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Zuinig omgaan met water kan nog steeds 
’44/’45: Wassen bij de pomp buiten en de poepdoos legen in de moestuin

De familie had een grote keuken met daarin 
ook een zogenaamde poepdoos, afgeschot 
en met een deur. De poepdoos was keurig 
gemaakt, van hout en netjes geverfd in een 
bruinige kleur. Er was een ijzeren vat in 
gezet en de poepdoos werd afgesloten met 
een ook geverfd houten deksel. Er was dus 
helemaal geen water dat je kon gebruiken 
voor die poepdoos. Eens in de zoveel tijd 
werd die ijzeren ton met veel moeite - hij 
was natuurlijk vol met zeer vochtig en 
blubberig stinkend uitwerpsel van tien 
mensen van het gezin - naar de mestvaalt 
gebracht helemaal achterin de tuin. Dat 
moest heel voorzichtig gebeuren, anders 
zwenkte de ton om. Dat heb ik nooit zien 
gebeuren. Die uitwerpselen werden dus als 
mest voor de moestuin gebruikt. Dat leek 
een beetje op de oervorm zoals de mensen 
begonnen zijn vroeger, ook in de steden 
werden na de oorlog nog door sommige 
gemeenten tonnetjes met uitwerpselen 
van mensen geleegd, dat zag ik een keer 
in Harlingen. Zo heb je tegenwoordig 
wasmachines die water nemen en ook enige 
keren spoelen. en dan centrifugeren. Velen 
hebben ook nog een droogtrommel, die kun 

je in veel gevallen beter niet gebruiken en 
buiten of in huis kun je de was best drogen, 
dat deden we vroeger en ik nu nog. Wel is 
het een uitkomst voor zieken of anderen die 
veel moeten wassen en drogen.

Was buiten hangen
Vroeger werd bij ons thuis door mijn 
moeder in een grote teil de was met 
waspoeder op het tweepits gasstel aan de 
kook gebracht en met veel moeite door 
mijn moeder en mij op het aanrecht getild, 
wat best zwaar was van een was voor zes 
personen. De was werd vaak tevoren ook 
nog in de soda gezet en soms aangesmeerd 
met groene zeep. Later kreeg mijn moeder 
een zogenaamde bok, een houten dubbele 
standaard waar de teil met was opgezet kon 
worden met een goede wringer. De was 
werd twee maal na het wassen gespoeld 
met water en daarna uitgewrongen en later 
dus door de wringer gehaald en buiten te 
drogen gehangen aan aan het balkon beves-
tigde waslijnen. Met slecht weer werd de 
was binnen gedroogd, ook aan waslijnen of 
aan het houten wasrekje dat bij de kachel in 
de buurt werd gezet.  Als de was droog was 

werd het ingevocht en gestreken met een 
elektrisch strijkijzer. Vroeger heeft mijn 
moeder nog met twee ijzeren strijkbouten 
gestreken, die om beurten op de kachel heet 
werden, om ze te kunnen gebruiken.
Ook hadden we op het balkon een of twee 
teilen staan bij de regenpijp waar we dus 
regenwater opvingen dat natuurlijk zacht 
water was en goed gebruikt kon worden 
voor de was. Wat tegenwoordig nog steeds 
kan, is minder verspillen als je warm water 
moet tappen uit de kraan. Eerst komt er 
koud water uit de leiding. Dat kun je goed 
opvangen en bijvoorbeeld gebruiken om 
de planten water te geven. Maar zoveel 
planten heeft een gemiddeld ook weer niet, 
dus er moet nog iets anders voor worden 
bedacht.

Minder vaak douchen
We wasten ons vroeger in de keuken bij het 
aanrecht en de gootsteen bij de koudwa-
terkraan. Weinigen hadden voor en in de 
oorlog warm water of een badkamer of 
douche. Ook nu nog zou men zich slechts 

twee maal per week kunnen douchen, en 
zich verder bij de wastafel kunnen wassen. 
Als men dat goed doet kan dat volgens 
mij prima voor een gezond mens. Dit is 
natuurlijk een discussiepunt. De een vindt 
van wel, de ander vindt iedere dag een of 
meerdere keren douchen beter. Soms is 
het denk ik ook noodzakelijk, zoals voor 

werkers die zware arbeid moeten verrichten 
en voor mensen die sporten. E.e.a. geeft 
ook vaak extra was voor de wasmachine, 
die vaker moet draaien en dus elektriciteit 
vergt en extra water. Veel bedrijven hebben 
voor hun werknemers douches, en soms 
ook wordt daar de bedrijfskleding gewas-
sen. Ook sportverenigingen hebben dou-
ches. Je kunt daar gebruik van maken, maar 
bijvoorbeeld wat korter douchen scheelt al 
met water verspillen. Wij ouderen zijn dat 
voor en in de oorlog en daarna wel gewend, 
we zijn zo opgegroeid. De jongeren zouden 
daar meer op gewezen moeten worden.

Elisabeth Hoogduin
Leidschendam
phoogduin@hccnet.nl

Dit is een van de eerste bijdragen die de 
redactie ontving n.a.v. het milieuproject 
‘1.000.000 druppels’ waaraan De Oud-
Hagenaar, De Oud-Rotterdammer en De 
Oud-Utrechter meedoen.
Zie www.eenmiljoendruppels.nl

-   Wat minder vaak douchen en je wassen aan de wastafel net als vroeger, voor een gezond 
mens kan dat nog steeds geen kwaad. (Foto jaren ‘40: lydaalred - iStock)
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-  In 1940 had driekwart van Nederland al schoon stromend water. Maar in de oorlog werd niet 
alleen gas maar ook water schaars. Affiche uit Amsterdam in het eerste oorlogsjaar. -   

In de oorlog, tijdens de Hongerwinter, ben ik per 
Rijnaak uitgezonden naar een familie in Itter-
sum in Overijssel, bij Zwolle. Het was een lange 
tocht van tien dagen. Ik werd als pleegkind 
opgenomen bij een familie, waar ik tot en met 
het voorjaar en de zomer verbleef. Men had daar 
geen stromend water, maar alleen buiten een 
waterpomp. Iedereen waste zich bij die pomp en 
dat ging eigenlijk best.

-  Zulke strijkijzers verhitte je op de kachel. Je 
moest er eigenlijk twee van hebben om een 

beetje te kunnen doorwerken -   

Crematie 
of begrafenis?
(070) 324 02 21

!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

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

Te koop gevraagd door 
verzamelaar:

Strijkboutenkachel. 
Schilderijen of 

prenten met afb. 
“De Strijkster”

tel. 070-3457579



Reunie DO amp ’  / 
Hans Verbeek en Aad Schouten hebben 
het voornemen in juli  een re nie 
van  of  dagen bijvoorbeeld een kort 
of lang weekend  te organiseren voor de 
deelnemers aan het bekende ADO kamp 
op apendal in de seizoenen  en 

. Dit idee kwam voort uit een recent 
en nostalgisch bezoek aan apendal. 
Het realiseren van dit idee zal zeker niet 
probleemloos zijn. n de eerste plaats 
willen we bekijken of er animo voor 
bestaat. Het is natuurlijk het leukste 
als we deze reunie kunnen organise-
ren op apendal en wel op dezelfde 
plek waar toen onze tenten stonden 
en waar momenteel Vitesse traint. ij 
informatie bleek dat hier mogelijkhe-
den voor zijn, hoewel er nog wel wat 
problemen opgelost moeten worden.                                                   
We zouden het ook op prijs stellen als  
of liefst  van de toenmalige deelnemers 
zich bereid verklaren lid  te worden 
van ons zelfbenoemde organisatiecomit . 
Om dit alles te organiseren zoeken wij 
dus de contactgegevens van de toenma-
lige deelnemers. Mochten kennissen of 
familieleden weten waar de toenmalige 
deelnemers zich bevinden of hun e-mail-
adres of telefoonnummer hebben, dan 
verzoeken wij u ons dit te melden. it 
ons weliswaar wat verouderd geheugen 
hebben we toch al de volgende personen 
opgediept

ario van der nde, im Zuurmond, 
eter erritsen, arcel oninc , 
rans ster, illiam ovenlander, 

Rob evenstern, l o ergi, den Ouden, 
ohn van pronsen, arco in , Rob 
ernaerd, ran  luit, Ruud van der 
pe , Hans oo estein, rwin oo -

estein, ert orte, Ron Oudshoorn, im 
roenewolt, aul roenewolt, Ra mond 

Rijntjes, Ruud ggin , eon on , ar-
sten e , an van sselt, Rob nnemee, 
Ric  bma, arco cheenstra, err  

asmus, lo d mith, dwin Henderson 
, elieveld, acco van ianen,   oning, 

larence ac man, imm  Halm raam, 
arco oot. 

Aad Schouten
ado amp 0@gmail.com

os dres
re eho  11 ,   eidschendam

------------------------------------------------
Re nie H acinthschool
n nummer  van  juli stond op deze 

plaats een oproepje m.b.t. een re nie op 
 september van de H acinthschool  

  . Daar stond door onoplet-

tendheid van de redactie geen afzender 
en contact e-mail bij. Ons excuus.
De inzending was afkomstig van Douwe 
J. Leij uit Vlaardingen, te bereiken via 
het e-mailadres  
douwe.leij@planet.nl
------------------------------------------------
usie met Zonnebloemschool

Ook ik heb op de H acinthschool geze-
ten, al ben ik van een iets latere lichting 
dan de foto in De Oud-Hagenaar . 
n  begon ik voor drie jaar bij juf 

Oberhoff, die woonde op de Dierensel-
aan. las vier en vijf had ik mevrouw 

lei ne. Zij kwam volgens mij uit 
ederlands ndi  en woonde in een at 

aan de Zonnebloemstraat. Zij deed op 
woensdagmiddag  leuke knutseldingen 
met ons bij haar thuis, zoals op een 
plankje pitrietvlechten zodat het een 
dienblaadje werd. ij haar heb ik ook 
voor het eerst kennisgemaakt met een 
vijzel en emping en seroendeng en meer 
van dat soort ndische etenswaren die nu 
heel gewoon zijn. Een prachtjuf, maar ze 
was getrouwd en werd dus met mevrouw 
aangesproken. Het laatste, tevens minst 
leuke jaar bij dhr. Scheltz. Dat lag 
niet aan hem maar aan de fusie met de 
Zonnebloemschool. Weggestopt op de 
bovenste etage van een gebouw dat je 
niet kende, en voor het eerst drie dagen 
op schoolreis naar de oelakker werden 
de rollen voor de afscheidsmusical 
verdeeld onder de Zonnebloemers, zodat 
er voor ons alleen een lullig  dansje in 
g mtenue overbleef. Die musical ging 
over iet de Smeerpoets. k weet nog 
twee regels  iet de Smeerpoets ga 
maar door, jij mag toch niet meedoen 
hoor  En iets over de washandjes dat 
zijn wij.  Een hele tijd geleden sprak ik 
een klasgenootje van toen, Jose van der 

uin, en die refereerde hier ook aan. Het 
heeft dus toch diepe indruk gemaakt en 
blijft een beetje oud zeer.

Jeannette van Ockenburg 
 - de Haas
netvanoc enburg@hotmail.com
------------------------------------------------

een staatsmijn
Het klinkt misschien wat zifterig, maar 
het foto-onderschrift dat de redactie 
plaatste bij het artikel van de heer etit 
in nr.  geeft ten onrechte aan dat de 

Oranje- assaumijn een staatsmijn was. 
ederland kende destijds een staatsmijn-

bedrijf met vier mijnen. Daarnaast waren 
er acht mijnen in particuliere handen . 
Een daarvan was de Oranje- assaumijn. 

De sociale voorzieningen voor de werk-
nemers bij de mijnen waren uitstekend. 
k kan mij voorstellen dat deze situatie 

mede van invloed was op de door de 
heer etit geschetste moeizame verhou-
ding tussen de Limburgers en de naar 
Heerlen overgeplaatste A -Hagenaars 
die wat karig waren bedeeld.

