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NajaarKerst&Winter

Al vanaf

Vakanties

€ 315,00 p.p.



 
 
 









































U krijgt:
- welkomstdrankje
- 4 overnachtingen in
een driesterren hotelkamer
- volpension

€198
























Verrassende 7 daagse vakantieweek op de Veluwe
voor slechts € 465,00 per persoon.
U krijgt:
- welkomstdrankje
- 7 overnachtingen in een
driesterren hotelkamer
- volpension
- 3 excursies (1 dagtocht
en 2 halve dagtochten)





- 2 excursies
(1 dagtocht en 1 halve dagtocht)
- gratis deelname aan de
gezellige avondprogramma’s

Aankomst op maandag vanaf 15.00 uur, vertrek vrijdag om 11.00 uur.
Toeslag 1 persoonskamer € 60,00, verlengingsnacht € 50,00 per persoon.
Arrangement is exclusief toeristenbelasting. Deelname is mogelijk bij een
minimale groepsgrootte van 20 personen.





In het gezellige dorp Putten midden op de Veluwe, vindt u
ons gezellige vakantiecentrum ’t Hof van Putten.
Voor dit najaar hebben we nog enkele kamers beschikbaar
voor najaarsverrassingsweken & midweken. Wij bieden u een
gevarieerde en betaalbare vakantie met programma’s en excursies
op basis van volpension.

€99



Verrassende 5 daagse
midweek op de Veluwe!




- stamppotmaaltijd op
de dag van aankomst
- gratis deelname aan
gezellige avondprogramma’s

Aankomst zaterdag vanaf 15.00 uur, vertrek zaterdag om 11.00 uur.Toeslag 1 persoonskamer € 60,00, verlengingsnacht € 50,00 per persoon. Tarieven zijn exclusief
toeristenbelasting. Deelname is mogelijk bij minimale groepsgrootte van 20 personen.
Speciale actie alleen geldig in de maanden september en oktober 2011 en op basis
van beschikbaarheid.



BEST WESTERN HOTEL HOF VAN PUTTEN | HARDERWIJKERSTRAAT 14 | 3881 EH PUTTEN
TEL 0341 – 35 12 56 | FAX: 0341 – 25 51 91 | RECEPTIE@PARKHOTELPUTTEN.NL | WWW.HOFVANPUTTEN.NL

0555059500WWW.BTRREIZEN.NL 
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Het najaar wordt extra bijzonder
2011

PRACHTIGE NAJAARSCRUISES IN DE HERFSTMAANDEN…
06-daagse Midden-Nederland
Vertrek 10 oktober

Herfstcruises:
De schitterende herfstkleuren van de bossen maken 06-daagse Antwerpen
de omgeving nog mooier. Het najaar is dan ook bij
Vertrek 3 en 17 oktober
uitstek geschikt voor het maken van een riviercruise.
December Kerstmarktcruises:
De Feenstra Kerstmarktcruises voeren u vanuit
Arnhem naar de feestelijk versierde “Kerstmarkt”
steden Düsseldorf of Antwerpen. De winkelstraten
in de steden zijn feestelijk verlicht en er zijn
talloze gezellige kraampjes met eten en drinken
(o.a. Glühwein) te vinden. Er is veel gezelligheid aan
boord: o.a. een "Oud Hollandsch Captain’s Dinner”
en een avond muziek.
Kerst- en Nieuwjaarscruises:
Een traditie van Feenstra met keuze uit 4 feestelijk
versierde schepen en cruises van 5, 7, 8 of 11 dagen.
Er is tijdens de hele reis levende muziek aan boord
en uiteraard wordt ook voor de innerlijke mens
uitstekend gezorgd.

www.feenstrarijnlijn.nl

Op onze website www.feenstrarijnlijn.nl
vindt u het complete aanbod en tevens de
beschikbaarheid van onze cruises.

FEESTELIJKE CRUISES
IN DECEMBER…

M E T E E N C R U I S E VA N F E E N S T R A R I J N L I J N

Feenstra organiseert in het najaar een aantal
zeer aantrekkelijke herfst- en wintercruises.

