
wel mooi. Als je ze uitspreekt voel 
je de toverfee 
in je adem 
glimlachen. 
Gedachten 
die met zulke 
woorden onder 
woorden’ wor-
den gebracht 
bereiken de 
luisteraar in een 
gouden lijstje en behoeven derhalve 
meer aandacht dan gemakkelijk 
gemompel. 
Mitsgaders. Ampel. Kwistig. Oot-
moed. Aamborstig. Het smelt op je 
tong terwijl je niet eens weet wat 
gaderen, een amplus, een quist, een 
oot of een aam is. 
We hebben geen tijd meer. Daarom 
zeggen we gemakshalve altijd maar 
daarom’ terwijl we misschien in 

dier voege’ of uit dien hoofde’ te 
berde hadden willen brengen. Bal-
sturig’, hoor je ook nooit meer. Bal’ 

betekende ooit slecht’ dus een bal-
sturig paard was slecht te sturen. Van 
een auto met een defect aan de stuur-
inrichting hoor je evenwel zelden 
zeggen dat hij balsturig is. Balorig’ 
hoor je ook nog zelden. Orig’ staat 
hier voor horig’. Dus balorig’ was 
eigenlijk een mooi, kort en duidelijk 

woord voor het huidige 
slechthorend’. Via een 

lange weg van onwil en 
onbegrip is balorig’ nu 
dus slechts van toepas-
sing op iemand die niet 
ge’hoor’zaam is. Alleen 
baldadig’ lijkt de tand 

des tijds vooralsnog te 
hebben doorstaan. Hoewel 

het thans te pas en te onpas door het 
woord crimineel’ vervangen lijkt te 
worden omdat men het verschil tus-
sen kinderen en volwassenen wat uit 
het oog is gaan verliezen.
Wie wil er een ijsco ’ Je moet wel 

een hele oude opa of oma hebben wil 
je dat nog horen. En alleen hele oude 
mensen weten nog dat een ijsco een 
ijsje was van de fi rma ijscompag-
nie’. Er waren indertijd ook andere 
merken ijsjes. Het woord ijsco over-
leefde zijn fabrikant. De droom van 
elk P -bureau.

Vleselijk
alikant’, deernis’, fnuiken’, 

zwerk’. Waar is de tijd gebleven 
dat men de moeite nam zich naar 
behoren uit te drukken. Zelfs over 
platvloerse zaken. Wie weet er nog 
het verschil tussen een ruft en een 
veest  uft is rucht. En denk dan 
aan luidruchtig. Terwijl een veest 
een geluidloze buikwind’ was. En 
nog steeds is. Ook de uitdrukkin-
gen voor het vleselijk tot elkander 
ingaan waren talloos. Men bekende 
elkander. Men lag bij. Men beminde 
malkander. Thans wipt, naait en sopt 
men slechts.
Tot besluit een oud, toepasselijk 
rijm:

e e ee et e e lapen ei
ede .
e d f e in d naa i d e

e end .
aa e t e e et f t ei

de ta e
lapen a e e t niet i . a

e n teed a e .

Mail mooie, bijna vergeten 
woorden naar: 

e eo en n  

erstond. Zieltogen. Allengs. Prangen. Prachtige woorden. 
Maar wanneer lees je ze nog   n als je ze uitspreekt kijken de 
mensen je aan of je van lotje bent getikt.

Waar zijn ze gebleven, al die
prachtige woorden van toen
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- i, ei  ouden 
ook mensen ze 

leggen  -

- ooie woorden, men 
bekende elkander in de 

lie de. -

- Het woord ijsco overlee de zijn abri-
kant. De droom van elk P -bureau.  -

ervice- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement 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.

e o e
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

t e
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

o tb  04 ,  0  A en 

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

Moeilijke 
voeten?
Niet voor onze 
schoenen

l geschikt voor inlegzolen
l schoenen in wijdtematen 
l damesmaten 32 t/m 44
l  herenmaten 38 t/m 50
l  registerpodoloog en 
 pedicure aanwezig

Schoenen met 
anatomische 
ondersteuning

Uw 
levensverhaal 
opgetekend 

door 
professionele 
schrijver en 

uitgegeven in 
eigen boek

Kijk op 

www.mijnlevensverhaal.nl 
of bel gratis: 

0800-23.56.890

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d

Puur genieten!

Stoom afblazen in Simpelveld

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.

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.

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra 
lezerskorting!*
 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979  - 2009   |   30 jaar bewezen gastvrijheid

Bungalowpark Simpelveld

Kruinweg 1

6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42

F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

B u n g a l o w p a r k

Boek n
u m

et e
xtr

a k
ort

in
g!

Kijk snel op de 
website of  bel 

voor ons 
Paasarrangement!

I  D   V  OS 

  W

ooie rui e E  te OOP
ieuwe OWS en CH S te koop

DIV S  SHOW OD  
 I    OOP

 

                            rimweg  Hoenderloo 
             tel   www derimboe nl
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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

2 artikelen

25%
KORTING!

3 artikelen

35%
KORTING!

Week 17
di 26 t/m za 30 april

hele collectie 

8 weken 
klinker-
korting

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
www.modehuisregina.nl

bovenkleding!
30 april Koninklijk winkelen!

Regina verwent al haar kopende klanten op 

een oranje-bittertje en soes! Koninginnedag 

is in de winkel op T.V. te volgen.

Week 18
di 3 t/m za 7 mei

coats, jacks 
kettingen 
sjaals en tassen   

4. Extra
 teenruimte

1. Diverse
 wijdtematen

3. Verwisselbaar
 voetbed

2. Perfecte
 hielaansluiting

Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

4. Extra
 teenruimte

1. Diverse
 wijdtematen

3. Verwisselbaar
 voetbed

2. Perfecte
 hielaansluiting

Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

7292

Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788 (Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)
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in de la  om e tin  Holland

Voor de nieuwe opgave moet u op 
zoek naar de cijfers in de grijze 
vakjes van de zes Sudoku’s. De 
grijze vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de 
cijfers die daarin thuishoren moet u 
gebruiken voor uw inzending.
We vragen dus een reeks van zes 
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A 
in het grijze vakje een 3’  in B ook 
een 9’ in C een ’, in D een 1’, 
in E een 8’ en in  een 3’.  Zodat 
het gevraagde antwoord dan zou 
luiden: 3-9- -1-8-3.

Vier goed is genoeg
Maar u hoeft er dit keer slechts 4 
goed te hebben. Als u zeker weet 
dat u die heeft (en overige twee te 
moeilijk vindt) dan mag u op de 
resterende plaatsen ook gewoon 
een  invullen. Een inzending 
als 3-9- -1- -3 wordt dus ook 
geaccepteerd. Al is het slimmer’ 
natuurlijk om in de plaats van een 

-je gewoon maar een cijfer tussen 
1 en 9 te gokken.

een prijsuitreiking
Voor de buitengewone prijsuitrei-
king van de entepuzzel in Nr.  
van  22 maart werden de prijzen, 
de andal Greenpark arrangemen-
ten en de kaartjes voor de Musical 
Volendam, al in het vorige nummer 
van de De Oud-Hagenaar toege-
kend. Dit keer dus geen prijsuitrei-
king.

nzendingen
Vergeet niet uw postadres te ver-
melden bij het insturen van een op-
lossing. 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 
8) We moeten uw oplossing van 
de nieuwe puzzel, de zes Sudoku’s 
op deze pagina, binnen hebben op 
uiterlijk:
Bevrijdingsdag  mei

8 7
9 7 8

7 5 1
6 9

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

3 8
9 4 5 2

8 1
9 2 6

5 7 8 1
3 5 2

1 7
5 1 6 9
8 4

2 9 5
7 6 5
3 8 6

2 9 7
7 8

8 4 9
8 4 2

4 7 8
1 3 9

udoku A                                udoku B                                 udoku 

7 8 1
4
1 2 6 5 9 7

8 4 2
6 1

9 6 2
4 7 1 6 2 8

3
2 1 9

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

4 2 7 8
5 7 4

9
6 9 7 4

6 7 3
2 1 3 8

7 3 2 8 6
7 2 9

4 6 3 5
1 4 7

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

udoku D                                udoku                                 udoku                                 

Op de middenpagina van dit nummer vindt u het verhaal van Aad panjaard, n.a.v. zijn nieuwe boek ‘De lag om 
Vesting Holland’. Drie e emplaren daarvan, beschikbaar gesteld door Uitgeverij lmar, worden als e tra prijs ver-
loot onder de inzenders van de nieuwe udokuprijsvraag op deze pagina  aast de vaste uitreiking van  dubbel-cd’s van jaak Bral. 

n het mooiste van alles: van de onderstaande  udoku’s hoeft u er maar  goed te hebben om mee te doen met de loting

tuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 8
Postbus 2 04 , 2502 GA Den Haag

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

Een
voordelig 
voorjaar

begint bij 
Kringloop
Holland!

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
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Korte amateurcarrière bij Holland Opera  
Heerlijke tijd bij het Weens Minitheater in het Zeeheldenkwartier

Het Weens Minitheater 
aan de Anna Paulow-
nastraat in het Zeehel-
denkwartier bestaat 
helaas niet meer. Het 
was de thuisbasis van 
de stichting Holland 
Opera. Daar vonden de 
repetities plaats van 
voorstellingen die door 
het hele land werden 
gegegeven. Barend 
Jan Donker, al jong 
fervent met theater in 
de weer, heeft mooie 
herinneringen aan zijn 
korte carrière daar, 
naast zijn vaste baan 
als onderwijzer.

 Vlak na Kerst 1988 reageerde ik op een 
krantenadvertentie, waarin een ervaren 
acteur werd gevraagd voor een kinderthe-
atergroep. Ik kon direct komen praten met 
de directie. Die bestond uit de operazangers 
Olga Abeleven en Ton van der Made, de 
uitbaters van het Weens Minitheater. Maar 
uiteindelijk bleek het om een vervanger 
in de Holland Opera te gaan. Ook daarvan 
hadden zij de leiding. In dat gezelschap 
was de verteller in de opera Don Pasquale 
van Gaetano Donizetti plotseling ziek 
geworden. Omdat de productie al elf voor-
stellingen achter de rug had en de volgende 
voor de deur stond, vroeg, nee sméékte 
het paar mij om die rol over te nemen. De 
tekst was echter nergens te vinden. Ook 
de zieke acteur was hem kwijt. De enige 
mogelijkheid om de rol te leren was een 
amateurvideoband van een van de eerdere 
voorstellingen. Die nam ik mee naar huis 
en voor de TV gezeten trachtte ik de tekst 
van 90 versregels van het beeld over te 
nemen op papier. Toen dat eindelijk gelukt 
was, moest ik die regels binnen een week 
uit mijn hoofd leren.

Wat zoal mis ging 
Ik kreeg slechts één repetitie in het 
Minitheater in de Anna Paulownastraat. 
Alleen met Ton en Olga die me tevens 
alle handelingen leerden die ik tijdens de 
voorstelling moest verrichten. Naast het 

vooraf op rijm vertellen (in het Nederlands)  
van de plot van elk bedrijf, moest ik ook 
op bepaalde momenten op het toneel de 
waslijn ophangen, een boom het toneel op-
sjouwen, mimisch de mandoline bespelen, 
met confetti strooien, enzovoorts.
Hett ging wel eens verkeerd. Zo kreeg 
ik eens niet op tijd de rits dicht van de 
sopraan, die zich achter op het toneel 
achter de was zingend moest verkleden. 
De jongedame was kennelijk in omvang 
toegenomen. Het gevolg was dat zij tot aan 
het einde van de scène haar aria’s frontaal 
zaal moest zingen! Bij het afgaan keek ze 
me ( terecht) woest aan. Vooral in het begin 
waren dat zenuwtoestanden. Op den duur 
leerde ik de muziek en zang beter kennen 
en hoorde ik aan de melodie wanneer ik iets 
moest doen. Ik was wel de hele uitvoering 
op en achter het toneel actief.

Uitvoering als kameropera
De Van Don Pasquale was een kameropera 
gemaakt. Alle koren waren weggelaten 
en de zang werd op de vleugel begeleid. 
De cast bestond uit vier pas afgestudeerde 
beroepszangers onder een regisseur van de 
Nederlandse Opera. Dit kleine gezelschap 
reisde het hele land af. Bovendien was er 
een dubbele cast, zodat de vocalisten nooit 
twee avonden achter elkaar hoefden te 
zingen. Een zanger voor twee kleine rollen 
en ik waren als amateurs aan de bezetting 

toegevoegd. De ene keer speelden we in 
een comfortabel theater, de andere keer in 
een wat primitievere omgeving. We wisten 
we nooit welke zangers er aan de beurt 
waren om op te treden. Dat zagen we pas 
op de avond zelf in de kleedkamer. De 
hele productie was door de Nederlandse 
Opera opgezet om jonge vocalisten de kans 
te geven ervaring op te doen. We werden 
door de grimeurs van de Opera en van het 
Nationale Ballet beurtelings vakkundig 
gegrimeerd. Soms had ik zelfs een eigen 
kleedkamer. Het geheel speelde zich af in 
de Comedia dell’ Arte stijl, waarin ik was 
gekleed als de Arlecchino. De voorstel-
ling speelde zich af om en op een grote 
vierdeurskast die multifunctioneel gebruikt 
kon worden. Van slaapkamer tot eetkamer, 

tot kantoor, enzovoorts. De teksten zei ik 
op een ladder boven de kast uitstekend, 
recht tegen het publiek. Daarbij vergat ik 
wel eens een of twee regels, of mijn witte 
handschoenen of de confetti  op tijd neer 
te strooien op het huwelijkspaar. Maar we 
kregen mooie recensies.

