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Voorpublicatie van boek over de oorlogsjaren van hét clubhuis

De Mussen deed niet aan struisvogelpolitiek
In oktober verschijnt
bij uitgeverij De Nieuwe Haagsche ‘Liefde
voor de Mussen’, een
rijk geïllustreerd boek
van de hand van Diederick Klein Kranenburg
over de geschiedenis
van het clubhuis De
Mussen. Hij kon daarbij ook putten uit de op
papier gezette herinneringen van de legendarische Meester De
Bruin, die De Mussen
in 1926 oprichtte. In
deze krant alvast een
voorpublicatie, over de
bewogen oorlogsjaren
van het clubhuis.
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- Oudervereniging Voor de Mussen (VDM) bezig met het opzetten van een actie. Links Meester De Bruin. Waarschijnlijk niet lang na bevrijding. -

In De Mussen kon de jeugd deelnemen aan
allerlei activiteiten. In het oude schoolgebouw aan de Rijswijksestraat waren lokalen
ingericht voor timmeren, schilderen,
gymen, toneelspelen en nog veel meer. In
de loop der jaren was het Clubhuis niet
alleen ’s avonds opgegaan voor jongens
tussen de 14 en 27 jaar, maar waren ook de
jongens onder de 14 welkom, mochten er
meisjes op het Clubhuis komen en waren
er overdag allerlei activiteiten, zoals een
kleuterklas en dagwerk voor werklozen.

over de plantenwereld, werden er lange
wandeltochten georganiseerd en zong men
’s avonds liederen. Voor de kinderen uit de
Schilderswijk, en ook voor hun ouders, was
dit ongekend: men ging nooit op vakantie,
en velen kwamen zelfs nooit buiten de
eigen, vertrouwde wijk. Één ding kon men
niet krijgen op het Clubhuis en dat was
alcohol. Het alcoholisme, dat voor zoveel
problemen zorgde in de arme volkswijken,
werd (en wordt) met succes geweerd uit De
Mussen, en ook uit het kamp op Otterlo.

Drank was taboe

Riskante publicatie

Vanaf 1937 kon de jeugd in de zomer
terecht op het kampeerterrein dat het Clubhuis had aangekocht in Otterlo, midden op
de Veluwe. Hier vertelde Meester De Bruin

Meester De Bruin had vanaf het begin geprobeerd om de oudere jongens die op het
Clubhuis kwamen klaar te stomen om zelf
ook de activiteiten te begeleiden. Dit bleek
bijzonder succesvol, want aan het einde van
de jaren dertig was een behoorlijk deel van
de leiding afkomstig uit eigen gelederen.
Je zou kunnen zeggen dat De Mussen aan
de vooravond van de oorlog een volwassen Clubhuis was geworden. Er kwamen
dagelijks honderden jongeren, van alle leeftijden, er werden talloze mooie werkstukken gemaakt die verkocht konden worden,
en in de zomer konden honderden jongeren
een week op kamp naar Otterlo.
En toen kwam de oorlog. Het was onzeker

- Een zomers uitstapje in 1944: een boottocht
met de Schilderwijkjeugd bij Culemborg -

Crematie
of begrafenis?
(070) 324 02 21

of het Clubhuis open kon blijven, zeker
toen de Bruin duidelijk had gemaakt zich
niet voor het karretje te laten spannen van
de Duitse bezetter. Hij was het niet eens
met de ideeën het nationaalsocialisme, zo
schreef hij in 1941 in een (openbaar!) Levensbericht, het periodiek van De Mussen:
“Ja, of wij ons werk voort mogen zetten,
moeten wij afwachten. Ik houd er geen
achterdeurtjes op na om te fluisteren.
Iedereen kan precies te weten komen, wat
ze aan mij hebben. Mijn anti-militaristische
levensovertuiging is sterker dan ooit en ik
kan mij niet vereenigingen met de houding
van het Nationaal-Socialisme tegenover
de joden, waarmede wij eeuwen hebben
samengewoond. Als wij daarom met een
ijsco-karretje moeten gaan loopen en ’s
winters sneeuw scheppen, dan betreur ik
dat niet voor me zelf. Want ik ben wie ik
ben. Maar wij zijn geen struisvogels, ook
geen kooplui in overtuigingen. Wij willen
ernstig bouwen en hard werken.”
Ondanks de bovenstaande tekst mocht het
Clubhuis toch open blijven. Maar dit ging
niet gemakkelijk, en naarmate de oorlogsjaren verstreken werden de omstandigheden
steeds moeilijker.
Lees verder op de pagina’s 8 en 9

Hoorcolleges bieden nieuwe kijk op
aspecten van Tweede Wereldoorlog
Zes historici trekken in de
nieuwe 6 CD’s tellende luisterbox ‘De Tweede Wereldoorlog in
Nederland’ verrassende conclusies over WO II. Drie exemplaren van de box, met een totale
luisterduur van 440 minuten
zijn te winnen met de puzzel op
pagina 15 van deze krant.
In zes hoorcolleges komen de professoren
Herman Amersfoort, Peter Romijn, Hein
Klemann, Johannes Houwink ten Cate,
Marjan Schwegman en Hans Blom aan het
woord.

Verzet als breder begrip
Prof. Marjan Schwegman stelt dat onder
‘het verzet’ veel meer moet worden verstaan dan Lou de Jong deed in zijn 14-delige geschiedschrijving (Het Koninkriojk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog).
Hij erkende alleen geheime en georganiseerde acties. Maar Schwegman ziet ook
het betuigen van steun aan het Koningshuis
en kleinschalige hulp aan onderduikers als

verzetdaden. Honderdduizenden mensen
deden hieraan mee. En volgens Herman
Amersfoort lag het zwaartepunt van de
Duitse aanval niet bij de Grebbeberg, maar
in Noord-Brabant. Juist daar stortte het
Nederlandse leger als een kaartenhuis in.
Verder schetst Hein Klemann een verrassend beeld over de Nederlandse economie
in oorlogstijd. Hij concludeert dat de economie in de eerste jaren van de bezetting
bloeide dankzij opdrachten uit Duitsland.
En dat er in Nederland geen sprake was van
voedselgebrek, tot aan de Hongerwinter.
Zie voor bestelinformatie de advertentie
van Veen Magazines op pagina 10 of op
internet www.veenmagazines.nl

!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
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Ter gelegenheid van Moederdag, op zondag mei, stuurde Bea Bloksma-Lewin
twee gedichten in. Bea’s moeder werd jaar oud, ze was
twee jaar jonger dan haar vader, die al op op zijn 4ste
overleed. Moeder miste vader heel erg daarover gaat het
tweede gedicht. Bea stuurde ter illustratie drie foto’s mee.
Op de eerste, die is genomen in Meer en Bos, staat haar
Zijn getekend portret hing boven haar
dressoir
moeder, haar broertje en zijzelf. Op de tweede staan Ma, Pa Zo kon zij altijd naar hem kijk
en
en Bea, plus poes oemie, genomen in de tuin van huis aan En hij, hij keek vanaf de muu
r naar haar
de Valkenboslaan. En op de derde moeder en Bea te zien,
Sprekender kon hij niet lijken
die uit het raam kijken.
Veel te vroeg moest hij ’t vertrouwde
pan verlaten
Een bijdrage van Bea Bloksma-Lewin
Veel te vroeg bleef ze alleen in het grot
e huis
bloksmalewin hetnet.nl
Ze had nog zoveel met hem te beprate
n
Zijn geest was er nog wel, maar zelf
was hij niet
thuis

Mijn vaders portret

Hier lag nog zijn vulpen en zijn bril
En daar hing nog zijn hoed met wan
delstok
Het was alleen in huis zo akelig stil
Zij hoorde zelfs het tikken van de klok
Zij moest verder, dat begreep ze heel
goed
Zij keek dan op naar zijn portret
En vroeg hem: ‘vertel me hoe dat moe
t’
En ’s avonds stapte ze eenzaam in bed
.

Moeder
Je moeder is een kostbaar geschenk
Je krijgt haar maar één keer
Het is nog dikwijls dat ik aan haar denk
Ook al is zij er al lang niet meer

We wandelden in Meer en Bos
En gaven brood aan de eendjes
Mijn broertje in het wagentje en ik liep los
Wat had hij kleine dunne beentjes

In mei ’4 was je weer even jong als bloemenmeisje
En samen met pa als aapjeskoetsier
Zong en danste je op Canadese wijsjes
En ging je op zoek naar de Scheveningse pier

Wij verhuisden naar de Valkenboslaan
Pa’s Studiehuis werd wijd en zijd bekend
We kochten zwart wit en lange veters drop
En heel vaak toverballen voor een cent
We haalden heet water bij de waterbaas
En kaas bij juffrouw Brouwer
Haar slome kat ging helaas dood
En zo werden we een jaartje ouder

olo on

Moeder je loodste je dochter en je zoon
Door onbegrijpelijke grauwe tijden
En al vond jij dat toen heel gewoon
Vergeten zullen we het geen van beiden

Met pa genoot je in Pulchri nog vele jaren
Helaas verliet hij onvrijwillig het pand
Dat hadden we je willen besparen
Maar het leven heb je niet in de hand

Eens zul je niet meer op ons wachten
Eens, dat begrijpt ieder volwassen kind
Toch zal je altijd leven in onze gedachten
Zoals het waaien van de bomen in de wind
Moeder kon ik nog één keer met je praten
Nog één keer samen met een Haags bakkie thee
En smullen van de kersenbonbons die we aten
Wat hadden we het knus, zo samen met z’n twee.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 0.000 e emplaren, via circa 300 distributieper
punten. Toezending is mogelijk voor
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

dministratie:
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 1 .00 uur
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 427 097

e i i a ie
errit van Dongen
In de vorige e ud- agenaar zetten wij per
abuis een verkeerde naam van de afzender onder
het volgende oproepje. aarom nogmaals, met de
juiste contactgegevens.
Wie helpt mij aan een foto van mijn overgrootvader Gerrit van Dongen. Hij werd in 1 geboren
in Dubbeldam op het eiland van Dordt en overleed in 194 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.

H.J. Kamphorst

amphorst.henkj gmail.com
Sassenheim
Telefoon 02 2.21.0 .74
-------------------------------------------Nogmaals uffrouw bels
Op mijn door u in De Oud-Hagenaar van maart
jl. geplaatste stukje over Juffrouw Abels heb
ik leuke reacties gekregen van oud-leerlingen
en oud-collega’s van haar. Door hun verhalen
weet ik nu hoe het leven van Juffrouw Abels na
19 verder is verlopen. Zij heeft tot aan haar
pensionering in 1979 bij de Catharina van Renesschool gewerkt en was daar een hele geliefde
collega. Zij is op latere leeftijd nog getrouwd met
een verloren gewaande geliefde, die zij nog uit
Nederlands-Indië kende. Dit was de heer Wolterbeek, een gepensioneerde marine-of cier. Toen
is zij dus mevrouw Wolterbeek-Abels geworden.
Het echtpaar is later naar Hengelo verhuisd. Vrij
snel daarna is haar man helaas overleden. Hoewel
zij Den Haag erg miste, is zij in Hengelo blijven
wonen. Op 2 maart 2000 is Juffrouw Abels
Mevrouw Wolters-Abels op 79-jarige leeftijd
overleden.
Dit verklaart ook waarom Tom de Jong in de
krant van 22 maart schrijft dat op de foto niet juffrouw Abels maar juffrouw Wolterbeek staat!

Ankie van der Valk-Leepel
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Muffe lucht in
uw wasmachine

dvertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De Oudtrechter (oplage 0.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst Royal Telecom BV
Postbus 2 04 , 2 02 GA Den Haag

www.vetluisweg.nl

BUNGALOWPARK

SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure

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

Bungalowpark Simpelveld

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:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl
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eniorenclub posterijen
Voor oud-medewerkers van het voormalig
postdistrict Den Haag, Postkantoren BV, en TNT
POST Vestigingen, bestaat hier in Den Haag een
seniorenclub. De vereniging heeft op dit moment
2 leden en donateurs in totaal en is aangesloten
bij de overkoepelende organisatie van PVTNT
en onderhoudt daarmee goede contacten. De
vereniging stelt zich ten doel de contacten tussen
oud-medewerkers en partners te onderhouden en
te bevorderen door jaarlijks een aantal activiteiten aan de leden en donateurs aan te bieden
zoals: gezellige bijeenkomsten, dagtochten en
meerdaagse reizen. De contributie bedraagt
1 ,- per jaar voor leden en ,- voor donateurs.
Bent u ge nteresseerd in onze vereniging neem
dan contact op met onze secretaris Rob Verboom.
Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 0172213710 of per e-mail reverboom hetnet.nl

R. Staas (voorzitter)

santia
kpnplanet.nl
-------------------------------------------Koopman . . tolk
Voor mijn vrouw ben ik op zoek naar een foto
van Johannes rederik Stolk, geboren te Aarlanderveen op - -1 4 en overleden in den Haag
op -1-1947. Zijn eerste vrouw was Johanna
Plas (1 1-1 97) Zijn tweede vrouw was Maria
Nouwt (1 -1904). it het eerste huwelijk werden kinderen geboren en uit tweede 3 kinderen,
de jongste was pas 1 jaar toen Maria overleed.
Zij, mijn vrouw, heeft haar opa nooit gekend, ook
gegevens van de kinderen uit het eerste huwelijk
zijn welkom. J. .Stolk had als beroep Koopman.

J. Broer

jbroer
freeler.nl
-------------------------------------------chooltoneel in adro
Ik ben op zoek naar mensen die in 194 in het
zalencentrum Padro aan de Jurriaan Kokstraat
een toneelstukje hebben opgevoerd van de Chr.
Muloschool Helmstraat. Het begon met: In koude
wintertijd zit men graag bij de haard.