Kies nu voor de kwaliteit en betrouwbaarheid
van Feenstra Rijn Lijn en boek snel zo'n schitterende riviercruise. Ga voor méér informatie
naar uw dichtstbijzijnde ANVR Reisbureau of
bel Feenstra Rijn Lijn (026) 445 28 05.

v.a. € 465,- 06-daagse Verrassingscruise
Vertrek 24 oktober

v.a. € 455,-

v.a. € 455,- 04-daagse minicruise
Vertrek 3 oktober

v.a. € 300,-

07- of 10-daagse Wijn & Muziekcruise v.a. € 785,- 05-daagse Rijn op zijn Mooist
v.a. € 410,Vertrek 27 september, 15 en 22 oktober
Vertrek 29 september, 3, 13 en 17 oktober
06-daagse Rüdesheim of Cochem
Vertrek 10, 17 en 24 oktober

v.a. € 455,- 10-daagse Bernkastel
Vertrek 13 oktober

v.a. € 735,-

06-daagse Cochem - Boppard
Vertrek 15 en 22 oktober

v.a. € 685,- 06-daagse Rondje Nederland
Vertrek 24 oktober

v.a. € 510,-

Kerstmarktcruise Düsseldorf v.a. e 155,Vertrek 25 en 28 november (3 dagen)
Kerstmarktcruise Düsseldorf v.a. e 155,Vertrek 2, 5 en 12 december (3 dagen)
Kerstmarktcruise Antwerpen v.a. e 155,Vertrek 17 en 20 december (3 dagen)
Kerstcruise Duitsland
v.a. e 1.240,Vertrek 18 december (11 dagen)
Kerstcruise Nederland
en België
v.a. e 835,Vertrek 20 december (8 dagen)
Kerstcruise Duitsland
v.a. e 735,Vertrek 21 december (7 dagen)
Kerstcruise Duitsland
v.a. e 685,Vertrek 21 december (8 dagen)
Nieuwjaarscruise
v.a. e 495,Vertrek 29 december (5 dagen)
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CIPO, Postbus 13634, 2501 EP Den Haag, (070) 364 38 18

NIEUWS:

ACTUEEL

Alzheimer Café
seizoen 2011-2012

Je bent nooit te oud om te leren…

Het Alzheimer Café is er voor iedereen
die meer wil weten over dementie. Deze
aandoening, met als bekendste oorzaak
de ziekte van Alzheimer, treft patiënten
en hun naasten diep. Goede informatie en
uitwisseling van ervaringen kunnen hen
tot grote steun zijn. Het Alzheimer Café
biedt betrokkenen en geïnteresseerden
deze ondersteuning in de gemoedelijke
sfeer van een echt café. U kunt er informatie inwinnen over dementie en ervaringen uitwisselen. Een deskundige geeft
uitleg over een thema en beantwoordt
vragen. Toegang gratis, aanmelden niet
nodig, consumpties matig geprijsd.
Elke tweede dinsdag van de maand, Het
Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de
Grote Kerk), 19.30-21.30 uur, deur open
19.00 uur. Het seizoen start op dinsdag
13 september met als thema: ‘Vergeetachtig of dement?’ Inlichtingen: CIPO,
tel. (070) 364 38 18 of e-mail info@
haagseouderen.nl.

- Conny en haar buddy Cees -

Eenzame
ouderen en buddy’s op TV West
Met de serie ‘1+1=3’ besteedt TV West
aandacht aan de strijd tegen eenzaamheid
onder ouderen. Drie dubbelportretten
laten zien hoe een buddy het leven van
zo’n eenzame oudere weer kleur geeft en
wat hun band zo bijzonder maakt. ‘1+1
=3’ wordt uitgezonden om 17.32, 19.32
en 21.32 uur, en vervolgens elk uur.
Inlichtingen over het werk van buddy’s:
Buddy Netwerk, tel. (070) 364 95 00, of
op de website www.buddynetwerk.nl.
Dinsdag 6 september: mevrouw Van Leening mist haar overleden man erg. Buddy
Linda ervaart het als een verrijking van
haar leven om tijd voor haar vrij te maken. Ze leert meteen Indisch koken.
Dinsdag 13 september: door de ziekte
van Parkinson is meneer Àeschbacher
aan huis gekluisterd. Maar als buddy
Olav komt, kan hij naar buiten. En wordt
er vooral veel gelachen.
Dinsdag 20 september: Conny is er vaak
opuit getrokken, maar haar lichaam staat
dat niet meer toe. Met de goedlachse
buddy Cees wordt een eenvoudige boodschap doen óók een ontdekkingsreis.