Mooi voor beginners
Deze productie had vele voordelen: de 
jonge, beginnende zangers kregen de kans 
om een grote rol, te zingen en de kleine om-
vang zorgde voor een snelle opbouw met 
alleen de allernodigste rekwisieten. Alles 
moest en kon in een boedelaanhangwagen 
vervoerd worden. De pianobegeleiding 
was professioneel. Koor en orkest werden 
niet gemist en het publiek kreeg in het 
Nederlands van te voren te horen waarover 
de opera ging. Een prachtige vondst, want 
er werd natuurlijk in het Italiaans gezongen. 
Een maal werd mij gevraagd de tekst in 
het Engels te brengen voor een Engelstalig 
publiek in het chique hotel-restaurant de 
Hooge Vuursche, waar we meermalen 
optraden  tijdens een culinair theaterarran-
gement. Wij speelden de bedrijven  tussen 
de heerlijkste gangen door en werden in de 
kleedkamer verwend met… boterhammen. 
Ik had een goed Engels sprekende vriend 
gevraagd mijn tekst te vertalen, zo dat die 
ook rijmde. Dat lukte en wonder boven 
wonder bracht ik het er goed vanaf.    

Val van ‘de Muur’
Op 10 november 1989 zouden we spelen 
in het Tejater Achterom in Hilversum. Het 
was die avond hondenweer: storm en regen. 
Gekleed en gekapt wachtten we om 8 uur 
op het publiek. Dat dus niet kwam opdagen. 
Niet alleen het slechte weer hield de 
mensen thuis, maar ook de TV! Want nadat 
we met elkaar een troostdrankje hadden 
gebruikt in de foyer, ons afgeschminkt en 
verkleed hadden, reden we terug naar huis. 
Waar ik op de TV nog net kon zien hoe de 
Berlijnse muur was gevallen… .
Spelen in de Koninklijke Schouwburg in 
Den Haag vervulde mijn grootste harten-
wens. Het betrof een benefietvoorstelling 
voor het Wereldnatuurfonds, waarvan Prins 
Bernhard de erevoorzitter was. Helaas 
was hij die avond verhinderd, maar de 
schouwburg zat tjokvol met avondjurken en 
smokings.
De opera is 35 keer gespeeld tot en met 
25 maart 1990, waarvan ik er in 24 mocht 
meespelen. Plannen voor een volgende 
productie waren er wel, maar werden 
helaas nooit verwezenlijkt. Zo eindigde 
mijn korte, maar spannende carrière bij de 
Holland Opera. Een heerlijke leerzame tijd 
voor een amateurtje!

Barend Jan Donker 
lindenf@planet.nl

-  De knusse en stijlvolle kleine zaal aan de Anna Pauwlownastraat, in 1987 omgebouwd tot minitheater voor de stichting Holland Opera.  -  
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of begrafenis?
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NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl



Deze foto heb ik al 40 jaar in familiebezit. Hij is 
afkomstig van mijn oud-oom N.J.C. Hoedeman. 
Hij was voor de oorlog vertegenwoordiger van 
de Koninklijke Nederlandse krachtsportbond 
bij gewichthefwedstrijden. Het is een groeps-
foto van de Haagsche Athletiekvereniging 
Hercules. Deze vereniging is op 1 november 
1900 opgericht en op de foto staan waarschijn-
lijk de gewichtheffers en worstelaars van de 
vereniging. De foto is te dateren rond 1905. Het 
gemeentearchief bezit één vergelijkbare foto 
van de vereniging (nr. 1.530 8). Namen die ik 
heb kunnen vinden van enkele leden die aan ge-
wichtheffen worstelen deelnamen zijn: Barend 
Havelaar, P.W. Caffa, . . Moonen, J. Mutsiers, 
J. Sinteur, W. Graafeiland, J. Smulders, van Son, 
Baan. Mogelijk staan deze op de foto. Dhr. J.B. 
van Vliet is voorzitter geweest tussen 1903 en 
1943 (mogelijk 2e van links met de hoge hoed). 
Op de achterzijde van de foto staat Barend Ha-
velaar v. Kinsbergenstraat 98 . Dit huis bestaat 

nog, mogelijk woonde daar een lid of bestuurs-
lid, mogelijk is de foto daar in de achtertuin 
gemaakt. Er is bijzonder weinig te vinden over 
deze vereniging. Hercules Den Haag moet tot in 
de jaren 50 hebben bestaan, want er is in 1950 
nog een jubileumspeldje gefabriceerd. Andere 
bekende verenigingen in die tijd waren Hercules 
Dordrecht, Simson en KDO. 
Volgend jaar viert de KNK  (Kon. Nederlandse 
Krachtsport- en itnessfederatie) haar 100 
jarig bestaan en het zou leuk zijn hierover een 
tentoonstelling te organiseren. Herkent iemand 
personen op deze foto  Weet iemand waar de 
personen trainden  Het zou leuk zijn als iemand 
iets meer informatie over deze inmiddels lang 
opgeheven vereniging heeft. Misschien heeft het 
wel een verenigingsblad gehad  Al uw weetjes 
en reacties zijn welkom.

Ed Boers 
d e @ a e a.nl
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OP O PJ   B V
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-

trechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombi-
naties mogelijk.

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

irst oyal Telecom BV
Postbus 2 04 ,  2502 GA 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.

ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    0  - 23 00323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (0 0) 42 509

ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

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 0.000 e emplaren, 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 1 .00 uur
Mw. ita van der Velde
Tel.: (0 0) 42 509

o
lo

o
n

Met de Hongerwinter in r sl n
Naar aanleiding van de rubriek Oproepjes en brieven  van 5 april jl. over het boek Naar de 
boeren  wil ik graag mijn eigen ervaringen in de Hongerwinter vertellen. Ik was toen  jaar 
en kwam uit een gezin met  kleine kinderen . We woonden op de Geestbrugweg in ijswijk, 
waar mijnvader een kantoorboekhandel anne  uitleenbibliotheek beheerde. Naarmate de oorlog 
vorderde kregen mijn ouders steeds meer moeite met het zoeken naar voedsel voor het gezin. Ook 
de brandstoffen raakten op. Ik herinner me nog heel goed, dat op een nacht vader met een paar 
buurmannen de boom voor ons huis omzaagde. Het klein gehakte hout werd door het huis naar 
de tuinschuur vervoerd. We hadden weer warmte! Nog jaren na de oorlog heb ik me een ongeluk 
staan zagen en hakken om de stronken klein te krijgen.

Uitgesteld vertrek
Mijn moeders vriendin in de Penninglaan vertelde haar bij één van haar gewaagde visites, dat 
h r kinderen door haar man, die vrachtwagenchauffeur was, naar riesland waren gebracht, waar 
men die Hollandse bleekneusjes in gezinnen onderbracht. Nu hadden ze in ieder geval te eten. 
Mijn ouders vonden dat een goede oplossing voor hun zorgen en bij het eerstvolgende transport 
mochten de kinderen Donker meereizen. Maar door allerlei onveilige toestanden ging de reis 
telkens niet door. Hoeveel keer wij ’s nachts reisvaardig in de tussencabine hebben gezeten, voor 
we definitief vertrokken, was niet te tellen. Tot mijn drie zussen er genoeg van kregen en thuis 
wilden blijven. Zo vertrokken op een winternacht in de honger winter van 44 - 45 mijn twee 
broers mijn moeder in verpleegstersuniform en ik, liggend op het stro onder een paardendeken, 
richting riesland. De open aanhanger was bevolkt door andere gezinnen met jonge kinderen. 
Zij moeten het vreselijk koud gehad hebben. Alles ging goed tot we midden op de Afsluitdijk tot 
stoppen werden gedwongen. Inspectie door de vijand! Alle gezinnen op de aanhanger moesten 
uitstappen en in de barre winterkou van  10 verder lopen. Alleen de Donkertjes hadden mazzel. 
Omdat zij er zo ziek uitzagen en begeleid werden door een heuse verpleegster, mochten ze door-
rijden. Wat een opluchting! aat in de nacht arriveerden wij in Tzummarum. Dat dorp ligt tussen 

raneker en Harlingen in. We mochten overnachten bij de familie Kolthof. We konden daar echter 
niet alle drie blijven. Dus de volgende dag werden mijn broer en ik naar verschillende adressen 
in Dongjum gebracht. Een dorp in de buurt. Ik belandde bij een landarbeidersgezinnetje met één 
zoon van mijn leeftijd:  jaar. 

iet te verstaan
Daar kreeg ik wel voldoende te eten, maar ik had het er helemaal niet prettig. Ten eerste kon 
ik het ries niet verstaan en ten tweede pestte men mij om mijn in hun oren bekakte Hollands-
Haagse accent. Zoonlief was erg onaardig. Hij stookte zijn vriendjes tegen mij op. Op een dag 
moest ik mee slootjesspringen. Dat ging met een lange polsstok die na een aanloop midden in de 
sloot werd geplant. Hangend aan die stok moest je in je vaart de overkant bereiken. Dat vereist de 
nodige oefening, die men mij e pres onthield. Vaag werd mij gezegd wat ik moest doen, voordat 
ik als eerste ging springen. Ik zag aan de gezichten van die knapen dat ze hun lachen bijna niet 
konden houden. Ik nam dus een aanloop. Maar niet snel genoeg, want natuurlijk bleef ik midden 
in de sloot steken en zakte ik langzaam maar zeker in het vieze drabbige water. Wat een pret! 
Thuis moest ik zonder eten naar bed, omdat ik mijn klompen was kwijt geraakt en ik mijn kleren 
had bevuild. Zo waren er meer van die ongelukkige incidenten. Omdat het verblijf langer werd 
dan gepland, moest ik naar de dorpsschool om niet teveel achter te raken. Die school tegenover 
de dorpskerk was een gebouwtje van twee lokalen met in het midden de entree en de hal met de 
kapstokken, waaronder ook de klompen moesten worden geplaatst. Mijn lokaal herbergde drie 
leerjaren en één onderwijzer, die alleen maar ries sprak. Dus zat ik daar volkomen voor Piet 
Snot. Bovendien schreven ze nog met griffels op leien! Als je taak af was, ging je netjes  zitten 
met de armen stijf over elkaar tot de meester met een krijtje een krul onder je werk zette. Dan 
mocht je, tot de anderen klaar waren, met een ( ries) boekje voor de kachel die midden in het 
lokaal stond gaan zitten met je voeten op de warme stang erom heen. Maar dat geluk was mij 
natuurlijk niet beschoren, want van taal bracht ik niets terecht. ekenen ging nog wel. Dat is per 
slot overal hetzelfde. Het was dus geen verrassing dat ik terug in ijswijk later de vierde klas 
moest overdoen. Toen vader ons eindelijk kwam halen, was de bevrijding helaas al gevierd in 

ijswijk. In riesland was daarvan niets te merken geweest. Mijn vader bleek de halve Geestbrug 
met slingers te hebben versierd en men had dagenlang op straat feestgevierd. Wat een teleurstel-
ling dat ik dat gemist had… .

Barend Jan Donker
een fa ilie an it e e i d n e

lindenf@planet.nl

terke mannen van Hercules rond 

Bentinckstraat  jaar 
Wie beschikt er over beeldmateriaal van de 
Bentinckstraat  Het gaat om het deel tussen de 

rederik Hendriklaan en de rankenslag. Een 
groep bewoners is druk bezig om een feestdag 
voor te bereiden t.g.v. het honderdjarig bestaan. 
Daarvoor zijn wij op zoek naar foto- of filmop-
namen, maar tevens naar de namen en adressen 
van oud-bewoners. Indien u ons kunt helpen, 
wilt u dan uw reactie sturen naar:

Norbert Spitzen 
n e t@ pit en nie .de n.nl
-------------------------------------------------------

HZ Z A   jaar 
De Haagse Zwemsportvereniging H.Z.ZIAN 
is een fusie tussen HZ PC, ZIAN en Vitesse 
en bestaat op 29 november 2011 100 jaar. 
Deze hele oude verenigingen hebben al die tijd 
gesport in de Mauritskade, de egentes, het 
Bosbad in het Bezuidenhout, Zuiderpark en de 
Vliegermolen in Voorburg. Deze verenigingen 
hebben in de loop van jaren veel Olympiade-
gangers geleverd en zijn jaren lang waterpolo-
kampioen geweest van Nederland.

Omdat er natuurlijk festiviteiten zijn wordt er 
gezocht naar de oud leden. Deze kunnen zich 
aanmelden op: hzzian100jaar gmail.com 
Meer informatie is al beschikbaar op: www.
hzzian100jaar.nl

Bob Bouwman
0 0-3 03889 

an@ nnet.nl
-------------------------------------------------------

errit van Dongen 
Wie helpt mij aan een foto van mijn overgroot-
vader Gerrit van Dongen. Hij werd in 18  
geboren in Dubbeldam op het eiland van Dordt 
en overleed in 1945 te Den Haag.
Zijn ouders waren Jan van Dongen en Marigje 
Brand met een gezin van acht kinderen.
Van zijn vrouw, mijn overgrootmoeder, Maartje 
van Oudheusden én van zijn kinderen heb ik 
wel foto’s.