B. den Dulk

bertha.dulk versatel.nl
070 - 3 777

ankievdv casema.nl

Wij werden volwassen, verlieten de Laan
Maar kwamen er eindeloos weer thuis
Al woonden we er ver vandaan
De Laan was en bleef ons ouderlijk huis

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
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oproep e an oo orden gep i eerd op on e e si e www.deoud-hagenaar.nl
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edi ten voor Moederdag

Moeder wat had ik zonder jou gemoeten
Wie of wat was ik zonder jou
De eerste grond onder mijn voeten
Kwam van een donkere magere vrouw

De O

Te koop gevraagd door
verzamelaar:

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

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

(070) 427 097
0 - 23700323
(070) 427 097
(070) 427 097
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Trots op m’n hoepelrok, gemaakt met oude fietswielspaken

evri dings eest as als een loe en orso

De Tweede Wereldoorlog was voor n Boddingius als kind een
indrukwekkende en angstige tijd. Het is al lang geleden, schrijft
ze, maar de herinneringen maken nog steeds veel emoties los.
Niet alleen nare gelukkig. Want er was ook de bevrijding in mei
1945. Met trots en plezier denkt ze terug aan het bevrijdingsfeest waaraan ze met de buurtkinderen meedeed, prachtig
uitgedost en in de optocht een ‘bruidsstoet’ verbeeldend.
Het was koud heel koud die laatste
winter v r de bevrijding. Eten was er
bijna niet. We woonden in een benedenhuis aan de Vreeswijkstraat 10 .
Van de moffen, zoals we de Duitsers
als kind noemden, mochten we niet op
straat. Alleen in ons voortuintje. We
hadden ook een bal en dan gooiden we
die als kinderen over ons tuinhekje.
Een keertje ging ik er achteraan. Dat
waren onze spelletjes spannende
dingen doen, van wie durft Duitsertje
pesten
Hongerwinter
Op de brug van de Soestdijksekade
was een schuilkelder. Daar probeerden
mensen hout vanaf te stelen om te stoken. Soms lukte het mijn vader ook.
We leefden thuis in de keuken, met
dekens tegen de kou. Gas en licht waren er niet meer. Ik weet nog dat mijn
ouders zeep en lucifers hamsterden,
en dikke kaarsen waar mijn vader
potloodstreepjes op zette. Als het
vlammetje bij het streepje was gekomen werd hij uitgeblazen, we moesten
er zuinig mee zijn. Al die kostbaarheden werden verstopt in een gat onder
grond, dat was afgedekt door een
luik. Daar lag ook een oude radio van
mijn vader en het fototoestel van mijn
moeder. Ik was toen 7 jaar, bijna , en
altijd bang bij huiszoekingen dat ze de
bergplaats zouden ontdekken.
De Duitsers waren altijd op zoek naar
jonge mannen voor de Arbeitseinsatz.
Dan reden ze met een toeter door
de straat en riepen dat de mannen
zich moesten melden. Mijn vader
was ouder dan 4 en hoefde daarom
niet. Op de vliering op nr. 111 in de
straat, een paar huizen verder, zaten
onder het dak zonen van bewoners
ondergedoken. Daar mocht je als kind
niet over praten. Na de oorlog zijn
wij trouwens in dat bovenhuis op 111
gaan wonen toen het vrijkwam, omdat
het groter was.

nge boom
Als de Duitsers ’s avonds licht zagen
door de ramen schoten ze. De ramen
waren aan de binnenkant daarom
beplakt met zwart papier. De Duitsers
zaten namelijk overal, ook op de daken
achter ons in de Rhenestraat. Ook
vanaf de grond schoten ze, er zat er
altijd eentje vlakbi, achter een boom

- Bevrijdings eest 194 . We deden mee aan de bevrijdingsoptocht met een bruidsstoet . echts zit ik en op de achtergrond is de
etsenwinkel van eenstra te zien. -

klonk het nieuws. “Ze gaan ons
bevrijden,” zei vader. En mijn moeder
maakte een gat in het zwarte papier
voor het achterkamerraam.
Ik weet nog hoe ik het handje pakte
van kleine Jopie van naast ons en
zei dat hij nu niet bang meer hoefde
te zijn. In de oorlog zat hij altijd
helemaal in elkaar gedoken van angst
als er zo’n vliegende bom overkwam,
een V1.
Iedereen was inmiddels buiten op
straat. De mensen klommen op de
daken met de rood-wit-blauwe vlag
en natuurlijk de oranje sjerp. Ze
hosten in brede rijen door de straten.
En toen kwamen de Canadezen met
hun tanks. Ze tilden ons kinderen
op en we mochten hun baret soms
even op. Ze deelden kauwgom uit
t
en sigaretten ik raapte van straat
ak
ma
ge
n
hoed met karto
- Een prachtige stkledij voor de optocht. allerlei peuken op en gaf die aan
ee
hoorde bij mijn
mijn vader. Ik zie nog zijn vermagerde gezicht voor me, met de pijp die
hij van de tabak stopte. Ook kwamen
rondneuzen, van wie durft op de stoep
er vliegtuigen die voedselpakketten
of tot het hoekje te lopen We raapten
dropten boven het Zuiderpark. En snel
lege kogelhulzen, waar we later
was er ook weer wittebrood, dat zo
riemen van maakten. . In de middag
lekker smaakte dat we ons er ziek van
opende mijn vader het luik, haalde de
aten. We waren het niet meer gewend.
radio tevoorschijn en zette hem op de
keukentafel. Het was een hele vreemde
eest in de buurt
radio en hoe hij die aan de praat kreeg
Ons bevrijdingsfeest in de buurt, dat
is mij nog steeds een raadsel. Het ding
is de mooiste herinnering die ik heb.
ruiste enorm, maar daar doorheen
De bevrijding
De dag van de bevrijding was
het vreemd stil op straat. Geen
Duitser te zien. Wij als kinderen gingen heel voorzichtig

dals -jarige (inmi
- ier sta ik trots smeisjesjurk. dels) in mijn bruid

beneden aan een heuvel van het
Zuiderpark. Die boom staat er nog
altijd en als ik er langskom denk ik
er altijd aan terug hoe bang ik er als
kind voor was.
Mijn vader had een oude ets, met
tuinslangen als band op de velgen.
Hij was er hele dagen mee weg in
de Hongerwinter, op zoek naar eten.
Soms kwam hij terug met een wortel.
Ik weet nog hoe mijn moeder huilde
toen hij haar tinnen litermaatkannetjes
meenam, om die bij boerderijen in te
leveren voor wat eetbaars. Ook maakte
mijn moeder babykleertjes van oude
anel, om te ruilen voor eten. Mijn vader was meestal net op tijd binnen van
zijn speurtochten. Soms werd zijn ets
afgepakt als er een razzia was. Dan liet
hij zich in elkaar zakken en dan kreeg
hij hem weer terug.

Meneer Bennik

Het feest was te vergelijken met een
soort bloemencorso nu. Het werd
een grote kleurige optocht waaraan
iedereen meedeed met iets leuks. Wij
vormden met de buurtkinderen een
‘bruidsstoet’. En met trots kan ik er
bij vertellen dat we daarmee de 1ste
prijs wonnen! Die bestond uit een
hele grote taart zoals we nog nooit
hadden gezien. Onze jurken waren
door onze moeders gemaakt van oude
lakens, met rood, wit, blauw en oranje
cr pepapier voor de versieringen. In
de hoeden zat karton en in de rokken
was ijzerdraad verwerkt, van oude
etswielspaken. Zo kreeg je een soort
hoepelrok. Op de groepsfoto zit ik
rechts naast bruidsjonker Jelte. Mijn
moeder maakte de foto’s.
Vlak na de bevrijding kregen we
bericht dat de broer van mijn moeder
het Jappenkamp in Nederlands Indië
niet had overleefd. Mijn tante was al
overleden toen hun zoontjes 2 en 3
jaar waren. De kinderen, inmiddels
10 en 12 jaar, werden door het Rode
Kruis bij ons gebracht. Ik herinner mij
nog hoe m’n neefjes aankwamen, met
legerpakjes aan en intens verdrietig.
Toen waren we ineens met vijf kinderen thuis.

An Portier-Boddingius
anportier live.nl
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Vreugdenhil
Stijlmeubelen
Kasteelbank
Roma
190 cm

€

2895

Langestraat 47
‘s Gravenzande
t.o Grote kerk
tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Sonate
2,5 - 1 - 1

€

3598

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

010 888 22 15

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.

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.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

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

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com
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Nieuwe technieken ook uitermate geschikt
voor senioren met spataders

06-01-2011 11:34:26

BERGMAN
C

L

I

N

I

C

S

UITERLIJK EN HUID

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

de voor u meest geschikte behandelingstechniek vastgesteld.

brengt vooral ook kramp en een zeurende

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

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

geleide sclerocompressie (dichtspuiten). Grote spataderen kunnen
worden behandeld door middel van Endoveneuze Lasertherapie
(EVLT) of de nieuwe vrijwel pijnloze VNUS methode. Endoveneuze
Lasertherapie en de VNUS methode zijn belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van spataderzorg. Met deze methoden is het niet

Spataderen is een veelvoorkomende aandoening bij mannen

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

en vrouwen. Op jonge leeftijd geven spataders weinig klachten

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

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

deling kan onder lokale verdoving plaatsvinden en er zijn geen

leeftijd zijn er vrijwel altijd klachten maar vanwege de leeftijd

grote operatiewonden. Daarmee is de herstelperiode aanzienlijk

wordt er vaak geen aanvullend onderzoek verricht. En juist dit

korter dan bij een traditionele operatieve behandelingswijze.

zogenaamde Duplex (echo) onderzoek is van groot belang om

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

de behandeling van spataderen efficiënt en eenvoudig, zonder

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

narcose, te verrichten. Bergman Clinics maakt hierbij gebruik

handen. En bent ú weer snel op de been.

van de nieuwste technieken.

Geen wachtlijsten en kort behandeltraject
Bergman Clinics heeft geen wachtlijsten en u doorloopt in één
consult het volledige traject van poliafspraak, diagnose stellen en
een compleet behandelplan. Met het echo onderzoek wordt vastgesteld om welke vorm van spataderen het gaat. Vervolgens wordt

Bij Bergman Clinics brengen we hoogwaardige, gespecialiseerde medische
zorg binnen bereik van iedereen. In een prettige omgeving, met bijzondere
aandacht voor úw wensen. Bel 0900 - 8099 of ga naar www.bergmanclinics.nl
Bergman Clinics. Daar worden mensen beter van.
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raktische opleiding met goede vooruitzichten op werk

De M
110 jarig bestaan
van de KNNV met
gratis excursies
In 2011 bestaat de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV
110 jaar. De afdeling Delfland
organiseert in mei daarom
twee jubileumactiviteiten,
die iedereen gratis kan bijwonen.
Op zaterdag 7 mei wordt een Open Dag
gehouden op de boomgaard Veelust,
Abtswoude 19, te Delft. Deze boomgaard wordt door KNNV-ers onderhouden, ook is er een bijenstal, schapen
vreten het gras kort en er is een groententuin, dit alles onder de vele soorten
vruchtbomen die nu in volle bloei staan.
btswoudse Bos
Op zondag 1 mei organiseert de
afdeling Del and een Plantene cursie.
Belangstellenden kunnen zich om 13.00
uur verzamelen op de hoek Schieweg
Schiekade in Delft. Deze e cursie zal
om 1 :00 uur eindigen. De gegevens
van deze e cursie worden gebruikt om
de ruigten in kaart te brengen en advies
daarover te geven. Dit op verzoek
van Groenservice Zuid-Holland, de
organisatie die het recreatiegebied het
Abtswoudse Bos beheert.

Taal in de buurt
Wanneer u een onderwijsbevoegdheid heeft en wat zinvols te doen wil hebben, dan
kunt u als vrijwilliger aan de
slag binnen het project ‘Taal
in de Buurt’, om mensen te
helpen die nauwelijks Nederlands spreken.
Het gaat erom mensen uit de buurt
praktisch Nederlands te leren, zodat zij
zelfstandig naar de dokter of de school
van hun kinderen kunnen. Of gewoon
om een praatje met de buren te kunnen
maken. Dee nadruk ligt niet op lezen en
schrijven, maar op spreken en luisteren.
Belangrijk is dat u af niteit heeft met
verschillende culturen en e ibel inzetbaar bent (twee keer twee uur per week,
overdag, ’s avonds of in het weekend,
gedurende een periode van minimaal 24
weken). Er is een vergoeding beschikbaar van 3 ,- per uur (op freelance
basis).
Vrijwilligersorganisaties kunnen meedoen om taallessen op te zetten. Ook
deelnemers kunnen voor meer informatie kijken op de website www.denhaag.
nl taalindebuurt of neem contact op
met mevrouw Liela Ramdien van de
Gemeente Den Haag (070 3 3 4 of
per e-mail taalindebuurt denhaag.nl

as een pri a s oolt pe

In de Onderwijswet van 1 5 worden drie vormen van onderwijs
genoemd: de lagere school, het meer uitgebreid lager onderwijs
en de hogere burgerschool. Dit artikel gaat vooral over de M LO.
Om de een of andere reden werd soms op dit schoolt pe neergekeken. Men leerde er weinig, ja, rijtjes uit je hoofd opdreunen
en feitenkennis, maar daar bleef het ook bij. Nee dan de hogere
burgerschool, de HB , dat was pas een opleiding, zeker als je
verder wilde gaan leren. n dan te bedenken, dat juist zo’n afgeronde M LO opleiding leerlingen afleverde die zeer nuttig waren
in het bedrijfsleven en de ambtenarij. e kon na die opleiding
meteen aan het werk gaan, of verder leren. iteraard kon je dat
ook samen doen, door ’s avonds aan de studie te gaan.
In de Onderwijswet van 1920 werd
gesproken van LO scholen en hoewel men er toen een voorstander van
was, deze naam te gebruiken, werd
de naam M LO veel vaker gebruikt.
De LO uitgebreid lager onderwijs werd tot het lager onderwijs
gerekend. Vaak was het hoofd van
een lagere school tevens hoofd van
een LO school. Er werd onderscheid
gemaakt tussen een driejarige en een
vierjarige opleiding. Ook sprak men
van M LO-A en M LO-B waarbij
de A kant zich specialiseerde in de
talen en handelsvakken en de B kant
in wiskunde en natuurkunde, zoals bij
de HBS ook het geval was. Deze benaming was gebruikelijk tot 19 . In
dat jaar werd de Wet op het voortgezet
onderwijs, ook wel de Mammoetwet genoemd, van kracht. De naam
M LO werd veranderd in MAVO en
deze letters staan voor: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. In 1999
werd in de Wet op het voortgezet onderwijs bepaald, dat de MAVO werd
samengevoegd met het voorbereidend
beroepsonderwijs tot het VMBO, het
voorbereidend middelbaar onderwijs.
Dat neemt overigens niet weg, dat
er ook zelfstandige MAVO scholen
bleven bestaan en er is momenteel
zelfs een trend waar te nemen om dit
aantal te vergroten. Naast de dagscholen waren er ook avondscholen. Door
middel van een tweetal scholen uit
de binnenstad van Den Haag zo eind
jaren ’ 0, wil ik u een inkijkje geven
in dit schooltype.
rof. Lorentzschool
it een artikel in de Haagsche Courant van 24 oktober 19 2 blijkt, dat
er op dat moment een tweetal scholen
in de Bezemstraat gehuisvest waren,
de K. ter Laanschool, een lagere
school op de begane grond en de Prof.