.J. van der urg
Heerhugowaard
cj.vanderburg@gmail.com
------------------------------------------------
Dienstmaat gevonden
Dankzij het oproepje in de vorige De 
Oud-Hagenaar heb ik al binnen een week 
een reactie van mijn oude dienstmaat uit 

 gekregen. We waren stom verrast 
toen we de post nakeken op die computer 
die we pas net hebben. Hij liet in een 
lange e-mail, dat kunt u zich wel inden-
ken, weten ook al jaren vergeefs op zoek 
te zijn naar mij. We blijven met elkaar in 
contact nu. eep up the good work with 

he Old-Hagenaar

iet ronsteijn
anada

adres onder hier volgende oproepje
------------------------------------------------

oosduinse vriendinnen 
Het is mijn man ie hierboven  red.  
gelukt en nu wil ik het ook proberen  
k zou wel eens willen weten of er nog 

oude vriendinnen wonen in Loosduinen 
of in de omtrek. Mijn meisjesnaam is 

ruus noppert en ik woonde in de Jan 
Steenstraat, die later is omgedoopt tot 
de Serenadestraat. k zat op school in 
de Julianastraat ie otootje  naast het 
badhuis als dat er nog is.
Het is altijd weer eens iets anders als je 
een vriendin terugvindt. Wij wonen wel 
in anada maar met de computer is dat 
naast de deur. Als iemand zich mij nog 
herinnert zou ik het erg leuk vinden om 
wat te horen.

ruus ronsteijn - noppert
truus@primus.ca

os dres
1  etcal e res

R 
rant ord, Ontario, anada

dd  Hartmann
Leuk stukje in nummer  van oeland 

elink over het Haagse voetbal icoon 
Lex Schoenmaker. E n ding stoort mij 
echter mateloos  als bijschrift van de 
foto waarop Sexie Lexie  in  zijn 
handtekening onder het contract zet 
wordt de onvolprezen ADO manager 
Edd  Hartman genoemd.
Dat is niet juist  mijn, strenge, leermees-
ter op de sportredactie van de Haagsche 

ourant leerde mij ooit  hoe je over 
iemand schrijft is niet belangrijk, als je 
maar wel zijn haar naam goed schrijft. 
De juiste spelling van de naam van deze 
onvergetelijk ADO clubman in hart en 
nieren is  Edd  Hartmann.

eter etit
rijswij 01@tele .nl

aschri t  het n’etje te weinig in de 
achternaam binnen het oto-onderschri t 
was een out van de redactie. Uiteraard, 
want elin  ent ijn voetbal- lassie en. 
De oto boven is trouwens van to vis.
------------------------------------------------
Renswoudehuis
Het artikel van de heer Donker in de 
krant van  juli over het enswoude-
huis is bijzonder interessant. Echter over 
de tijd tussen  en  ontbreekt 
de bestemming van dit huis en de 
activiteiten die er plaatsvonden. Voor 
mij en mijn moeder  jaar  was het een 
heel bijzondere tijd, die wij daar een paar 
dagen lang hebben doorgebracht. Op  
juni  ben ik daar namelijk geboren. 
De Duitsers hadden het weeshuis ont-
ruimd om er o.m. de kraamafdeling van 
de Oranjekliniek te vestigen. k kwam er 
pas een paar jaar geleden achter dat ik in 
een weeshuis geboren ben. Heel bizar. 
n die tijd heette het Jozef sra lsplein 

trouwens anders  het orn rikker-
plein dat was een ederlands Duitse 
schilder . Zeer waarschijnlijk zal de 
Oranjekliniek in die tijd ook een andere 
naam hebben gekregen.

uud den Hoed
Hoogerheide
rdh01@planet.nl

Ooievaar en witte kool
Met plezier heb ik de column van Julius 

asgeld over voorlichting gelezen in 
nummer . Ja, wat een achterlijke 
bedoening was het vroeger. oen ik 
op  jarige leeftijd in  een zusje 
kreeg, ging ik met mijn vader naar de 
kliniek aan de rankenslag mijn moeder 
bezoeken en naar het zusje kijken. Mijn 
vader tilde toen de deken van het bed op, 
wees naar het been van mijn moeder en 
zei  kijk, daar heeft de ooievaar mamma 
geprikt en toen had je een zusje  Later 
vertelde mijn moeder ook nog, dat ik 
uit een witte kool was gekomen.  jaar 
was ik, toen ik een boek van mijn vader 
in de kast vond, met voorlichting over 
het menselijk lichaam en aanverwante 
zaken. Heel teleurgesteld was ik. Hoe 
hadden mijn vader en moeder zo tegen 
mij kunnen liegen  Een tijd was ik het 
vertrouwen in hen kwijt. n mijn puber-
teit kreeg ik ook geen voorlichting. Een 
vriendinnetje werd wel door haar moeder 
voorgelicht, ik was jaloers op haar. a 
een lange verkeringstijd ging ik als 
maagd het huwelijk in. Doodsbang wa-
ren we destijds om te  moeten trouwen  
k kende een meisje met verkering die 

zelfs dacht dat ze in verwachting was na-
dat ze door haar vriend met zoenen tegen 
een muur was gedrukt. u is het geluk-
kig beter met de voorlichting gesteld, 
alhoewel het natuurlijk ook niet alles is 
dat jongens en meisjes vaak steeds met 
een ander het bed induiken. Het zal wel 
aan mijn leeftijd liggen, ik houd ook niet 
van al die schuttingwoorden die in het 
openbaar worden gebruikt.

ie uiper - Wolff
e uiper@gmail.com

------------------------------------------------
amiliekroniek olido

Voor mijn familiekroniek ben ik op zoek 
naar lle informatie over Wilhelmina 
Will  Alida Johanna olido, geboren 

 juni  te Den Haag, gewoond 
hebbende in Den Haag en ijswijk. Zij 
is getrouwd geweest met Winand Maria 
Victor rim, en heeft uit dit huwelijk een 
dochter, S lvia rim. Will  is mijn tante 
zus van mijn vader  en S lvia dus mijn 

nicht. Dit is de enige, recente schakel 
die ontbreekt in mijn familiekroniek, en 
alle informatie over Will , Winand en 
S lvia is dus van harte welkom op mijn 
e-mailadres.

.J. olido
gelito@ pnplanet.nl
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De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje kan ook worden gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
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ostbus ,   A Den Haag 

dministratie:
Mw. im Olsthoorn

el.     di. .  - .  uur

ormgeving:
eclamestudio aasimmedia
ieuwerkerk aan den Jssel

www.baasimmedia.nl

dvertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud- otterdammer oplage .  en De 
Oud- trechter oplage . . Er zijn prijs-
matig aantrekkelijke advertentiecombinaties 
mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal  nummers per editie. Een displa  
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website  www.deoud-hagenaar.nl

acebook  www.facebook.com/deoudhagenaar
witter  twitter.com/#!/deoudhagenaar

E-mail  webmaster deoud-hagenaar.nl

ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl  
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl     - 
Administratie kim deoud-hagenaar.nl  
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl  
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl

ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

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

ijswijk, ijnacker- ootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van .  exemplaren, via circa  distributie-
punten. oezending is mogelijk voor  € 49,90 per 
jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur
rans M. Ho nck van apendrecht

ho nck deoud-hagenaar.nl
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Meneer Bennik

l bijna 4  jaar rechtshulp voor Hagenaars met kleine portemonnee 

et oort estaan an de aagse etswinke  
wordt edreigd 

n de eerste jaren na de oprichting van 
de Haagse Wetswinkel werden indivi-
duele problemen van burgers opgelost. 
Dit begon oorspronkelijk vanuit een 
vestiging in de Haagse Schilderswijk 
waar de studenten inloopspreekuren 
hielden. Al snel na haar oprichting 
werden er ook in andere delen van 
Den Haag vestigingen van de Haagse 
Wetswinkel geopend. Vanzelfsprekend 
trok dit de aandacht van de overheid. 
Het was overduidelijk geworden dat 
er een dringende behoefte bestond 
aan juridische hulpverlening voor de 
sociaaleconomisch minder sterken. 
De traditionele advocatuur richtte zich 
immers niet tot de gewone man . 

ollectieve aanpak
De overheid probeerde dit tekort in de 
rechtshulp op te vullen met de oprich-
ting van de ureaus voor echtshulp 
en het nstituut Sociaal aadslieden. 

Door dit extra aanbod verschoof het 
accent van de werkzaamheden van 
de Haagse Wetswinkel naar een meer 
collectieve aanpak van de problemen 
van de Haagse bevolking. De zes 
bestaande wijkwinkels werden daarom 
omgetoverd tot n centrale Haagse 
Wetswinkel die gevestigd werd aan 
de Hoefkade. Al snel bleek het pand 
te klein te zijn voor het alsmaar groei-
ende cli ntenbestand. Op  augustus 

 verhuisde de Haagse Wetswinkel 
daarom naar haar huidige pand in de 
Witte de Withstraat . 
Het oprichten van de Haagse Wetswin-
kel was bedoeld als noodoplossing, 
maar met haar ste verjaardag in 
het verschiet, kan met recht gezegd 
worden dat de wetswinkel een grote 
rol speelt in het oplossen van het te-
kort in de rechtshulp. Jaarlijks weten 
enkele duizenden burgers de Haagse 
Wetswinkel te vinden. Zij komen bij 

de Haagse Wetswinkel terecht voor 
vragen over bijvoorbeeld hun arbeids-
overeenkomst, bijstandsuitkering of 
huurovereenkomst. Medewerkers van 
de Haagse Wetswinkel staan hen op 
geheel vrijwillige basis bij met advies 
en begeleiding.

Wrange ontwikkeling
Deze man vrouw met de kleine porte-
monnee dreigt nu in de kou komen te 
staan. De rijksoverheid vindt het stel-
sel van rechtsbijstand op pro deo-basis 
te duur en zij wil dat bedrijven steeds 
meer het verlenen van rechtshulp 
voor hun rekening nemen. Onder 
meer om die redenen zijn de kosten 
die een burger moet betalen voor een 
pro deo-advocaat in korte tijd ks 
duurder geworden en is de toegang 
tot de rechter nancieel beperkt. De 
gemeente Den Haag bezuinigt op het 
nstituut Sociaal aadslieden en maat-

schappelijke organisaties krijgen een 
gedeeltelijke of volledige be indiging 
van de subsidie voor hun kiezen. Ook 
de Haagse Wetswinkel ontkomt hier 
niet aan en daarmee is haar voortbe-
staan in gevaar. 

En dat is wrang. Wrang voor de burger 
met de kleine portemonnee die nergens 
meer terecht kan voor gratis en toe-
gankelijke rechtshulp. Wrang voor de 
vrijwilligers van de Haagse Wetswin-
kel die zich inzetten voor diegenen die 
zich moeizaam of niet staande kunnen 
houden in deze samenleving. urgers 
die hulp vragen en hulp nodig hebben. 
Wrang voor de Haagse Wetswinkel als 
instantie, als bestrijder van de leemte 
in de rechtshulp.
Dankzij het voeren van campagne is 
de subsidie voor  gered, maar 
de toekomst is hoogst onzeker. Of 
de Haagse Wetswinkel nog na  
bestaat is zeker niet duidelijk. Vrijwil-
ligers en bestuur van de Haagse Wets-

winkel maken zich grote zorgen over 
de toegankelijkheid van de rechtshulp. 
Daarom is de campagne nog niet ten 
einde. Het is tijd voor actie

Meer weten
Wilt u meer te komen over de Haagse 
Wetswinkel, bezoek dan onze website 
op haagsewetswinkel.nl. Zou u de 
Haagse Wetswinkel willen steunen 
door middel van een donatie, dan kunt 
u contact opnemen met het bestuur 
dat thans bestaat uit J. van Sintemaar-
tensdijk voorzitter , E.M. . Heijmans 
penningmeester , W.S. amsoedh 
secretaris  en J. ito personeels-

voorzitter . Het makkelijkst bereikt 
u het bestuur per e-mail bestuur
haagsewetswinkel.nl  of telefoon 

- .
De Haagse Wetswinkel is gevestigd 
aan de Witte de Withstraat ,  

V in Den Haag. Voor hulpzoekenden 
zij er op maandag- en donderdagavond 
van .  uur tot .  uur normaal 
gesproken inloopspreekuren, maar 
wegens vakantie niet in de maand 
augustus

In  is de Haagse Wetswinkel opgericht door vijf eidse stu-
denten. Zij kwamen tot de oprichting vanwege een ernstig tekort 
aan goede rechtshulp voor sociaaleconomisch minder sterken. 
De doelstelling van de wetswinkel was dan ook het verschaffen 
van juridische rechtshulpverlening en alles wat hiermee samen-
hangt  aan bewoners van Den Haag en omstreken. Inmiddels is de 
Haagse Wetswinkel uitgegroeid tot n van de meest prominente 
stichtingen op het gebied van juridische dienstverlening in de 
regio Haaglanden, maar haar voortbestaan is in gevaar. 