Bob Bouwman
0 0-3 03889 

an@ nnet.nl
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In Den Haag wordt in aan de paasactie 
meegedaan door het Haagse Wijk 
en Woonzorgcentrum Moerwijk aan 
de Twickelstraat, samen met de DS 
D.A. van den Boschschool van de 
Erasmusweg  en door het Woonzorg-
centrum iterjoon, aan de Vissersha-
venstraat in Scheveningen, samen met 
de Oranjeschool, uit de Gaffelstraat. 
In Moerwijk vond actie al op  april 
plaats trouwens, en in Scheveningen 
op 19 april, de dag van verschijning 
van deze krant.
De Paasactie is een initiatief van de 

iki-stichting, die in 1998 werd opge-
richt met het doel om de leefkwaliteit 
van kwetsbare groepen te verbeteren, 

waaronder in de eerste plaats ouderen.  
Zij doet dit in samenwerking met 
gerenommeerde organisaties, als de 
Zonnebloem en het Nationaal Oude-
renfonds. Sinds een aantal jaren wordt 
door de iki-stichting bovendien door 
heel Nederland samengewerkt met 
42 verzorgingshuizen, 42 Zonne-
bloemafdelingen (zoals in Den Haag 
Moerwijk en Wateringse Veld) en 39 
basisscholen.

til met Pasen
Met de paasdagen blijft het bij veel se-
nioren thuis angstvallig stil. Op zulke 
dagen, als veel mensen met familie 
of vrienden bij elkaar komen, voelen 

veel ouderen zich e tra eenzaam en 
soms zelfs vergeten. Wat feiten:
 In Nederland voelt een miljoen 
ouderen zich vaak eenzaam, van wie 
200.000 zelfs e treem eenzaam. Zij 
krijgen slechts eens in de vier weken 
bezoek. 

 In zorginstellingen krijgen meer dan 
10.000 ouderen nooit bezoek. 

 Zelf actief blijven of deelnemen 
aan (laagdrempelige) activiteiten 
vermindert eenzaamheid. 

Oud en jong samen 
In de deelnemende verzorgingshuizen 
vinden activiteiten plaats waarbij oud 
en jong elkaar ontmoeten zoals paas-

hazen schilderen, samen ontbijten, 
liedjes zingen of paasstukjes maken.
Samen een activiteit doen verbindt en 
geeft veel plezier. Het zijn waardevol-
le ontmoetingen waarbij wederzijds 
respect en begrip ontstaat tussen jong 
en oud. 
De iki Stichting roept anderen op 
met Pasen ook iets te gaan doen voor 
ouderen in hun omgeving. Meer 
informatie over de iki-stichting en 
de acties om het welbevinden van 
ouderen te verbeteren is te vinden op 
de website: www.rikistichting.nl Zo 
zijn er ook speciale Zomer-, Herfst- 
en Kerstacties.

Meneer Bennik

nitiatief iki-stichting: samen sterk tegen eenzaamheid

c ool inderen be or en 
ouderen rolij e aa tijd
n veertien plaatsen in ederland, waaronder Den Haag, brengen scholieren van basisscholen en 

vrijwilligers van de Zonnebloem in totaal .  paaspakketjes bij ouderen thuis. Ook wordt door 
kinderen en bewoners van sommige verzorgingstehuizen een hele grote Paashaas beschilderd. De 
makers van het mooiste kunstwerk winnen een geheel verzorgd uitje voor jong en oud samen.

un mantelzorgers 
soms even pauze

espijtwijzer 
staat online
Op de landelijke website 
www.respijtwijzer.nl staat nu 
een overzicht van respijtvoor-
zieningen en arrangementen 
van meer dan .  organi-
saties, zoals zorgboerderijen, 
logeerhuizen en zorghotels. 

espijtzorg is de tijdelijke 
overname van de zorg die de 
mantelzorger verricht. 

In Den Haag zijn ruim 5.000 mantel-
zorgers, die zorgen voor iemand in hun 
naaste omgeving. Het is van groot be-
lang dat mantelzorgers regelmatig even 
een pauze nemen in de zorgtaken. 
De doelstelling van de respijtzijzer is dat 
mantelzorgers gemakkelijker en frequen-
ter gebruik gaan maken van respijtzorg. 
Daarnaast geeft de respijtwijzer mantel-
zorgers informatie over activiteiten van 
aanbieders van voorzieningen, goede 
voorbeelden en financieringsmogelijk-
heden. Mantelzorgers en zorgvragers 
kunnen hun ervaringen over respijtzorg 
uitwisselen.

Meer informatie
Voor vragen of meer info over respijt-
zorg kunt u terecht op de website van de 
stichting MantelZorg Den Haag
( www.mantelzorgdenhaag.nl ) Op werk-
dagen zijn de consulenten bereikbaar via 
telefoonnummer: 0 0 - 34  8  01 of per 
e-mail: info mantelzorgdenhaag.nl
Ook voor een individueel vervolg-
gesprek, informatie en inschrijving voor 
workshops of het aanvragen van de 
mantelzorgpas voor kortingen en aanbie-
dingen kunt u hier terecht.

Mattheus Passion
In de Grote of St. Jacobskerk in Den 
Haag wordt vrijdag 22 april wederom de 
Mattheus Passion uitgevoerd. Het Bach 
Choir  Orchestra of the Netherlands, 
onder leiding van dirigent Pieter Jan 

eusink voert dit meesterwerk van Bach 
uit op topniveau. Aanvang 19.30 uur. In-
formatie over kaart(voor)verkoop vindt 
u op internet: www.pieterjanleusink.nl
De prijs aan de kassa bedraagt  0,--

Ook dit jaar zal weer op 4 mei a.s. bij 
dat monument een dodenherdenking 
worden gehouden.  
Tijdens de herdenking is er toepas-
selijke muziek, verzorgd door het 
Chr. Mannenkoor Scheveningen  
o.l.v. Jaap de uiter en Adri nne van 
Mourik dwars uit. Voorafgaande aan 
de twee minuten stilte zal de ast Post 
worden gespeeld, gevolgd door het 
gezamenlijk zingen van het volkslied. 
De herdenkingstoespraak zal worden 
verzorgd door een afgevaardigde van 

het egiment Genietroepen.
Iedereen is van harte welkom om de 
herdenking bij te wonen.

Oude foto’s
De herdenking begint om 19.40 uur 
en wordt afgesloten met een informele 
bijeenkomst in de Binckhorsthof 
van het Comando Diensten Centrum 
(CDC) aan de Binckhorstlaan 135 
te Den Haag, dat naast het kasteel is 
gelegen. In de Binckhorsthof wordt 
u namens het CDC een consumptie 

aangeboden. Hier zijn o.a. ook oude 
foto’s te zien van de  toenmalige 
VIIde Zoeklichtafdeling  uit de jaren 
1939 en 1940.

oden erden in  in de tuin
an a teel de inc or t 

n de tuin van kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan  
te Den Haag staat een oorlogsmonument uit de weede Wereld-
oorlog. Het monument is een herinnering aan  omgekomen 
zoeklichtmilitairen van de toenmalige V de Zoeklichtafdeling 
onderdeel van het egiment enietroepen , die in de vroege 

morgen van  mei  bij de Oude olbrug in Voorburg zijn 
omgekomen.

- oven aan de zuil van het monument is 
het embleem van de enie aangebracht, 

dat in smeedijzer is uitgevoerd. -

Op  mei: 
Historische
wandeling 
oosduinen

Bibliotheek oosduinen, het 
oosduins Museum en tich-

ting Atlantikwall Museum 
cheveningen organiseren  

op woensdag  mei een 
wandeling langs historische 
plekken in oosduinen.
Om 13.00 uur houdt Mart Keuning  
een inleiding houden over de uit de 
oorlog bekende V2 raketten.
De wandeling begint omstreeks 13.30 
uur, is circa 5 kilometer lang en eindigt 
rond 15.30 uur.  Er worden foto’s ge-
toond die de historische plekken weer 
tot leven wekken. Na de wandeling 
is er onder het genot van een drankje 
gelegenheid tot napraten.
Deelname is gratis, maar wel graag 
aanmelden. Bibliotheek oosduinen, 

oosduinse Hoofdstraat 555, tel. 
353 40 of email:
loosduinen dobdenhaag.nl
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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 1 0.000 maaltijden per jaar
l 400 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

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 

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

Elektrische vouwfiets. Voorzien van
een oplaadbare 36 V Lithium accu

voor een actieradius tot liefst 50 km.
Van € 1399,00
NU VOOR SLECHTS €749,-

Elektrische fiets E-City 8000HT met
voorvering. Met 24 V Lithium accu.

Actieradius tot liefst 55-70 km.
Van € 2150,00
NU VOOR SLECHTS €999,-

GUN UZELF HET COMFORT VAN MOEITELOOS FIETSEN MET EEN E-BIKE
BIJ MATRABIKE.NL KEUZE UIT PERFECTE ELEKTRISCHE FIETSEN AL VANAF €399,-

* Met GRATIS PechPas!

Op elke fiets geven
wij volledige 

garantie en service.
door onze eigen

vakmensen of via de 
FietsNED PECHPAS
voor directe hulp
onderweg als u
eens pech hebt.
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FIONA MEISJES
3 VERSNELLINGEN
van € 379,-

nu €159,-

DEZE WEEK EXTRA
SUPER-PAASVOORDEEL

KINDERFIETSEN - OP IS OP

60%
KORTING

58%
KORTING

IDEAL CARRIER
3 VERSN.SHIMANO
van € 449,-

nu €179,-

RIJSWIJK -  Herenstraat 1 - Tel.0416 342012 
BEZOEK ONZE HELE COLLECTIE OOK OP WWW.MATRABIKE.NL

W
K

1
6

DELTA BASIC
1 SPEED

STADSFIETS
van € 399,-

nu €169,-

58%
KORTING

CITERRA DELUXE
STADSFIETS

voor Hem & Haar
van € 429,-

nu €199,-

54%
KORTING

UNIVERSAL
TRENDY 1 SPEED

STADSFIETS
van € 398,-

nu €199,-

50%
KORTING

UNIVERSAL
3 SPEED

STADSFIETS
van € 575,-

nu €299,-

48%
KORTING

PHANTOM DISC
MOUNTAINBIKE
MET 21 SPEED!

van € 499,-
nu €199,-

60%
KORTING

MATRA ELAN
3 VERSNELLINGEN

SCHOOLFIETS
van € 599,-

nu €299,-

50%
KORTING

COMFORT MF7
DELUXE HEREN-

STADSFIETS
van € 749,-

nu €399,-

47%
KORTING

GAZELLE
CITY LIFE

STADSFIETS
van € 1149,-

nu €799,-

30%
KORTING

10.000 FIETSEN rechtstreeks uit ons magazijn naar de klant - via onze shop of www.matrabike.nl
Damesfietsen, herenfietsen, stadsfietsen, kinderfietsen, mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen , oma-opafietsen

E-FOLDING-BIKE
ELEKTR.

VOUW-

FIETS

Al meer dan 20 jaar vertrouwd,
veilig en voordeliger fietsen...

Kom... Kijk... Vergelijk...

SHIMANO GAZELLEGAZELLE

PROFITEER DE HELE WEEK VAN DE EXTRA PAASKORTINGEN 
OP ALLE MERKFIETSEN van MATRABIKE in RIJSWIJK

Ook ‘s avonds geopend - Kijk op www.matrabike.nl voor de openingstijden

Met afstand de voordeligste...
Dankzij eigen import van europese
topmerken en eigen assemblage...

100% Garantie & Service...
Eigen vakmensen staan borg voor
perfecte levering en service....

Ook onderweg tot uw dienst...
Matrabike is aangesloten bij FietsNED
voor hulp bij pech onderweg ...
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Nederland liep met het badleven zeker 
niet voorop. Scheveningen had de 
primeur, waar Jacob Pronk in 1818 in 
navolging van Engeland en Belgi  een 
badhuis bouwde. Hier namen vooraan-
staande bezoekers een verondersteld 
heilzaam bad in het zeewater. In 1885 
verscheen in Scheveningen een echt 
lu e Kurhaus, dat helaas een jaar later 
afbrandde door wat onhandigheid van 
een kinderjuffrouw. Een jaar na de 
brand werd alweer een nieuw Kurhaus 
geopend. Ook is er aandacht voor de 
eerste wandelpier, die 
in 1901 na vijftien 
maanden bouwen 
werd geopend als 
Wandelhoofd Konin-
gin Wilhelmina. Deze 
is gebouwd door der-
tig arbeiders en stond 
op 318 poten. De pier 
lag recht tegenover 
het Kurhaus waarmee 
hij met een luchtbrug 
was verbonden en had 
een lengte van 41 ,4 
meter. Door een onhandigheid van 
de Duitse bezetter sloegen in 1943 
de vlammen uit het paviljoen aan het 
eind van de pier, waarna hij werd 
gesloopt. 

Waarlijk genieten
Het ware genieten is in Strandleven’ 
af te zien aan de ritjes op een rijdier, 
glijden van duintoppen, met een ple-
zierbootje de zee op en balspelen als 
volleybal en croquet. iteraard leent 
het strand zich ook heel goed voor het 
betere graafwerf, gymnastiek, touw-
trekken en vliegeren. Maar luieren, le-
zen, zonnen of slapen behoren natuur-
lijk ook tot de favoriete bezigheden. 
Daarnaast vormt het strand ook het 
decor voor vissersboten, vuurtorens, 
reddingswerkers, schelpenvissers, jut-

ters en strandingen.
Arnoud Voet brengt 
het in zijn boek uit-
gebreid in beeld met 
prentbriefkaarten en 
andere bijzondere 
foto’s uit privéverza-
melingen.
Het zwemmen ging 
oorspronkelijk 
vanuit een badkoets, 
waaruit men naakt 
de zee in ging. Maar 
absoluut niet in de 
felle zon. Een bruine 
kleur moest worden 
vermeden, die hoorde 
bij de gewone man die 
in de buitenlucht zijn brood moest 
verdienen. De betere stand meed de 

zon zoveel mogelijk en bleef liever 
bleek. Kustbewoners zelf gingen 
vrijwel nooit in zee.
Met het aanleggen van spoorlijnen 
voor trein en (stoom)tram en het 
uitbreiden en verbeteren van het 

wegennet kwam in het begin van de 
vorige eeuw ook het strandtoerisme 
voor de gewone man op gang. Al in 
1914 schreef ouis Davis zijn nog 
steeds succesvolle song We gaan 
naar Zandvoort bij de zee, we nemen 
broodjes en koffi e mee, oh het is zo’n 
zaligheid als je van de duinen glijdt’.