Lorentzschool, een M LO school,
op de eerste verdieping. (Wist u
overigens, dat dit schoolgebouw
tijdens de Tweede Wereldoorlog
door de Duitsers gebruikt werd om
vanaf september 1942 alle schoolgaande Joodse kinderen uit onze stad
hier samen te brengen ) Eind jaren
’ 0 werd mij gevraagd op die M LO
les te komen geven en wel als leraar
Nederlands. Dit heb ik gedurende
enkele jaren met groot plezier gedaan.
Een wonderlijke tijd overigens. Er
gebeurde nogal wat in Den Haag en
zeker op het gebied van het onderwijs.
Dit had onder andere tot gevolg, dat
wanneer je een directeur trof, die
openstond voor nieuwe ideeën, je de
mogelijkheid kreeg die uit te voeren.
Ik trof zo’n directeur. Zolang je goed
les gaf en orde kon houden, kon je
bij hem een potje breken. Zo mocht
ik een keer onder schooltijd met de
klas waar ik klassenleerkracht van
was, naar de Canadese ambassade
lopen met mijn leerlingen, teneinde
te protesteren tegen het doodslaan
van zeehondjes en dat was niet
gebruikelijk in die tijd, zeker niet
onder schooltijd. Het vak Nederlands
bestond uit de taalkundige kant en
de letterkundige kant, waarbij het
foutloos schrijven van een brief meer
aandacht kreeg dan de gedichten van
Vondel om maar eens iets te noemen.
Na enkele jaren les gegeven te hebben, dacht je, dat je de reacties van je
leerlingen aardig kon inschatten, maar
daar zat ik een keer grondig naast. Eén
van de leerlingen, die het op dat moment kennelijk moeilijk had, gaf mij
onverwachts een klap in mijn gezicht.
In eerste instantie wilde ik terugslaan,
maar dat heb ik niet gedaan. Ik ging er
van uit, dat ik nu voor mijn leerlingen
was afgegaan, totdat de klassenvertegenwoordiger mij namens de andere

- Op nummer 1 in de Bezemstraat zat de ro . Lorentzschool. -

- et schoolplein van de
an Campertschool aan de

leerlingen kwam vertellen, dat men
er juist bewondering voor had, dat ik
niet teruggeslagen had. iteraard heb
ik dit later met de betreffende leerling
uitgepraat.
r kon toen veel
Juist in die tijd is er heel veel veranderd op de scholen. Zo was het gebruikelijk toen ik op die school kwam
werken om in de pauze rondjes te
lopen op de speelplaats. Later werd dit
losgelaten. Tijdens tussenuren waarin
een klas geen les kreeg gingen de
leerlingen naar buiten en omdat deze
school midden in het centrum lag, was
een bezoek aan de HEMA of de Bijenkorf een geliefkoosde bezigheid. De
e amens die in die tijd werden afgenomen waren eigenlijk staatse amens.
Ik zie me nog zitten in een gymnastiekzaal, samen met een collega aan
een tafeltje. Om beurten stelde je de
vragen of noteerde je hoe dit e amen
verliep. Tijdens één van die e amens
werd ik gewaarschuwd voor een
collega die vlak voor z’n pensioen
zat. Hij vond dat vrijwel iedereen ver
onder de maat presteerde en gaf dan
ook zeer lage cijfers. We gaven beiden
een cijfer en het gemiddelde bepaalde
het eindcijfer. Toen ik met hem aan
zo’n tafeltje zat werd er e amen
afgenomen bij enkele medewerkers
van de PTT. Die hadden een verkorte
opleiding gevolgd en wanneer ze
slaagden kregen ze op z’n minst een
hogere rang en dus meer salaris. Het
ging hier om mannen die niet zo jong
meer waren. Wat mij betreft allemaal
geslaagd. Hij dacht hier anders over.
Eén van de opdrachten was het uit
je hoofd opzeggen van een gedicht.
Bleef iemand halverwege steken dan
was dat voor hem al reden genoeg een
laag cijfer uit te delen. Dit betekende
dat wanneer hij een 3 of een 4 gaf, ik
hier een 9 of een tegenover stelde.
Dit hadden we de andere e aminatoren en ik zo afgesproken. Kortom,
iedereen is geslaagd. Zoals ik al
eerder schreef: er kon veel in die tijd.
Er werden schoolkrantjes gemaakt,
musicals ingestudeerd en werkweken
georganiseerd. Je ging ook veel vrijer
met je leerlingen om. Dit wil niet
zeggen dat er geen sprake van respect
was. Zeker niet, en dat gold dan naar
beide kanten.

Vermeertstraat. -

an Campertschool
Op de Jan Campertschool in de Vermeerstraat heb ik op de avondschool
lesgegeven. Volwassenen die alsnog
een diploma wilden halen konden hier
terecht. (Het woord ‘moedermavo’
zal u niet onbekend zijn) Wilde je
zelfstandig een bedrijfje beginnen
dan was het Middenstandsdiploma
verplicht en ook dat diploma kon
je daar halen. Toch even anders,
het lesgeven op een avondschool.
Aanvankelijk dacht je dat het begrip
orde houden hier niet van toepassing
was. Vergeet het maar. Iedereen die ’s
avonds aan de studie is geweest kent
dat sfeertje wel. Soms een terugval
naar de kindertijd, maar vooral moeite
hebben om na een dag van hard werken je ogen open te houden. Ik volgde
daar iemand op die het niet gered had
met die orde. De eerste avond werd
ik aan een test onderworpen. “Wat is
het meneer, ik heb gestofzuigd of stof
gezogen”, vroeg één van de leerlingen. Gelukkig wist ik het antwoord (
ook ) anders was ik meteen al door
de mand gevallen. Ik liet vervolgens
de vrager naar voren komen en zei
hem, dat ik ook een vraag voor hem
had. Wat is er fout in de zin: Dat zijn
mijn buren. Gemeen hoor. Eigenlijk
kun je hier niet echt van een fout
spreken, maar toch. Weet u het Denk
aan de regel: wanneer het onderwerp
enkelvoud is, is de persoonsvorm het
ook. Klopt dat hier ( ziet het, ik kan
het niet laten) Je werkt hier natuurlijk
wel met volwassenen dus de aanpak
van een les is anders dan die bij
kinderen en jonge mensen. Er kwam
heel veel terug uit de klas. Sommige
‘leerlingen’ waren zeer belezen en
konden zelf veel vertellen. Daar heb
ik uiteraard dankbaar gebruik van
gemaakt, al was het wél zo dat de taalregels er ingestampt moesten worden.
Ook hier moest een e amen gehaald
worden. Met één van die klassen ben
ik naar een voorstelling geweest waar
de gedichten van Paul van Ostaijen
centraal stonden. Dat is nog eens iets
anders dan rijtjes opdreunen! Ik wil
maar zeggen: de MAVO, een prima
schooltype!

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

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

Hotel schaepkens van st Fyt,
Valkenburg aan de Geul ,
** speciale weekreizen volledig verzorgd

Vertrek data : 7 mei, 11 juni , 3 september
** halen en brengen af Den Haag/Utrecht/Rotterdam
en aan route liggende plaatsen
** incl. 4x halve dagtocht en VP. En vele extra’s.
Speciale senioren groepsreizen klaverjas of bridge,
Voor meer info. Tel.043-6012000

Hotel Restaurant Accommodatie Wellness

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

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

vanaf 430.00 € per persoon
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Vraag naar onze speciale aanbiedingen in april & mei!
info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl

Kijk op www.mijnlevensverhaal.nl of bel gratis: 0800-23.56.890
Advertorial
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‘Hallo, ik
’ Verrassing ten top. tefan van de
Ven uit Traben-Trarbach,
een
wijndorp
langs
de Moezel, stapt binnen. ,,Ik maak
mijn rondje,’’ vertelt hij, terwijl hij breed lachend - zijn verblufte gastheer een
ijzeren mandje geeft met drie flessen wijn. ,,Van je eigen ranken in de wijngaard
lfred
ausen,’’samenges
brengt tefan
in herinnering.
een svan
e iaal
a angemen
el

welli
v
e ee s
een n s annen en ve z g e wi ze
n genie en van nze Even
a het
igegeheugen
en in everder
essanopfrissen.
e mgeving.
Het Nedern l sie
landse echtpaar Stefan en Annie van de Ven hebben
luxe inverwenarrangement
bij aankomst fruitmandje en sekt op de kamer6 – daagsGeldig
het prachtige Jugendstil wijnstadje Trabenvan Mei tot November 2011
logies ontbijt,
Trarbach in Duitsland het kleine en héél gastvrije
n l sie :
4 3-gangen diner incl. karafje wijn pp.,
familiehotel ‘Haus am Kurpark’ voor 4 -plus.
bij aankomst fruitmandje en sekt op de kamer
1 teppan-yaki of BB -avond,
Iedereen
een pp.,
‘verwenarrangement’
logies ontbijt, 4 3-gangen diner incl.
karafjediewijn
1 teppan-yakiboekt,
of BBkrijgt
-avond,
koffiecomplet
vv., 1 drie
koffie
met gebak
een Mét
duitse
als aandenken
wijnranken
op in
naam.
de Konditorei,
kof ecomplet na.1 bootreis naar
Bernkastelna.1
vv., bootreis naar Bernkastel
1 stadstour door de prachtige stad Cochem..
1 Stefan
wijnproeverij
wijnboer
A.men
Sausen
belofte van
dat na eenmet
geslaagde
oogst
1 kof e met gebak in een duitse Konditorei,
en per 2 personen ontvangt een uniek “wijncertificaat”.
de gebottelde
1 stadstour door de prachtige stad Cochem..
is
. v. eenopbrengst
. ameop eigen naamlabel en
uniek certi caat aan huis krijgt. Het is één van de
1 wijnproeverij met wijnboer A. Sausen
- ezellig wijnproeven hoort er helemaal bij tijdens een
een ve v e
i
nnen
alendieinbij Stefan
mee en
naa
seni tijdens
en eizen.
e tra’s,
Anniee horen
een
verblij in raben- rarbach. en per 2 personen ontvangt een uniek “wijncerti caat”.
meerdaags verblijf in hun knusse familiehotel. De
massageruimte met infrarood en een restaurant.
twee worden door de vele terugkerende gasten
is
. v. een . ame
Op meter is een prachtig binnenzwembad en
geroemd om hun ‘verwenarrangementen’. Die
ook een midgetgolfbaan. De omgeving leent zich
bieden een prima verblijf, dagelijks een keuzemenu
ook uitermate voor naar hartenlust wandelen en
dat Stefan zelf bereidt, bijzondere e cursies, varen
etsen over steeds meer paden. iteraard zijn
op de Moezel en niet te versmaden een proeverij
de ruime tweepersoons appartementen én enkele
op het bergterras van en door wijnbouwer Alfred
zéér ruime suites voorzien van een eigen toilet en
Sausen. Dat allemaal in een rustig en héérlijk
douche. Voor rolstoelers in het minder geschikt
klimaat.
Juist
het
milde
klimaat
is
doorgaans
een
5 41
vanwege het ontbreken van een lift en enkele (niet
meewerkende factor voor een aangename en jne
214
W
hoge) doch wel gemakkelijk beloopbare trappen.
vakantie in dit deel van de Eifel en Hunsr cken
541 1 20
004
Maak alvast kennis met het beeldschone Trabenlangs de altijd groene hellingen en wijngaarden van
Trarbach en de omgeving via de webcam www.
de Moezel.
mm-webcam.de cam.htmVoor informatie: 0049‘Haus am Kurpark’ is Nederlandstalig, heeft een
een vervoer Wij kunnen ophalen, informeer naar de seniorenreizen.
41 19 20 of e-mail: info moezelmosel.nl
gezellig overdekt terras, een kleine tness- en
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De jaren ’ 0 op de erardus Majella, dé Katholieke lagere school in de Molenwijk

Mooie erinneringen aan kleine rutaliteiten
De erardus Majella school op de Noordpolderkade was dé katholieke lagere school in de Molenwijk. De lagere school was vroeger anders georganiseerd dan tegenwoordig het geval is. De school
telde zeven klassen. In 19 2, nog net geen 6 jaar, ging ik van start in de eerste klas. Nu nog ken ik
alle namen van de onderwijzers, van klas 1 t m : juffrouw Hilling, meester van chaik, Huisman, van
der Br le, Ruhe, Beckers en van chaik broer van 2 en hoofd der school .
Wie bij jufrouw Hilling braaf was
mocht de strengen wol ophouden als
zij de wol opkluwde tot een bol. Het
mens zat altijd te breien, naar zij zei
voor de arme kindertjes in Afrika.
Blijft de vraag wat ze daar met dikke
wollen truien moesten.
Maar ik moet in de eerste klas een
voorbeeldig jongetje zijn geweest
want ik heb heel wat keren met kramp
in mijn armen die verrekte strengen
wol in de hoogte moeten houden.
Klas 3 kenmerkte zich door een
tragische gebeurtenis. Een jongen in
de klas, reddy Oomens, kreeg een
vreemde ziekte. Zijn schedel zwol
aan de achterkant op en bleef zwellen.
Mijn vriend Jan in ’t Veen en ik waren
erg met hem begaan, we haalden hem
elke dag op en brachten hem weer
thuis. In een later stadium kreeg hij
evenwichtstoornissen en op een dag
viel hij in de klas om. Hij werd naar
het ziekenhuis gebracht en een paar
dagen later was hij dood. Hij werd
thuis opgebaard en wie wilde mocht
afscheid komen nemen. Dat heb ik

- n de Majellaschool werd halverwege de jaren

gedaan. Hij had
een verband om
zijn hoofd. Ik heb
zijn hand aangeraakt die koud
en stijf was maar
vroeg eerst of dat
wel mocht. Ik vond
het niet eng maar
bleef na mijn eerste
confrontatie met de
dood wel met een
hoop vragen zitten
die niemand kon of
wilde beantwoorden.

- Schrijver dezes. er her
innering aan mijn sch

- Voor stra een week in de
eerste waar ik niet ontkwam aan het leesplankje. -

en tas thee
In klas 4 was de braafheid al behoorlijk weggesleten maar ik kon met
meester Van der Br le redelijk opschieten. Op een dag zei hij tegen mij:
“Leo, ga naar de conciërge en haal me
een tas thee”. Van verbazing dat mij
die eer te beurt viel luisterde ik niet
goed, ging naar meneer Bekkers en zei
dat ik de tas van de meester kwam halen. De man zocht zich een slag in de

het Clubhuis Molenwijck gevestigd. -

rondte maar kon de tas niet vinden. Ik
ging terug naar de klas en net toen ik
de boodschap wilde overbrengen zag
ik zijn tas tegen de lessenaar staan.
Toen ik hem daar verontwaardigd
op wees duurde het even voor hij de
situatie door had maar daarna barstte
hij in een homerisch gelach uit. Toen
hij weer een beetje tot bedaren was
gekomen legde hij me uit dat een
kopje thee in Brabant een tas thee
werd genoemd.
Ook toen al had ik graag het laatste
woord dus ik merkte op dat we hier
niet in Brabant waren wat een nieuwe
lachbui tot gevolg had.
Nooit meer in mijn leven heb ik een
onderwijzer zo laten lachen.
Meester Ruhe in de vijfde klas was
een vreemde man. Hij had een sik die
hij op een bepaalde manier op en neer
kon bewegen. Toen ik op zekere dag
een zak met schillen en een briefje
“voor de geit” voor zijn huisdeur had
gezet was mijn reputatie al dusdanig
dat zonder onderzoek vast stond dat ik
de dader was.
En meester Ruhe kwam ’s avonds zijn
beklag doen. Hij trof het niet want

alle broers van vader waren op
bezoek voor een kaartavondje.
Toen hij dat merkte en zich terug wilde trekken was het al te laat. De heren
stonden er op dat hij zich uitsprak en
van zijn hart geen moordkuil maakte.
Kort hiervoor had moeder van het
Kerkbestuur een knaap van een Heilig
Hartbeeld gekregen. Compleet met
een console voor aan de muur, een
olielampje en een es olie. De wijd
gespreide armen van het beeld zaten
met metalen pennen in het lichaam
en konden bij transport of schoonmaken eraf worden gehaald. Alles en
iedereen had bij ons een bijnaam dus
dit was al gauw “Jezus met de losse
handjes” hoewel dat niet mocht van
moeder. Alsof hij steun van boven
zocht wierp meester Ruhe af en toe
een blik op het beeld waarbij hij het
hoofd in de nek moest leggen en zijn
sik merkwaardig in de lucht stak. Niemand schoot in de lach en om beurten
verzekerden ze hem dat die zak met
schillen een gruwelijk vergrijp was
dat zeker niet onbestraft zou blijven.
Wie ze gekend heeft en weet hoeveel
gevoel voor humor ze bezaten begrijpt
wat voor knappe acteerprestaties hier
werden geleverd. Ze hebben er nog
maanden om gebruld en imitaties ten
beste gegeven.

ooltijd staat er op het bor
dje -

Nieuwe sport
In klas 7 waren op een gegeven ogenblik de rapen goed gaar.
Dat kwam door een groenteboer die
op de Noordpolderkade een stal had.
Hij zette altijd kisten fruit buiten en
op zo’n kist stond op zekere dag met
grote letters “2 voor ” hetgeen twee
appels voor vijf cent betekende. Wij
slopen naar het stalletje en brulden
plotseling twee voor vijf. De man
schrok zich een ongeluk en kwam
achter ons aan. Geen schijn van kans
natuurlijk en een nieuwe sport was
geboren. Tot hij het zat was, op school
kwam en mij aanwees als de dader. Ik
werd voor straf een week lang verbannen naar de eerste klas. Stel je voor,
ik grote vent tussen al dat grut. En ik
moest ook meedoen met de leesplank
van aap noot mies. Ik was tot in het
diepst van mijn ziel beledigd.
Maar het was wel een goede les want
ik heb betrekkelijk rustig de school
verder afgemaakt. Dat was in 1939 en
ik was bijna 13 jaar. De mobilisatie
was afgekondigd, maar dat is een
ander verhaal.