Lezen en schrijven
Lien van der Hoeven (68) was een gelukkige Haagse huisvrouw
met kinderen. Niets bijzonders – tot negen jaar geleden haar echtgenoot overleed. Toen liep Lien ineens tegen een probleem aan. ‘Ik
heb vroeger eigenlijk nooit goed leren lezen en schrijven. Daar had
ik niet echt last van, omdat mijn man altijd de administratie deed.’
Dat werd ineens anders toen ze er alleen voor kwam te staan.
Voor de meesten van ons is het
nauwelijks voor te stellen: dat je de
krant, ondertitels, dienstregelingen
of recepten niet goed kunt lezen en
geen boodschappenlijstje kunt maken.
Toch komt dat op grote schaal voor. In
Nederland hebben 1,5 miljoen mensen
moeite met lezen en schrijven. En een
kwart miljoen kan het zelfs helemaal
of bijna niet.
Gemis
Lien vertelt over haar jonge jaren.
‘Ik ben alleen naar de lagere school
gegaan. Vroeger werd dat ook niet als
een probleem gezien. Ach meid, je
gaat toch trouwen en kinderen krijgen,
zeiden ze dan, je hebt helemaal geen
school nodig. Flauwekul natuurlijk,
maar je wist niet beter.’
Lien was 20 toen ze trouwde en
had een prima leven. Toch miste ze
iets. Pas op hogere leeftijd kwam ze
erachter wat dat was. ‘Ik hield best van
lezen en las boeken en de krant. Maar
moeilijke dingen begreep ik niet. Daar
las ik overheen. Het was niet zo dat ik
niets kon. Een boodschappenbriefje
bijvoorbeeld maakte ik op mijn eigen
manier. Maar ik kon mijn kinderen
nooit voorlezen of helpen met huiswerk.’ En formulieren en bankoverschrijvingen waren echte hindernissen.
[foto laaggeletterd, bijschrift hoeft
niet]
Cursus
Lien deed er uiteindelijk wat aan. Dat

begon toen ze een cursus Engels wilde
volgen, omdat ze graag haar vriendin
in Engeland wilde opzoeken. Ze
meldde zich aan bij ROC Mondriaan.
‘Maar eigenlijk beheerste ik mijn eigen
taal niet goed. Bij Mondriaan wezen ze
me op hun school waar ze volwassenen verder leren lezen en schrijven.’
Ze ging erheen. ‘Dat was best spannend, maar ik wilde het. Ik had echt
het gevoel dat ik dit moest doen.
Eenmaal in de groep merkte ik: ik ben
niet de enige, en ik ben er ook niet zo
slecht in.’ Ze voelde zich er ook snel
thuis. ‘De meeste cursisten waren
jonger en mannen, maar ik vond het
gezellig.’ Lien kreeg twee keer in de
week drie uur les, ‘en ja, we kregen
ook huiswerk mee!’ En het belangrijkste: het werkte. ‘Ik ben zekerder
van mezelf geworden. Nu durf ik veel
meer. Met de trein en met de bus mee
gaan, dat gaat allemaal veel makkelijker.’ Ze heeft nog steeds les. Het
is belangrijk dat ze een of twee keer
per week blijft leren. ‘Je moet het
bijhouden.’
Hindernissen
Niet iedereen die moeite heeft met
lezen en schrijven, doet wat Lien deed.
Soms schamen ze zich ervoor. Of ze
hebben vroeger slechte ervaringen op
school gehad. ‘School’ is dus niet iets
leuks. Vaak hebben ze ook geen drang
om weer lessen te gaan nemen. Ze
hebben geleerd op allerlei manieren
om te gaan met hun problemen met ge-

drukte en geschreven tekst. En zeggen
vervolgens: ik heb het gered zonder
goed lezen en schrijven, dus waarom
zou ik nog naar school gaan?
Lien, die nu als vrijwilliger voor
Mondriaan werkt en spreekuren draait:
‘Dan zeg ik: mevrouw, u weet niet wat
u mist. Dat is echt zo, want ík weet
nu wat zij missen! Je hoeft je er ook
helemaal niet voor te schamen.’
Gelukkig komen er steeds weer nieuwe
cursisten binnen. Soms via een andere
cursus, bijvoorbeeld een computercursus, of via andere mensen: een kennis,
een partner of een personeelsfunctionaris.
Ouderen
Ouderen die niet goed kunnen lezen
en schrijven, hebben daar natuurlijk
nog langer mee rondgelopen dan
anderen. Ze verwaarlozen dat gemis,
vertelt Lien. ‘Dan zeggen ze: “Ik ben
veel te oud om te leren.” Maar daar
is het nooit te laat voor!’ Lien was al
60 toen ze besloot weer naar school te
gaan. ‘En met alleen volwassenen in
de groep is school wél leuk! Je komt