Ontwikkeling toerisme
Scheveningen begreep na het bouwen 
en het succes van het Kurhaus dat 
het verder moest inspelen op de 
nieuwe bron van inkomsten, dus het 
trekken van toeristen voor zee- en 
strandgenoegen. Dat was ook reden 
voor toestemming voor het bouwen 
in 1858 van Hotel Garni, het latere 
Grand Hotel. In 18 3 kwam daar het 
gerenommeerde Hotel d Oranje bij. 
Vanaf de jaren zestig van de vorige 

eeuw werden de lu e hotels echter 
door veranderend toeristengedrag suc-
cessievelijk gesloten: Palace-Hotel in 
19 5, het Grand-Hotel en het Savoy-
Hotel in 19 0. Hotel Des Galeries 
ging in 19 1-19 2 tegen de vlakte 

en het Kurhaus werd in 19 2 zelfs 
gesloten. De sloop zette zich daarna 
door: Grand-Hotel verdween in 19 4 
van de kaart, Place Hotel in 19 9 en 
hotel Seinpost in 19 . Dankzij weer-
stand van de bevolking is het Kurhaus 
gespaard gebleven en daardoor kon in 

19 9 een hernieuwd Kurhaus worden 
geopend.

Wereldattractie
De wandelpier gold als een wereldat-
tractie, waar kon je immers op een 
veilige manier zo’n eind de zee in 
wandelen. Nergens zoals in Scheve-
ningen. Op de pier stonden ook enkele 
telescopen opgesteld waardoor tegen 
een vergoeding de verre omstrek kon 
worden verkend. E tra belangstel-
ling kreeg de verhuurder als vanwege 
de stand van de aarde en de maan ’s 
avonds de ring van Saturnus zicht-
baar was. Vanaf de noordkant van de 
pier konden vanaf een aanlegsteiger 
pleziertochtjes worden gemaakt met 
rederijen als J.A. van der Schuyt, de 

emmerboot of een tender van de 
Holland-Amerika ijn met de ot-
terdamse groen-wit-groene band om 
de schoorsteenpijp.  

Bestelinformatie
t andle en lan de ede land e

d ee t i een it
a e an et te apelle aan den
el en i e e i aa
i de ete e e andel f te e tel

len ia it e e i et@
anad .nl f . it e e i et.nl

                                                                                     
ein Wolters 

ein @telf t.nl

a ruim twee jaar foto’s prentbriefkaarten uit zoeken en onderzoek had Arnoud Voet zijn boek 
‘ trandleven langs de ederlandse oordzeekust - ’ compleet. ecent rolden de  
pagina’s met uitvouwbare foto-omslag  en meer dan driehonderd kostelijke foto’s in zwart-wit en 
kleur van de pers. Daarmee zijn  oordzeekust badplaatsen in beeld gebracht: van adzand tot 

ottumeroog. atuurlijk ook bij lezers van De Oud-Hagenaar bekende strandplaatsen als er He-
ijde, ijkduin, cheveningen en Wassenaar hebben er een nadrukkelijke plek in gekregen en veel 
wat zich in acht decennia op of rond de stranden afspeelde.

- wee in het openbaar rokende baadsters, wat voor die tijd hoogst ongebruike-
lijk was. De brede wielen van de badkoets moesten voorkomen dat de kar in het 

zand zou wegzakken. -

- Het assenaarse lag in 19 7 veel drukte te verwerken van dagjesmensen. -

- A geladen terrassen onder parasols in 
cheveningen voor het drinken van een 

ver rissing. -

- De houten vlonder bij de paviljoens bezorgden in de jaren zestig de badgasten nogal eens 
splinters in de voeten en dat ga  de H O veel werk. -

- Onderaan een trap stond in ijkduin een strandpaviljoen waar men voor vij  cent van het 
toilet gebruik kon maken. -

- De Pier zoals hij ooit was. n 19  ging het op 18 poten rus-

tende andelhoo d oningin ilhelmina in vlammen op. -

                                                                                     

achtig jaar strandleven langs oordzeekust in woord en beeld

ruin orden a  n et de bedoelin
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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.

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,-.

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

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.

Zomerse midweekarrangement 

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension)  -

Overnachten 
in stijl... 
Overnachten 
in stijl...   

Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige 
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern 
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en 
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op 
een steenworp afstand van het gezellige centrum.   

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
4e nacht inclusief 
ontbijtbuffet gratis!

AKZENT HOTEL 
VENUE WILLINGEN

Akzent Hotel Venue - Willingen 
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000 info@venuehotel.de

Prijs € 199 p.p.
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Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen  onsumenten aken  re hten oals erfre ht  belastingen en andere finan i le aken  w vragen worden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar Postbus    Den Haag  raag met vermelding van rubriek e hten en Pli hten

rf- en schenkingsrecht 

Overlijdensuitkering in AOW
i i n eten i de e li den it e
in in de alleen inde a
i e inde en. l pt dat

Inderdaad. In een vorige rubriek was 
de beantwoording niet compleet. Het 
gaat namelijk om minderjarige kinde-
ren’ en degenen voor wie de overlede-
ne grotendeels in het levensonderhoud 
voorziet (dus ook partners en kinderen 
die nog inwoonden). Voorts is het bruto 
bedrag van de overlijdensuitkering in 
feite ook netto, omdat er geen belasting 
en premies worden ingehouden.

Hartig woordje over erfenis
Mijn broer is helaas veel te vroeg ( 4) 
overleden. Mijn zus en ik zijn de enige 
erfgenamen. Nu had mijn broer een 
levensverzekering, die mijn zus uit-
betaald wil hebben, minus 2 procent 
belasting. Ik wil die graag voortzetten, 
zodat mijn kinderen later er wat aan 
hebben. Kunnen wij ons erfdeel naar 
eigen inzicht besteden  Wij hebben 
een goede notaris, maar ik krijg van 
hem maar geen antwoord. Misschien 
omdat mijn zus de oudste is en het dus 

voor het zeggen heeft  Ik hoop dat u 
mij kunt helpen, want ik wil alles graag 
achter de rug hebben.
De erfgenamen zullen hoe dan ook met 
elkaar tot overeenstemming moeten 
komen over de nalatenschap. Zoniet 
dan dreigen moeizame juridische 
procedures.
Dus u kunt uw wensen aan de notaris 
en aan uw zus duidelijk maken. Als er 
sprake is van een levensverzekering die 
tot uitkering komt, dan is het wel heel 
belangrijk, dat jullie als begunstigden 
op de polis staan (bijvoorbeeld als erf-
genamen). De uitkering wordt bij een 
ieder volgens de erfbelasting belast.
Die kan echter na de vrijstellingen 
nooit meer zijn dan 40 procent. De le-
vensverzekering kunt u waarschijnlijk 
niet voortzetten, omdat het om een heel 
andere situatie gaat.  kunt natuurlijk 
wel met de eventuele opbrengst een 
geheel nieuwe levensverzekering met 
als begunstigden uw kinderen afsluiten. 

iscaal lijkt ons dat niet zo aantrek-
kelijk. Er zijn wel betere manieren om 
later voor uw kinderen te zorgen.
Als de levensverzekering bijvoorbeeld 
een lijfrente is, die op een bepaalde 

leeftijd van uw broer tot uitkering komt 
en er geen begunstigde is opgenomen 
in de polis, dan vissen u en uw zus 
achter het net. Informeer bij de verze-
keringsmaatschappij en spreek eens 
een hartig woordje met uw zus, want 
zij moet u, al dan niet met hulp van de 
notaris, in de zaken kennen.  kunt 
overigens ook bij de notaris informatie 
inwinnen waarom de afwikkeling zo 
lang duurt.

estament wijzigen 
na overlijden partner

i n pa tne en i adden een a en
le in e een t en te en een
te ta ent. i i n pa tne i
aa e leden. n i n te ta ent t nd
dat i de eni e e f enaa a en i n
i f inde en e en el een le itie
edeelte. i a en adden een
inde en. taat e in i n te ta ent

dat i n e feni in d ie p tie e deeld
et den. a eli i n

t ee d te it een i eli
en i n pa tne . at e e t e
n al i te e li den et dat
de de deel dat i n pa tne a
e te d

Het is beter om uw testament zodanig 
te laten wijzigen dat het helemaal 
voldoet aan uw wensen in uw nieuwe 
situatie. Houd u uw testament over-
eind’ dan zullen de kinderen van uw 
overleden partner erven.

iscale zaken

Bijbetalen in het jaar 
dat men  wordt
i de aan ifte de in ten
ela tin i i i nd ideli
e de ela tin dien t de ela tin

e e ent dat i in dat aa aa
en e den. i et idee dat i

n eel ee et i etalen. een
n e e n de data an e aa

eden in e en aa dat an niet
ee . e aat dit n in i n e

Er vindt tijdsevenredige berekening 
plaats van zowel belastingen als 
premies. Dus de tarieven worden au-
tomatisch - aannemende dat u digitaal 
aangifte doet - aangepast op de eerste 
van de maand waarin u 5 jaar wordt. 
In uw belastingaangifte kunt u dat - 
hoewel wat ingewikkeld - terugvinden. 
Overigens dat u méér moet bijbetalen, 

kan ook te maken hebben met het feit 
dat u naast uw AOW ook een bedrijfs-
pensioen hebt gekregen. De Sociale 
Verzekeringsbank (de uitbetaler van 
de AOW, die overigens wel rekening 
houdt met uw heffi ngskortingen) en 
uw pensioenfonds betalen onafhanke-
lijk van elkaar uit.
Dat betekent vaak dat het pensi-
oenfonds (soms veel!) te weinig 
loonbelasting inhoudt op uw pensioen. 
De meeste mensen met bedrijfs-
pensioen die 5 jaar zijn geworden, 
krijgen dan ook een naheffi ng van de 
Belastingdienst doordat u per maand 
waarschijnlijk netto teveel van uw 
pensioenfonds heeft ontvangen.
Na het jaar dat u 5 jaar bent geworden 
komt dat vanzelf goed, want dan gaat 
de Belastingdienst u een voorheffi ng 
(over het betreffende jaar) opsturen, 
want de dienst wil natuurlijk wel op 
tijd zijn belastinginning doen. In het 
jaar dat u 5 jaar werd, had u ook een 
voorlopige aanslag kunnen aanvragen. 
Dan betaalt u belasting vooraf en hoeft 
u achteraf geen heffi ngsrente aan de 
Belastingdienst te vergoeden.

Ouder, gelukkiger en welvarender

We worden gelukkiger, ouder en ons welvaartsniveau neemt langzaam maar zeker toe. Dat zijn niet zomaar loze kreten, maar wetenschappelijk vastgesteld door onderzoeken van het Sociaal Cultu-

reel Planbureau in recente rapporten als ‘Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010’ en in het ‘Armoedesignalement 2010’. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen,

dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Economisch gezien is het met Neder-
land de afgelopen tien jaar crescendo 
gegaan. Het jaar 2000 was het beste uit 
onze geschiedenis en 2008 heeft dat 
zelfs nog overtroffen.
In die periode is de Nederlander er ge-
middeld op vooruit gegaan. De armoede 
liep verder terug. ,,Persoonlijk gaat het 
goed met de mensen: 80 procent zegt 
desgevraagd gelukkig tot zeer gelukkig 
te zijn. En dat geluk strekt zich verder 
uit dan alleen thuis, ook op het werk en 
met de baas, met vrienden en familie, 
met het inkomen, het huis en de buurt is 
men heel tevreden.’’
Een van de redenen is ook het stijgende 
gezondheidsniveau. De ouder wordende 
mens ontvangt meer pensioen gedu-
rende langere tijd. Wel vragen ouderen 
in de laatste levensfase om meer en 
langduriger zorg, die alleen daardoor al 
duurder wordt.
Opvallend is dat de familiestructuur 
directer is in rechte lijn, gebaseerd 
op ouders, grootouders en soms zelfs 
overgrootouders. En wat minder op 
zussen, broers, tantes en ooms, neven 
en nichten. De familiebanden zijn de 
afgelopen decennia meer op vriend-

schapsbanden gaan lijken en wat minder 
op verplichtingen.
Dankzij de AOW (sinds 195 ) en 
Algemene Bijstandswet (19 5) hoeven 
volwassen kinderen hun behoeftige 
ouders’ niet meer zo veel fi nancieel te 
ondersteunen. Minder draagkrachtige 
ouders zijn daardoor niet langer afhan-
kelijk van hun kinderen.
Wel worden de familienetwerken steeds 
comple er door echtscheidingen. Eind 
jaren ’50, beginjaren ’ 0 was het totaal 
aantal echtscheidingen jaarlijks nog 
5 00, in 2009 waren het er bijna 32.000.
De gemiddelde levensduur neemt ook 
nog steeds toe. Van bijna alle tijden is 
het wel zo dat mensen met een lage 
sociaal-economische status vaker 
ongezond leven dan mensen met een 
hogere: zij roken vaker, drinken méér 
alcohol, kampen vaker met overgewicht 
en eten vaker ongezond. Wel is het 
zo dat het aantal drugsgebruikers en 
probleemdrinkers niet meer groeit en de 
trend van (ernstig) overgewicht lijkt te 
stabiliseren. Overigens is nog steeds 40 
tot 50 procent van de Nederlanders te 
zwaar. Een op de negen kampt zelfs met 
ernstig overgewicht.