L.Meershoek ( 4)
lmeershoek ziggo.nl

Zaterdag 21 mei in de Nieuwe Kerk, een romantische recital:

inderende Ma ler en ol

“Een zinderende intensiteit met magische momenten”. De Telegraaf was
afgelopen maart erg enthousiast over
het optreden van Nathalie Stutzmann in
het Concertgebouw, waar zij solo zong
in Mahlers Derde symfonie met de
Berliner Philharmoniker en Simon Rattle. In de Nieuwe Kerk kunt u een hele
avond genieten van haar uitzonderlijke
vertolkingskunst. Zij wordt begeleid
door de pianiste Elisabeth S dergren,
die ua artisticiteit niet voor haar
onderdoet.
Stutzmann heeft een afwisselend
programma samengesteld. Dat opent
met vier vroege liederen van Mahler.

Die zijn gebaseerd op de romantische
Heine. Zestien liederen lang bezingt
dichtbundel Des Knaben Wunderhorn,
de dichter zijn geliefde met een rijk
waarvan Mahler de sprookjesachtige
scala aan emoties en metaforen, die
sfeer met veel kleur wist te treffen.
Schumann met onnavolgbare fantasie
Rijkgeschakeerd zijn ook de liederen
naar muziek vertaalde.
van Mahlers tijdgenoot Hugo Wolf. Hij
LEZERSAANBIEDING
maakte van elk lied
Lezers van De Oud Hagenaar kunnen voor
een wereld op zich
en blijft verbazen
(normaal € 29,50)
met zijn unieke
verbeeldingskracht.
Jongeren < 27 jaar betalen al maar € 10,00.
Stutzmann bekroont
Reserveren
de avond met SchuTe reserveren door te bellen naar de kassa: 070 88 00 333
manns Dichterliebe
ovv Oud Hagenaar
op gedichten van

€ 17,50
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Zakenlui en kooplieden die rijk uit WOII waren gekomen moesten iets terug doen, vond De Bruin

De Mussen een evlogen idee ov
I 1 2

D
1

In oktober zal de geschiedenis van
Clubhuis De Mussen in boekvorm
verschijnen, rijk ge llustreerd met foto’s
uit bijna de gehele twintigste eeuw.
‘Liefde voor de Mussen’ is een aanrader voor iedereen die in zijn jeugd bij
Clubhuis De Mussen is geweest, maar
ook voor mensen die ge nteresseerd
zijn in de geschiedenis van Den Haag
of die momenteel in het jeugdwerk
actief zijn. Het boek is van de hand van
Diederick Klein Kranenburg, assistent
in opleiding bij prof. Wim Willems op
de Campus Den Haag van de niversiteit Leiden. Willems, hoogleraar
economische en sociale geschiedenis,
is in Den Haag vooral ook bekend door
zijn boeken over de stad en zijn columns in Haagsche Courant AD. Aan
het boek dat dit najaar verschijnt bij
uitgeverij De Nieuwe Haagsche (www.
denieuwehaagsche.nl) werkten naast
Willems ook Wan Tsiang mee en voor
de fotogra e Eva Hofman.
Minder leiding
Het werk in het Clubhuis De Mussen
had tegen het begin van WOII uiteraard
sterk te lijden onder het wegvallen van
de (hulp)leiders. In het jaar v r het
uitbreken van de oorlog moesten velen
van hen in militaire dienst en niet lang
na de bezetting werden zij tewerkge-

D M

O

steld in Duitsland. Op een zeker moment was nog maar een derde van de
leiding overgebleven, wat leidde tot het
beëindigen van een aantal activiteiten.
De kleuterklas vond beperkt doorgang en het dagwerk voor werklozen
stopte, alleen het avondwerk ging door.
Nieuwe jongens namen de plaats in van
de oude hulpleiders, maar dat werkte
niet. De vervangers mochten het goed
bedoelen, zij waren nog te onervaren
om goed te kunnen functioneren. Ook
was de jeugd in de greep geraakt van
het grote avontuur dat ‘oorlog’ heette.
Die hang naar sensatie, romantiek en
geweld was er altijd geweest, zeker in
de Schilderswijk, en die richtte zich nu
op de bezettingssfeer: e opbouwende
arbeid van ons lubhuis werd door de
oorlog niet gemakkelijker. nze jeugd
kenmerkt zich o m door een sterke
zucht naar sensatie en wilde romantiek. e oorlog deed menschenhaat
oplaaien en onze jeugd bleef er niet vrij
van toenemende baldadigheid gaf blijk
van een slappe levenshouding en een
zich niet opgewassen voelen tegen de
tijdsomstandigheden.
Het blijft onduidelijk tegen wie de
baldadigheid zich nu precies richtte. Er
werd al snel gesproken over de sterk
stijgende criminaliteit in de buurt.
Door gebrek, nood en verval dreigde

- Op weg naar een dag zwemmen in Meer en Bosch op 1 juni 1944.-
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de jeugd meer en meer af te glijden
naar het pad van de misdaad. Al in
1941 was er sprake van een tekort aan
voeding, maar ook gebrek aan schoeisel en kleding zodra bewoners door
hun distributiebonnen heen waren. De
jeugd liet zich steeds minder gelegen
liggen aan de regels en wetten van de
bezettende overheid. Stelen begon erbij
te horen. In deze omstandigheden viel
het niet mee om het clubhuis gaande te
houden. Met vijf of zes medewerkers
moest De Bruin elke dag opnieuw
zeshonderd bezoekers in het gareel zien
te houden, en dat in een clubhuis dat
steeds minder te bieden had. Alleen al
door de verduistering (in de avonduren) moesten vele afdelingen sluiten.
Ook was er gebrek aan elektriciteit en
brandstoffen, waardoor de lokalen voor
ontspanning en metaalbewerking dicht
moesten. Er kwamen minder bezoekers over de vloer, ook al omdat veel
jongens in Duitsland te werk werden
gesteld. Maar midden in de oorlog ging
het nog altijd om vijfhonderd jeugdigen
die hun weg naar De Mussen wisten te
vinden. Ook de kunstavonden bleven
voor belangstelling zorgen.
Kampen in Otterlo
Ondanks alle moeilijkheden gingen
de kampen in Otterlo, die in feite pas
net bestonden, ook gewoon elk jaar
door. Alleen moest het vervoer nu per
trein en niet langer met de bussen van
het Rode Kruis en veel ouders waren
bang dat er iets met hun kinderen zou
gebeuren. Er was soms veel overredingskracht nodig om hen te laten
gaan. De jongens reisden per trein naar
trecht, stapten daar over naar Ede
en werden vandaar met een boerenkar
naar Otterlo gebracht. Het bleef een
spannende onderneming een groot
avontuur. Dat bewijzen alleen al de
vele foto’s en opgeschreven verhalen.
In 1942 gingen er 10 kinderen mee
kamperen en ook de jaren daarna wist
men de weg naar Otterlo te vinden.
Niet alleen de Mussen vonden een
onderkomen in het basiskamp, in de
laatste oorlogwinter heeft De Bruin het
terrein ook beschikbaar gesteld voor
een groep onderduikers. Zij mochten
er gratis verblijven, maar lieten het
kamp na de oorlog in een grote chaos
achter. Alle banken en bedden hadden
ze verbrand en de dekens meegenomen.
Zoals een lid van de oudervereniging
naderhand schreef: en mooi zootje
was de dank.
Met het vorderen van de oorlog
verslechterde de levenssituatie in de

- Verzamelen voor een dagactiviteit in de zomer van 1944.
Waarschijnlijk in de ijswijksestraat. -

buurt. De honger nam toe, de strijd
om schaarse middelen laaide op. De
jongens hadden bijna niets meer aan
hun lijf en liepen op blote voeten
over straat. Wanhoop, verbittering
en onverschilligheid waren aan de
orde van de dag. Tegelijkertijd wisten
honderden van hen nog elke dag de
weg naar het clubhuis te vinden, waar
zij alleen niet altijd terecht konden. Er
was simpelweg niet genoeg materiaal
meer om iets te doen en ook ontbrak
het aan begeleiding. Toch fungeerde De
Bruin ook in die omstandigheden nog
als aanjager van de ‘jeugdgemeenschap
van Mussen’, een groep (hulp)leiders
uit de betere buurten, die zich wilden
inzetten om de morele, geestelijke en
materiële nood van bewoners uit de
volksbuurten te bestrijden. Zij stelden
gezamenlijk een manifest op, dat na de
oorlog als handleiding voor een nieuw
beleid moest fungeren. Er zouden
meer clubhuizen nodig zijn en de beter
gesitueerden zouden de plicht moeten
voelen hun steentje bij te dragen. In
de donkerste dagen van de oorlog
werkte Jaap de Bruin aan een beweging
die moest zorgen voor een grotere
solidariteit na de oorlog. Hij vond dat
zakenmensen die geld hadden verdiend
tijdens de bezetting, een deel van hun
kapitaal verplicht moesten besteden
aan stadgenoten die het slecht hadden.
Hij pleitte voor speelplaatsen, maar
ook voor sociale bijstand. De visionair
van De Mussen zag een grote toekomst
weggelegd voor zijn gemeenschap van
jonge Hagenaars die de toekomst van
de stad moesten helpen vormgeven.

De Mussenvriend
Het is opvallend dat
De Bruin in een bericht
uit december 1944 zo
veel optimisme put uit
een initiatief dat na de
bevrijding pas echt
gestalte zou krijgen.
Maar dit manifest was
niet de enige daad van
verzet die uit het clubhuis voortkwam. In de
oorlog, waarschijnlijk
in 1943, mochten de
evensberichten niet
langer verschijnen.
Als reactie op dit
verbod ontstond een illegaal vlugschrift, dat hoofdzakelijk onder de
ouders werd verspreid. Dit blaadje
ontwikkelde zich later tot e Mussenvriend, het naoorlogse periodiek van
e Mussen. De ouders voelden zich
in deze periode steeds sterker met het
clubhuis verbonden en organiseerden
zich zelfs in een oudervereniging, Voor
De Mussen (V.D.M.). Ze begonnen met
zestig mensen, die De Bruin hielpen
om zijn werk te kunnen voortzetten. Zij
zorgden voor de begeleiding van clubjes jongeren en kwamen zelfs bijeen
voor praatgroepen. Het leek alsof er een
instinctieve behoefte bij de buurtbewoners was ontstaan om op het clubhuis
te zijn. De plek was uitgegroeid tot een
veilige haven, een vraagbaak en een
reddingsboei. Bovendien droegen het
illegale werk en de nanciële hulp van
de oudervereniging bij aan het voortbestaan van het clubhuis. De Mussen
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ver goed sa enleven
langs met manden vol voedsel, waarmee
weer een aantal gezinnen op de been
viel te houden.

gens uit de Mussen

op kamp eind jaren
dertig.

vervulde tijdens de oorlog onmiskenbaar een bindende rol in het dagelijkse
buurtleven. Alleen al het voortbestaan
ervan, maar ook de verzetsactiviteiten, zorgden voor een duurzame band
tussen bewoners en de leiding van het
clubhuis. Met de bevrijding hield de
oudervereniging niet op te bestaan,
maar breidde het ledental zich juist uit
tot enige honderden volwassenen. Bij
inzamelingen, verbouwingen of andere
initiatieven werd nooit tevergeefs een
beroep op hen gedaan.
uikerbieten en bollen
In de roemruchte oorlogswinter van
1944 rammelde de honger aan de deuren
van De Mussen. Zowel voor jong als
voor oud viel er nauwelijks aan te
ontkomen. Veel gezinnen leefden op
suikerbieten en bloembollen, vaak zonder brandstof in huis, want alles wat viel
op te stoken was uit bossen, gebouwen

eheel rechts Meester

De Bruin. -

en tussen de rails vandaan gesloopt. Het
was een periode waarin moederliefde
soms boven zichzelf uitsteeg, met
vrouwen die op een slof en een oude
schoen honderden kilometers liepen op
zoek naar voedsel voor hun kinderen.
Niettemin stierf menigeen van de jongen
van de honger. Het werk in het clubhuis
ging intussen wel door, maar met de
nodige aanpassingen. In de zomer van
dat laatste oorlogsjaar was er nog een
kamp in Otterlo georganiseerd met 2
deelnemers, maar eind van dat jaar
meldden zich nog maar 12 kinderen
moe en futloos op het Clubhuis. Andere
buurtkinderen konden het vanwege de
honger niet meer opbrengen. Ook veel
leiders hadden nauwelijks meer de fut
om hun werk naar behoren te verrichten. Wekenlang probeerde De Bruin,
slechts geassisteerd door twee helpers,
het clubhuis open te houden. De vrouw
van voorzitter Vreede kwam regelmatig