in een kleine groep die bij je past en er
zijn speciale docenten.’
Lien roept iedereen die niet goed kan
lezen of schrijven op, daar iets aan te
doen. Ze vat haar ervaringen samen
met een heel mooie uitspraak: ‘Het is
een aanvulling op mijn leven.’
Doe Weer Mee!
Kent u iemand die niet goed kan
lezen of schrijven? Of denkt u het aan
iemand te merken? Ze weten het vaak
goed te verbergen: ‘Ik ben mijn leesbril vergeten’, of ‘ik lees dat papier
thuis wel’. Let daarom extra goed op.
Eén keer een leesbril vergeten kan,
maar elke keer?
U kunt hen helpen: door samen de
folder van taalproject Doe Weer Mee!
te bekijken, te krijgen via telefoonnummer 0800-0234444, of op de
website www.doeweermee.nl. Van 5
t/m 11 september, tijdens de Week van
de Alfabetisering, rijdt Mondriaan met
een gele Amerikaanse schoolbus door
de gemeenten in Haaglanden. Daar
kunt u ook informatie krijgen.

Verhalentafel Haagse winkels
Op 23 september opent in het Haags Historisch Museum de tentoonstelling ‘Den Haag winkelt’. Aansluitend start op 13 oktober
een Verhalentafel voor senioren, over winkels, supermarkten en
grote warenhuizen in Den Haag.
De Bibliotheek Den Haag zoekt
hiervoor Hagenaars met herinneringen,
persoonlijke verhalen en beeldmateriaal
of objecten (foto’s, posters, verpakkingsmaterialen en facturen) uit Haagse
winkels van vroeger. In deze Verhalentafel maken zij daar samen een kort verhaal van en een digitale (een superkort
filmpje). Ook een bezoek aan ‘DenHaag
Winkelt‘ staat op het programma. De
deelnemers worden begeleid door een

schrijver, een historicus, medewerkers
van het wijkmedia-atelier en vrijwillige
ambassadeurs. Deze Verhalentafel vindt
plaats op zeven donderdagochtenden
(tot 24 november) in de Bibliotheek
Den Haag, Spui 68, cursuslokaal
verdieping 2, van 9.30 tot 12.30 uur.
Deelname is gratis, maar alleen na
inschrijving vooraf bij programmaleider
Heleen Hebly, tel. 06 11 95 32 65, email h.h.hebly@dobdenhaag.nl.

- Sigarenmagazijn De Graaff, een ‘Haagse’ winkel -

Oplage: 60.000 ex.
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Waterbesparing was geen onderwerp de stoepjes moesten worden geschrobd

ilie wer

as in e jaren zestig een z rg

Hoeveel is dat eigenlijk, een miljoen druppels Dat vroeg ik mij
af toen ik las over het
project. Als er zo’n 20
druppels in een mililiter gaan, wat ik zo
schat, dan komt een
miljoen druppels uit
op 0 liter. Eén bad
vol. Voor de oorlog, bij
ons thuis in Gorkum,
was dat een wekelijks
gebeuren op zaterdag.
Doordeweeks ‘wiesen’
- wat niemand meer
zegt - we ons onder de
koude kraan.
Ik ben 91 jaar nu en een merkwaardig soort
oud-Hagenaar. Ik heb in de jaren 1953
1960 in Den Haag gewoond en vervolgens
8 jaar op Cura ao. Maar in 1968 zijn we
teruggekomen en sindsdien wonen we hier,
dus ik ben ook een nu-Hagenaar. Mijn
jeugd bracht ik door in Gorkum (ook wel
Gorinchem), toen een stadje met 14.000
inwoners, met tegen het einde van de jaren
‘30 de befaamde Louis van Rappard als
burgemeester.