Het aantal rokers nam de afgelopen 
jaren, na jaren van stilstand, toch weer 
wat af. Maar Nederland kent met 2  
procent nog steeds een hoger percen-
tage rokers dan omringende landen. De 
doelstelling in de Preventienota van de 
regering, om in 2010 hooguit 20 procent 
rokers te hebben, is bij lange na niet 
gehaald.
Ongezonde leefgewoonten komen 
vaak in combinatie voor. Vooral onder 
groepen die weinig opleiding hebben 
genoten. Dat effect treedt op in alle leef-
tijdscategorie n.
De vergrijzing van de bevolking vertaalt 
zich in het aandeel van de 5-plussers. 
Dat zijn er nu 2,5 miljoen (25 procent), 
terwijl dat in 1950 nog slechts vijftien 
procent was. Over dertig jaar verwacht 
men dat tegenover iedere 5-plusser 
nog maar twee personen staan, die 
jonger zijn dan 5 jaar.
De inkomenssituatie van de Neder-
landers mag dan wel aanzienlijk zijn 
verbeterd in de afgelopen tien jaar, toch 
moet  bijna zeven procent van de ,9 
miljoen huishoudens leven onder de 
zogenoemde beleidsmatige inko-
mensgrens’, die netto nog iets onder 

de minimale uitkeringen ligt van de 
diverse groepen, mede door het moeten 
afbetalen van  schulden.
Van de 482.000 armoedige huishoudens 
rapporteert ruim elf procent onvol-
doende geld te hebben voor een warme 
maaltijd met vlees, vis of kip om de 
dag. Bijna 40 procent had niet genoeg 
geld om regelmatig nieuwe kleren te 
kopen. Meer dan een derde (3  procent) 
gaf aan (zeer) moeilijk te kunnen 
rondkomen.
In twee van de drie steden, otterdam 
en Den Haag, waar deze krant ver-
schijnt, is de armoede ook het grootst 
met een inkomen onder de beleidsma-
tige grens van boven de tien procent. In 

trecht is dat slechts’ ,  procent. Dat 
schijnt ook te komen doordat in trecht 
het aandeel niet-westerse allochtonen 
ruim twaalf procent lager is dan in de 
drie andere grote steden. Verhoudings-

gewijs komen onder allochtonen veel 
meer minima voor.
Gepensioneerden verkeren meestal 
boven de armoedegrens. Vrijwel iedere 

5-plussers ontvangt AOW, die vrijwel 
voldoende is om de noodzakelijke 
uitgaven en kosten van de sociale parti-
cipatie te betalen.
Toch zijn er nog enkele groepen boven 
de 5 jaar, die niet rond kunnen komen. 
Allereerst zijn dat degenen met een on-
volledige AOW-uitkering, waarbij het 
meestal gaat om allochtonen die later 
in Nederland zijn komen wonen. Vaak 
hebben zij ook geen aanvullend pensi-
oen opgebouwd, zodat zij afhankelijk 
zijn van aanvullende bijstand voor 
ouderen met alle gevolgen van dien.

e app ten i n te te inden p
. p.nl. apie en e ie i n te en

e in e ten te e i en.

Oók ouderen zijn steeds gelukkiger. Maar uit studies blijkt ook dat ‘de ouderdom met gebre-

ken’ komt, zij het veel minder dan vroeger. Natuurlijk hebben de onderzoeksresultaten be-

trekking op de algemene situatie van ouderen. Er zullen altijd mensen zijn die zich volstrekt 

ongelukkig voelen en die zwaar tobben met hun gezondheid.

Ouder, gelukkiger en welvarender
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Het zou uiteindelijk tot 10 mei 1940 duren voor 
de Duitsers ook Nederland binnenvielen. De 
Duitse plannen voor die aanval dateerden al 
van direct na de val van Warschau (28 septem-
ber 1939). Het plan voor de aanval op de age 

anden (Nederland, Belgi  en u emburg) had 
de codenaam all Gelb en was onderdeel van 
de aanval op rankrijk (codenaam all ot). De 
oorspronkelijk aanvalsdatum was vastgesteld op 
12 november 1939, maar werd om verschillende 
redenen steeds weer uitgesteld. Vlak voor zons-
opgang, e act om vijf v r vier, overschreden de 
Duitse troepen van het 18e eger onder generaal 
Von K chler en het e eger onder generaal Von 

eichenau van Groningen tot imburg de Ne-
derlandse grens. Het e eger viel via imburg 
en oostelijk Noord-Brabant Belgi  binnen en 
de troepen van het 
18e eger rukten op 
naar de Afsluitdijk, 
de Grebbelinie en 
de Moerdijkbrug-
gen. Het centrum 
van de Nederlandse 
verdediging was de 
Vesting Holland, 
grofweg de provincies 

trecht en Noord- en 
Zuid Holland. Binnen 
de Vesting Holland 
lagen de grote steden 
Amsterdam, trecht, 

otterdam en het 
regeringscentrum Den Haag, waar ook de hoofd-
kwartieren van de diverse legeronderdelen waren 
gevestigd. Het Duitse aanvalsplan behelsde een 
nog nooit op deze schaal vertoonde luchtlan-
dingsaanval op het regeringscentrum en de 
bruggen over de grote rivieren, die razendsnelle 
toegang zouden moeten verlenen tot het hart van 
de Vesting Holland. Duitsland zette voor deze 
spectaculaire luchtlandingsoperatie zijn volledige 
parachutisten- en luchtlandingskorps in. Het ver-
schil tussen parachutisten en luchtlandingstroe-
pen is dat parachutisten met een parachute uit een 
vliegtuig springen en luchtlandingstroepen met 
een transportvliegtuig of zweefvliegtuig achter de 
vijandelijke linies landen.

De bedoeling
De bedoeling was dat na inleidende bombarde-
menten eerst de parachutisten zouden afspringen 
en de beoogde doelen veroveren, waarna even 
later de luchtlandingstroepen ter versterking op 
de veroverde vliegvelden zouden landen. De 
vliegvelden rondom Den Haag (de vliegvelden 
Valkenburg, penburg en Ockenburg) zouden 
worden veroverd door de 22e uftlande-Division 
onder bevel van generaal Graf von Sponeck, 
terwijl otterdam (vliegveld Waalhaven en de 
Maasbruggen), Dordrecht (Zwijndrechtse brug-
gen) en de Moerdijkbruggen veroverd moesten 
worden door de e lieger-Division onder bevel 
van generaal Student. De Duitse troepen rond 
Den Haag zouden na het veroveren van de 

vliegvelden de residentie bin-
nentrekken en de regering, 
de legerleiding en de ko-
ninklijke familie gevangen 
nemen, in de verwachting 
zo een snelle overgave van 
de Nederlandse troepen 
af te dwingen. De brug-
gen over de grote rivieren 
moesten veroverd worden 
om een snelle inval in de 
Vesting Holland mogelijk 
te maken voor de tanks van 
de Duitse 9e pantserdivisie, 
die zo snel mogelijk door 
Noord-Brabant richting de 
Moerdijkbruggen zou op-

rukken. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 waren 
de Duitse bommenwerpers en transportvliegtui-
gen op grote hoogte over Nederland gevlogen 
om de indruk te wekken dat zij op weg waren 
om Engeland aan te vallen. Boven de Noordzee 
keerden zij echter om en vielen precies op de ge-
plande tijd (03.55 uur) vanuit westelijke richting 
de beoogde vliegvelden aan.

Den Haag verrast
Alle drie de vliegvelden rond Den Haag werden 
door de aanval volledig verrast. Bij Valkenburg 
werd een deel van de bewakingstroepen door de 
inleidende bombardementen van het vliegveld 
verjaagd ofwel gevangen genomen door de 

gelande parachutisten. De overige troepen boden 
hevige tegenstand, maar konden niet verhinde-
ren dat het vliegveld in Duitse handen viel. De 
verovering van het vliegveld bleek echter voor 
de Duitsers een Pyrrusoverwinning te zijn. Het 
vliegveld was in mei 1940 nog in aanleg en de 
grasmat bleek voor de zware transporttoestellen 
te drassig. De gelande toestellen zakten tot hun 
assen in de bodem en waren, voor zover zij niet 
door de strijd beschadigd waren, niet meer in 
staat om op te stijgen en maakten zodoende de 
landing voor volgende toestellen onmogelijk. Een 
aantal vliegtuigen durfde het aan in de omlig-
gende weilanden te landen of op het strand tussen 
Katwijk en Scheveningen. Een groot deel van 
deze toestellen raakte daarbij zo beschadigd dat 
ook zij niet meer konden opstijgen. Bij vliegveld 

penburg deden zich vergelijkbare taferelen 
voor. Ook hier veroorzaakte de inleidende 
bombardementen bij een deel van de bewa-
kingstroepen paniek, waarop deze wegvluchtten 
richting ijswijk (Hoornbrug). Het grootste deel 
van de Nederlanders bleef echter op hun post en 
slaagden erin de Duitse parachutisten zodanig op 
te houden dat het vliegveld nog in Nederlandse 
handen was op het moment dat de eerste golven 
transportvliegtuigen met luchtlandingstroepen op 
het veld landden. Vliegtuig na vliegtuig werd in 
brand geschoten door de mitrailleurs die rondom 
het vliegveld waren opgesteld. Ook de verspreid 
opgestelde luchtafweer slaagde erin een fors 
aantal Duitse toestellen neer te halen. iteindelijk 
slaagden de Duitsers erin het vliegveld te verove-
ren, maar vliegveld penburg was onbruikbaar 
geworden door het grote aantal vliegtuigwrak-
ken dat verspreid over het veld lag. De volgende 
Duitse transporttoestellen moest landen op de 
rijksweg Den Haag- otterdam, ofwel verspreid 
in de omliggende polders. Sommige toestellen 
kwamen ver van het beoogde vliegveld terecht in 
de buurt van Gouda of bij Hoek van Holland.

Ockenburg beschoten
Vliegveld Ockenburg, bij oosduinen, werd niet 
gebombardeerd, maar vlak voor de parachutis-
ten neerkwamen hevig beschoten door Duitse 
vliegtuigen. De bewakingstroepen boden ook hier 
hevige tegenstand, zodanig dat toen het vliegveld 
uiteindelijk door de Duitsers veroverd was, de in 
puin geschoten transporttoestellen ook hier het 
vliegveld versperden en er geen landingen meer 
mogelijk waren. Hier probeerden de Duitse trans-
porttoestellen te landen in de duinen of op het 
strand bij Kijkduin. Het grootste deel van de daar 
gelande toestellen kon hierna niet meer opstijgen. 
De verovering van de drie vliegvelden rondom 
Den Haag vergde van de Duitse troepen zodanig 
meer moeite en tijd dan zij gepland hadden, dat 

de Nederlandse legerleiding, onder opperbevel 
van generaal Henri Winkelman, er in slaagde de 
eerste verdediging zodanig te organiseren dat de 
Duitsers het binnentrekken van de residentie on-
mogelijk werd gemaakt. Bij Valkenburg werden 
de belangrijke verkeersknooppunten Den Deijl 
bij Wassenaar en de Haagse Schouw bij eiden al 
snel terugveroverd op de Duitsers, bij penburg 
lukte het een stevige verdediging op te bouwen 
langs de westelijke kant van de 
Vliet en bij Ockenburg beletten 
Nederlandse troepen de Duitsers 
de toegang tot Den Haag bij Meer 
en Bos. In de loop van de ochtend 
werd de Nederlandse tegenaanval 
ingezet. Na hevige gevechten wer-
den alle drie de vliegvelden weer 
door de Nederlanders heroverd: 
Ockenburg en penburg in de 
voormiddag en Valkenburg tegen 
half zes in de namiddag. Bij deze 
gevechten onderscheidde sommige 
eenheden of personen zich op 
uitzonderlijke wijze. Zo had de 
bataljonscommandant van het 3e 
bataljon van het 4e egiment Infanterie (III-4 I), 
majoor Mallinckrodt, een groot aandeel in de 
herovering van vliegveld Valkenburg. Bij pen-
burg onderscheidde 2e luitenant George Maduro 
zich bij de verovering van Villa Dorrepaal aan de 
Vliet bij Park eeuwenbergh. Het lukte hem met 
een stormaanval over de Oude Tolbrug de Duit-
sers uit de villa te verdrijven en krijgsgevangen 
te maken. George Maduro, naar wie Maduro-
dam is vernoemd, sloot zich na de Nederlandse 
capitulatie aan bij het verzet. In 1943 werd hij 

gearresteerd en belandde uiteindelijk 
in het beruchte concentratiekamp 
Dachau, waar hij op 9 februari 1945, 
vlak voor de bevrijding van het kamp 
door de Amerikanen, overleed. 

entrum oosduinen
Bij Ockenburg vonden felle ge-
vechten plaats tot in het centrum 
van oosduinen, waar de Duitsers 
doordrongen tot het kruispunt bij de 
Kijkduinsestraat-Prins Hendrikstraat 
(nu Pissuissestraat-Symfoniestraat), 
waar ze door Nederlandse troepen, 
opgesteld bij de toenmalige verffabriek 
van Premier’ werden teruggedreven. 
Een grote groep Duitsers, iets meer 
dan driehonderdvijftig man waaronder 
generaal Graf von Sponeck, bleef na de 
herovering van vliegveld Ockenburg weerstand 
bieden vanuit de bossen rond Villa Ockenbrugh, 
waar zij zich hadden ingegraven. Toen Neder-
landse troepen hen hier in de nacht van 11 op 
12 mei wilde aanvallen, bleken de Duitsers in 
de avond daarvoor vertrokken te zijn. Deze 
waren in alle stilte richting Wateringen gelopen, 
hadden daar gevechten geleverd met aldaar 
gelegerde troepen en waren doorgetrokken, 
deels met gestolen VIOS-bussen, richting Den 

Hoorn en ’t Woudt. In de loop van 12 mei werd 
een Nederlandse aanval op ’t Woudt ingezet. 
De aanval strandde echter op Duitse weerstand 
in Den Hoorn. Toen uiteindelijk ’t Woudt werd 
bereikt waren Von Sponeck en zijn troepen 
alweer gevlogen. In de avond van 12 mei bereikte 
de groep Von Sponeck Overschie, waar zij zich 
aansloten bij een grote groep Duitsers die zich 
staande had weten te houden ten zuiden van Delft 
en ook naar Overschie was getrokken. Een dag 
later zouden deze Duitsers nog versterkt worden 

door een groep Duitse luchtlandingstroepen 
vanuit het Westland, die zich opgehouden hadden 
in het Staalduinse Bos bij Hoek van Holland. De 
overgebleven Duitsers bij vliegveld Valkenburg 
hadden zich verschanst in het dorp Valkenburg, 
waar zij tot aan de Nederlandse capitulatie wer-
den ingesloten. Een kleinere groep Duitsers was 
ingesloten in de duinen bij Wassenaarse Slag. Al 
met al was de luchtlandingsaanval op Den Haag 
voor de 22e uftlande-Division uitgelopen op 
een regelrecht fi asco.