rwtensoep met Kerst
Op Kerstavond bood De Mussen haar
bezoekers traditiegetrouw een feestmaaltijd aan. Met veel moeite waren er
ook dit jaar ingrediënten gevonden om
een pan erwtensoep te koken, zodat de
ondervoede kinderen toch in ieder geval
een warme maaltijd binnenkregen. Van
de gebruikelijke versieringen had men
echter moeten afzien: e versiering,
de witgedekte welvoorziene tafels, de
levende flikkerende kaarsen. at alles
ontbrak. e zaal was veel te koud. Wij
hielden onze toespraak voor een zestig
ouders en slechts een paar honderd kinderen kwamen op hun kerstfeest. Het
gebrek aan voedsel kon niet verhinderen
dat de kinderen een aantal toneelstukjes
opvoerden - en ingestudeerd dansjes
- in de onverwarmde, donkere zaal
van het clubhuis. Aan het slot van de
avond hield de Meester de Bruin een
toespraak, waarbij de ouders in lompen
gehuld en ondervoed toeluisterden. Vele
jaren later herinnerde hij zich nog de
bijzondere sfeer van die Kerstavond,
vanwege het nooit eerder zo sterk
beleefde gevoel van eenheid. De aanwezigen zouden stuk voor stuk bezield zijn
geweest door het idee dat zij elkaar ook
onder de bitterste omstandigheden nooit
in de steek mochten laten. De Bruin herinnerde het zich later als volgt: Maar
zie, toen gebeurde er iets, dat wij zeker
niet verwacht hadden. at diep ontroerde. Als man stonden deze vrouwen
en mannen op en zongen ons clublied en
als ware het afgesproken, direct daarop
het kameraadschapslied. it alles met
een ontroering en een bezieling die wel
onvergetelijk moest blijven. et was alsof het uit een andere wereld kwam. Nog
zie ik deze aders en Moeders staan, als
een eenheid sommige met tranen in de
ogen. Was dit voor velen een laatste afscheid, of de laatste restanten van hoop,
iets van het diepste vertrouwen, was het
dat diep verborgen geloof in een betere
toekomst et afscheid was er een van
sterke gebondenheid, die helaas alleen
maar in de allergrootste nood opwelt
vanuit het diepst van de ziel.
In de aanloop naar de bevrijding bleef
de honger aanhouden, en stelde De
Bruin alles in het werk om de jeugd in
zijn wijk bij te voeden. Daarvoor kon
hij geregeld een beroep doen op de illegaliteit. De Mussen jeugdgemeenschap
- na de oorlog een illegale groepering
genoemd - wist te bereiken, dat begin
194 aan 120 noodlijdende kinderen
drie weken lang een maaltijd kon worden verstrekt. Ook in de maanden daarna lukte het om, door samenwerking
met het verzet, maaltijden te leveren
aan kinderen die het meest ondervoed

- Boottocht in Culem

borg zomer 1944.
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waren. Veel van deze kinderen moesten
de trap opgedragen worden, omdat zij
niet langer op eigen kracht naar boven
konden lopen. In zijn terugblik in 19 4
schreef De Bruin: eze uitgemergelde
skeletjes hebben waarschijnlijk hun
leven te danken aan deze bijstand.
Eén van die hulpbehoevenden was Jo
Spaargaren, aan het eind van de oorlog
tien of elf jaar oud en woonachtig in de
Rijswijksestraat. Zij herinnert zich nog
goed dat Meester de Bruin tijdens de
Hongerwinter een zak aardappelen had
weten op te duiken. Zij zat toen met een
groep andere kinderen rondom de kachel in het clubhuis, die hun hoofdleider
op onverklaarbare wijze brandend had
aangekregen. Toen de kachel voldoende
warmte verspreidde, kregen zij allemaal
een aardappel, die ze mochten poffen.
Ineens lagen al die aardappels in de
brandende kachel: Je hebt nog nooit
kinderen gezien die zo zwart waren, en
die de vingers verbrandden toen ze ze
eruit uit haalden om die aardappel op
te eten, te pellen. Nou, en dat was een
herinnering die ik nooit vergeet. n dat
deed meester e ruin.
Laatste krachten
Wanneer we op de berichten mogen
afgaan, was De Bruin tijdens de oorlog
onvermoeibaar in zijn pogingen de gemeenschap van De Mussen bij te staan.
Alleen weten we maar weinig over
zijn eigen omstandigheden tijdens die
zwaarbeladen jaren. Hoe waren hij en
zijn gezin er eigenlijk aan toe Hoe zijn
zij die barre tijden doorgekomen Er
is slechts één persoonlijke aantekening
aangetroffen over de tol die het werk
destijds van hem eiste, in een briefje
aan de bestuursleden, gedateerd op 2
december 1944: huis gaat alles goed,
alleen de spoeling is wat dun maar dat
komt meer door het vier maal op en
neer lopen van thuis naar het lubhuis per dag, wordt nu wel een beetje
erg vermoeiend, maar ik zal het doen
zoolang het mogelijk is. Nieuwjaarsdag werd er een raam uit onze woning
geslingerd door de ontplof ng van die
verrekte I. een onzer had letsel en

gens spelen accorde

on. -

scherven brengt geluk zegt men Ik hoop
het. Nu het beste, voor en de wen.
Een halfjaar later, op mei 194 , volgde
eindelijk de bevrijding. Vele honderden
wijkbewoners hadden het niet overleefd,
maar aan de grootste ellende was een
einde gekomen. Het duurde nog geen
twintig dagen of de eerste vrije e Mussenvriend rolde al van de stencilmachine
- de vijf eerdere nummers waren illegaal
verspreid.
risse gedrevenheid
De eerste opwinding over de bevrijding leek al enigszins getemperd. De
berichten over het op stapel staande
zomerkamp, over ouders die zich
misdroegen en over de opgestarte
toneelavonden, ademden vooral een
enorme gedrevenheid. Toch had de
bezetting de nodige sporen nagelaten.
Zonder meer positief was de gegroeide
solidariteit tussen buurtbewoners en het
clubhuis. De Mussen was niet langer alleen een informatiepunt, maar voor veel
bewoners daadwerkelijk hun redding
geweest. De maaltijden die er waren
verstrekt, hadden menig leven gered
en dat vergaten de moeders in de buurt
niet. Een van hen schreef in de eerste
vrije Mussenvriend, in mei 194 : e
bloembollen en suikerbietentijd is gelukkig achter den rug. Iedere rouw weet,
wat een ellende of wij hebben meegemaakt. Menig traantje heb ik gelaten als
ik voor m’n man en kinderen weer niks
anders te eten had dan wat tulpenbollen
of een rauwe suikerbiet. elukkig was
ik, toen m’n jongen die met de dood in
zijn schoenen liep, elke dag kon gaan
eten in het lubhuis e Mussen.’ Ik zal
dan ook nooit vergeten wat het lubhuis
voor mijn jongen heeft gedaan. n zoo
zullen er vele moeders zijn. e zeggen
wel eens in de nood leert men zijn
vrienden kennen. en goede vriend van
ons was het lubhuis. Ik hoop dat vele
moeders er zoo over denken en dat we
allemaal het lubhuis zullen steunen.

Diederick Klein Kranenburg

d.j.klein.kranenburg cdh.leidenuniv.nl
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Haghesteyn

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag
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ostcode en laats
el
mail

$

estel ia de e bon en u betaalt een er endkosten.
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Vitaal wonen samen met Staedion
Serviceﬂat Haghesteyn is vernieuwd! Deze serviceﬂat is bedoeld voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen én daarbij graag extra service en sociale contacten wenst.
Haghesteyn ligt in het Zeeheldenkwartier in Den Haag, een levendige wijk met veel winkelvoorzieningen. Ook ligt de serviceﬂat heel centraal ten opzichte van het centrum van
Den Haag en het strand. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.serviceﬂathaghesteyn.nl
of bezoek de serviceﬂat aan de Waldeck Pyrmontkade 800 in Den Haag.

www.serviceflathaghesteyn.nl

Mijn gegevens
Naam :
Adres :
Postcode :
Telefoon :
E-mail :

R

nder een ‘Alles Inclusief’ verzorging verstaan wij dagelijks:
• logies in 2-persoonskamer met toilet en
• uitstekend 3-gangendiner
douche/bad
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00 - 23.00 uur
drankjes met keuze uit: koﬃe, thee,
• uitgebreid ontbijtbuﬀet
• gevarieerde lunch met koﬃe/thee of goed frisdranken, vruchtensappen, bieren,
jenevers en wijnen
verzorgd lunchpakket
BTR Senior Hotels zijn door BTR International geselecteerd op eigen identiteit en charme.
Voor méér BTR Senior Hotels bezoek onze website www.BTRREIZEN.nl of bel 055-50 59 500.
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Ja, ik word kosteloos lid van De Volharding uitvaartzorg in Zoetermeer.

50 P

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.

Wilt u meer weten over onze
vereniging, of u aanmelden als lid?
Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl.
Bij een overlijden kunt u ons
bereiken via (079) 341 25 51.
Vanaf maandag 7 februari kunt
u ook bij ons langskomen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur:
De Volharding Zoetermeer, € 386
,Leopoldhove 70 in Zoetermeer.

Als lid van De Volharding kan ik rekenen op professioneel advies en ondersteuning.
Ik weet dan zeker dat ik voor straks alles goed heb geregeld.

A

B RI
Senior Hotels

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

55

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

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

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

m/v
Plaats :

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

Een vereniging voor het leven.

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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Koopkracht
65-plussers

-plussers die in Nederland belasting betalen,
krijgen vanaf 1 juni a.s. een andere koopkrachttegemoetkoming. De Eerste Kamer heeft
ingestemd met een wetsvoorstel dat dit regelt.
De maatregel compenseert de koopkrachtvermindering als gevolg van scale beleidsmaatregelen. Het wetsvoorstel Mogelijkheid
Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) vervangt de huidige
AOW-tegemoetkoming. Ruim 2, miljoen
Nederlandse belastingbetalers komen voor de
nieuwe tegemoetkoming in aanmerking. De
tegemoetkoming bedraagt net als nu het geval
is ongeveer 400,- bruto per jaar. -plussers
die in het buitenland wonen en daar hun belasting betalen (ongeveer 2 0.000 mensen) komen
niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.
-plussers die in het buitenland wonen en in
Nederland over 90 of meer van hun inkomen
belasting betalen (ongeveer 1 .000), krijgen de
tegemoetkoming wel. De Sociale Verzekeringsbank heeft degenen die in het buitenland wonen
en een AOW-tegemoetkoming ontvangen in
januari 2011 ge nformeerd over deze wijziging,
zodat zij zich erop kunnen voorbereiden.

tewards op C

Wie wel eens gebruikmaakt van station Den
Haag Centraal, heeft het gemerkt: sinds enkele
weken is CS danig op de schop gegaan. Het
hele station wordt uitgebreid en gemoderniseerd
vanwege het toegenomen aantal reizigers en
vervoermiddelen. Sinds enkele weken zijn de
roltrappen naar het busplatform wegens de
werkzaamheden buiten gebruik. Prorail werkt
wel aan nieuwe trappen en een nieuwe lift,
maar die zijn er voorlopig nog niet. Iedereen
moet nu over de (gladde) metalen trappen naar
en van het busplatform. Daarom werd en wordt
er veel geklaagd over bijna-ongelukken en
ongemakken voor ouderen, mensen met een
beperking en reizigers met veel bagage. Prorail
heeft daarom stewards ingezet. Zij helpen en
steunen reizigers die moeite hebben met de
trappen.
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Ik doe altijd alles op de fiets,
ik rijd de hele stad door. lleen
krijg ik steeds meer last van
mijn knie n en ben ik ’s avonds
wel eens flink moe. oms zie ik
ertegenop om met de fiets op
pad te gaan. Maar het openbaar
vervoer blief ik echt niet Hebt u
een idee
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Lekker naar buiten: de zomer lonkt in cheveningen, met van allerlei

ol en op et oude or olkterrein

De afgelopen weken hebben we een uitgebreid voorproefje gekregen van de zomer. Temperatuur en zonneschijn verleidden velen er al toe om naar buiten te gaan. n dan moeten de mooiste
maanden nog komen Wij maken u daarvoor alvast lekker met
wat bijzondere mogelijkheden, rond haven, boulevard en strand.
Over een bestemming voor het Norfolkterrein, de voormalige thuishaven
van de vrachtveerdienst op Engeland,
wordt al bijzonder lang ‘gesteggeld’.
Voorlopig is er echter een invulling
voor gevonden - en wat voor één!
Het 22.000 m grote terrein is omgeturnd in Harbour Golf Scheveningen.
Daar vindt u een 9-holesgolfbaan,
alsmede een driving range (een serie
afslagplaatsen) vanwaar u de haven
in slaat! Hebt u altijd al eens kennis
willen maken met golf Dit is uw
kans!
Oliedrums
Op de 9-holes golfcourse van
Harbour Golf Scheveningen wordt
volgens de of ciële golfregels
gespeeld. Alleen heeft de baan
een aantal unieke Scheveningse
elementen. slaat bijvoorbeeld af
vanaf een stapel pallets, vanaf een
podium van oliedrums en vanaf
een aangelegd strandje dat dient als
bunker (zandhindernis). Iedere hole
heeft zo zijn eigen aan de haven gerelateerde thema. ‘Havengolf’ wordt
verder gespeeld met een speciaal type
bal en een beperkt aantal clubs (de
‘stokken’) voor kortere afstanden.
Daardoor is het spel op het weidse
Norfolkterrein beter beheersbaar.
Zonder papieren
Op Harbour Golf Scheveningen
kan iedereen aan de slag. hebt
er namelijk geen golfvaardigheidsbewijs nodig. Dit biedt u dus een
uitgelezen kans om dichtbij en ook
tegen een zacht prijsje te proeven
van de golfsport. Een sport die de
laatste jaren enorm aan populariteit
heeft gewonnen, ook onder ouderen.