- Welke winkel weet wanneer welke wet werkt  e wetswinkel ook in 19   ier nog in het pand aan de oefkade. -

- e (oude) voorkant van de Wetswinkel 
aan de Witte de Withstraat  in het aagse 

Zeeheldenkwartier -

- een poenige ambiance bij de Wetswinkel. Stafoverleg in een al weer ver verleden.  -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Lezersaanbieding

Fiets-wandelarrangementen

- 3 daags (hp) € 119.00
- 4 daags (hp) € 175.00
- 5 daags (hp) € 225.00 

Vraag ook naar onze 
haal & breng reizen

Lichtbeschadigde 
INBOUWAPPARATUUR
Elke week nieuwe aanvoer!
Ovens, kookplaten, koelkasten,
vrieskasten, Amerikaanse koelkasten,
vaatwassers, magnetrons,
combi-magnetrons, fornuizen,
afzuigschouwkappen
met kortingen tot 70%

Showroom Prinsegracht 144, 
2512 GE Den Haag
Tel. (070) 389 38 72, 
Fax (070) 389 38 44 

Donderdag koopavond open
Alles met garantie uit, 

voorraad en gratis bezorgd.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

l activiteiten en cursussen
l  wijkrestaurants
l .  maaltijden per jaar
l  plaatsen wonen met zorg
l verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl


Al55jaardebeste

in
50PlusReizen
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Dat was het inderdaad van  tot 
eind jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Zelf heb ik er verschillende amateur-
toneelgroepen zien spelen. Maar ook 
de het beroepsgezelschap De ieuwe 

omedie trad er met zijn sociaal-
realistische producties op. Die pasten 
wonderwel in deze omgeving.
k herinner mij een kaal, gehorig ge-

bouw zonder enige luxe en comfort. Je 
mocht er je drankje mee naar je plaats 
nemen en als je het op had, zette je 
het  esje gewoon op de houten vloer, 
waar het natuurlijk tijdens de 
voorstelling werd omgestoten 
en vrolijk rammelend verder 
rolde...

a de pauze
a de pauze werd de naast-

liggende bar afgesloten 
met een krakkemikkige 
trekwand, zodat we door 
het gerammel van de 
afwas de teksten op het 
podium slechts met de 
grootste moeite konden 
verstaan. Het was een 
echt volksgebouw en 
er kon inderdaad alles  
luidruchtige politieke vergaderingen, 
bokswedstrijden, dansavonden, bij-
eenkomsten van leden van de blauwe 
knoop,bod buildingcompetities, 
talentenjachten, bruiloften en partijen 
en natuurlijk de toneelvoorstellingen. 

eneden was een ruime bar met een 
biljartzaal en aan de linkerzijkant was 
bioscoop riterion, die werd gerund 
door studenten, die er wat mee konden 
bijverdienen. Er werden altijd aparte 
 lms vertoond op een klein projectie-

scherm in het zaaltje onder de hanen-
balken. Zo zag ik er de spraakmakende 
 lm La Dolce Vita, nog voordat die 

beroemd werd en in grotere zalen werd 
vertoond.

atholieke arbeiders
oen de wezen uit het 

gebouw waren vertrokken, 
na een verblijf van ruim 
drie-en-een-halve eeuw, 
werd het in  aangekocht 
door de ooms atholieke 
Volksbond. Hier zouden 
voortaan de katholieke 
arbeiders hun bijeenkom-
sten gaan houden. De naam 
van het complex werd 
Veritas , de waarheid van 

het geloof dus. 
Maar door geld-
nood gedwongen 
verkocht men het 
in  aan de 
protestanten, die 
de naam wijzig-
den in Amicitia  
vriendschap . Zij 
stonden open voor 
alle groeperingen en 
daardoor nam Ami-
citia al spoedig een 
belangrijke plaats in 
in het uitgaans- en 
verenigingsleven van 
Den Haag. Vooral na het verdwijnen 
van de Dierentuinzaal en de toneelzaal 
van de Vereniging in de Willemstraat 

kwam de loop er goed in.

rote verbouwing
as in  begon een grootscheepse 
verbouwing. De vele zaaltjes werden 
samengevoegd tot n toneelzaal 
met zelfs een toneeltoren voor de 
decorwisselingen. Ook na  
waren er diverse verbouwingen en 
kwamen er fo ers, artiestenruimten, 
garderobes en toiletten. n  kreeg 
de schouwburgzaal  een groot woord 
voor deze eenvoudige houten ruimte 
met lawaaiige klapstoelen  een balkon 
en in de jaren tachtig heeft er zelfs een 
illegale nachtdiscotheek gedraaid. 

Zoveel Hagenaars
Hoeveel Hagenaars hebben dit gebouw 
ooit bezocht  Velen zullen herinnerin-

gen eraan hebben. 
Het zou leuk zijn, 
als u eens aan 
deze krant schrijft 

of mailt wat u er 
hebt meegemaakt. 
Eind jaren  was 
het afgelopen. 
Het gebouw bleef 
jarenlang leeg 
staan, waardoor 
het natuurlijk ging 
verkrotten. n 

 mislukte de 
aankoop van twee 
ondernemers 
die er weer een 
feestgebouw 
van wilden 
maken. Maar de 

gemeente weigerde een bouwvergun-
ning en een drankvergunning, terwijl 

er altijd een caf  in gezeten had.
Zo hebben urgemeester en Wethou-
ders de boel bewust laten verkomme-
ren, omdat de plannen voor lucratieve 

appartementen al lang 
in het laatje lagen. 

ethouder eter 
oordanus, vd , later 

projectontwi elaar en 
nu burgemeester van 

ilburg, betro  later 
trouwens  o’n appar-
tement  red. .  

as in  kocht 
de gemeente het 
complex, toen res-
tauratie en renovatie 
 nancieel niet meer 
haalbaar waren. n 

 werden er 
rondleidingen in het 
in aanbouw zijnde 

woongebouw gehouden, 
met de stille wens aspirant- kopers te 
verleiden een duur appartement aan te 
schaffen. Het enige wat nog herinnert 
aan het roemruchte verleden van dit 
voormalige klooster, weeshuis en 
feestgebouw is de gevel aan het voor-
plein, die weer in oude weeshuis  
staat is teruggebracht.
Wie meer wil weten over het kloos-
terverleden, leze vooral het boek 
Amicitia, van klooster tot apparte-
mentencomplex onder redactie van 
ir. .J. de ooij, een uitgave in de 
VOM-reeks.

arend Jan Donker
linden @planet.nl

- e Zuid- ollandse klaverjaskampioenschappen in 19 . 

(Foto aagsche ourant) -

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 9 augustus 2011 pagina 5

In het artikel over her Renswoudehuis in krant nr. 4 kwam de naam micitia ter sprake met zelfs 
een foto van het vroegere burgerweeshuis aan het Westeinde. Ik denk dat bij menige oudere Hage-
naar een lichtje opging. Was dat niet dat feestzalencentrum, waar alles kon

an burgerweeshuis tot dure elite-appartementen

s a en entrum eerde  
iedereen mi itia kennen

- Wervingsposter van de rije Academie voor modetekenen in Amicita. -

- Manifestatie tegen de woningnood in 19 . (Foto aagsche ourant) -

- e voorgevel van Amicitia aan het Westeinde in de jaren 0. et raakte wijd en zijd bekend. (Foto aagsche ourant) -

- en uitzending van de lokale radio in 19 1 in Amicitia. Nog ruim voordat de hoofdre-
dacteur van dit blad, Frans oynck, directeur werd van okatel. -

- en grote verbouwing in 19 4. p 

de achtergrond de toren van de rote 

erk, ook in de steigers voor een grote 

onderhoudsbeurt. (Foto: Friezer) -

- andelijke danskampioen-schappen om de esidentie up in Amicitia (Foto 19  aagsche orant).-

- urkse jongeren vergaderen in Amicitia over hun mogelijkheden om zich

 ‘cultureel eigen  te ontspannen in en aag. ypisch jaren 0 onderwerp. 

(Foto 19  aagsche ourant). -
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Antieke & hedendaagsesieraden
Tevens inkoop van goud.

Open woensdag t/m vrijdag  

11.00 - 17.30 uur

Zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

Jan Barendselaan 66

2685 BV  Poeldijk

Telefoon 0174 44 46 35

info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Wonen aan de Haagse duinen
vanaf € 299.000 v.o.n.

houtrust.infoONTDEK ALLE VOORDELEN

KRO Magazine ook proberen?   

Nu 26 weken voor € 20,-

Geheel vrijblijvend

Neem nu een abonnement op KRO Magazine en ontvang een flinke korting. 

  26 weken voor € 20,-*  bij automatische betaling  49003/49004

  26 weken voor € 21,80  bij betaling via acceptgiro 49005/49006

Naam: Voorletters:  M/V

Adres: Huisnummer:

Postcode: Plaats:

Telefoon: 

E-mail: Geb. datum:

Rekeningnummer:

Handtekening:

*Deze prijs is inclusief de korting die u ontvangt indien u automatisch betaalt. Dit aanbod is geldig t/m 30 septem-
ber 2011 en geldt alleen indien u de afgelopen zes maanden geen abonnee van KRO Magazine bent geweest. Het 
abonnement stopt automatisch. Uw gegevens kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan de achterliggende 
omroep van deze gids en speciaal geselecteerde bedrijven (derden). Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat 
hieronder aangeven. 

 Ik maak bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens aan derden.

  Ja, ik word graag gratis lid van de KRO en profiteer zo van alle speciale 

ledenacties en kortingen.

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

KRO MAGAZINE, t.a.v. Klant Contact Centrum, Antwoordnummer 1703, 1200 VB Hilversum

Abonnee worden kan ook op kromagazine.nl of via 0900 – 777 999 4 
( € 20 p/m, ma t/m vr 09.00 – 21.30 uur, za 10.00 – 15.00 uur)

✁

‘ Altijd raak, altijd herkenbaar 

die column van Hella.  

Alsof zij opschrijft wat ík voel.’
De gids van Sara de Zwart, abonnee sinds 2008 

_ H_ 1.indd   1 04-0 -11   10: 2
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ls technisch adviseur van DO Den Haag bespioneerde 
e  choenmaker onlangs de uropa up-tegenstanders  auras en 

Omonia icosia. In het seizoen 5-  vervulde hij als schietgrage 
schaduwspits een sleutelrol in het team dat doordrong tot de
kwartfinales van het uropa up-toernooi voor bekerwinnaars.

a vier seizoenen te hebben gefungeerd 
als spits van e enoord keerde Lex 
Schoenmaker in de zomer van  
terug in het hem zo vertrouwde Zuider-
park. a het winnen van de V -be-
ker kon trainer Vujadin oskov Schoen-
maker prima gebruiken als makkelijk 
scorende middenvelder.
Op de plek waar hij jarenlang 
van grote waarde was als spe-
ler en trainer heeft Schoenma-
ker nu nog steeds zijn kantoor 
als technisch adviseur. Van 
de aanloop naar een Europees 
jaar kan Schoenmaker zich 
de loodzware voorbereiding 
nog herinneren. Mede met 
het oog op de Europa up 
begon oskov met vrij stevige 
trainingen, net als Happel 
en Jezek voor hem deden.  
Ook de vele internationale 
oefenwedstrijden staan hem 
nog bij. Door de bekerwinst 
was  Den Haag toen ook een 
interessante club om uit te nodigen. Dat 

oskov in zijn eigen land heel populair 
was, merkten wij toen hij bij een van de 
wedstrijden in Joegoslavi  een staande 
ovatie kreeg.

astig
Dat oskov niets aan het toeval wilde 
overlaten om Europees naam te maken, 
bleek al in de eerste ronde tegen het 
Deens Vejle . Dat was toch een 
lastige tegenstander en daarom speelden 
wij uit puur op resultaat , aldus Schoen-

maker. Die aanpak wierp vruchten af. 
n het witte shirt met rood-groen-gele 

baan waarin ook de V -beker was 
veroverd zette Martin Jol op aangeven 
van Dojcin erazic  Den Haag op 
voorsprong. Henk van Leeuwen schonk 
de ploeg een ideale uitgangspositie voor 
het bereiken van de volgende ronde  - .
Voor de return in het Zuiderpark ging  
Den Haag niet in afzondering.
Met e enoord deden wij dat toen 

wel, maar bij andere clubs was dat nog 
niet zo gebruikelijk.  Met .  andere 
supporters zagen wij erazic al voor rust 
aan alle twijfel een einde maken. ien 
minuten na rust voegde Aad Mansveld 
daar koppend een tweede treffer aan 
toe. Aan beide treffers ging een voorzet 
vooraf van een nieuwe talentvolle 
rechtsbuiten uit de eigen ADO-school  

on van aaren.

pectaculair
De twee ontmoetingen met de ranse 
bekerhouder Lens boden volop spek-
takel. Vier dagen nadat landskampioen 

SV daar met -  was afgedroogd nam 
Lens in het Zuiderpark voor rust brutaal 
met -  de leiding. Met zijn aanslui-
tingstreffer direct na de pauze leidde 
Schoenmaker de ommekeer in. De 
toeschouwers .  zorgden voor een 
geweldige ambiance en wij speelden in 
de tweede helft ook naar de voor ons 
goede kant richting West-tribune .  
Het Haagse offensief leverde in geen 
tijd nog treffers van Simon van Vliet en 
Van Leeuwen op. Aad Mansveld kreeg 
vervolgens de kans uit een strafschop 

de voorsprong te vergroten. Doelman 
Lanno  wist zijn inzet echter te keren en 
schonk zijn ploeg daarmee vertrouwen 
voor de terugwedstrijd. n het bomvolle 
Stade ollaert waren .  meegereisde 
Hagenaars getuige van opnieuw een sen-
sationeel duel. Ondanks een ouderwets 
staaltje ps chologische oorlogsvoering 
- de dag voor de wedstrijd weigerde 
Lens de lichten in het stadion aan te 
doen voor een training van  Den 
Haag - kwam het team van oskov het 
best uit de startblokken. De druk viel 
mee en wij waren bovendien sterk in de 
omschakeling.  ort na elkaar sloegen 
Schoenmaker en Van Leeuwen toe uit 
tegenaanvallen. Omdat Lens snel tegen 
scoorde uit een strafschop, werd de 
druk na de pauze wel steeds groter. De 
Haagse defensie bleef echter op de been 
en uit nog een counter vlak voor tijd 
zorgde Schoenmaker voor de de  nitieve 
beslissing  - .