otterdamse regio
Het in otterdam-Zuid gelegen vliegveld 
Waalhaven, in die tijd samen met Schiphol het 
belangrijkste vliegveld van Nederland, werd 
in de vroege morgen van 10 mei 1940 
eveneens gebombardeerd. Een deel van 
de bewakingstroepen trok zich in paniek 
terug richting otterdam. De achtergeble-
ven troepen verdedigden het vliegveld fel 
tegen de inmiddels gelande parachutisten, 
maar toen ook de luchtlandingstroepen op 
het vliegveld wisten te landen werd de 
overmacht te groot en viel het vliegveld 
in Duitse handen. Inmiddels waren wa-
tervliegtuigen met Duitse troepen geland 
bij de Maasbruggen in het centrum van 

otterdam. Deze veroverden de bruggen 
ter weerszijde van het Noordereiland en 
bezette deze. Zij werden versterkt door 
een eenheid parachutisten die geland 
was bij het eyenoord stadion. Vanaf 
vliegveld Waalhaven rukten de Duitsers 
op naar de Maasbruggen. Nederlandse troepen 
probeerden de aansluiting van de vanaf Waalha-
ven oprukkende Duitsers met de Duitse bezetting 
van de Maasbruggen te voorkomen en richtte 
hiertoe een verdediging op in de omgeving van 
het Afrikaanderplein. Na felle gevechten wisten 
de Duitsers echter de Nederlandse verdedigers 
uit te schakelen en tegen het einde van de middag 
was geheel otterdam-Zuid in Duitse handen. 
In de volgende dagen wisten de Nederlanders 
de Duitsers te beletten hun positie verder uit te 
breiden in otterdam-Noord, maar slaagden er 
niet in de Maasbruggen te heroveren.

Moerdijkbruggen
Ook bij Dordrecht vielen de verkeersbrug en de 
spoorbrug over de Oude Maas al in de vroege 
ochtend van 10 mei 1940 in Duitse handen. Te-
vens waren grote aantallen parachutisten geland 
op het Eiland van Dordrecht, tussen Dordrecht 
en de Moerdijkbruggen. Na felle gevechten 
werd het plaatselijke hoofdkwartier van de 
Nederlandse troepen, de villa Amstelwijck bij 
Wieldrecht, door de Duitsers veroverd. Pogingen 
om de Duitsers van het Eiland van Dordrecht te 

verdrijven liepen op niets uit. iteindelijk moest 
het Nederlandse leger zich op 13 mei 1940 van 
het Eiland van Dordrecht terugtrekken.
De Moerdijkbruggen werden in de vroege och-
tend van 10 mei 1940 van beide zijden aangeval-
len door Duitse parachutisten. Deze wisten de 
bruggen in snel tempo te veroveren. De Neder-
landse verdedigers, die door een zwaar inleidend 
bombardement hevig in verwarring waren ge-
bracht, werden door een Duitse overmacht over-
rompeld en voor het grootste deel krijgsgevangen 
gemaakt. Vanuit het zuiden werden pogingen 
gedaan om de Moerdijkbruggen te heroveren, 
maar deze liepen op niets uit. Te hulp geschoten 

ranse pantsertroepen werden bij Zevenbergsche 
Hoek zwaar gebombardeerd en moesten zich 

terugtrekken. Aan het einde van de middag van 
12 mei 1940 rolden de eerste Duitse tanks van de 
9e pantserdivisie over de Moerdijkbrug.

 mei 
Aan het einde van de 13e mei 1940 was de situ-
atie kritiek. De Duitse tanks hadden otterdam 
bereikt, maar werden opgehouden bij de Maas-
bruggen doordat het noorden van otterdam nog 
stevig in Nederlandse handen was.
De bevelvoerende generaal van de Duitse troe-
pen, generaal Schmidt, had opdracht gekregen 
met alle mogelijke middelen het Nederlandse 
verzet in otterdam te breken zodat een verder 
oprukken van de Duitse tanks mogelijk werd. 
Hiertoe bereidde hij een tankaanval voor en 
vroeg ter ondersteuning hiervan bij het opper-
bevel een luchtaanval aan op de Nederlandse 
stellingen. Aan de commandant van otterdam, 
kolonel Scharroo, stuurde hij een ultimatum om 
zich over te geven. Het eerste ultimatum werd 
door de Nederlandse commandant afgewezen, 
daar het niet voorzien was van een vermelding 
van rang en een handtekening. De Duitse gene-

raal Schmidt schreef een tweede ultimatum, maar 
terwijl de Nederlandse onderhandelaar terugliep 
met het nieuwe ultimatum verschenen de Duitse 
bommenwerpers boven otterdam. Pogingen om 
met rode lichtkogels aan te geven dat het bom-
bardement wegens in gang zijnde onderhande-
lingen niet moest doorgaan werden door de helft 
van de bommenwerpers niet gezien en otterdam 
werd zwaar gebombardeerd. Bijna 1.000 mensen 
kwamen om, 8.000 raakten dakloos, 30.000 
woningen, winkels, bedrijfs- en andere gebouwen 
werden verwoest.

otterdam capituleerde en onder dreiging van 
volgende bombardementen op trecht, Den 
Haag, Amsterdam en Haarlem capituleerde ook 
Nederland. Op 15 mei werd in een schoolge-
bouw in ijsoord door generaal Winkelman de 
capitulatie van Nederland ondertekend. Alleen 

in Zeeland werd de strijd nog 
doorgevoerd. Op 1  mei moest 
ook daar de strijd, na een bombar-
dement op Middelburg, worden 
opgegeven.
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Aad Spanjaard
aad pan aa d@ etnet.nl

Nadat de Duitse Führer Adolf Hitler vanaf 1936 het ene na het andere Euro-
pese gebiedsdeel annexeerde (1936 herbezetting Rijnland, maart 1938 Oos-
tenrijk, september 1938 Sudetenland, maart 1939 Bohemen en Moravië) ging 
Nederland op 28 augustus 1939 over tot algemene mobilisatie. Even daarvoor 
waren al 50.000 man onder de wapenen geroepen. Op 1 september 1939 viel 
Duitsland Polen binnen. Op 3 september verklaarden Engeland en Frankrijk de 
oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog was begonnen.

Boek over De Slag om Vesting Holland: Duitse bezetter verslikte zich in de vliegvelden Valkenburg, penburg en Ockenburg

e e identie a  ic  niet omaar e onnen

- erzet langs de weg in mei 19 , op de achtergrond is te zien dat ook de brommer in dien tijd nog als militair 
voertuig dienst deed illustratie uit het boek .- - ederlandse militairen in mei 19  illustratie uit het boek . -

- Duitsers op de harloise Hooge Dijk illustratie uit het boek . -

- oldaten van het - 71  op het strand bij assenaarse lag illustratie uit het boek .-

- 9de Pantzerdivisie in otterdan, mei 19  illustratie uit het boek .-

- Duitse parachutisten illustratie uit het boek . -

- u-  ijksweg Del t illustratie uit het boek . -

in u  e emplaar
door te pu elen
Eind april komt bij de Delftse itgeverij Elmar het vijfde deel uit van de serie His-
torische routes: De Slag om Vesting Holland - langs de sporen van de Duitse aanval 
rondom Den Haag, Delft, Dordrecht en otterdam, 10-15 mei 1940.Het boek is geschreven door Aad Spanjaard, die al vaker in De Oud-Hagenaar publi-
ceerde. Met de Sudoku-prijsvraag in dit nummer (pagina 15) kunt u een van de drie 
beschikbaar door de uitgever beschikbaar gestelde e emplaren winnen.Op deze middenpagina vindt u een beknopte samenvatting van het relaas dat het boek doet, e clusief door Aad Spanjaard voor de lezers van deze krant geschreven. 

Het boek vertelt de gebeurtenissen van de meidagen 1940 tijdens de Duitse inval in 
ons land binnen de Vesting Holland, d.w.z. de luchtlandingen rond Den Haag, ot-
terdam, Dordrecht en Moerdijk. Met name de luchtlandingen rond Den Haag liepen 
voor de Duitsers uit op een grote mislukking, waarvan de pijnlijke gevolgen voor 
hen nog lang voelbaar zouden blijven. Het boek, de Slag om de Vesting Holland, geeft uitleg over de gebeurtenissen en is voorzien van routes en plattegronden die de 
lezer langs de verschillende historische plekken leiden.Bestelinformatie vindt u achteraan het artikel. Wie het boek bestelt, maar het k 
wint met de puzzel, krijgt zijn of haar aanschafbedrag bedrag door de krant terugbe-
taald. Geen reden dus om te aarzelen met bestellen!
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r op uitr op uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoon-
stellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door 
het entraal n ormatiepunt Ouderen PO . Actuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt 
u altijd in de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail naar 
redactie cipo.org, o  neem tele onisch contact op met arco Daane via 7   8 1.

Binnenkort
Vitaliteits  geheugentraining 
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.

og tot  mei
Beestachtig Den Haag 
Tentoonstelling van het Haags Gemeentearchief 
over de Haagse Dierentuin (1863-1968) en vooral 
de dieren daar. Aanleiding: de verwerving door 
het Haags Gemeentearchief van een aquarel van 
H.M. Horrix, voorstellende ‘Een ritje op de olifant 
in De Haagse Dierentuin’. Met foto’s, affiches, 
filmbeelden, een plattegrond en een bijzonder 
‘leeuwendiorama’ (bruikleen van het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Naturalis Leiden). Haags 
Informatie Centrum (Atrium Stadhuis), maandag 
t/m vrijdag 7.00-19.00 uur, donderdag tot 21.00 uur 
en zaterdag 9.30-17.00 uur, toegang gratis. 
 
Dinsdag  april
Allehaagse 
Acht Haagse kunstinstellingen werkten samen aan 
een bijzonder community art project. In ‘Allehaagse’ 
ontmoeten amateurs en professionals elkaar in een 
voorstelling met dans, theater, muziek en comedy. 
Lucent Danstheater, Spuiplein 150, première 18.30 
(deur open: 17.30 uur), tweede voorstelling 21.30 
uur (deur open 20.30 uur), toegang € 12,-, met Ooi-
evaarspas € 6,-. Reserveren: Bespreekbureau, tel. 
(070) 880 03 33. Informatie: http://allehaagse.nl/.

Woensdag  april
edichten en pianomuziek

Woej Leidschendam-Voorburg brengt een intiem 
cultureel programma met pianist Maarten de Groot 
en dichteres Miep van Mierlo – muziek en gedichten 
over liefde, verdriet en verlangen. Wijk- en dien-
stencentrum Noord, Duivenvoorde 262, Leidschen-
dam, 13.30 uur, toegang € 2,-. Voorafgaand kunt u 
mee-eten bij de Woej Wereldtafel: aanvang 12.00 
uur, kosten € 5,-. Reserveren: Wijkservicepunt 
Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, Leidschendam, 
werkdagen 10.00-12.00 uur, tel. (070) 301 87 84.

Binnenstad lassiek
In Den Haag worden regelmatig gratis lunchcon-
certen aangeboden. ‘Binnenstad Klassiek’ van 
VÓÓR Welzijn zorgt dat u erbij kunt zijn, samen 
met andere muziekliefhebbers. U reist samen met 
het openbaar vervoer naar de concertlocatie. Op 
20 april is er een concert voor viool en orgel in de 
Kloosterkerk op het Lange Voorhout. Inschrijven, 
meer informatie en het volledige programma: 
buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, tel. 
397 60 01.

Donderdag  april
acht der irondijnen

Van 18 t/m 21 april staat Bibliotheek Ypenburg 
in het teken van de Tweede Wereldoorlog. De 
solovoorstelling ‘De Nacht der Girondijnen’, geba-
seerd op Jacques Pressers gelijknamige novelle, 
vertelt het verhaal van de Joodse Jacques Suasso 
Henriques, die in 1944 als lid van de Joodse Orde-
dienst zelf op transport werd gesteld. Acteur Klaas 
Hofstra brengt dit verhaal in een indrukwekkende 
theatermonoloog. Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 
8, 19.30-21.30 uur, toegang voor bibliotheekleden 
€ 3,- en voor niet-leden € 5,-. Reserveren: tel. 353 
86 11
.
Zaterdag  april
Patt  Brard in Halve Maan
Op zaterdag 23 april a.s. ontvangen Rob Hekman 

en René Marquard van Omroep Rijswijk van 14.00 
tot 16.00 uur Patty Brard, in Grand Café De Halve 
Maan, aan het Gen. Eisenhowerplein 25 in Rijswijk. 
U bent van harte welkom om de radio-uitzending 
daar live bij te wonen. In 1955 geboren in Neder-
lands-Nieuw Guinea als Petula Louise Brard kwam 
Patty, met haar ouders, in 1966 naar Nederland 
waar zij zich vestigden in Rijswijk.  Na een opleiding  
tot directiesecretaresse bij Schoevers trad zij in 
1977 toe tot de immens populaire meidengroep 
Luv. Omroep Rijswijk is te beluisteren via de kabel 
(92.2) en de ether (105.9). Meer info:
www.rtvrijswijk.nl

Maandag  april
Meezingen in utherse erk
Op maandag 25 april 2011 is de derde Culturalis 
Residentie Scratch. De Misa Criolla en de Misa Por 
La Paz van A. Ramirez wordt dan in de Lutherse 
Kerk van Den Haag door het grootste koor van Den 
Haag van meer dan 200 zangers. De zangers die 
aan het project meezingen of willen gaan meezingen 
zijn overwegend 50+. Men kan zich als (amateur)
zanger aanmelden. Repetitie: 11.00 uur – 16.00 uur. 
Sing Along Events, telefoonnummer: 071 - 361 94 
86 of online aanmelden via www.singalongevents.nl 
Alleen naar de uitvoering komen luisteren om 16.30 
uur kan ook. De Lutherse Kerk is te vinden aan de 
Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.