Bij golf bent u immers de hele dag
buiten, u speelt gezellig in een klein
groepje en u kunt grotendeels in uw
eigen tempo ‘rondgaan’. Een prima
sportieve vrijetijdsbesteding!
ontonhole
Kennismaken met golf kunt u ook op
de A ua Driving Range. Een driving
range is een rij afslagplaatsen, vanwaar u de techniek van dat afslaan
(de langeafstandsslag) eindeloos
kunt oefenen. mikt daarbij op een
bepaald doel. Bij Harbour Golf is dat
doel wel heel speciaal: een ponton
midden in de Scheveningse haven!
iteraard zal lang niet iedereen de
bal precies op die ponton kunnen
mikken. Geen nood: u mag de golfballen wegrossen zoals u dat wilt, dus
ook de haven in! Dat kunt u bovendien zonder gewetensbezwaren doen.
De A ua Driving Range gebruikt
speciale ballen die niet zinken maar
drijven. Ze worden letterlijk opgevist
om te worden hergebruikt. De haven
slibt dus niet dicht met golfballen.
Harbour Golf Scheveningen is
geopend t m 9 oktober 2011. Als u
er een balletje wilt gaan slaan, moet
u van tevoren reserveren. Dat kan op
de website www.harbourgolf.nl, waar
u ook alle verdere informatie vindt.
Telefoonnummer voor inlichtingen:
(070) 3 4 3 9.
trand voor ieder
Scheveningen is er voor iedereen.
Dat wil ook zeggen: voor mensen
met een beperking. De gemeente
en de badplaats werken al jaren aan
speciale voorzieningen waardoor
iedereen het strand op en de zee in
kan. Op donderdag 19 mei worden de
faciliteiten voor het nieuwe seizoen
feestelijk gepresenteerd tijdens het
Voorall Strandevent, een middag

Hebt u wel eens aan een elektrische ets
gedacht Dat is een ets met een elektrische
hulpmotor. Deze geeft u ondersteuning bij het
trappen. Het is net of u altijd wind mee hebt.
Steeds meer mensen zijn er erg enthousiast
over! Informeer eens bij uw etsenmaker en
vraag om een proefrit.
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.

u s s er ui t
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(13.00-17.00 uur) vol activiteiten
in de toegankelijke strandtent ‘De
Waterreus’.
trandrollator
Daar zal de of ciële overhandiging
en ingebruikname plaatsvinden,
door wethouder Rabin Baldewsingh
(Volksgezondheid), van de nieuwe
strandrollator. Dat is een licht, in
hoogte verstelbaar looprek met
handremmen en brede banden die
ook over zand kunnen rijden. Het is
op het strand een stabiel hulpmiddel
voor mensen die slecht ter been zijn.
Op 19 mei kunt u er een speciaal
strandrollatorparkoers mee
a eggen!
Behalve
strandrollators beschikt
Scheveningen
(en Kijkduin
trouwens ook!)
over speciale strandrolstoelen, de
Wombat. Deze ‘all-terrainrolstoel’
heeft opklapbare armleuningen, een
verstelbare voetsteun, wendbare dubbelgelagerde zwenkwielen en vooral
bredere, zware kunststof banden. Op
19 mei kunt u er een proefrit mee
maken.
Wie niet alleen het strand op wil,

maar ook de zee in, heeft weer een
ander vervoermiddel ter beschikking:
de drijvende strandrolstoel Tiralo. En
ook die is op 19 mei uit te proberen.
De Tiralo is een prima ligstoel voor
op het strand, maar door speciale
armleuningen met drijvers kunt u er
ook het water mee in.
Mat uitgerold
Helemaal nieuw voor Nederland
is de Mobi-mat. Op 19 mei vindt
zelfs de landelijke introductie
daarvan plaats in Scheveningen. De
Mobi-mat is een lichte en draagbare
polyester mat die toegang over ruw
terrein garandeert
voor iedereen, lopend en ‘wielend’.
Hoe dat eruitziet
Kom maar kijken
en probeer de
mat zelf uit. Er
is een demonstratieversie van
10 meter aanwezig. Tijdens het
Voorall Strandevent kunt u met al
dit fraais kennismaken. Het geheel
wordt opgeluisterd met Braziliaanse
muziek van Sambalan o, dans door
theatergezelschap Eskalibur en een
workshop djembémuziek maken. De
laatste informatie over ‘de nieuwe
boulevard Scheveningen’ is er te
verkrijgen en natuurlijk een hapje en
drankje.
Huur-info
De strandrollator en -rolstoelen zijn
te huur bij de Biesieklette- etsenstallingen Noord Boulevard en Deltaplein Kijkduin, voor 2, 0 per dag
borg. Inlichtingen en reserveren:
Biesieklette Heeswijkplein, tel. (070)
394 22, mail info biesieklette.nl.
Info over het Voorall Strandevent:
Voorall, tel. (070) 3 2 .

- et kan in St. ndrews en het kan in Scheveningen -
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

in

iden i ei

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

wijndaeler entrum nl

kwali ei

e el

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
1 0.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

in

umane waarden

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

men eli ke maa

t

akantie in het prachtige Sauerland

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

U maakt zich
zorgen om zorg?

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

Veilig & Zeker in het verkeer
met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.
Bel voor een afspraak 070 3830473.

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Centrum Bezuidenhout

zorg voor zorg

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

•
•
•
•

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

a le
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m hoogte

Zeer rustig gelegen
Goed bewegwijzerde wandelpaden
Motorrijders welkom (faciliteiten aanwezig)

5 dagen HP € 165,- p.p.

-zondag tot vrijdag,- p.p. per dag in -persoonskamer

Appartement € 39,- per dag

andgasthof- ension ademacher
aulebutter

Centrum Carel van den Oever
tel

57413 Finnentrop - Faulebutter
- a
- www.landgasthof-rademacher.de
info landgasthof-rademacher.de
raag sturen wij u onze brochure toe.

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

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

innen

•
•
•

Wij hebben een Ouderenconsulent in huis die u graag, waar
mogelijk, ‘uit uw zorg’ helpt. Zij weet de weg in de wir-war van
mogelijkheden, heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies.
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg.
Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Behandeling
aan huis

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout
zorgen ervoor

8 weken

klinkerkorting
Week 19
di 10 t/m za 14 mei

rokken, blouses
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Gratis
Gratisofferte
offerte
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Kluss
01
K.v.K. 360494
www.allesdoeners.nl
25% 35%
Week 20
Crème de laCrème
TAPIJT • VINYL • LAMINAAT
japonnen
vesten
ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

2 artikelen

3 artikelen

KORTING!

KORTING!

di 17 t/m za 21 mei

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

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

Vitrage, gordijnen, lamellen, rolgordijnen

SAUZEN VAN WANDEN EN PLAFONDS • SCHILDERWERK
STUCWERK & BEHANGEN • LOODGIETERSWERK
VERHUIZINGEN / IN UIT UITPAKSERVICE • ELECTRA
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c, Wassenaar
prijsopgave
Gratis advies en
070-517 88 94 (b.g.g. 06-45 3120 18)
g.
35 jaar ervarin
Open: maand. 10.00 -16.00 u. donderd. 12.00 - 20.00 u. bij u thuis.
rantie
ga
r
de
on
g
rin
Leve
Overige dagen: op afspraak (ook ‘s-avonds)

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
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Ouderen weten vaak heel goed van elkaar of zij veel of weinig te makken hebben. Als zij behoorlijk in de slappe was zitten, is dikwijls aan de orde of en op welke termijn zij hun vermogen met
anderen willen delen. Schenken en nalaten aan de kinderen is het eerste dat dan opkomt. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar studie naar gedaan. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen,
dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Ouders willen zélf meer genieten van hun centen
Voor ouderen met meer dan enkele tienduizenden euro’s aan vermogen is het vaak de vraag of
én wanneer zij aan hun kinderen schenkingen moeten doen en of het beter is te wachten door
erfrecht aan kinderen te geven na hun dood. Uit enquêtes van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt overigens dat 61 procent van de ondervraagde ouders geen geld aan de kinderen schenken en dat ook niet van plan is te doen. Een toenemend aantal ouders (66 procent in
de periode 2006-2009) heeft aangegeven voorlopig ook géén plan te hebben een erfenis na te
laten, omdat ze voorlopig zélf van hun geld willen genieten.
Al deze gegevens zijn te vinden in
het hoofdstuk ‘Nalatenschappen’ van
het rapport ‘Wisseling van de wacht:
generaties in Nederland’ van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP). Al met al
gaat er elk jaar aardig wat geld om in
nalatenschappen In 200 (het laatste
jaar dat cijfers verder zijn uitgezocht)
stierven in Nederland ruim 13 .000 mensen. Zij lieten in totaal netto 9, miljard
euro na. Hiervan bestond 4 miljard uit
onroerend goed 3, miljard uit bank- en
spaartegoeden. Begrijpelijk is dat mensen, die overleden tussen hun ste en
ste jaar, het meeste vermogen nalieten:
bijna , miljard.
In tegenstelling tot vroegere generaties
lijken mensen steeds minder belang te
hechten aan het nalaten van vermogen.
Toch nam het totaal aantal erfenissen toe

van ruim 103.000 in 19 1 tot 113.000 in
200 . Daarbij moet worden aangetekend, dat een aanzienlijk deel van deze
toename voor rekening komt van de
nalatenschappen van weduwen. Daarbij
spelen de veranderingen in het wettelijk
erfrecht in 2003 ook een rol. Sindsdien
mag de langstlevende ouder in het wettelijk erfrecht automatisch met het gezamenlijk vermogen doorleven en krijgen
de kinderen een vordering, die loopt tot
de langstlevende ouder is overleden.

Korreltje zout
De waarde van de gemiddelde nalatenschap is wel iets afgenomen: van ruim
7.000 euro in 19 1 naar 79.000 euro
in 200 . Deze getallen moet men
overigens wel met een korreltje zout
nemen. Immers een gemiddelde geeft

in dit geval een nogal vertekend beeld.
Iemand kan een miljoen nalaten, maar er
zijn veel meer mensen die helemaal niets
nalaten. Een verklaring voor het lagere
gemiddelde zou volgens onderzoeker
Jean Marie Wildeboer Schut van het SCP
kunnen zijn, dat men thans meer dan
voorheen alvast tijdens het leven een gedeelte van het vermogen aan de kinderen
en kleinkinderen overdraagt. De scale
mogelijkheden daartoe zijn ook groter
geworden.
Thans mag men per jaar belastingvrij
000 euro schenken per kind en eenmalig zelfs 24.000 euro aan kinderen jonger
dan 3 jaar. Daarnaast mag men ook nog
belastingvrij iets e tra’s doen bij de aankoop van een huis door een kind of voor
de nanciering van een studie. it een
ander onderzoek van het Nibud (Natio-

naal Instituut voor Budgetvoorlichting)
blijkt echter dat van de ouders die op de
hoogte zijn van het scale schenkingsvoordeel procent zegt dat niet te doen.
De meeste mensen omdat zij van mening
zijn daarvoor onvoldoende nanciële
middelen te hebben of omdat zij vinden
dat de kinderen het niet nodig hebben.
Zo’n 12 procent meent ook dat kinderen
in hun eigen nanciën moeten kunnen
voorzien. iteraard is de hoogte van het
vermogen bij ouders vaak bepalend voor
de bereidheid schenkingen te verrichten.
Opvallend is de analyse van het SCP dat
de kans dat mensen niet van plan zijn
een erfenis na te laten, omdat zij van het
eigen leven willen genieten, bijna drie
keer zo groot is onder degenen die geen
schenkingen aan kinderen doen, dan bij
degenen die dat wel doen of van plan
zijn te doen. Dat impliceert dat mensen
die schenkingen verrichten, waarschijnlijk ook van plan zijn een nalatenschap
op te bouwen.

ezelligheid belangrijker
De instelling van vroeger verandert ook.
Nog maar weinig ouders staan nog achter

de uitspraak Als kinderen goed voor ons
zorgen op onze oude dag, willen wij hen
graag een behoorlijke erfenis nalaten’.
it andere onderzoeken is gebleken dat
ouders en hun kinderen anders tegenover
elkaar staan.Ze gaan meer met elkaar om
uit gezelligheid en vriendschappelijke
verplichtingen, dan om tot in de dood
voor elkaar te zorgen.
Het opvallendst in de conclusies over
de nalatenschappen is dat vele ouders
tegenwoordig instemmen met de
volgende uitspraak: ,,Wij hebben geen
vooropgesteld plan om een erfenis aan
onze kinderen na te laten, omdat wij van
ons eigen leven willen genieten.’’

Betekenis van notaris
Geen goede berichten voor de notarissen, die aan het maken van testamenten
aardig verdienen. Niettemin valt het
sterk aan te bevelen, dat als men dan
toch wil nalaten en of hoge bedragen wil
schenken aan kinderen of goede doelen,
hiervoor eerst een notaris te raadplegen.
Zie voor meer informatie www.s .nl

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen consumenten aken rechten oals erfrecht belastingen en andere financi le aken Uw vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven U kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus
G Den Haag Graag met vermelding van rubriek echten en lichten
rf- en schenkingsrecht
Testamenten In twee landen
Mijn tante van jaar is in Nederland
overleden en ik ben de enige erfgenaam. oor een verklaring van erfrecht
ik was nog niet eens een kwartiertje
op het kantoor van de notaris rekende hij circa
. at vond ik wel
erg veel. Mijn man en ik willen ook ons
testament aanpassen. ele jaren terug
moesten wij voor het opstellen van
het testament
gulden
betalen. at vonden wij toen erg duur
ovendien waren er problemen, want
ik wilde per se er iets in hebben, dat de
notaris niet wilde. Met als gevolg weer
een e tra rekening van
gulden.
Mijn man heeft de Italiaanse nationaliteit, ik de Nederlandse, maar ook de
Italiaanse. Wij zijn in
in Nederland getrouwd. Sinds
staan wij
ingeschreven in Abidjan in Ivoorkust
en vallen thans onder de Ivoriaanse
wet. aarom hebben we k een testament laten maken in Ivoorkust. Moet
ik ook in Nederland nog een testament
laten opstellen of wijzigen
De kosten van een notaris bij een
testament of verklaring van erfrecht
hangen af van de duur van zijn
werkzaamheden (een notaris kost al
gauw 1 0 euro per uur!) én van het
kantoor. Daarom bevelen wij altijd aan
eerst algemene offertes (wat kost een

testament voor twee personen ) bij
verschillende kantoren te vragen. Een
algemene aanbeveling voor particulieren is om met kleinere notariskantoren
in zee te gaan, want die zijn altijd
goedkoper dan de grote internationale
kantoren, die zich vooral richten op
het lucratieve bedrijfsleven en daaraan
vele diensten verlenen. Dat de rekening
voor een verklaring van erfrecht 00
kostte, verbaast ons niks. Er zit echt
wel wat meer werk aan dan het kwartiertje dat u bij de notaris bent geweest.
schrijft dat u per se iets in uw eigen
testament opgesteld had willen zien.
Hou er wel rekening mee dat notarissen zich hierbij wel aan de regels van
de wetgeving moeten houden. Dat
u de Nederlandse nationaliteit heeft
en uw man de Italiaanse, maakt het
samenstellen van een testament altijd
ingewikkelder en duurder.
Anderzijds, als u thans onder de Ivoriaanse wetgeving valt en daar gevestigd
blijft, heeft u alleen maar een Ivoriaans
testament nodig. Het Ivoriaanse erfrecht stelt overigens niet zoveel voor,
dus dan is het raadzaam uw testament
naar uw eigen wensen samen te laten
stellen. Heeft u plannen te zijner tijd
naar Nederland te verhuizen, dan is
een Nederlands testament aan te raden.
Maar u kunt dat ook doen, zodra u zich
in Nederland vestigt.