itgelaten
De loting voor de kwart  nales koppelde 

 Den Haag aan A up-winnaar West 
Ham nited. wee uur voor de wedstrijd 
in het Zuiderpark kon ik geen program-
mablad meer krijgen, omdat Engelse 
supporters de hele voorraad hadden 
opgekocht. Een grandioos spelend  
Den Haag maakte dat in een sensationele 
eerste helft meer dan goed. Aad Mans-
veld scoorde een unieke hat-trick als 
laatste man. Eerst versloeg hij doelman 
Da  met een volle  met links en daarna 
twee keer van de strafschopstip. Schoen-
maker zorgde voor een ongekend riante 

ruststand   - .
Wij wisten ook niet wat we meemaak-

ten en de stemming in de kleedkamer 
was uitgelaten.  Schoenmaker vindt nu 
dat oskov op dat moment had moeten 
ingrijpen. n plaats van mij door te 
laten spelen als hangende rechterspits, 
had hij mij voor een echte buitenspeler 
moeten wisselen. Vooral omdat hun 
linksback rank Lampard steeds kon 
opkomen, verloren wij de grip op de 
wedstrijd.  it voorzetten van links 
scoorde ill  Jennings binnen een kwar-
tier twee keer voor West Ham. Alleen 
een miraculeuze redding van on hie 
voorkwam een derde tegentreffer.
Met een voorsprong van -  had oskov 
toch nog alle vertrouwen in een goede 
a  oop. Een half uur lang trotseerden de 
Hagenaars de Engelse storm op pton 

ark. Daarna zorgden Alan a lor, 
Lampard en ill  onds toch voor een 
dijkdoorbraak. Een kwartier na rust 
bracht Schoenmaker in de rebound na 
een vrije trap van Mansveld  nog eens 
hoop in alle Haagse harten. Het bereiken 
van de laatste vier bleek voor het team 
van oskov uiteindelijk een stap te ver. 
Schoenmaker betreurt dat nog steeds. 

et als Omonia icosia nu had West 
Ham op papier misschien een beter 
elftal, maar op het veld deden wij niet 
voor hen onder.

- ro F , in een smal over de lengte dubbelgevou-
wen formaat . ro F  was het offi ci le orgaan van 
F  en aag, een leuk clubblad dat ook los werd 

verkocht aan fans voor 1 gulden.  -

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

e  choenmaker denkt dat er meer in zat tegen West Ham nited: 

osko  ad mi  moeten wisse en

- nder het toeziend oog van de scheidsrechter wis-
selt aanvoerder Aad Mansveld clubvaantjes met de 
aanvoerder Jankovic van acing lub de ens, de 

Franse bekerhouder. (Foto: ans de akker) -

- rent van de legendarische sportcartoonist 
ik ruynesteyn (www.dikbruynesteyn.nl) in het 

clubblad ro F  van 1  augustus 19 .  -

- it voorzetten van links scoorde illy Jennings binnen een kwartier twee keer voor West am. ier met een kopbal. 
ob uwehand (links), on hie, en Joop orevaar hebben het nakijken. (Foto: et aderland) -

pectaculair



Naam  m/v

Adres  
Postcode en Woonplaats  
Telefoon  
E-mail  

Vul deze bon in en stuur hem in een envelop zonder postzegel aan ThyssenKrupp Encasa BV, 
Antwoordnummer 170, 2920 VB Krimpen a/d IJssel.

Vraag hier meer informatie aan

Ook meer traplift? Bel 0800-5003 of ga naar www.tkencasa.nl

*) Alleen in combinatie met een serviceovereenkomst. Kijk voor de voorwaarden op www.tkencasa.nl/garantie

Meer traplift
 bij ThyssenKrupp Encasa
Meer zekerheid, nu maar liefst 10 jaar garantie*   
Meer snelheid, mogelijk al binnen 2 weken geplaatst
Meer ruimte op de trap, plaatsing aan smalle zijde
Meer ervaring, trapliftfabrikant sinds 1952

Bel gratis 0800-5003

U
TR

EC
H

TE
R

0
8

1
1

Vanaf heden is onze nieuwe naam ThyssenKrupp Encasa
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aaro  ver oe en als er oo  
relatie  di t i  een oase van rust 
is o  te kamperen

Ki  voor on e overduideli e
en natuurli e e site  
www.landgoeddewildert.nl 

o  el 01 - 1 .

 tre t ier eer aantre eli e 
aan iedingen voor augustus en 

septe er aar u als 0 plusser 
le er van unt genieten   

Landgoeddewildert
Pagnevaartdree     oss en oo d

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook 

CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

e el   t
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eide stichtingen hadden als doel het 
organiseren van een groot aantal acti-
viteiten in Den Haag. Van de kermis 
tot voorstellingen op schoolpleinen, 
van het bloemencorso tot het onin-
ginneconcert in Houtrust. Hij heeft 
om de een of andere reden een diepe 
indruk op mij gemaakt. Een echte pro-
fessor en nog met een hazenlip ook

praakgebrek
errit Abraham van oelje is op  ja-

nuari  in Maasdijk geboren. Zijn 
vader was hoofd van een openbare 
lagere school en naar het voorbeeld 
van zijn vader wilde hij ook onderwij-
zer worden. Op veertienjarige leeftijd 
ging hij naar de ijksnormaalschool in 
Den Haag en vier jaar later mocht hij 
zich onderwijzer noemen.
Omdat hij een hazenlip had, met als 
gevolg een spraakgebrek, leek deze 
keuze bij nader inzien niet verstandig 
en besloot hij ambtenaar te worden. n 

 ging hij dan ook bij de gemeen-
tesecretarie in aaldwijk werken. s 
Avonds studeerde hij voor het staats-
examen, zodat hij in Leiden rechten 
kon gaan studeren. a het behalen van 
zijn doctoraal in  werkte hij bij 
de afdeling onderwijs van de Haagse 
gemeentesecretarie.
Het jaar daarop promoveerde hij in 

Leiden op een proefschrift met als 
onderwerp  Het hedendaagsch ge-
meenterecht. n ditzelfde jaar trouwde 
hij met Lucie harlotte Hansen. Lucie 
en hij kregen twee kinderen, een zoon 
en een dochter. a enkele jaren als 
gemeentesecretaris in Den Helder 
gewerkt te hebben, keerde hij terug 
naar Den Haag, in de functie van chef 
van de afdeling onderwijs. Vooral het 
volksonderwijs, de jeugdzorg en de 
schoolh gi ne hadden zijn aandacht.

elangrijke functies
Ook verschenen er in deze tijd tal-
loze indrukwekkende publicaties 
van zijn hand, o.a. op het gebied van 
het gemeenterecht. Mede hierom 
werd hem gevraagd buitengewoon 
hoogleraar aan de ederlandsche 
Handels-Hoogeschool in otterdam 

 de huidige Erasmus universiteit  te 
worden. Hier doceerde hij het vak 
bestuurswetenschap. n  werd de 
Haagse wethouder van onderwijs H. . 
Marchant, minister van Onderwijs, 

unsten en Wetenschappen. Deze 
laatste wilde die functie alleen maar 
aanvaarden, wanneer Van oelje ook 
op zijn ministerie kwam werken. Van 

oelje werd directeur-generaal van het 
onderwijs en later secretaris-generaal.
Aanvankelijk werd Van oelje 
tegengewerkt vooral door leden van 
de confessionele partijen, maar dit 
veranderde gaandeweg. n de zomer 
van  werd . olkestein minister 
van O. . en W..  a de Duitse inval 
in  vertrok hij naar Londen en 
dit had tot gevolg dat Van oelje de 
verantwoording over het ministe-
rie kreeg, zonder de steun van een 
minister en zonder de steun van een 
parlement. Dit zou overigens niet lang 
duren. Hoewel hij zich niet al te dui-
delijk tegen het beleid van de Duitsers 
verzette  hij vond het belangrijk, dat 
ook onder deze omstandigheden  dit 
ministerie zo goed mogelijk moest 
blijven functioneren  deed hij dit 
tussen de regels door  w l.

Zo stelde hij voor, dat de ambtenaren 
van zijn departement op oninginne-
dag vrij zouden nemen. Op  septem-
ber  werd hij door de Duitsers op 
het matje geroepen en diezelfde dag 

nog overgebracht naar de gevange-
nis in Scheveningen. Enkele weken 
later werd hij overgeplaatst naar het 
concentratiekamp uchenwald en 
vervolgens werd hij in de buurt van 
Leipzig ge nterneerd. eeds begin 
maart  keerde hij  als ambteloos 
burger  naar ederland terug.

Herstelplannen
n de tijd dat de bevrijding dichterbij 

kwam, maakte hij samen met anderen 
plannen voor de reorganisatie van 
zijn ministerie en voor de oprichting 
van het ijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie. n mei  nam hij 
de draad als secretaris-generaal weer 
op, maar het werd al snel duidelijk, 
dat ook dit niet van lange duur zou 
zijn. De nieuwe minster  . van 
der Leeuw  vond hem te eigenwijs, 
maar ook te ouderwets, om leiding te 
kunnen geven aan de hervormingen 
die plaats zouden moeten vinden. 
Daar kwam bij, dat Van oelje een 
uitgewerkt plan voor die hervormin-

gen had geschreven en dat viel ook 
niet in goede aarde. Op  augustus 

 werd hij dan ook weggepromo-
veerd door de benoeming tot lid van 
de aad van State. Hoewel teleur-
gesteld, stortte hij zich ook nu weer 
vol enthousiasme op deze nieuwe 
taak. Daarnaast nam hij zitting in 
diverse besturen en publiceerde hij 
vele publicaties op het terrein van zijn 
vakgebied. Zo werd hij voorzitter van 
de ederlandse Jeugdherberg entrale 
en het ederlands entrum voor 
Onderwijs en Opvoeding  en het reeds 
genoemde Algemeen Haags omit .

Onderscheidingen
Hij heeft tijdens zijn leven vele 
onderscheidingen ontvangen, waar-
onder ommandeur in de orde van 
Oranje- assau, een onderscheiding, 
die zelden of nooit uitgereikt wordt. 
 Mijn vader was idder in die-

zelfde orde en dat vonden wij  zijn 
kinderen  al heel wat.  Er is zelfs in 
de Zusterstraat een school naar hem 
genoemd. Hij heeft op een tweetal 
adressen gewoond in onze stad  zo 
rond  op de eplaan  en vanaf 

 in de oetlijfstraat op nummer 
. Ook na zijn pensionering bij de 

aad van State  in   bleef hij 
actief op alle mogelijke terreinen. Op 

 september  is hij in Den Haag 
overleden.

arl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

rof. Dr. . . van oelje, die alles beter meende te weten - wat meestal ook zo was

en oorname to am tenaar an 
de meest k assieke aagse soort         
r zijn tot nu toe welgeteld  artikelen in de De Oud-Hagenaar verschenen, waar mijn naam onder staat. l deze artikelen 

hebben iets met mijzelf te maken, soms op afstand, soms van dichtbij en dat geldt ook voor deze bijdrage over rofessor van 
oelje. Hij was een kennis van mijn vader in de tijd dat ze als voorzitter en penningmeester in het bestuur van het lgemeen 

Haags omit  en het Haags acantie omit  zaten, beide opgericht vlak na de weede Wereldoorlog.

- In 19 , bij de viering van het 00-jarig bestaan van en aag, kreeg de gemeente ge-
brandschilderde ramen aangeboden  voor het stadhuis aan de roenmarkt. In het midden 

rechts prof. an oelje, links van hem burgemeester Schokking. (Foto: Friezer) -

 - oor z n ste verjaardag kreeg prof. an oelje een door Wibbo artman geschilderd portret aangeboden. 
inks voorzitter ippel van het huldigingscomit e, rechts de professor zelve. (Foto 1949: Friezer) -

- ij het afscheid van architect Jan Wils (tweede van rechts aan tafel) als lid van het Alge-
meen aags omit  in 19  in e Wittebrug. irect achter an oelje (derde van links 

aan tafel) staat mijn vader, . isma. (Foto: huring)  -

- rofessor .A. van oelje, Maasdijk 1 4   en aag 19 . ( hotoshop F v ) -
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r o  uitr o  uit
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud- agenaar interessant kunnen zijn  tentoon-

stellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. e agenda wordt samengesteld door het 
entraal Informatiepunt uderen ( I ). Actuele informatie 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, of neem telefonisch contact op met Marco aane via (0 0) 4  1.