o vuil waren we niet
Het zaterdagse bad toen ging uiteraard niet
vol met 50 liter, zo vuil waren we niet. Ik
herinner mij niet in welke volgorde we
baadden, en het zal ook niet met allemaal
in hetzelfde water zijn gebeurd. We waren
met vijf kinderen, telkens twee jaar ertussen. Een ander verschil met tegenwoordig
is dat we nauwelijks gebruik maakten van
een douche. Het water werd verwarmd met
een geyser op gas. De uitlaat, een vierduims pijp, liep vanuit de badkamer door
een gangetje via de fabriek waar we naast
woonden door een venster naar buiten we
zijn dus nooit gestikt of door koolmonoxyde aan ons einde gekomen. Dat curieuze gangetje was zo gemaakt omdat de
fabriekseigenaar ook eigenaar van ons huis
was. Het venster was wat groter geweest,
het diende voor althans enige verlichting

Begrafenis of
crematie?
(070) 324 02 21
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in die halfweg de verdieping tussen twee
slaapkamers gelegen badkamer toen we
daar in 1926 gingen wonen moest elektriciteit er nog aangelegd worden!

De gasfabriek
Het gas werd gemaakt in de plaatselijke
gasfabriek, een oefenschool voor uit te
zenden personeel van de Oostindische
Gasmaatschappij die hier en daar fabrieken
had in Nederlandsch Oost Indië. Vanwege
die opleidingstaak waren alle onderdelen
hier aanwezig: twee kleine kamerretorten
en de gebruikelijke verdere apparatuur
om het gas te reinigen: daar kwam dus
ook teer, ‘lichte olie’ en ammoniakwater
uit, die als zodanig verkocht werden voor
verdere verwerking. En van tijd tot tijd een
hoeveelheid gebruikt ijzeroxyde, grotendeels omgezet in sulfide en/of zwavel. De
grondstof, bitumineuze kolen, kwam per
schip en werd met een kraan met grijpers
op de wal gebracht. Ik heb ooit een lading
kolen vanuit de hoogste stand omlaag zien
vallen toen de kraanman op een verkeerd
knopje drukte zodat de grijper open ging,
wat een tamelijke stofboel gaf. Ook diende
het personeel om in de stad het distributiestelsel in orde te houden apparatuur kon
via loodgieters of ijzerwinkels verkregen

worden, maar het leidingstelsel was de
verantwoordelijkheid van de fabriek.

geschreven we dachten er vooralsnog nauwelijks aan, en milieu was nog decennia
geen onderwerp. Het kreeg ook pas ministerieële overheidsaandacht vanaf 1962.

Heus kraanwater
Water kwam, hoe was het mogelijk, uit de
waterkraan. Gorkum had eigen grondwater, met als bijzonderheid een hoog
mangaangehalte. Er werd dus belucht,
waarbij het zeer donkere mangaandioxyde
wordt gevormd, dat er met zandfilters
werd uitgefilterd, onder toezicht van de
scheikundeleraar als gemeente-chemicus.
Aan besparing dacht men, ten aanzien van
water, eigenlijk niet stoepjes moesten toch
minstens wekelijks worden geschrobd.
Waterclosets waren er in 1926 nog nauwelijks ons toilet bestond toen uit een plank
met deksel, met afvoer in een putje dat
a iep naar een sloot (de Schuttersgracht)
die via enkele ondergrondse delen uitliep
op een stroom (de Schelluinse Vliet) naar
de Giessen bij Giessendam dan was het
water op die route langs natuurlijke weg
gereinigd en kon het gewoon in de Giessen
stromen. Die verbinding heeft tot 1934
bestaan pas toen is er rioolwaterzuivering
gekomen. Kort na 1926 zijn in ons huis
twee complete WC’s geïnstalleerd, dus met
waterspoeling.
Elektriciteit kwam uit Dordrecht, waar in
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lassieke toestanden
- He Gorkumse drinkwa erreser oir in de
egenwoordige ijd -

diezelfde tijd een centrale in gebruik werd
genomen, die weleens geen stroom leverde
het verhaal ging dat er een muis in de generator was gaan zitten, maar terugdenkend
was de stroomleverantie erg goed. Mijn
vader liep nogal vaak hier en daar licht
uit te draaien blijkbaar was stroom niet
goedkoop, want anderzijds was hij er erg
op gebrand dat we goed licht hadden, “om
onze ogen niet te bederven”. Zijn vader
had als architect een oog verloren “op het
werk”, door tegen een uitstekend stuk hout
op te lopen.
Gas als bron voor verlichting heb ik nog
wel gekend, o.a. in de laagste klas op
school in 1926, waarbij het te weinig licht
gaf, zodat het een uurtje voorlezen werd,
zeer tot ons genoegen, maar thuis niet.
Ooit probeerde mijn vader een ballonnetje
ermee op te blazen, maar dat is niet gelukt
daarvoor was de gasdruk te laag.
Zo te zien heb ik weinig over zuinigheid