OW en pensioen
l of niet bouwen
op alleen de toeslag
Mijn man wordt dit jaar jaar en
krijgt A W plus een havenpensioen. Ik
ben jaar en werk nu nog drie dagen
vijf uur per dag per week. aarmee
verdien ik per maand circa
bruto. Als ik stop met werken, kan hij
voor mij als jongere vrouw de volledige
toeslag krijgen. Wat is het voordeel als
ik blijf werken n hoe zit het dan met
de zogenoemde aanrechtsubsidie’
Dit soort vragen wordt ons dikwijls
gesteld. Het totaal van beide inkomens
(ook netto) met betaald werk voor de
jongere partner is altijd een stuk hoger
dan alleen genoegen nemen met de
toeslag op de AOW, die de -jarige
kan krijgen.
Om u als voorbeeld te nemen, u
verdient circa
0 bruto per maand.
Daarvan heeft sowieso al 213, (in
2011) geen invloed op de toeslag van
uw man. Van het meerdere blijft 1 3
vrij voordat berekening van de toeslag
plaatsvindt voor uw man.
Van het meerdere is dus wél 2 3 van
invloed op de toeslag die uw man
krijgt. In dit geval wordt de toeslag
gekort met circa 297 ( 0 min 214
maal 2 3). Hij behoudt echter nog
circa 414 aan toeslag. Omdat u
0

verdient, heeft u samen bruto (boven
zijn havenpensioen) ruim 1070 aan
toeslag en aan inkomen uit arbeid van
u. Zou hij alleen de volledige toeslag
krijgen en u dus géén inkomen hebben,
dan zouden u en uw man samen (boven
zijn havenpensioen) ‘slechts’ ruim
710 hebben. Dat alles op basis van de
cijfers van 2011.
Samen bent u dus ruim 3 0 bruto beter af. Netto gezien is het waarschijnlijk nog gunstiger. Daarom adviseren
wij altijd dat een klein baantje voor
de jongere partner nancieel altijd
gunstiger uitpakt dan stoppen en geheel
bouwen op de toeslag van de -jarige.
Waarbij wij meteen aantekenen dat
een ieder zelf moet beoordelen of men
voor het geldverschil (in uw geval dus
3 0 bruto) nog wil blijven werken.
De door u genoemde ‘aanrechtsubsidie’
is de hef ngskorting op uw inkomen,
waarover u geen loon- of inkomstenbelasting betaalt
Als je géén inkomen hebt, betaalt de
Belastingdienst die inderdaad uit. Overigens wordt die alleen uitgekeerd als
de partner voldoende belasting betaalt.
Dus in feite is het een belastingkorting
voor de partner. In het hele toeslagverhaal maakt het in feite niet zoveel
uit. Linksom of rechtsom pro teert de
partner daarvan.

Bijverdiensten op OW
heeft geen gevolgen
Ik ben jaar, heb een A W-uitkering
en twee aanvullende pensioenen. Mijn
vrouw is jaar en maakt gebruik van
een volledige partnertoeslag zij heeft
geen inkomsten . Afgelopen week heeft
mijn laatste werkgever mij gevraagd
deels weer in het bedrijf te komen
werken. it zou kunnen geschieden via
een nulurencontract. Ik ga ongeveer
bruto per jaar verdienen. ebben
deze verdiensten invloed op de partnertoeslag voor mijn vrouw n zijn
er nog andere valkuilen, zoals gekort
worden op de hef ngskortingen
w inkomsten staan helemaal los
van de toeslag die u voor uw partner,
jonger dan jaar, krijgt, als zij geen
inkomen heeft. Het heeft ook geen gevolgen voor uw hef ngskorting, want
die wordt al toegepast bij u.
Het enige waarmee u rekening
moet houden is dat u over uw e tra
verdiensten loonbelasting (inkomstenbelasting) betaalt in verhouding tot
uw inkomen. Maar dat is logisch! Veel
succes met uw verdiensten!
Want wij zijn er een voorstander van
om ook nog na de ste verjaardag
bij te verdienen met reguliere arbeid,
zolang u daartoe in staat bent en dat
wil doen.
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Kleine
Nostalgie Muziek bepaalde wie je was
Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak
versleten en vergeten. Wat overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.
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- occi s Milkbar aan
de o singel. -

met ulius asgeld

e had het dansorkest van de Zaaiers onder leiding van os Cleber. e had ‘Tijd voor teenagers’ met kip Voogd en Co de Kloet
‘Koe de Kloot’ . e had ‘Multiplex’ met de in-brave Herman tok. Maar ook ‘Redio Luxemboerk’ op de 20 meter middenband met
lvis, ats, Chubb Checker en de verl Brothers. Dus zo moeilijk was die keus niet.

Ik heb nog een cahier met geel
gemarmerd omslag en linnen rug uit
19 9 waarin ik liedjes met gitaaraccoorden noteerde. Als ik moest kiezen zou ik liever mijn auto wegdoen
dan dat schrift. Behalve liedjes staan
er in dat schrift ook tophitlijsten van
toen in. En foto’s en weetjes uit de
Tuney Tunes. ‘Wist u Dat Bill
Haley vorige maand vier gebraden
ganzen oppeuzelde en er onder het
motto ‘de gans moet zwemmen’
maar liefst vijf essen wijn bij
opdronk ’ En ‘Dat het pertinent
onwaar is, dat Elvis haar geverfd is
en dat hij eigenlijk blond is ’
Toppers van toen
Een greep uit de internationale
tophitlijst van toen: ‘Lollipop’ van
de Chordettes. ‘Bird Dog’ van de
Everly Brothers. ‘Rebel Rouser’
van Hazy Osterwald. ‘Tom Dooley’
van het Kingston Trio. Maar ook
‘Mijn Thuis’ van John de Mol en
‘Moedertje’ van De Hartedieven.
Om de een of andere reden had ik in
dat schriftje ook foto’s geplakt van
Connie rancis, de Pony Tails, Paul
Anka, Ricky Nelson en de Kalin
Twins (‘When pa-da-pah, when
you smile. When you smile at me’).

W t een zoetgevooisde narigheid.
Maar laten we eerlijk zijn. Het
was altijd nog beter dan Hollandse
narigheid zoals Eddy Christiani
(‘Als ik twee keer met mijn etsbel
bel’) of Ma van Praag (‘Weet je
nog wel, oudje’). Zo stonden er eind
jaren vijftig in de Nederlandse Top
Tien maar liefst drie versies van
‘Marina’. Eén van Rocco Granata,
één van Willy Alberti en één van
Bueno de Mes uita. En niet zo maar
even een weekje. Nee. De top-tien
lijsten veranderd uiterst traag. Zo
stond ‘Milord’ van Corry Brokken
vijf maanden bovenaan. Terwijl
Conny roboess en Willeke Alberti
er drie maanden over deden om met
‘Midi Midinette’ tenslotte weer uit
diezelfde hitlijsten te verdwijnen.
Driesprong jaren ‘60
De hoogste tijd dus om deze vlaag
van pure lulligheid en laffe imitaties
de nitief de rug toe te keren. Dat
kon. En dat was dan ook meteen
de verdienste van de jaren zestig.
Globaal heersten er drie muzikale
mogelijkheden om het echte leven te
omarmen: Moderne Jazz, Beatles en
Stones. Om het geheugen nog even
op te frissen noem ik van elke soort

Brieven aan ulius
tanta pedo
Bijgaand wat mooie woorden die mij
subiet te binnen schieten. Het gaat
vaak om uitdrukkingen die ik nog
door grootvaders of -moeders hoorde
gebruiken. Het Julius’ column over
mooie woorden genoemde ‘sapperloot’ kent nog een ouder versie:
‘sakkerloot’. Mijn opa (1 1) zei
eens, terwijl hij verbaasd was over
mijn technisch inzicht: ‘heb jij daar
dan verstajing van ’ Een germanisme maar wel heel fraai. Dezelfde
man legde uit waar een bepaald
persoon in een straat ooit woonde.
‘Hij woonde bezijen dat water- en
vuurzaakje van Mulkens’. Hij werkte
tot op hoge leeftijd voor eigen rekening en risico en droomde dan nog
wel eens weg, over wie er aan kleine
ondernemers al was verdwenen. Een
bepaald iemand die dan ook een
zaakje had heette dan ‘Turfrijer, die
ook nog lang neringdoende was. Zelf
vind ik subiet wel mooi, stante pede
(ooit door een oude buurvrouw verbasterd tot ‘stanta pedo’) hoor je ook
al niet meer. In plaats van kalium:
potas! Potassium stond op een van
de vele stop essen in oude apotheek
van van Beesd aan het Huijgensplein (straatnaam is omgedoopt in
Stationsweg). De schuier als naam
voor een borstel ligt ook al op het
woordenkerkhof. Mejuffrouw is ook
al weg. Wie is er nog astrant en wie
werkt er nog als knecht Wie springt
nog met de slagerssprong op ets of
noemt zijn ongezeggelijke buurman

- Miles head
van Davis
(19 ).-

- evolver van de Beatles
(19 ).-

roep af op Chris Howland in studio
B. Om te luisteren naar muziek die
me haar jn op de hoogte bracht van
wat er nou precies aan de hand was
in de rest van de wereld. En dat was
waarachtig wel wat anders dan Ria
Valk met haar ‘Rockin’ Billy’. Of
het Nederlandse duo The Butter ies
dat het Deense duo Jan Kjeld
probeerde na te doen met ‘Sing ein
lied, lietel Bannnjo Boy!’
tuurloos
Ik wil niet bitter eindigen met de
constatering, dat er tegenwoordig
met muziek alleen nog maar geld
wordt verdiend. En dan ook nog
voornamelijk door degenen die zelf
nog nooit een instrument in hun
handen hebben gehad.
Maar het is wel vreselijk zoeken
naar nieuwe, muzikale kwaliteit. Van
de laatste vier plaatjes van Arbeidsvitaminen hoeven we het ook al niet
meer te hebben. En ja. ‘Mothers and
fathers, troughout the land. Don’t
critizise what you can’t understand’.
Want er is vast wel ergens iets
nieuws. Maar waar dan toch
Ook stuurloos in het huidige muziekland Mail het naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl
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een schoelje Tot zover maar even,
dit borrelde al heel snel op. Amicale
groet!

Ton van ’t Oosten
vrijdenker

Vetkuiven. Plu. Kreidler.
Misschien allemaal wat kort door
de bocht en natuurlijk hou ik me
voor vergissingen aanbevolen. Maar
toen gold: eenmaal gekozen bleef
gekozen. Je was v r de Stones
en dan kon je moeilijk ineens een
lofzang houden voor het nieuwe
‘Revolver-album’ van de Beatles.
En gehuld in de zwarte kledij van de
e istentialistische moderne jazz was
het bijkans onmogelijk iets positiefs
te zeggen over het zojuist uitgekomen album ‘Sticky ingers’ van de
Stones. Ik bedoel maar: ergens in
dit muzikale spectrum koos je je
eigen way of life. Muziek deed
ertoe. Muziek maakte onderdeel
uit van je persoonlijkheid. Muziek
was je leidraad. Al was het alleen
maar omdat er via de media
nauwelijks andere
internationale impulsen doordrongen dan het formele nieuws zelf.
En zo luisterde ik
om half zeven ’s
avonds naar Redio
Lu emboerk. Of
stemde een half uur
- Stick ingers van de
later
via de draadomStones (19 1).-

enige trefwoorden.
Moderne jazz: Dat was e istentialisme. Tocci’s Milkbar. Miles
Davis. The Modern Jazz uartet. Art
Blakey. Thelonious Monk. Beatniks.
Jack Kerouac. Pleiners. Mods
Beatles: Dat was muzikaal, virtuoos,
braaf, e perimenteel. Puchs. Iedereen die voor de rest van z’n leven
risico’s wilde vermijden koos voor
de Beatles.
Stones: Dat was angry young man.
Cynisme. Provocatie. Rauw. Subversief. Se . Rock ’n Roll. Dijkers.

s all.nl

kelig gaaf
Misschien heeft Julius nog wat aan
de volgende woorden en uitdrukkingen:
Potverkof ebonen, GODfriedvanbouillon, Chapeau bas spelen, Bon
ton, Dat is in zwang, Ik zet even
mijn scherven (bril) op, Straks moet
ik ook een klapper (gebit) hebben,
Die banjer (veel) van woorden, Ik
heb pijn aan mijn stokken (benen),
Ik heb pijn aan mijn piatserikken
(benen), Saf e (sigaret), Begaffelen
(op een afstandje bekijken), Akelig
gaaf (uitdrukking jaren ’ 0).

Merle Bosschaart

merlebosschaart ziggo.nl
emineetje
Hieronder een paar mooie worden
en zinnen, maar ook enkele gewone
die je ook niet meer hoort: Vermits,
halsstarrig, ooft, de mensen gingen
vroeger naar een uitspanning en ze
genoten daar een verversing, of een
versnapering. Als de wiedeweerga,
onverlet, goeie genade, wel alle
goden nog an toe wel alle deksels
nog an toe dolletjes, knalletjes,
mieters dat zeiden bakvissen.
Jemineetje, potjandoppie. Als de

sodemieter is nu nog wel gebleven.
Vrindelijk, ontveinzen, alle duivels,
de verworpenen der aarde, potverdrie. zou meneer Dries van Agt
moeten hebben, die spuit ze zo op in
een gesprek, de studenten wisten er
vroeger wel wat van.

Liesbeth Hoogduin

phoogduin hccnet.nl
Logenstraffen
Hier nog wat mooie woorden:
de einder, het uitspansel, de belendende percelen, nochtans, thans,
vermits, desalniettemin, edoch,
desondanks, evenwel, desavoueren,
huidig, wellicht, logenstraffen.

Kitty Schenk Hoynck
kitt schenk casema.nl

Reis langs den Rijn
Vooral de plaatjesalbums over andere landen hebben vroeger bij mijn
ouders de reislust enorm aangewakkerd. De route in het album: “Vakantiereis Langs Den Rijn” ( itgave:
KEG’s Theehandel) hebben zij in
19 grotendeels gevolgd, samen
met een collega van mijn vader en
diens vrouw, die toen een auto hadden. Als kind heb ik met mijn ouders
in de jaren 0 vele plaatsen bezocht,
die ik al kende van de plakplaatjes
in de Landenalbums van Douwe
Egberts: Zwitserland, Oostenrijk,
rankrijk, Italië (er waren er nog
meer). Het lijkt wel of alle kof e- en

theehandels plaatjesalbums uitgaven,
want van Van Nelle heb ik de Piggelmee-albums: “Van het Tovervisje”
en “Hoe Piggelmee groot werd”. Van
het Nederlands Zuivelbureau bezit ik
het zogenaamde roomboter-album:
“De bonte droom van het circus”.
Dat was ink boter eten voor nieuwe
plaatjes! Op 1 pakje roomboter zat
1 merkje voor 1 merkjes kreeg je
1 zakje met 10 plaatjes. Er waren in
het album 100 kleine plaatjes, en 10
grote. Dus reken maar uit. Ik denk,
dat de hele familie mee spaarde.

Mevr. W. Spaans

penwspaans kpnplanet.nl
Over vergeten
Als 3 jarige zat ik laatst in de bus
toen er een dame instapte die mij
met uitgestoken hand tegemoet
kwam en riep: wat leuk dat ik jou na
zoveel jaren tegenkom, wij zaten samen in de tweede klas van de Mulo
aan de V.d. Parrastraat in Den Haag.
Er barstte een waterval van informatie over mij heen, ze kende nog heel
veel namen uit die klas, waarvan ik
er maar enkele herkende. Ze vertelde
over haar man, kinderen, en hun
caravan. Ik kwam zelf goddank niet
aan het woord want ik wist niet wie
ze was. Na een paar haltes verdween
ze weer uit mijn leven en geheugen
en ik weet tot op de dag van vandaag
niet wie ik heb ontmoet. Moet ik
daar nu verdrietig om zijn Welnee,
mijn rugzakje zit nog vol goede her-

ees a rea ies o ips

inneringen en dat is voor mij genoeg.
Heb ik een dak boven mijn hoofd
Ja. Heb ik elke dag te eten Ja. Nou
dan mag ik in deze tijd dik tevreden
zijn, en wat ik niet meer weet zal
mij worst wezen. Ik hoef niet in het
verleden te leven, ik leef nog steeds
met enthousiasme vooruit.