Woensdag  augustus
ulturele wereldmarkt

Georganiseerd door Florence, met Cubaanse muziek, 
een Marokkaanse modeshow en Japans eten. 
Uiteraard zijn nog veel meer landen en culturen ver-
tegenwoordigd in muziek, eten en mode. De markt is 
onderdeel van het project Haagse Brug, een initiatief 
dat de Haagse bevolking wil samenbrengen met de 
internationale gemeenschap in de stad. Woonzorg-
centrum Uitzicht, Zonnebloemstraat 383, 14.00-
17.00 uur, toegang gratis, aanmelden is niet nodig.

Ma. 5,  en  augustus 
oga voor senioren

‘Bewegend de zomer door’ voor senioren van VÓÓR 
Welzijn Mariahoeve, met gedurende acht weken 
eenmaal per week yogalessen door Danny Snoek 
(www.narayanayoga.nl). Wijkcentrum Mariahoeve, 
Ivoorhorst 155, 9.30-10.45 uur, deelnamekosten € 
4,- per les. Kaartjes te koop aan de receptie van het 
wijkcentrum, verdere informatie bij i-Shop Maria-
hoeve, tel. (070) 347 00 41 of i-Shop Bezuidenhout , 
tel. (070) 347 72 97.

Dinsdag  augustus 
M steries rond aaseiland
Paaseiland is door zijn bekende beelden altijd met 
mysteries omgeven, maar Rijswijker Ruud Poortier 
geeft daar wat opheldering over. Hij doet verslag van 
zijn reis erheen. Aan de hand van zijn foto’s vertelt hij 
ook over de geschiedenis en cultuur van het eiland. 
Bibliotheek Rijswijk Generaal Eisenhowerplein 101 
(naast NS-station Rijswijk), 14.00-16.00 uur, entree: 
€ 4,-; kaarten te koop aan de balie of via de website.

Woensdag  augustus 
Orgelconcert loosterkerk
Den Haag is rijk aan (gratis) lunchconcerten. ‘Bin-
nenstad Klassiek’ van VÓÓR Welzijn Loosduinen 
maakt het u maandelijks mogelijk deze samen met 
andere muziekliefhebbers te bezoeken. Dit keer: een 
orgelconcert door Frank Heye in de Kloosterkerk. U 
kunt zich inschrijven bij de i-Shop in buurtcentrum 
de Henneberg, Tramstraat 15, vanwaar u om 11.45 
uur met het openbaar vervoer gezamenlijk naar de 
concertlocatie in het centrum vertrekt. Informatie en 
het volledige programma ook in de Henneberg, tel. 
397 60 01.

rijdag  augustus 
peciale stadswandeling 

voor rolstoelgebruikers 
en hun begeleiders
‘t Gilde Den Haag organiseert een toegankelijke 
wandeling (speciaal voor rolstoelgebruikers en hun 
begeleiders) met een gids door de Residentie. U 
volgt een begaanbare route langs bezienswaardighe-
den met een verhaal, zoals het Binnenhof, waar de 
graven, stadhouders en Oranjetelgen hun domicilie 
hadden, de Grote Kerk en het chique Voorhout met 
zijn stadspaleizen. Aanvang om 15.00 uur bij het 
standbeeld van Willem van Oranje op het Plein. 
Deelname is gratis, maar wel vooraf aanmelden via 
tel. (070) 365 06 00.

Zondag  augustus 
Haags Zwingfestival 
Meezingen, daar draait het om bij het Haags Zwing-
festival. Vier uur lang, soms ingetogen, dan weer 
uitbundig. Bekend Nederlands repertoire, liedjes die 
iedereen kent, maar ook nieuwe nummers, voor-
gezongen door bekende artiesten én nieuw Haags 
talent. Zoals Corry Konings, John Medley, Shirley, 
Red Delicious, Vuigtuig en feestkapel De Blaasbal-
gen. Parktheater Den Haag (Zuiderpark, entree Melis 
Stokelaan), 13.00-17.00 uur, entree € 7,50 (€ 2,50 
met Ooievaarspas, Vrijwilligerspas, Florencepas of de 
bon uit De Posthoorn).

Di.  en wo. 4 augustus 
Inloopmiddagen nieuwe 
cursussen eniorWeb 
Vanaf maandag 19 september starten Bibliotheek 
Rijswijk, SeniorWeb Rijswijk en de drie Rijswijkse 
ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB) een serie 
computercursussen in de Rijswijkse Centrale Biblio-
theek en bibliotheek De Ottoburg. Met een gevarieerd 
aanbod voor personen met weinig computerervaring 
en voor de iets gevorderden. Meer weten? Kom 
langs, op dinsdag in Bibliotheek De Ottoburg en op 
woensdag in de Centrale Bibliotheek, van 14.00 tot 
16.00 uur. Docenten van SeniorWeb zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. Inschrijven kan ook, 
aan de receptie van de bibliotheek. Met een Ooie-
vaarspas krijgt u 50% korting op het cursusgeld.

Donderdag 5 augustus
ezing Haagse Ooievaar  

Spottend wordt hij wel de Haagse Reigâh genoemd 
en in de strips van Haagse Harry oogt hij altijd als 
aangeschoten wild: de Haagse ooievaar. Hij siert 
al heel lang het stadswapen van Den Haag. Een 
ooievaar in een stadswapen is zeldzaam. Waarom 
koos Den Haag voor deze vogel? En wanneer? Coos 
Wentholt (historica) zal alle wetenswaardigheden 
onthullen. Historisch Informatiepunt Ypenburg, 
Schrabber 8 (bibliotheek), 10.00-11.00 uur, toegang 
€ 3,50, aanmelden in de Bibliotheek Ypenburg of per 
e-mail info@historischdenhaag.nl.

rijdag  augustus
Wandeling Haagse Ooievaar  
Historica Coos Wentholt neemt u mee langs vele 
bijzondere ‘ooievaarsplekjes’ in de stad. Onderweg 
vertelt ze over de afbeelding van deze vogel op het 
stadswapen van Den Haag en de achtergronden daar-
van. De wandeling start om14.00 uur met het bezich-
tigen van een minitentoonstelling in het Historisch 
Informatiepunt in Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8. 
Deelname: € 5,-, aanmelden in de Bibliotheek Ypen-
burg of per e-mail info@historischdenhaag.nl.

Zaterdag  augustus
it en slank met a uajoggen  

HWW Zorg start i.s.m. een diëtist zaterdag 27 
augustus (t/m 29 oktober) de cursus Fit en Slank 
met aquajoggen. Goede zwemvaardigheid is vereist. 
Er starten twee groepen op 27 augustus in zwembad 
‘De Waterthor’, aan de Thorbeckelaan. Een groep 
begint om 9.45 uur, de andere groep begint om 
11.00 uur. De kosten bedragen bedragen € 50 p.p.. 
Voor aanmelding of meer informatie: 070 - 3795785 
of www.hwwzorg.nl

Ook deze zomer:
Rondvaarten en rondritten  
De gemeente stelt rondvaarten en rondritten ter be-
schikking aan mensen met een beperking: Willems-
vaart op 17 augustus of 21 september; Ooievaart 
op 30 augustus of 27 september; rondritten met de 
Gouden Koets op alle zaterdagen in de maanden t/m 
september. Aanmelding of informatie: Yvonne Roos, 
tel. (070) 365 06 00 (maandag, dinsdag of donder-
dag) of e-mail doevoorallmee@voorall.nl.

ratis tai chi en igong  
Van 17 juli t/m 21 augustus op de zondagochtenden 
bij de Kruidentuin in het Zuiderpark (ingang bij de 
Loevesteinlaan), van 10.00 tot 11.00 uur. Inlichtin-
gen: www.yinyang-taichi.nl.
Van 14 juli t/m 18 augustus op donderdagavonden 
bij de vijver aan de Vlaskamp (Mariahoeve), van 
18.30 tot 19.30 uur; en op vrijdagochtenden op het 
veld bij de kinderboerderij schuin achter ziekenhuis 
Leyenburg (Escamplaan), van 10.00 tot 11.00 uur. 
Inlichtingen: San Bao, tel. 06 51 68 26 78, e-mail 
info@sanbao.nl, www.sanbao.nl.

Zomervrijwilligers is een pilot in het kader van het 
Europees jaar van het vrijwilligerswerk  om 
te kijken of het klopt dat er in de zomermaanden 
extra vrijwilligers nodig zijn. n dat er genoeg Ha-
genaars zijn die niet met vakantie gaan en daardoor 
wel wat uurtjes over hebben. De oproep luidt dan 
ook  urtje over  Word zomervrijwilliger  

itprobeersel
De doelstelling van het project is om tijdens de nog 
resterende zomerweken in augustus,  zomerklus-
sen van  uur te laten uitvoeren door Zomervrijwil-
ligers. Op dit moment zijn er  aangemelde klus-
sen en  vrijwilligers die hebben aangegeven 

n of meerdere klussen te willen doen.
e nteresseerden kunnen zich direct online aan-

melden op www.hofnet.nl of kunnen langskomen 

bij de HO  Vacaturebank aan de iviervismarkt  
in Den Haag.

ugar ids tranddag
Het project Zomervrijwilligers wordt afgesloten op 

 september  met het evenement Sugar ids 
Stranddag, een grote spelletjesdag georganiseerd 
door de Diabetesvereniging ederland op het 
strand van ijkduin. Ongeveer  kinderen met 
diabetes en hun ouders komen op het strand bijeen 
om elkaar te ontmoeten en spelenderwijs te zien 
hoe iedereen met diabetes omgaat. Voor deze dag 
is de hulp van vrijwilligers zeer welkom, o.a. om 
alle kinderen in te schrijven voor de verschillende 
spellen. ennis van diabetes is niet nodig, vrijwil-
ligers hoeven er alleen een geweldige dag van te 
maken voor de kinderen en hun ouders

HO  zoekt nog Hagenaars voor klussen en slotevenement

e o t  omer ri wi igers
.  Hagenaars doen vrijwilligerswerk. Maar ook voor vrijwilligers is de zomer 

de tijd van vakantie. eel organisaties kunnen wel e tra talenten gebruiken om 
de gaten te vullen die vallen wanneer de vaste vrijwilligers met vakantie zijn. Of 
voor kortdurende klussen die zijn blijven liggen. Om deze reden organiseert HO , 

romotie Haags rijwilligerswerk, het project Zomervrijwilligers.

SENIOREN
(65 jaar en ouder)

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl

of bellen met (071) 5246435

voor informatie en/of aanmelden.

Geïnteresseerd?

Het CHDR (Centre for Human 

Drug Research) verricht sinds 

1987 hoogwaardig genees-

middelenonderzoek met nieuwe 

en bestaande geneesmiddelen 

bij patiënten en gezonde 

vrijwilligers. De onderzoeken 

vinden plaats in ons, volledig 

ingerichte, klinisch centrum. 

De onderzoeken dragen bij aan 

de wetenschappelijke ont-

wikkeling van geneesmiddelen 

en vinden plaats conform de 

internationale regelgeving en 

volgens de hoogste kwaliteits-

normen. Het CHDR is gevestigd 

in Leiden en werkt nauw samen 

met de Universiteit Leiden en de 

klinische afdelingen van 

het LUMC (Leids Universitair 

Medisch Centrum).

Het Centre for Human Drug Research zoekt 

voor de komende periode gezonde vrijwilligers 

van 65 en ouder die bereid zijn mee te werken 

aan een onderzoek naar de veiligheid en 

verdraagzaamheid van een toevoeging aan 

het huidige griepvaccin.

Voor deelname ontvangt u een 

vergoeding van € 420,00.

Vrijwilligers zijn gezond, gebruiken geen 

medicatie en hebben geen griepvaccinatie 

2010/2011 gekregen. U wordt, over een 

periode van 7 maanden, 8x op het CHDR 

verwacht. 5 bezoeken van 1 uur en 3 bezoeken 

van 2 uur. Verder wordt u in deze periode 

geregeld (6x) gebeld door de studiearts om 

te vragen hoe het met u gaat.
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 we ite oor de pl er it en aag

 t  3 34  50    e   070  3 4 3  

he hosen One  wordt uitgevoerd 
door spelers van heatergroep DO  en 

odarts, aangevuld met amateurs uit 
Den Haag. De spelers moeten een af-
spiegeling van de Haagse samenleving 
zijn. ortom, ook -plussers zijn meer 
dan welkom  Om mee te doen hoeft u 
geen theaterervaring te hebben.
De voorstelling speelt zich af in het 

Atrium van het Stadhuis - de plek waar 
iedereen wel eens naartoe moet om 
zijn of haar leven te regelen en waar 
gelijke behandeling moet heersen. he 

hosen One  stelt de vraag of dat wel 
zo is  hoeveel geduld we nog hebben 
met trage ouderen of itsende jongeren 
en hoe tolerant we eigenlijk nog zijn. 

ortom, een voorstelling die macht en 

onmacht, overwinning en uitstoting ver-
beeldt in spel en dans. En dwars door 
de dans van de professionals heen uiten 
amateurspelers hun eigen levensdans, 
verstorend, ontregelend, ontroerend.
Hiervoor zoekt het gezelschap k een 

ink aantal tte en vitale -plussers.  
krijgt de gelegenheid samen met andere 
Hagenaars een unieke podiumervaring 
mee te maken en met professionele 
dansers en choreografen te werken. 

atuurlijk krijgt u een vrijkaartje, en bij 
aanmelding v r  augustus een leuke 
verrassing   moet beschikbaar zijn op 

zaterdag  september, tijdens de repe-
tities in september, oktober en novem-
ber op vrijdag en of zaterdag, tijdens 
de herfstvakantie overdag  s avonds  
en tijdens de voorstellingsweek, van 

 t m  november. Lijkt het u leuk 
om mee te doen of hebt u nog vragen  

eem dan contact op met Annelieke 
lugge van Holland Dance, tel.  

   e-mail annelieke holland-
dance.com. Meer informatie over de 
voorstelling en het gezelschap vindt u 
op www.holland-dance.com

. e e e . l

De beweging is begonnen met het 
acon Hill Village in oston en 

heeft zich in hoog tempo over de VS 
uitgebreid. n het hele land bestaan 
inmiddels  van deze villages. Ze 
hebben alle zo n  tot  leden, 
merendeels tussen  en  jaar.