Vanaf mei
ondvaarten en -ritten

Wegens groot succes stelt de gemeente Den Haag 
ook dit jaar rondvaarten en rondritten ter beschik-
king aan mensen met een beperking. Zij kunnen 
Den Haag als ‘toerist in eigen stad’ ontdekken. 
Aanmelden is mogelijk voor de Willemsvaart op 18 
mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus of 21 september; 
voor de Ooievaart op 24 mei, 28 juni, 26 juli, 30 
augustus of 27 september; en voor rondritten met 
de Gouden Koets op alle zaterdagen in de maanden 
mei t/m september. Let op: de rolstoel kan niet mee, 
er is geen personenlift, u moet soms diep bukken 
(bruggen!) en er wordt dit jaar een kleine bijdrage 
gevraagd. Aanmelding of meer informatie: Yvonne 
Roos, tel. (070) 365 06 00 (maandag, dinsdag of 
donderdag) of e-mail doevoorallmee@voorall.nl.
 
 mei t m  juni

Henri Jacobs bij Heden
 Van 1 mei t/m 18 juni 2011 is een deel van de serie 
journaaltekeningen van de in Brussel woonachtige 
kunstenaar Henri Jacobs bij  Heden te zien. De 
tentoonstelling wordt zondag 1 mei om 13.00 uur 
feestelijk geopend. Op het moment staat de teller 
van de serie journaaltekeningen op 489 stuks. Deze 
journaaltekeningen maakt Jacobs sinds 2003 en 
het eind van deze serie is voorlopig niet voorzien. 
Bij journaaltekeningen moet niet gedacht worden 
aan nieuws of aan een krant, maar meer aan een 
dagboek. Een visueel dagboek, van ‘de actualiteit 
van mijn blikveld’, zoals Jacobs het zegt.
De onderwerpen van deze tekeningen tonen de volle 
reikwijdte van het kunstenaarschap van Jacobs. 
De onderwerpen kunnen geometrisch abstract zijn 
weergegeven of figuratief. Soms zijn ze filosofisch 
van aard, andere zijn weer grappig.  
Heden is te vinden aan de Denneweg 14a, geopend 
op woensdag t/m zaterdag en elke eerste zondag 
van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info: 
www.heden.nl

Vanaf dinsdag  mei
Broeders van Maastricht 
De broederscholen in Den Haag hebben een 
belangrijke stempel gedrukt op het onderwijs en 
de vorming van duizenden katholieke jongens en 
jongemannen in Den Haag en omgeving. Deze ten-
toonstelling brengt die geschiedenis in beeld. Haags 
Gemeentearchief, Spui 70, dinsdag t/m vrijdag 
9.30-17.00 uur, toegang gratis.   055 - 5059500   ·    WWW.BTRREIZEN.NL

Al

 55 jaar de bestein
50 Plus ReizenBTR nternational

Senior Hotels
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:

SENIOR HOTEL DE FOREESTEN    v.a. € 269,00
enieten van de bosrijke Veluwe met haar 

gezellige stadjes! U verblijft  in het pitt oreske 
dorpje Vierhouten waar volop fi ets- en 
wandelmogelijkheden zijn.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

• logies in 2-persoonskamer met toilet en  
   douche/bad
• uitgebreid ontbijtbuff et
• gevarieerde lunch met koffi  e/thee of goed   
   verzorgd lunchpakket

• uitstekend 3-gangendiner
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00 - 23.00 uur   
   drankjes met keuze uit: koffi  e, thee,   
   frisdranken, vruchtensappen, bieren, 
   jenevers en wijnen

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 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

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

€ 386,-

BTR Senior Hotels zijn door BTR Internati onal geselecteerd op eigen identi teit en charme. 
Voor méér BTR Senior Hotels bezoek onze website www.BTRREIZEN.nl of bel 055-50 59 500.

vanaf€ 232,-

vanaf€ 269,-

klassiek aan het

Spuiplein

Dr Anton Philipszaal & 
Lucent Danstheater 
zo 24 & ma 25 april 
www.philipszaal.nl

070 88 00 333

Lisztomania
Pasen met Liszt

met o.a. Bram van der Vlugt en Enrico Pace
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CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 18

UW :
Haagse  
Dag krijgt vorm
Op zaterdag 4 juni 2011 zal het Stadhuis aan 
het Spui helemaal in het teken staan van de 
Haagse 55  Dag  het grootste evenement 
voor 55-plussers in onze regio. Met dit jaar 
een e tra feestelijk tintje, want de 55  Dag 
viert zijn 15-jarig jubileum! Van 10.00 tot 
1 .00 uur kunt u dat komen meevieren onder 
het motto eef K E rijk!’

  kunt na-
tuurlijk weer 
struinen over 
de informa-
tiemarkt en 
terecht op de 
welbekende 
boulevards’ 

links en rechts boven het Atrium. Daar 
vindt u gezondheidstesten en -adviezen van 
HWW, voedings- en gezondheidsadvies van 

lorence en massages of voetre  e therapie 
van WZH. adio West zal aanwezig zijn met 
een live-uitzending van Ik hou van Holland’ 
en zal u laten ervaren hoe het is om voor 
de camera te staan. De gemeente Den Haag 
richt een itheidsplein met fi theidstesten in 
en HO  een Talentenplein, om uw talenten 
en de mogelijkheden daarvoor te ontdek-
ken. Verder kunt u kennismaken met nieuwe 
media (Skype, acebook, Twitter…) en met 
de reddende engelen’ van StudentenKar-
wei. Op het Spuiplein laat de Bartiméus 
Belevingstent u beleven wat kleur en zicht 
in mens en maatschappij teweegbrengen 
en staat de ANBO-informatiebus over 
pensioenen. Natuurlijk is er ook dit jaar een 
uitvoerig podiumprogramma met muziek, 
dans, spel en show  en CIPO brengt een spe-
ciale informatieve K E rijke Krant uit’, 
in samenwerking met De Oud-Hagenaar. De 
presentatie van deze Haagse 55  Dag zal in 
handen zijn van de populaire Agnes Kamstra 
van Omroep West. Op www.haagse55plus-
dag.nl kunt u alle verdere vorderingen van 
het programma volgen.

Het is een veelgehoorde uitdrukking: ‘Vroeger was alles beter.’ Oftewel: het is niet meer 
zo gezellig in ederland. Bij nader inzien blijkt dit lang niet altijd waar te zijn. Vooral de 
leefomstandigheden in ederland zijn verbeterd. Maar soms klopt deze uitspraak juist 
heel goed  bijvoorbeeld als we het hebben over dagopvang.

www.cipo.org
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Vroeger konden veel ouderen ge-
bruikmaken van opvang overdag, in 
de vorm van activiteiten en begelei-
ding (bijvoorbeeld vervoer van en 
naar huis). Sinds 2010 is dat helemaal 
veranderd, althans: de opvang die 
wordt bekostigd vanuit de AWBZ.
Tegenwoordig hebben alleen ouderen 
met een zware chronische beperking 
nog recht op zorg of begeleiding uit 
de AWBZ-pot. eeftijdgenoten met 
een lichtere beperking of zonder 
sociale contacten mogen daar geen 
gebruik meer van maken. Sindsdien 
moeten bijvoorbeeld veel eenzame 
ouderen hun plek op de dagopvang 
missen  vaak hun enige a  eiding.
Gelukkig zijn diverse organisaties 
in dat gat gesprongen. Zorgcentra 
en welzijnsinstellingen zijn (soms 
samen) nieuwe dagopvangmogelijk-
heden gestart, waar ouderen zonder 
indicatie terecht kunnen. Woon-
zorgcentrum De Waterhof begon in 
september 2010 samen met Stichting 
MOOI het Grand Café Ontmoe-
tingscentrum (GCO). Dat is speciaal 
bedoeld voor mensen die uit de boot 
dreigen te vallen’. Het richt zich op 
licht dementerenden en eenzame 
ouderen die door de steeds strengere 
indicaties thuisblijven  terwijl juist 
voor deze mensen opvang zo belang-
rijk is. Ze lopen het gevaar thuis af te 
stompen.

Drempelloos
Het Grand Café is laagdrempelig, of 

misschien moeten we wel zeggen: 
het heeft helemaal geen drempel. 
Iedereen moet hier kunnen komen. 

Niets moet,’ vertelt gastheer Jan 
Bernard Oostwoud. Onze bedoeling 
is vooral dat we er zijn . We vormen 
een ontmoetingscentrum waar de 
bezoekers koffi e kunnen drinken met 
elkaar. En we bieden mogelijkheden 
voor andere activiteiten als ze dat 
willen. We zetten dus geen sjoelbak 
neer, maar bieden eerst en vooral 
een luisterend oor. Pas als er dan een 
behoefte aan iets wordt geuit, maken 
we daar werk van.’
Dit begon met vijf vaste cli nten, 
maar heeft inmiddels geleid tot twee 
koffi eochtenden in een heel open 
sfeer ( de bezoekers babbelen echt 
over de meest uiteenlopende onder-
werpen met elkaar!’) en vier clubs. Er 
zijn een Indische club waar Indische 
en niet-Indische ouderen met elkaar 
eten, drinken en muziek luisteren, 
een wandelclub voor iedereen die 
naar buiten wil (ook met rolstoel of 
rollator), een mannenclub en een 
vrouwenclub.

Mannenclub
Steeds meer mensen weten de weg te 
vinden naar het Grand Café, en iedere 
activiteit heeft een aantal vaste be-
zoekers. Zij waarderen het initiatief, 
omdat het mogelijkheden realiseert 
waaraan behoefte is. De mannen-
club was een wens van een bezoeker 
die vond dat veel activiteiten te 

vrouwgericht waren,’ aldus 
Jan Bernard. Hij wilde ook 
wel eens als mannen onder 
elkaar  praten over politiek, 
techniek, voetbal e.d., of 
samen klaverjassen of bil-
jarten, en miste zoiets.’ Zijn 
wens werd ingewilligd. Het 
Grand Café Ontmoetings-
centrum wordt dus echt van 
onderaf ingevuld.

Vrijblijvend
Het Grand Café is hele-
maal geen plaats om eens  ink je hart 
te luchten of om hulp voor een be-
paald probleem te zoeken. Het is veel 
vrijblijvender. De mogelijkheid van 
doorverwijzing naar hulpverlening is 
bijvoorbeeld alleen op de achter-
grond aanwezig. Er moet niets. Veel 
mensen met een begin van dementie 
zijn huiverig voor hulpverlening,’ 
weet Jan Bernard. Vaak uit angst of 
schaamte. Bij ons hoeven ze voor zo-
iets niet bang te zijn. Tegelijk hebben 
ze de zekerheid dat er altijd iemand 
voor hen is, zonder verplichtingen.’ 
Een indicatie is ook niet vereist om 
deel te nemen. 
Daarbij zijn ook mantelzorgers van 
harte welkom. Zulke familieleden 
en andere naasten melden zich ook, 
omdat ze zien dat dit iets is voor 
bijvoorbeeld hun moeder of buurman. 
Het is echt een plek voor een grote 
groep mensen die elders nog niet of 
niet meer terecht kan. We willen het 

ook aantrekkelijk maken om hier 
warm te komen eten,’ schetst Jan 
Bernard de mogelijkheden. Eenzame 
mensen verpieteren thuis vaak snel. 
Hier vinden ze een goede maaltijd en 
mensen om zich heen.’

nformatie
Het Grand Café Ontmoetingscentrum 
in de Waterhof (Polanenhof 130, 
Den Haag, bereikbaar op maan-
dag, donderdag en vrijdag via Jan 
Bernard Oostwoud, tel. 0 0-890 20 
00, mobiel 0  14 8  21 48 of e-mail 
jboostwoud wzh.nl) is bedoeld voor 
mensen uit Moerwijk.
Deze vormen van dagopvang bestaan 
echter ook op andere plaatsen in de 
stad. Meer weten  CIPO heeft er een 
handig overzicht van gemaakt.  
kunt het bij ons ophalen in Het Nut-
shuis, iviervismarkt 5, of aanvragen 
via tel. (0 0) 3 4 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.

V AA  H  PO

Het strandseizoen begint 
over een tijdje. k zou samen 
met mijn vrouw een dagje 
naar cheveningen willen, 
maar zij is slecht ter been. 

In Den Haag en Kijkduin zijn speciale 
strandrollators, strandrolstoelen en 
drijvende strandrolstoelen te huur.  
kunt daarmee kennismaken tijdens 
het feestelijke Voorall Strandevent, op 
donderdag 19 mei. 
Volgende keer meer daarover  of bel 
alvast met Vooral, tel. (0 0) 3 5 52 88.