Marian Witman

jmwitman live.nl
Hubbeldebubbel
En wat te denken van het volgende
liedje Hubbeldebubbeldebontekoe
kom er eens bij me zitten Vertel
me wat vertel me wat,wat zal ik jou
vertellen Evert schoot de konijnen
dood en Jelle verkocht de vellen
Bataaf is dood Bataaf is dood Van
tien pond zwaar en van tien pond
lood Van tien pond en een half
Koetje dat is kalf Kalft het koetje
nu niet dan kalft het over een jaar
niet.

Ineke Moen
cmoen

s all.nl

Niettegenstaande
Echtelieden, concubinaat, kantbeschikking, adressant, relatant,
wederaanbieding, weshalve, surnumerair, de facto, luistervergunning,
consideratie, vermits, cinsiderant, et
cetrera!

Peter Petit
rijswijk

tele .nl
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in de luister o over

Bij Veen is een gloednieuwe CD-box verschenen met zes interessante hoorcolleges van Nederlandse historici over de Tweede Wereldoorlog. De uitgever heeft drie van deze boxen, met een winkelprijs van bijna 50
euro per stuk, beschikbaar gesteld als extra prijzen voor de puzzel deze week in De Oud-Hagenaar Doe een
klein beetje uw best, want het zijn makkelijke puzzels dit keer.

Voor de nieuwe opgave moet u op
zoek naar de cijfers in de grijze
vakjes van de vier Sudoku’s. De
grijze vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de
cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
in Sudoku A in het grijze vakje een
‘ ’ in B ook een ‘ ’ in C een ‘4’,
en in D weer een ‘ ’. Zodat het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld

zou luiden: - -4- .
rijsuitreiking
In DOH nr. 7 van april kreeg u
maar liefst pittige Sudoku’s voorgeschoteld. De goede antwoordreeks luidde: 3- -2-9-9De vijf dubbel-cd’s ‘Hurken in de
Berm’ van Sjaak Bral gaan naar:
André van Leeuwen, te Reeuwijk
Joke Kuiper, te Zoetermeer
P.M.J. van Schieveen Bik, te
Almere

udoku

2

6
8

5

5 7 8
9 4
1

3
2
7
8

6 4
3

Inzendingen
Vergeet niet uw postadres te
vermelden bij het insturen van een
oplossing. Vooral inzenders per

udoku B

9

2
3

7
9
9 2
1

1

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 9) We moeten
uw oplossing van de nieuwe puzzel,
de vier Sudoku’s op deze pagina,
binnen hebben op uiterlijk:
Dinsdag 1 mei

Hanneke uist, te Naaldwijk
J.M.E.W. de Bruijn Saeijs, te
Sassenheim
Geen Hagenaar te bekennen bij de
trekking dit keer. Drie van de vijf
winnaars komen zelfs uit plaatsen
waar onze krant niet eens is te
krijgen. Hoe komen ze daar

2 3 4 6 7
8
5
4
6
1
4 9
6
1
7
8 3
5
7
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udoku C
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Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 9
Postbus 2 04
2 02 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
zzel e
agenaa .nl
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Mooi cadeau voor
moeder?
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

Keuze genoeg in de
GROOTSTE
kringloopwinkel
van de regio
Den Haag!

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

Binckhorstlaan 322
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen in ormatie cursussen muziek theater enzovoorts. De agenda wordt samengesteld door het
Centraal n ormatiepunt Ouderen (C O). ctuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in
de agenda op www.cipo.org. ebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail naar redactie cipo.
org o neem tele onisch contact op met Marco Daane via ( ) 4
1.

T m 2 mei
childerclub tervoorde

Deze schilderclub, onderdeel van de Vereniging
Buurtraad Steenvoorde, werd opgericht in 1980. Tijdens een expositie tonen de ongeveer 90 leden eigen
werk, in verschillende stijlen en met verschillende
technieken, zoals olieverf, aquarel en acryl. Theater
van de Centrale Bibliotheek, Rijswijk, maandag t/m
vrijdag 13.00-17.30 uur en zaterdag 11.00-14.00 uur,
toegang gratis.

T m 1 juli
Broeders van Maastricht

De Vincentiusscholen van de Broeders van Maastricht hebben hun stempel gedrukt op het onderwijs
en de vorming van duizenden katholieke jongens
en jongemannen in Den Haag en omgeving. Deze
tentoonstelling brengt 150 jaar geschiedenis in beeld.
Haags Gemeentearchief, Spui 70, dinsdag t/m vrijdag
9.30-17.00 uur, toegang gratis.

Donderdag 5 mei
Bevrijdingsfestival

Buiten op het Spui zal het een drukte van belang
zijn rond de podia, maar binnen in het Theater aan
het Spui en in de bibliotheek gaat het er rustiger
en bedachtzamer aan toe. Met muziek, verhalen,
debat, theater, foto-expositie, literatuur, lezingen en
cabaret. Theater aan het Spui en Centrale Bibliotheek,
Spui, 12.30-17.00 uur. Volledige programma: www.
bevrijdingsfestivaldenhaag.nl.

Vrijdag 6 mei
Voorlichting
ouderenmishandeling

Verzorgd door de Stichting Precura. Wijkcentrum De
Boskant, Uilebomen 71, 13.00-14.00 uur. Informatie:
tel. (070) 424 82 50.

Weekend

en

mei

Willem van Oranjes vrouwen

Crematie of
begrafenis?
Bel Cuvo 070 346 95 71
of kijk op www.cuvo.nl

De vier vrouwen van Willem van Oranje, een historisch spel van Michel Meissen, is een boeiende voorstelling voor wie meer wil weten over ons verleden.
Zaterdag 7 mei in Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92 (16.00 uur en 20.15 uur) en zondag 8 mei
in het Diamant Theater, Diamanthorst 183 (14.30
uur). Kaarten à € 15,- bij Muzee Scheveningen aan de
kassa of tel. (070) 350 08 30, en via info@diamanttheater.nl. Informatie: www.hetportretspreekt.nl.
.

Maandag 9 mei
Voorjaarsmarkt

Met leuke sieraden en mooie bloemen en planten in
de aanbieding. Daarnaast kunt u hier terecht voor
handige hulpmiddelen en informatie over wonen,
welzijn en zorg bij u in de buurt. WoonZorgPark
Swaenesteyn, Nieuwendamlaan 1, 14.00-16.00 uur.
Toegang gratis, aanmelden niet nodig! Informatie:
servicebureau Saffier De Residentiegroep, tel. 0800723 34 37.

Dinsdag 10 mei
Ockenburg met IVN-gids

Wandeling met een IVN-gids, georganiseerd door het
ouderenwerk van VÓÓR Welzijn Loosduinen. Deelname € 3,50, vooraf contant en gepast te betalen bij
de i-Shop in de Henneberg, Tramstraat 15. Informatie
over dit en andere wekelijkse uitstapjes voor wijkbewoners tegen vriendelijke prijsjes: in de Henneberg,
tel. 397 60 01, of op www.voorwelzijn.nl.

ensioen in bieb penburg

Workshop ‘Inzicht in mijn pensioen’ georganiseerd
door bibliotheek Ypenburg in samenwerking met
CentiQ, Wijzer in geldzaken, een initiatief van het
Ministerie van Financiën. Hoeveel AOW bouwt u op
en hoeveel pensioen hebt u nodig? Hoe berekent u
dat? Met welke regelingen krijgt u te maken? Hoe
kunt u zelf zorgen voor een goed pensioen? Alles in
begrijpelijke taal. Bibliotheek Ypenburg, Schrabber

8, 19.30-21.30 uur, toegang € 10,-. Informatie en
inschrijven: www.advieseninzicht.nl, of bij Erna de
Klerk, tel. 06 24 58 76 72, e-mail info@advieseninzicht.nl.

11 mei t m 4 juni
Wat ik later wilde worden

Lang niet alle ouderen konden vroeger een studie
gaan volgen op het gebied van hun interesse en
kiezen voor het beroep dat zij wensten. Voor de
fototentoonstelling ‘Wat ik later wilde worden’ zijn
75-plussers voor één keer opgemaakt en gekleed
naar het beroep dat ze eigenlijk hadden willen
uitoefenen. Bij elke foto licht een tekst de voorgeschiedenis toe. Verzorgd door de Stichting GetOud,
die werkt voor en met 75-plussers en aan positieve
beeldvorming rond oud(er) worden. Atrium van het
Stadhuis, Spui, gratis toegang tijdens openingsuren
van het Stadhuis. Informatie: www.getoud.nl.

Donderdag 12 mei
Zumba voor 40-plussers

Start van lessen zumba die ook te volgen zijn voor
mensen die wegens een blessure niet al te intensief
kunnen of mogen meedoen. Henri Couvéehuis,
Prins Mauritslaan 49, elke donderdag 19.00-20.00
uur, deelnamekosten € 30,- voor acht lessen. Meer
informatie of inschrijven: tel. (070) 350 06 94.

Vrijdag 1 mei
Mannen aan de pannen

Start cursus koken voor beginnende Loosduinse
mannelijke senioren. Onder begeleiding van een docent van het Mondriaan worden tweegangenmenu’s
bereid, die de deelnemers gezamenlijk als warme
maaltijd nuttigen. Mondriaan, Eekhoornrade 215, vier
vrijdagen, aanvang steeds 13.45 uur, deelnamekosten € 30,-. Aantal plaatsen beperkt! Meer informatie
en inschrijving: De Henneberg, Tramstraat 15, tel.
(070) 397 60 01.

Weekend 14 en 15 mei
Militracks in Limburg

Liberty Park (Overloon – bij Venlo, in Limburg)
Geopend van 10 tot 18 uur. In 2010 kwamen ongeveer 5000 bezoekers tijdens Militracks kijken naar
o.m. Duitse WO2 1-tonners, 8-tonners en zelfs een
‘Hetzer’ Jagdpanzer die rondreden op het anderhalf
kilometer lange parcours in het Liberty Park in Overloon. En veel bezoekers maakten zelf een rit mee! In
2011 krijgt Militracks een vervolg. Tegelijk wordt een
grote documentatie- en militariabeurs gehouden op
het museumterrein. www.oorlogsmuseum.nl

Zondag 15 mei
arels in de buurt

Maak kennis met de Stations- en Rivierenbuurt en
32 personen, organisaties en instellingen en hun
werkzaamheden. Zij openen hun deuren voorbelangstellenden en in de hele wijk zijn er activiteiten. Van
straatorgelrestauratie via een steprace tot een instrumentenmaker, en van het Boeddhistisch Centrum
Haaglanden en een flamencogitarist tot Surinaamse
hapjes. Stations- en Rivierenbuurt, 13.00-17.00 uur,
toegang gratis, gratis programmaboekje vanaf 1 mei
af te halen bij wijkcentrum De Boskant, Uilebomen
71.

Woensdag 1 mei
Mobiele telefonie
voor blinden en slechtzienden

Themabijeenkomst rond mobiele telefoons voor blinden en slechtzienden. Over geavanceerde telefoons
(met vergrotings- en/of spraaksoftware + de iPhone),
eenvoudige telefoons (grote knoppen en voorkeuzeprogrammering), de vergoedings(on)mogelijkheden
en begeleidings- en trainingsmogelijkheden. Visio
Revalidatie & Advies Den Haag, Bordewijklaan 3,
10.00-12.00 uur. Bij grote belangstelling wordt het
programma ook ’s middags aangeboden. Aanmelden:
tel. (088) 585 92 00 of denhaag@visio.org.

28

D e K L E U R r i j ke K r a n t t . g . v. H a a g s e 5 5 + D a g 2 0 1 1 i n h e t A t r i u m , z a t e rd a g 4 j u n i 2 0 1 1 v a n 1 0 . 0 0 t o t 1 6 . 0 0 u u r

GRATIS
GEZONDHEIDSTEST!

ag
n de chermerstraat vlakbij de winkels in de etje olfstraat ligt het humanistisch wooncentrum
chermerhage Het is een rustig comple met driekamerwoningen van ca
m verdeelt over
drie etages De bewoners wonen ener ijds geheel elfstandig maar kie en er ander ijds voor om
toch naar elkaar om te ien Men ontmoet elkaar in een recreatieruimte De sfeer in het comple is
hecht en vriendschappelijk preekt het wonen in chermerhage u aan
Neem dan contact op met de consulent van de H

Voor Hagenaars vanaf 50 jaar tijdens de
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Bezoek stand nummer
van de afdeling Sportsupport
van de Gemeente Den Haag!
De consulenten van Sportsupport zijn er om u te helpen
uw leefstijl zo aan te passen dat uw gezondheid verbetert.

e-mail info hsbg nl

Woonzorg Nederland
Postbus 339, 1180 AH AMSTELVEEN

HAAGSE OUDERENDAG
op zaterdag 4 juni 2011
“Ook u wilt graag gezond leven;
Verstandig eten en voldoende bewegen,
maar waar moet u beginnen?”

G tel

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

Bent u geinteresseerd in Cultuur,
Wetenschap of Techniek?
Dan bent u van harte uitgenodigd
het dinsdagmiddag lezingenprogramma bij te wonen!

Ook vindt u bij ons o.a.
IS
•De
GRAT Sport- en Beweegwijzer, editie 2011.
•Stappen=Gezond,een nieuwe actie om op

Meer weten? Vul de bon in!

eenvoudige wijze uw conditie te verbeteren.

•Hetprogramma‘COACH’,u werkt aan uw
gezondheid begeleid door een persoonlijke coach.

Ik wil graag het dinsdagmiddagprogramma
van het Museon ontvangen.
Naam
Adres
Postcode

BEURSAANBIEDING:

Woonplaats

Stuur deze bon op naar: Museon, afdeling Marketing,
Stadhouderslaan 37 2517HV Den Haag

GRATIS APK VOOR UW LICHAAM!

Ter waarde van 40 euro!

“De eerste stap op weg naar een gezonder bestaan”
Laat uw bloeddruk, gewicht, vetpercentage, knijpkracht,
uithoudingsvermogen etc. meten. Aan het einde van de
test worden de resultaten met u besproken en krijgt u
een persoonlijk beweegadvies.

Lever deze bon in bij stand nummer

a gg
n het groene Loosduinen tussen het strand ijkduin en winkelcentrum Loosduinen ligt het humanistisch wooncentrum imon armiggelt Het centrum ligt in de Nocturne straat heeft woonlagen en bevat twee- en driekamerwoningen r woont een actieve groep van ongeveer
mensen Men organiseert in de ge amenlijke ruimten tal van activiteiten en men kent een bloeiend
intern verenigingsleven Om in imon armiggelt te kunnen wonen moet men minstens jaar ijn
en bereid ijn bij te dragen aan de goede sfeer in het comple

naam
adres
postcode:
geboorte datum:

26

Den Haag
19

s dit wat voor u
Neem dan contact op met de consulent van de H

G tel

Woonzorg Nederland
Postbus 339, 1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

e-mail info hsbg nl
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