Ruils stemen
Een belangrijke functie van de vil-
lages is het stimuleren van onderlinge 
sociale contacten en gezamenlijke 
activiteiten. Veel villages werken 
daarvoor alleen met vrijwilligers  
andere combineren de eigen inzet van 
de leden met een professioneel aanbod 
van geselecteerde zorgondernemingen, 
klusbedrijven en boodschappenjon-
gens.
Daarnaast bestaan er onderlinge ruil-
s stemen met andere leeftijdsgroepen, 
bijvoorbeeld jongeren. De leden van 
zulke ruilgroepen kunnen onderling 
veel voor elkaar betekenen en daarbij 
bovendien geld besparen. Jongeren 
studenten  die in de villages wonen 

zetten zich dan in om de ouderen 

een handje te helpen met dagelijkse 
dingen, zoals boodschappen doen en 
de hond uitlaten. Omgekeerd bieden 
de senioren aan die jongeren hun 
ervaring, netwerken, kennis en soms 
onderdak aan. n de villages zijn de 
ouderen enthousiast over deze gang 
van zaken.

lim samenwerken
n je eigen huis oud worden  het is iets 

heel anders dan eerdere Amerikaanse 
initiatieven waarin ouderen werden 
samengebracht in zogenoemde sun 
cities . Aan zulke aparte woondorpen 
voor ouderen en de faciliteiten daar 
hangt ook een stevig prijskaartje. De 
villages verdienen dus alle aandacht 
van een overheid en van bijvoorbeeld 
zorgverzekeraars die op de kleintjes 
moeten letten. Ze zijn niet alleen 
sociaal interessant, maar maken ook 
belangrijke besparingen op collec-
tieve medische en sociale uitgaven 
mogelijk.
Villages zijn verenigingen waar 
ge nteresseerde ouderen lid van 
kunnen worden. ij de meeste is de 
contributie afhankelijk van de hoogte 
van het inkomen. Daardoor kunnen 
ook mensen met minder geld zich 
aansluiten. ebleken is dat potenti le 
leden bereid zijn tot wel  dollar per 
jaar contributie te betalen, afhankelijk 
van wat er geboden wordt.
n de pioniersfase van een nieuw 

village worden overigens vooral veel 
mensen lid die de geboden diensten in 
feite voorlopig nog niet nodig hebben. 
Dat is tegelijk ook het idee achter de 
villages. Deze leden betalen al wel 
mee, waardoor ze solidair zijn met 
andere leden die al wel hulp nodig 
hebben. egelijkertijd dekken zij zich-
zelf alvast in voor een eigen toekomst 
met behoeften. Voor elkaar en met 
elkaar dus.

tadsdorpZuid 
Ook in ederland is een eerste village 
naar Amerikaans voorbeeld opgericht  
StadsdorpZuid in de Amsterdamse 
Apollo- en rinses renebuurt. Het is 
een initiatief van bewoners van die 
wijk om te bevorderen dat ouderen zo 
lang mogelijk actief, gezond en veilig 
thuis kunnen wonen, en zelf de regie 
voeren over hun leven.
StadsdorpZuid streeft daarom naar 
goede en betaalbare dienstverlening 
door en voor zijn leden. Vanuit een 
eigen netwerk bundelt en regelt Stads-
dorpZuid allerlei zaken waar ouderen 
behoefte aan hebben  thuishulp en 
wijkverpleging door een vast team, 
een overzicht van betrouwbare schil-
ders, installateurs en andere vaklieden, 
advies bij de aanschaf van elektronica, 
het aantrekken van betrouwbare hulp 
in de huishouding, en adresjes om lek-
ker en gezond te eten.
StadsdorpZuid bemiddelt voor die 

diensten, maar verbindt tegelijkertijd 
verschillende groepen bewoners. De 
ouderen helpen elkaar onderling, maar 
ook jongere buurtbewoners en vice 
versa. Wij willen ons niet afzonderen 
in een exclusieve, veilige omgeving, 
maar samen met andere generaties 
blijven wonen, actief blijven en ons 
inzetten voor anderen,  aldus Stads-
dorpZuid op zijn website. Daardoor 
pogen wij het samenleven in onze 
buurt te verrijken.
Het Amsterdamse village spreekt van 
modern nabuurschap, en wil dus juist 
geen nieuwe zorgclub oprichten naast 

de bestaande thuiszorg, woningbouw, 
het zorgloket of buurthuis . Eigen 
regie door oudere bewoners staat 
centraal en daarom is StadsdorpZuid 
georganiseerd als een co peratieve 
vereniging.

Informatie
nmiddels heeft StadsdorpZuid meer 

dan  leden. Het is nu nog een 
proefproject  de proefperiode duurt 
tot oktober . StadsdorpZuid 
wordt daarbij ondersteund door het 
landelijke burgerinitiatief L  Zorg-
voorlater. Meer informatie is te vinden 
op www.stadsdorpzuid.nl en www.
zorgvoorlater.com waarop dit artikel 
deels is gebaseerd . e nteresseerden 
kunnen hun vragen stellen via e-mail 
info stadsdorpzuid.nl of bellen met 

    .

en goed sociaal contact in de buurt, maar elkaar ook echt helpen  

i age eweging waait o er uit merika
Oud worden in je eigen woning 
en omgeving - dat is het ideaal 
van de meeste merikanen. 
Daarom zoeken steeds meer 

merikaanse ouderen aanslui-
ting bij de villagebeweging. 
Dat is een opmerkelijke bewe-
ging van oudere burgers die 
zelf ondersteuning en dienst-
verlening regelen  lokaal, 
op maat en in verenigings-
verband. Daardoor kunnen 
zij, ook wanneer ze echt oud 
en eventueel hulpbehoevend 
worden, zelfstandig blijven wo-
nen en de regie over hun eigen 
leven behouden.

NIEUWS:

ans oorste ing e osen ne  kan 
nog amateurs ge ruiken  ook ouderen

heatergroep DO  maakt dans- en theatervoorstellingen over 
actuele thema’s, voor n met jong en oud. Zoals binnenkort de 
voorstelling he hosen One’, over buitenstaanders, uitgesto-
ten worden en tolerantie. n u kunt meedoen  

aagman zoekt 
oude foto’s van 

tatenkwartier
Dit jaar viert boekhandel aagman zijn 

-jarig jubileum. er gelegenheid daarvan 
zal een boek verschijnen met foto s van 
karakteristieke plekken in het Statenkwar-
tier. Daarom roept aagman bewoners van 
het Statenkwartier en anderen natuurlijk  
op, foto s uit hun priv bezit beschikbaar 
te stellen.  kunt fotomateriaal kosteloos 
laten scannen bij de printstudio aan de Wil-
lem de Zwijgerlaan c, onder vermelding 
van aagman  jaar . Scannen kan nog 
tot  augustus.

ans op vrijkaart 
voor Omniversum 
bij deelname aan 
5 -plus en u te
Een student van Hogeschool O doet 
in opdracht van Omniversum Den Haag 
onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van 

-plussers. Wat doen zij graag in hun vrije 
tijd en wat vinden zij belangrijk  Wordt er 
in het vrijetijdsaanbod genoeg aan senioren 
gedacht  w mening is belangrijk voor het 
vrijetijdsaanbod in Den Haag. Het invullen 
van de en u te kost niet meer dan twee 
minuten en bovendien maakt iedereen 
die de en u te invult kans op een van de 

 vrijkaarten voor een voorstelling naar 
keuze bij het Omniversum  De en u te is 
alleen via internet in te vullen en vindt u op 
www.haagseouderen.nl.

- (Foto Michiel 19 ) -
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Beterlopenwinkel 
Laan van Wateringse Veld 73
Den Haag
070-3099058 
www.beterlopenwinkel.nl

Moeilijke 
voeten?
Niet voor onze 
schoenen

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

Schoenen met 
anatomische 
ondersteuning

e te e   e 
t e e l  

el et e e elee

0   37003 3
e     e te e

Open Huis 
zaterdag 20 augustus 
van 11.00 - 13.00 uur

Kijk voor meer informatie op:

070 - 336 70 55

Diverse huurwoningen 

in  Den Haag en omgeving

Cornelis de Wittlaan, 12-276 / 470-694 Rijswijkse Landingslaan 322-452

vanaf 
s 960,- p.m.

incl. parkeerplaats

vanaf 
s 950,- p.m.

-  gelegen in het ‘internationale’ Statenkwartier in Den Haag

- 3-, 4- en 5-kamerappartementen

- complete keuken v.z.v. inbouwapparatuur

-  luxe badkamer met ligbad, separate douche en 2 wastafels 

(enkele uitgezonderd)

- parkeerplaats en berging in garage onder het gebouw

-  diverse voorzieningen (winkels, scholen en ov)  

in direct omgeving

- huismeester aanwezig

- servicekosten ad. ca. e 75,- per maand

- centraal gelegen met uitzicht op water

- ruime 4-kamerappartementen

- royale woonkamer 45 - 60 m2

- luxe keuken v.z.v. alle inbouwapparatuur

- luxe badkamer met ligbad, separate douche en 2e toilet

- ruim balkon aan woonkamerzijde

- eigen berging en aparte fietsenstalling

- nabij winkelcentrum en openbaar vervoer

-  mogelijkheid tot huren van parkeerplaats in  

naastgelegen garage

- servicekosten ad. ca. e 47,50 - 67,50 p.m.

Kijkwoning: Rijswijkse 

Landingslaan 402

Kijkwoning: 

Cornelis de Wittlaan 640

E AT STEE
Showroom Utrecht: composiet,graniet,marmer,
hardsteen,leisteen,kwartsiet,porcellanato.

ACTIE 25,- incl. m2

030-2012041 of www.wincie-natuursteen.nl

E AT STEE

Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

S :
akantiespecial van 

De Oud-Hagenaar op 
dinsdag  september 
De Oud-Hagenaar komt in num-
mer  van dinsdag  septem-
ber weer met e tra aandacht 
voor het thema vakantie. Het is 
kort dag, maar u heeft nog tot 
maandag  augustus om uw 
verhalen en foto’s per e-mail 
in te sturen. Onder de leukste 
inzendingen verloten we drie 
prijzen.

Een vakantiespecial die trouwens zeker niet alleen 
op de wintersport is gericht. Want veel senioren mij-
den de hoogseizoenen juist graag, en dat kunnen ze 
vaak ook makkelijk omdat ze uit de kinderen  zijn 
of zelfs niet meer gebonden zijn aan een vaste baan.

uiten de hoogseizoenen is het bovendien overal een 
stuk rustiger en vooral ook goedkoper  Er zijn veel 
speciale arrangementen voor senioren waarin die 
voordelen tot uiting komen.

lles mag
Voor uw verhalen en foto s gelden geen beperkingen. 
Het mag over elke vakantie gaan die u wilt, of het 
van vroeger is of gaat over een recente gemaakte 
reis, dat maakt niet uit. Een vleugje nostalgie is 
mooi, maar het kan ook heel leuk en informatief 
zijn om uw ervaringen als -plusser vandaag de 
dag te lezen. Stuur uw verhalen en foto s laat u 
zonodig door iemand helpen met scannen  naar                   
redactie deoud-hagenaar.nl

www.natuurenmilieu.nl

Investeer in de toekomst, 

word donateur! Voor 
schonere energie, mobiliteit en 
voedsel. Ontvang nu tijdelijk de 

prachtige DVD-box ‘Human 
Planet’.