A U
Zorgen dat niemand buiten de boot valt

ieu e orm da op an  ouderen  

De ov-chipkaart is binnenkort defi nitief 
het enige openbaarvervoersbewijs in 
Den Haag en omgeving. Vooral voor 
blinden en slechtzienden levert dat de 
nodige drempels op. Daaraan wordt 
tegemoetgekomen met een speciaal 
abonnement op de ov-chipkaart: het 
Viziris-abonnement. Met dit jaarabon-
nement betalen blinden en slechtzien-
den niet per rit, maar een vast bedrag 
(  10,- per maand) voor al hun reizen 
met het openbaar vervoer in Nederland 
(behalve trein, ET ast erry, HTM-
nachtnet en nog enkele vervoersvor-
men). Het Viziris-abonnement wordt 
op een persoonlijke ov-chipkaart gela-
den. De kaarthouders checken daarmee 
gewoon’ in en uit, maar daarbij wordt 

geen geld afgeschreven. Het systeem is 
te vergelijken met de ov-chipkaart voor 
studenten. Het Viziris-abonnement is te 
koop bij alle stads- en streekvervoers-
bedrijven (o.a. de HTM-servicepunten), 
op vertoon van een legitimatiebewijs 
en een OV-Begeleiderskaart (B). 
Aanvragers moeten al in bezit zijn 
van een persoonlijke ov-chipkaart, 
omdat het Viziris-abonnement daarop 
gezet wordt. Het Viziris-abonnement 
is een jaar geldig en kan voor de 15e 
van iedere maand worden be indigd. 
Dat kan alleen bij het loket waar het 
abonnement is gekocht. Informatie: de 
Ooglijn, tel. (030) 294 54 44, maandag 
t m donderdag 10.00-15.30 uur.

peciale ov-chipkaart
voor slechtzienden
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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.

 
   

      

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

KARAKTER 
VAN HOUT

VOORDELEN VAN 

KUNSTSTOF

KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN -DAKKAPELLEN

Profiteer nu nog van de 6% btw-regeling!

WoodLine® 

kozijn met rechte 

verbinding

NIEUW!

WoodLine® kunststof kozijn

Door de rechte verbinding de uitstraling van een houten kozijn en 

de voordelen van kunststof. Gekeurd en voorzien van KOMO-

certificaat. Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!

Binnenzonwering en raamdecoratie

- plaatsbaar met magneetstrip (niet boren).

- frame in ieder gewenste kleur.

- jalouzie en plissé (met of zonder verduister ingstof).

Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek 

onze showroom op James Wattstraat 5 (Gouwe  stroom) in 

Gouda of bel 0182 52 70 89.

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

Inboe e s  woningontrui ing

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.

euke 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  december tot  januari
De pri s voor dit arrange ent is  in l  usretour   iddagto 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, 50 2TM Oisterwijk.
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lle kamers begane 
grond met eigen ter-
ras, douche, toilet, tv, 
telefoon, u hoeft geen 
trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heer-
lijk toch!!!

een toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

pstapplaatsen: 
Den Haag S EN ozartlaan

A n e en  s eci l  eni en
n    se e e  

 589,00 incl  us e u
 us c es en e is en el s n  

e  e elli e n en  

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.



Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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

Steevast als er iets onver-
wachts gebeurde sprak 
mijn grootvader: Ei, 
ei!’ Als 5-jarig jongetje 
wist ik van toeten noch 
blazen waar het de 
etymologie betrof. Dus 
heb ik jarenlang in de 
waan verkeerd dat niet 
alleen kippen maar ook 
mensen bij onverwachte 
gebeurtenissen wel eens eieren kon-
den gaan leggen. 
Zoals bij veel andere raadselachtige 
uitspraken en uitdrukkingen die 
mijn begrip toen te boven gingen 
verwachtte ik deze kwestie later wel 
tot klaarheid te brengen. 
Zo ging het bijvoorbeeld ook met 
uitroepen van ontsteltenis of ver-
bazing. Wat bijvoorbeeld te denken 
van iemand die plotsklaps ’Wel te 
duivekater!’ of Sapperloot!’ riep. 
Als men in tongen had gesproken 
was mijn verbazing over zulk een 
bizarre uitdrukkingsvaardigheid er 
niet minder om geweest. Sommige 
onbegrijpelijke uitroepen waren 

vooral voorbehouden 
aan keurige tantes 
of preutse jongejuf-
frouwen. eeds bij de 
geringste verstoring 
der dagelijkse sleur 
kreten ze: Gunst!’, 

ieve deugd!’, Goeie 
grutjes!’of Hereme-
tijd!’. Het slaken van 
uitdrukkingen als: Wel 

heb ik ooit!’, Donders’, Bliksems!’ 
en Deksels!’ was weer meer voor 
mannen weggelegd. En als je wilde 
getuigen van je goeie afkomst zei je: 
Parbleu!’,  Sapristie!’, Alsjeme-

nou!’ of Och heden!’.

Wat een tijd 
Er was voor elk wat wils op het 
gebied van passende, emotionele 
uitingen. Tegenwoordig lijkt de 
keuze op dat gebied zich te beperken 
tot het in elke denkbare variatie 
en verbastering aanroepen van op-
perwezens, heiligen en vreselijke 
ziektes. iever dienen we daarom 
stil te staan bij de prachtige woorden 

van vroeger. Woorden die door de 
vervlakking van het leven afgevijld, 
onthoofd, mishandeld of bij het vuil 
worden gegooid. 
Terstond. Zieltogend. Allengs. Pran-
gen. Je weet nauwelijks meer wat er-
mee wordt bedoeld. Maar ze klinken 
wel mooi. Als je ze uitspreekt voel 
je de toverfee 
in je adem 
glimlachen. 
Gedachten 
die met zulke 
woorden onder 
woorden’ wor-
den gebracht 
bereiken de 
luisteraar in een 
gouden lijstje en behoeven derhalve 
meer aandacht dan gemakkelijk 
gemompel. 
Mitsgaders. Ampel. Kwistig. Oot-
moed. Aamborstig. Het smelt op je 
tong terwijl je niet eens weet wat 
gaderen, een amplus, een quist, een 
oot of een aam is. 
We hebben geen tijd meer. Daarom 
zeggen we gemakshalve altijd maar 
daarom’ terwijl we misschien in 

dier voege’ of uit dien hoofde’ te 
berde hadden willen brengen. Bal-
sturig’, hoor je ook nooit meer. Bal’ 

betekende ooit slecht’ dus een bal-
sturig paard was slecht te sturen. Van 
een auto met een defect aan de stuur-
inrichting hoor je evenwel zelden 
zeggen dat hij balsturig is. Balorig’ 
hoor je ook nog zelden. Orig’ staat 
hier voor horig’. Dus balorig’ was 
eigenlijk een mooi, kort en duidelijk 

woord voor het huidige 
slechthorend’. Via een 

lange weg van onwil en 
onbegrip is balorig’ nu 
dus slechts van toepas-
sing op iemand die niet 
ge’hoor’zaam is. Alleen 
baldadig’ lijkt de tand 

des tijds vooralsnog te 
hebben doorstaan. Hoewel 

het thans te pas en te onpas door het 
woord crimineel’ vervangen lijkt te 
worden omdat men het verschil tus-
sen kinderen en volwassenen wat uit 
het oog is gaan verliezen.
Wie wil er een ijsco ’ Je moet wel 

een hele oude opa of oma hebben wil 
je dat nog horen. En alleen hele oude 
mensen weten nog dat een ijsco een 
ijsje was van de fi rma ijscompag-
nie’. Er waren indertijd ook andere 
merken ijsjes. Het woord ijsco over-
leefde zijn fabrikant. De droom van 
elk P -bureau.

Vleselijk
alikant’, deernis’, fnuiken’, 

zwerk’. Waar is de tijd gebleven 
dat men de moeite nam zich naar 
behoren uit te drukken. Zelfs over 
platvloerse zaken. Wie weet er nog 
het verschil tussen een ruft en een 
veest  uft is rucht. En denk dan 
aan luidruchtig. Terwijl een veest 
een geluidloze buikwind’ was. En 
nog steeds is. Ook de uitdrukkin-
gen voor het vleselijk tot elkander 
ingaan waren talloos. Men bekende 
elkander. Men lag bij. Men beminde 
malkander. Thans wipt, naait en sopt 
men slechts.
Tot besluit een oud, toepasselijk 
rijm:

e e ee et e e lapen ei
ede .
e d f e in d naa i d e

e end .
aa e t e e et f t ei

de ta e
lapen a e e t niet i . a

e n teed a e .

Mail mooie, bijna vergeten 
woorden naar: 

e eo en n  

erstond. Zieltogen. Allengs. Prangen. Prachtige woorden. 
Maar wanneer lees je ze nog   n als je ze uitspreekt kijken de 
mensen je aan of je van lotje bent getikt.

Waar zijn ze gebleven, al die
prachtige woorden van toen
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- i, ei  ouden 
ook mensen ze 

leggen  -

- ooie woorden, men 
bekende elkander in de 

lie de. -

- Het woord ijsco overlee de zijn abri-
kant. De droom van elk P -bureau.  -

ervice- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement 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.

e o e
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

t e
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

o tb  04 ,  0  A en 

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

Moeilijke 
voeten?
Niet voor onze 
schoenen

l geschikt voor inlegzolen
l schoenen in wijdtematen 
l damesmaten 32 t/m 44
l  herenmaten 38 t/m 50
l  registerpodoloog en 
 pedicure aanwezig

Schoenen met 
anatomische 
ondersteuning

Uw 
levensverhaal 
opgetekend 

door 
professionele 
schrijver en 

uitgegeven in 
eigen boek

Kijk op 

www.mijnlevensverhaal.nl 
of bel gratis: 

0800-23.56.890

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d

Puur genieten!

Stoom afblazen in Simpelveld

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.

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.

ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra 
lezerskorting!*
 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

1979  - 2009   |   30 jaar bewezen gastvrijheid

Bungalowpark Simpelveld

Kruinweg 1

6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42

F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

B u n g a l o w p a r k

Boek n
u m

et e
xtr

a k
ort

in
g!

Kijk snel op de 
website of  bel 

voor ons 
Paasarrangement!

I  D   V  OS 

  W

ooie rui e E  te OOP
ieuwe OWS en CH S te koop

DIV S  SHOW OD  
 I    OOP

 

                            rimweg  Hoenderloo 
             tel   www derimboe nl



pagina 1  Dinsdag 19 april 2011 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

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

2 artikelen

25%
KORTING!

3 artikelen

35%
KORTING!

Week 17
di 26 t/m za 30 april

hele collectie 

8 weken 
klinker-
korting

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
www.modehuisregina.nl

bovenkleding!
30 april Koninklijk winkelen!

Regina verwent al haar kopende klanten op 

een oranje-bittertje en soes! Koninginnedag 

is in de winkel op T.V. te volgen.

Week 18
di 3 t/m za 7 mei

coats, jacks 
kettingen 
sjaals en tassen   

4. Extra
 teenruimte

1. Diverse
 wijdtematen

3. Verwisselbaar
 voetbed

2. Perfecte
 hielaansluiting

Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

4. Extra
 teenruimte

1. Diverse
 wijdtematen

3. Verwisselbaar
 voetbed

2. Perfecte
 hielaansluiting

Durea comfortable shoes, 4 keer beter!

7292

Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788 (Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)
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in de la  om e tin  Holland

Voor de nieuwe opgave moet u op 
zoek naar de cijfers in de grijze 
vakjes van de zes Sudoku’s. De 
grijze vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de 
cijfers die daarin thuishoren moet u 
gebruiken voor uw inzending.
We vragen dus een reeks van zes 
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A 
in het grijze vakje een 3’  in B ook 
een 9’ in C een ’, in D een 1’, 
in E een 8’ en in  een 3’.  Zodat 
het gevraagde antwoord dan zou 
luiden: 3-9- -1-8-3.

Vier goed is genoeg
Maar u hoeft er dit keer slechts 4 
goed te hebben. Als u zeker weet 
dat u die heeft (en overige twee te 
moeilijk vindt) dan mag u op de 
resterende plaatsen ook gewoon 
een  invullen. Een inzending 
als 3-9- -1- -3 wordt dus ook 
geaccepteerd. Al is het slimmer’ 
natuurlijk om in de plaats van een 

-je gewoon maar een cijfer tussen 
1 en 9 te gokken.

een prijsuitreiking
Voor de buitengewone prijsuitrei-
king van de entepuzzel in Nr.  
van  22 maart werden de prijzen, 
de andal Greenpark arrangemen-
ten en de kaartjes voor de Musical 
Volendam, al in het vorige nummer 
van de De Oud-Hagenaar toege-
kend. Dit keer dus geen prijsuitrei-
king.

nzendingen
Vergeet niet uw postadres te ver-
melden bij het insturen van een op-
lossing. 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 
8) We moeten uw oplossing van 
de nieuwe puzzel, de zes Sudoku’s 
op deze pagina, binnen hebben op 
uiterlijk:
Bevrijdingsdag  mei

8 7
9 7 8

7 5 1
6 9

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

3 8
9 4 5 2

8 1
9 2 6

5 7 8 1
3 5 2

1 7
5 1 6 9
8 4

2 9 5
7 6 5
3 8 6

2 9 7
7 8

8 4 9
8 4 2

4 7 8
1 3 9

udoku A                                udoku B                                 udoku 

7 8 1
4
1 2 6 5 9 7

8 4 2
6 1

9 6 2
4 7 1 6 2 8

3
2 1 9

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

4 2 7 8
5 7 4

9
6 9 7 4

6 7 3
2 1 3 8

7 3 2 8 6
7 2 9

4 6 3 5
1 4 7

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

udoku D                                udoku                                 udoku                                 

Op de middenpagina van dit nummer vindt u het verhaal van Aad panjaard, n.a.v. zijn nieuwe boek ‘De lag om 
Vesting Holland’. Drie e emplaren daarvan, beschikbaar gesteld door Uitgeverij lmar, worden als e tra prijs ver-
loot onder de inzenders van de nieuwe udokuprijsvraag op deze pagina  aast de vaste uitreiking van  dubbel-cd’s van jaak Bral. 

n het mooiste van alles: van de onderstaande  udoku’s hoeft u er maar  goed te hebben om mee te doen met de loting

tuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 8
Postbus 2 04 , 2502 GA Den Haag

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

Een
voordelig 
voorjaar

begint bij 
Kringloop
Holland!

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
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