Voor een duurzame toekomst



n andere gemeenten in de betreffende 
regio s zal het aantal bijstandsgerechtig-
den lager liggen. rote steden trekken nu 
eenmaal meer mensen die op of onder de 
armoedegrens leven. 
Want de bijstand Wet Werk en ijstand  
is de absolute bodemvoorziening in de 

ederlandse sociale uitkeringen. Wie 
op helemaal niks kan terugvallen  
zoals andere uitkeringen en wat hogere 
spaargelden  kan een beroep doen op de 
WW . Ook als er onvoldoende AOW is 
opgebouwd.
Het normbedrag voor een alleenstaande 
is thans netto  per maand en voor 
partners die een huishouden vormen netto 

 per maand. De bedragen zijn zon-
der vakantiegeld en eventuele bijzondere 
bijstand in bepaalde gevallen.
Hoe dan ook, voor al deze mensen is 
het natuurlijk op een houtje bijten. n 
veel gevallen krijgen ze overigens nog 
huur- en zorgtoeslag, waarmee hun vaste 

lasten voor wonen en ziektekosten nog 
enigszins worden gedempt.

ragen
Hoeveel -plussers, de doelgroep van 
de gratis kranten De Oud- otterdammer, 
De Oud-Hagenaar en De Oud- trechter, 
moeten leven van dit absolute mini-
mum is slechts globaal in te schatten. 
Aangenomen mag worden dat de meeste 
bijstandsgerechtigden in de oudere bevol-
kingsgroepen zitten n in de grote steden.
n de rubriek echten  lichten hieron-

der krijgen wij regelmatig vragen over de 
bijstandsuitkeringen. iet zozeer vragen 
over hoe die te verkrijgen zijn, want daar-
voor kan men heel wat informatie krijgen 
bij de sociale diensten in de gemeenten, 
maar vooral over de interpretaties van de 
WW . 

Een hoog scorende vraag is wat er met 
een lijfrente moet gebeuren als die pas 

later als er nog een bijstandsuitkering 
loopt  tot uitbetaling komt. Vaak komt 
die voor bij kleine zelfstandigen als 
pensioenvoorziening en of bij partners 
die gescheiden zijn. Soms ook bij andere 
mensen die een beroep doen op de WW .
Welnu, de sociale diensten zijn daar-
over heel duidelijk. Het is vermogen 
waarop een beroep kan worden gedaan 
of het is een rechtstreekse uitbetaling. 
n beide gevallen heeft die invloed op 

de bijstandsuitkering. Het bedrag van de 
lijfrente-uitkering per maand, periodiek 
of per jaar  wordt rechtstreeks gekort op 
de maandelijkse bijstand.
s de lijfrente nog niet tot expiratie  uit-

betaling  gekomen, dan telt zij mee voor 
het vrij te laten vermogen. Dat laatste  
het bedrag dat men mag aanhouden voor 
kas- en spaargeld en andere bezittingen 
die in geld om te zetten zijn  is maxi-
maal   voor een alleenstaande en 

.  voor gezinnen.

Opgeven
Als het lijfrentekapitaal  wat dus vroeg 
of laat ter beschikking komt voor betaling 
van de periodieke uitkering  meer is dan 
dit vrij te laten vermogen, zal men eerst 
dat moeten opmaken. De drie genoemde 
gemeenten laten er geen misverstand 
over bestaan  zelfs als de afkoopsom 
verzekeraars bieden soms die mogelijk-

heid met alle gevolgen van dien en  scale 
conse uenties  hoger is dan het vrij te 
laten vermogen, zal men kortingen op de 
bijstandsuitkeringen gaan hanteren.
Het is zelfs zo erg dat als de lijfrente pas 
na de ste verjaardag expireert als men 
AOW krijgt , hiermee bij de aanvraag van 
de bijstandsuitkering vaak al rekening 
wordt gehouden. Alleen wanneer mensen 
bijvoorbeeld zelfstandigen  kunnen 

aantonen dat de lijfrente in het verleden is 
afgesloten als enige en beperkte aanvul-
ling op de AOW, willen sociale diensten 
dat nog wel door de vingers zien. 
De drie diensten geven aan dat per 
de  nitie eventuele lijfrentes  ook die dus 
in de toekomst expireren  moeten worden 
opgegeven. Doet men dat niet, dan loopt 
men het risico later van fraude beticht te 
worden met alle boetegevolgen van dien.

Senior communicatieadviseur Heleen 
ollenaar van de gemeente trecht is 

daar heel duidelijk in  De bijstands-
gerechtigde is in beginsel verplicht alle 
aanspraken op middelen inkomsten en 
vermogen  te gelde te maken en aan te 
wenden voor zijn levensonderhoud.  

n de rubriek hieronder is wel eens aan de 
orde geweest dat mensen voordat zij een 
bijstandsuitkering aanvragen een over-
bruggingslijfrente kunnen opschuiven tot 
na hun ste om op die manier korting 
op de bijstand te ontlopen. Dat is dus niet 
het geval  ijna in gelijke bewoordingen 
zeggen alledrie de sociale diensten  De 
bijstandsgerechtigde moet bij het aan-
vragen van een bijstandsuitkering altijd 
alle van belang zijnde gegevens melden, 
dus ook alle toekomstige vermogensaan-
spraken.

Dus de conclusie is heel duidelijk  bij 
aanvraag van een bijstandsuitkering altijd 
elke lijfrente opgeven, omgeacht het 
tijdstip dat deze expireert. Anders wordt 
het al gauw beschouwd als fraude. er 
individu zal de sociale dienst beoordelen 
wat er met de lijfrente moet gebeuren.
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Opinie     Informatie
Waarschijnlijk heeft minstens een op de 25 lezers van deze 50 Plus-kranten in de regio’s Rotterdam, Den Haag en Utrecht een bijstandsuitkering. Uit de (recente) statistieken van het CBS is 

daarover geen duidelijke informatie te halen. Een analyse over de gang van zaken met bijstand en hoe om te gaan in geval van een lijfrente. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt 

u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Het totaal aantal bijstandsgerechtigden (onder de 65 jaar) in verhouding tot de totale bevolking is in 

Utrecht het laagst met omstreeks 7300 uitkeringen op circa 300.000 inwoners. In Den Haag gaat het 

om 17.000 bijstandsuitkeringen op een bevolking van bijna 500.000 inwoners. Rotterdam heeft de 

meeste bijstandsgerechtigden, met in april van dit jaar 33.000 gevallen op een inwonertal van ruim 

600.000. Dat houdt in dat iets meer dan een op de 20 Rotterdammers een bijstandsuitkering heeft.

rijwel altijd korting op bijstand door lijfrentes

rf- en 
schenkingsrecht

Wereldzwerver zonder
vaste woonplaats

ijn be ittingen bestaan slechts uit een 
spaarre ening en de inboedel van mijn 
huur  at.  heb geen testament, omdat 
i  den  dat het na mijn overlijden simpel 
wordt om mijn nalatenschap gelij elij  
te verdelen onder mijn drie inderen. 

et mijn oudste ind heb i  al sinds 
vele jaren en o -re eningen. Zij al alles 
a wi elen bij mijn overlijden. u wil 
het geval dat een van mijn inderen over 
de wereld wer t onder vaste woon- o  
verblij plaats. an dat derde deel blijven 
staan tot er weer eens contact is  unnen 
de andere twee dan toch gewoon hun 
rechtmatig deel rijgen

 hoeft zich geen grote zorgen te maken 
dat uw kind dat over de wereld zwerft 
later niet zijn erfdeel krijgt.  wilt de 
afwikkeling overlaten aan uw oudste 
kind. Aannemende dat hij of zij eerlijk 
uw nalatenschap zal afhandelen, kan het 
erfdeel voor de wereldzwerver  blijven 
staan tot hij of zij weer te traceren is. Aan 
de anderen kan gewoon hun rechtmatig 
deel uitbetaald worden. Als u niet veel 

bezittingen heeft, is het inderdaad ver-
standig geen testament te laten opstellen, 
zeker niet als u erop vertrouwt dat uw 
kinderen na uw overlijden onderling geen 
ruzie krijgen over uw nalatenschap.

rfenis broers bij
samenlevingscontract

ij ijn twee broers en wonen al sinds 
1  samen. e hebben op el aar een 
testament gemaa t. r is oo  een samen-
levingscontract. e hebben geen andere 
amilie o  goede ennissen. ls de n 

overlijdt, er t de ander. Hoe gaat dat met 
de successierechten

De successierechten van vroeger heten 
tegenwoordig erfbelasting. Vooral het 
samenlevingscontract is  scaal gezien 
heel verstandig. Want de langstlevende 
van beiden erft dan belastingvrij maxi-
maal ruim .  euro van de ander 
indien m r dan vijf jaar een gezamenlijk 
huishouden is gevoerd.

OW en pensioen

een partnertoeslag
vanwege prepensioen
olgend jaar maart word i   jaar. 

Omdat mijn echtgenote oo  nog in omen 
hee t, wil i  graag weten o  i  nog in 

aanmer ing om voor de partnertoeslag 
op de O . De in omsten van mijn echt-
genote ijn een O U prepensioen van 

1 ,  bruto per maand en een salaris 
in de org van ,0  bruto per maand. 

ls i   word, rijg i  naast mijn O  
een pensioen van circa  1 0 bruto per 
maand. at gebeurt er met de toeslag en 
wat als mijn vrouw stopt met wer en

Op grond van de huidige inkomsten van 
uw jongere vrouw zal u als u  jaar 
wordt geen partnertoeslag krijgen op 
uw AOW. Dat is wel gebaseerd op de 
huidige AOW-uitkeringen die volgend 
jaar waarschijnlijk een paar procent hoger 
zullen liggen. Wij kunnen u alleen een 
berekening geven op basis van de huidige 
AOW op grond van bruto bedragen. 
mmers, netto hangt af van ieders eigen 

situatie en eventuele aftrekposten.
Het prepensioen van uw vrouw van 

,  bruto per maand wordt in zijn 
geheel gekort op uw partnertoeslag die 
wordt verkregen als uw vrouw helemaal 
geen andere inkomsten zou hebben. 
Aangezien de maximale toeslag circa  

 minder is, komt u al berhaupt niet 
voor de toeslag in aanmerking.
Zou zij alleen haar inkomsten uit arbeid 
hebben gehad volgens uw opgave  

,  bruto per maand  dan had u nog 

een toeslag gekregen van circa  euro 
per maand bruto .

 kunt het ook zelf uitrekenen  van het 
bruto-inkomen uit arbeid van de partner 
blijft thans buiten beschouwing voor 
bepaling van uw toeslag een bedrag van 

 procent van het bruto minimumloon 
ofwel  per maand  plus  deel van 

het meerdere.
Voor de bepaling van de toeslag telt uw 
inkomen boven de AOW pensioen  niet 
mee. Duidelijk is dus dat inkomen in 
verband met arbeid pensioen, WW- en 
WAO-uitkeringen, enz.  van de partner 
geheel wordt gekort op de toeslag. Echter 
inkomen van uw partner uit arbeid wordt 
slecht deels verrekend met de toeslag. 
Het is dus altijd  nancieel aantrekkelijker 
voor beiden dat de partner blijft werken 
dan te teren op de toeslag van de man. 
Daarom stellen wij ook vaak dat stoppen 
met werken alleen aan te raden is als de 

partner een bloedhekel heeft aan het werk 
en als de teruggang in het gezamenlijk 
inkomen wordt geaccepteerd.

abestaandenpensioen
bij lat-relatie

ijn vriend en i  hebben een lat-relatie. 
Hij wer t. u vragen wij ons a , wat wij 
moeten doen als i  langer blij  leven dan 
hij en wanneer hij ijn pensioen aan mij 
wil nalaten. unt u ons helpen

Het gaat dus om een eventueel nabestaan-
denpensioen van uw vriend. ij de mees-
te pensioenfondsen is dat bij samenwonen 
al geregeld als u kunt aantonen dat u al 
geruime tijd vaak meer dan een jaar  op 
hetzelfde adres samenwoont. Echter, som-
mige pensioenfondsen vragen exact aan 
de pensioendeelnemer of zij gehuwd zijn 
of een samenwonende partner hebben. 
Vaak ook om een samenlevingscontract. 

ij een lat-relatie - living apart together - 
is er meestal g n nabestaandenpensioen 
verzekerd. Wat bij het pensioenfonds 
van uw vriend de voorwaarden  zijn, 
weten wij niet omdat wij de naam van 
het pensioenfonds niet kennen. Vraag bij 
het betreffende pensioenfonds naar de 
voorwaarden voor partnerpensioen en als 
er een lat-relatie is.

aanmer ing om voor de partnertoeslag 
op de O . De in omsten van mijn echt-

1 ,  bruto per maand en een salaris 
in de org van ,0  bruto per maand. 

ls i   word, rijg i  naast mijn O  
een pensioen van circa  1 0 bruto per 
maand. at gebeurt er met de toeslag en 

partner een bloedhekel heeft aan het werk 
en als de teruggang in het gezamenlijk 
inkomen wordt geaccepteerd.

abestaandenpensioen
bij lat-relatie

ijn vriend en i  hebben een lat-relatie. 
Hij wer t. u vragen wij ons a , wat wij 
moeten doen als i  langer blij  leven dan 
hij en wanneer hij ijn pensioen aan mij 

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals erfrecht  belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar.nl of naar Postbus   A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en Plichten .
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Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft zijn de 
spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die. oor reacties:  julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Vroeger vermaakte je je met niks. Een 
stuk touw met een paar blikjes. Een 
stapeltje lege, doorgeknipte sigaret-
tendoosjes. Een bout, een paar moeren 
en wat vijlsel van luciferkoppen. Meer 
had je niet nodig. 

iedjes
ond  ging het pas amusement 

heten. Dat was toen anderen zich met 
jouw vermaak gingen bemoeien. En 
daar  ink aan gingen verdienen. Want 
de mens is van nature lui. En laat 
zich liever door anderen vermaken 
dan zelf zinvulling te geven aan 
het leven. Zo begonnen we ineens 
allemaal liedjes te zingen die we 
op de radio van anderen hadden 
gehoord. Met dank aan de onlangs 
overleden Johnn  Hoes noem ik 
bijvoorbeeld  Och was ik maar . 
Er zullen er niet veel zijn, die het 
vervolg niet kennen.  En zo spookt 

er een tsunami van opgedrongen 
amusement door mijn hoofd. k noem  
Mexico, Mexi-ieieieie- -co, ik 

blijf er altijd wonen  Zangeres zonder 
naam . oessie mauw, oessie mauw, 

oessie mauw, oessie mauw, oessie 
mauw, oessie mauw, oessie mauw, 

oessie mauw  De driejarige orina 
bij Dorus op schoot . We zijn op 
de wereld om mukaar om mukaar 
om mukaar om mukaar te helpen 
niewaar  raaijkamp en De ooijer . 

omme v n d t d k af  eter 
oelewijn  Oei oei oei. Dat w s me 

weer een loei. Het was alsof je zomaar 
uit je schoenen woei  oelewijn met 

ruijff . orman, Oe-hoe-hoe-hoe. 
Oe hoe-hoe-hoe-hoe. Hoe. kke hou 
van jou . Willeke Alberti  en ik 
te min omdat je ouders meer poen 

hebben dan de mijnuh  Armand .  
f  e, k f  e. Lekker bak-

kie k f  e  ita orita . k heb 
eerbied  voor jou grijze  haren. Ze 
bekronen  je lieve  gezicht  ert 

immerman . J aaa, wij dansen 
samen de ostella  alweer raa -
kamp en De ooijer  wee reebruine 
o-gen, die keken de ja-ger aan  De 
Selvera s . En dan ging het uiteraard 
niet over een gewone, maar over een 
blondgelokte, jonge jager.

inderkoren
Ach. Laten we wel zijn. Het getuigde 
niet allemaal van sublieme muzikali-
teit maar het sprak wel aan en je 
hoefde tenminste niet zelf na te 
denken in je vrije tijd. En voor 
de ge ngageerden onder ons was 

er natuurlijk altijd nog  Don t 
press that button, mister 
president  van iska eters. 
En Weltrusten, mijnheer de 
president  van oudewijn de 

root.
Om de toekomstige mens-
heid voor te bereiden op al die 
voorgeprogrammeerde, getoonzette 
smart waren er ook kinderkoren 
op de radio. Zo moest ik van mijn 

moeder zestig jaar geleden afstemmen 
op het kinderkoor van de Vara. Wij 
zijn de Vara muzikantjes. oemela. 

oemela . erwijl bij de buren mijn 
aandacht juist werd gevraagd voor  
Lu ster je mee naar het kin-der-koor. 

Het A-V O kin-der-koor.  tata 
tatata .  En nu we het toch over al 
die  arden en fragmenten van liedjes 
hebben die nog steeds in de krochten 
van onze geest spoken, zijn er natuur-
lijk ook de tv-programma s die ons 
probeerden los te weken van wat we 
misschien zelf voor ogen hadden als 
het ging om een behoorlijke toekomst 
voor iedereen.

apperdeflap
De woorden en zinsneden die me bij 
die commerci le pogingen om de we-

reld te redden te binnen schieten zijn  
Sapperde  ap  van ipo de lown 
denk daarbij ook aan lukkluk en de 

Dikke Deur . Maar herinner je vooral 
ook  Oebele is hupsakee. Oebele is 
hupfalderiere. Oebele is jippieje. Drie 
maal in de rondte. Ole .
Maar uiteindelijk bleken vooral de 
woorden  Oogjes dicht en snaveltjes 
toe , uit de abeltjeskrant tenslotte 
kenmerkend voor de houding die de 
amusementsindustrie ons trachtte 
op te leggen als het ging om het 
aanbrengen van kritische toetsen in de 
samenleving. 
Ach. atuurlijk. Zelf was ik net zo 
goed slachtoffer van de amusements-
industrie. Dus wat maak ik me druk. 
En is het infantilisme van het tv-
amusement nou echt zo erg   Welnee. 

iet zolang er meer mensen zijn die 
geamuseerd willen worden dan men-
sen die zichzelf kunnen vermaken.
Wat vindt u daar eigenlijk zelf van  
Of zet u de tv maar liever weer aan   
Mail het dan naar  
 uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

roeger had je nog geen amusement. ls je niet sliep, at of werkte heette alles wat je deed ver-
maak. egenwoordig kan niemand zichzelf meer vermaken. Maar iedereen amuseert zich te pletter.

ermaak verwerd tot amusement

- ebele had 
ook een eigen 
krant. -

- ‘ elefoneren  met twee blikken en strak 
gespannen draad. -

Winkels Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Het voordeligste 
vakantie

uitstapje?

Een dag 
gezellig shoppen 

bij 
Kringloop Holland!

- ipo de lown: ‘Sapper  ap . -

- orina bij orus op schoot. -
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udoku                                 udoku                                  udoku 

9 2
3 2 5 1 9
7

6 3 4
4

2 3 7 1
9 1 5

5 9 4 6
8

4 3 8 7
9 6 5 2

5
5 9 2

4 8
1 7 3

1
9 4 6 3

8 3 5 7

1 6
6 7 2 3 5

7 2 9
5 1 4

9 3 8
7 2 5

5 6 4
2 1 5 3 7

8 2

2 3
9 7 2

3 8 9
6 8

8 7 6
1 4 3 9

6 5 7
3 1

8 9 1 6

udoku D                                

udoku weer mee  win

Dieren als goed doel
Die prijs is gewonnen door Aad van 
der Leeden uit Wassenaar, die z n 
gewonnen gratis advertentie ter 
waarde van  euro en zonodig 
gratis ontwerp en opmaak  ten goe-
de wil laten komen aan de Stichting 
Hulphond, die de opleiding organi-
seert van honden om mensen met 
een beperking te helpen. ijk alvast 

eens op www.hul hond.nl  Heel 
boeiend om te zien wat er mogelijk 
is. De andere twee advertenties zijn 
gewonnen door lasien Weideveld 
uit Monster, en vonne uiper 
uit Den Haag. Zij hebben nog niet 
aangegeven aan welk goed doel zij 
denken. We nemen er contact over 
op met hen en laten hier in de ru-
briek later nog weten wat hun keuze 

is geworden. Overigens luidde 
gezochte antwoordreeks in nr.  
- - - . Vorige keer vermeldden 

we een verkeerde antwoordreeks uit 
nr. . outief vermeld stond in de 
krant - - - . Dat had moeten zijn  
- - - . Excuus.

ieuwe opgave
 moet weer op zoek naar de cijfers 

in de grijze vakjes van de vier 
Sudoku s. Ze zijn van een gemid-
delde moeilijkheidsgraad deze keer. 
De grijze vakjes staan op willekeu-
rige 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  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een  in  een 

 in  een  en in D een , 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt  - - - .

Inzenden
Vergeet niet bij uw inzending uw 
woon- of postadres te vermelden. 
Van de nieuwe puzzel, de vier 
Sudoku s hieronder, moeten we 
uw oplossing binnen hebben op 
uiterlijk
Maandag  augustus
Stuur naar

uzzel De-Oud Hagenaar
udo u r 1
ostbus 

 A Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar  puzzel deoud-hagenaar.nl

In nummer 4 van  juli puzzelde u mee voor het goede doel. e winnen waren drie adver-
tenties voor een door uzelf te bepalen goed doel. eel inzenders gaven al vast aan welk 
goed doel zij dachten. Daarbij zaten opvallend veel instellingen die iets goeds voor of met 
dieren doen. entje daarvan is in elk geval in de prijzen gevallen. 

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis of kom even langs in onze winkel

ening ti den
di. t/m r. .00 - .00 uur  a. .00 - .00 uur

www.miedemaen n.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

ogen wi  on  e en oor tellen 
iedema, de ong  n. i  een ouderwet  ertrouwd olland  bedri f 

waarbi  kwaliteit, er ice en er oonli k contact nog echt bo enaan 
taan !! oor al uw toffeerwerk, leer-, antiekre tauratie en interieur-

ad ie en bent u in on e winkel  aan het be te adre . 

l ijd een duidelij e  e eel rij lij ende o er e oor  
toffeerwerk
i  be chikken o er een grote collectie meubel toffen waar-

mee wi  al uw  eetkamer toelen, oorfauteuil , bank tellen en 
ofa  her tofferen. owel kla iek al  modern. i  i n ge-

eciali eerd in bekende merken o.a. A , , 
A ,  , , A  en 

 meubelen. 

eerbewerking
i  kunnen di er e leer re aratie  errichten, o.a tiknaden, 

uitgerekt leer innemen, gedeelteli k ernieuwen an leren 
banken of toelen. iteraard bekleden wi   met het be te kwaliteit 
leer. i  le eren de originele huiden an alle bekende merken. 

i  i n ge eciali eerd in het re areren en her tofferen an o.a. 
 meubelen.

e tauratiewerk
i  re taureren antieke ka ten, kabinetten, bureau  en tafel . ok kunnen wi  antieke meubel  oor ien an nieuwe wa  en/of 

olitoerlagen.
eeft u toelen met bie en of rieten ittingen die er leten of be chadigd i n, dan kunnen wi  de e oor u ernieuwen. 
e en  erwi deren wi  houtworm en logen wi  al uw meubel .

4  uur er ice
oor e e n en o  u euils  ussens eerloos  lee  o  ui e  
i  roberen u binnen 4  uur te erhel en an uw klachten 

d.m. . de ullingen aan uw houding aan te a en, en u o te 
oor ien an een erfect itcomfort.

enioren erhui ingen
et in akken an alle ullen, het oude hui  be em choon maken. 
et nieuwe hui  com leet choonmaken, ullen uit akken en 
laat en. et o hangen an childeri en, klokken en . het 

aan luiten an alle electri che a aratuur.  

GRATIS HALEN EN
BRENGEN

LEVERING 
ONDER

3 JAAR 
GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Inzenden
Vergeet niet bij uw inzending uw 
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Wooncentrum ag ag  bevindt zich in de Wa-
genstraat  middenin het centrum van Den Haag. 
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn  woningen en er is een grote daktuin. 

ewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren.

ag  is gelegen aan de chermerstraat. 
et het openbaar vervoer is het comple  makkelijk 

te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de 
hoek  in de etje Wolffstraat. Het wooncentrum 
heeft  driekamerwoningen van ca.  m
verdeelt over drie etages

Wooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat  halverwege het oude dorpscen-

trum van Loosduinen en ijkduin. p loopafstand 
bevinden zich winkels. Er is parkeergelegenheid 
rondom het wooncentrum. Het centrum heeft  
woonlagen en bevat  twee- en

 driekamerwoningen.

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de wijk ouwlust. et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar. elangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopafstand gelegen. Het gebouw bevat  twee-
kamerwoningen.

Wooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de ak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer 
bevindt zich op korte afstand van het comple . De 
belangrijkste winkels zijn op ongeveer  minuten 
loopafstand. Het wooncentrum heeft  drieka-
merwoningen van ca.  m  en drie tweekamer-
woningen van ca.  m .

mani ti e ti ting
 e t  en roep wonen

 oren traat    en aag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

De Volharding uitvaartzorg Zoetermeer 

staat sinds 1999 klaar voor haar leden. 

Als vereniging hebben wij maar één 

doel: er zijn voor elkaar. Wij bieden 

hulp, zorg en geborgenheid en 

handelen zonder winstoogmerk. Alle 

reden u aan te sluiten bij De Volharding 

Zoetermeer. U weet dan zeker dat u 

alles goed geregeld heeft voor straks. 

Hoeven zij alleen bij u stil te staan.  

Wilt u meer weten over onze 

vereniging, of u aanmelden als lid? 

Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl. 

Bij een overlijden kunt u ons 

bereiken via (079) 341 25 51. 

Vanaf maandag 7 februari kunt 

u ook bij ons langskomen op werk -

dagen tussen 08.30 en 17.00 uur: 

De Volharding Zoetermeer, 

Leopoldhove 70 in Zoetermeer.

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

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

Mijn gegevens

Naam :   m/v

Adres :

Postcode : Plaats :

Telefoon :

E-mail : 

Stuur deze coupon naar: Coöperatieve uitvaartvereniging De Volharding, 

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

Kom langs bij De Volharding 
uitvaartzorg in Zoetermeer

Een vereniging voor het leven.

D
O
H
2

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw 
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op 

uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg. 

Hoe moet het
met mijn zorg?

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of

Centrum Carel van den Oever 

zorg voor zorg

Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl 
www.carelvandenoever.nl

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl