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

Gorkum was daarop geen uitzondering,
we leefden er, niet alleen door die Schelluinse Vliet, tamelijk lang in enigszins
klassieke toestanden. Nog zie ik (in 1935)
een nieuwe lerares verbaasd opkijken toen
naast de school de stadsomroeper zijn
boodschap kwam roepen. Dat was op het
Stedelijk Gymnasium, dat omstreeks 1930
maar dertig leerlingen had - op 15 leraren
- en dat toch niet werd opgeheven door het
gemeentebestuur. Nu zijn er maar liefst
800 leerlingen. Het was daar vroeger in
Gorkum zoals Pierre van Paassen schreef
in zijn boek ‘De dagen onzer jaren’: we
leefden gezellig op ons bovenhuis.

W.C. Mulder

w.c.mulder@12move.nl
Dit is een bijdrage n.a.v. het milieuproject
‘1.000.000 druppels’ waaraan De OudHagenaar, De Oud-Rotterdammer en De
Oud-Utrechter meedoen.
Zie ook: www.eenmiljoendruppels.nl

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!

LAA

TE WIJL U WACHT!

Wij keuren ‘m GRATIS bij een ‘grote beurt’
Gaslaan 34 (bij Loosduinseweg) – 2562 LJ Den Haag
Telefoon (070) 363 75 50 – 360 33 30

www.autopennock.nl

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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egraafplaats
int etrus’ anden
Als niet-Hagenaar had ik een bijzondere ervaring: de RoomsKatholieke begraafplaats Sint Petrus’ Banden aan de Kerkhoflaan. Hier liggen en worden generaties Katholieke Hagenaars
begraven, tot ex-minister Luns aan toe.
Ik heb er mijn ogen uitgekeken, want deze begraafplaats is
bijzonder. Om te beginnen vanwege zijn neo-Classicistische
vormgeving uit 1830. Deze stijl staat voor recht-toe-rechtaan en symmetrie. Bijna alle paden zijn recht, en de grote
kapel staat keurig in het midden. De gemiddelde Nederlandse
begraafplaats uit de 19e eeuw toont veel minder formeel en
planmatig. Hoe u de Haagse Sint Petrus Banden waardeert
lijkt me een kwestie van smaak. Sommigen zullen haar knus
vinden, op anderen zal haar strakke indeling een volgepropte
indruk achterlaten.
Mooie arcade uit 188
Er is nog meer. Dit kerkhof herbergt een merkwaardig bouwsel, dat ik nog niet eerder op een begraafplaats heb gezien. Het
is een overdekte galerij die de hele breedte van Sint Petrus’
Banden beslaat. Middenin (wéér die symmetrie!) wordt het
bakstenen gevaarte onderbroken door een poort naar een
achterliggend terreintje. Boven deze poort is een torentje
gemetseld.
Ik heb het nagezocht op internet: we spreken over de Arcade
uit 1885. De overledenen liggen hier overdekt begraven. Een
luxe voor de rijken uit de standenmaatschappij van die tijd,
want de graven onder de overkapping zijn zeker niet van de
goedkoopste soort. Dit laatste wordt bevestigd door de prijslijst
op de officiële site van Sint Petrus’ Banden. De site vermeldt
trouwens ook, dat deze begraafplaats in zijn geheel een rijksmonument is.
Over de Arcade wordt ook een bijzonder verhaal verteld.
Helemaal links in zijn galerij staat een stenen beeld van Johannes, de Apostel der Liefde. Op de achterzijde van dit manshoge
beeld is met potlood de volgende boodschap geschreven: op 21
november 1944 werd een onbekende Nederlander achtervolgd
door enkele soldaten van Hitler’s bezettingsmacht. Hij heeft
toen achter Johannes “zijn heil gezocht en gevonden”. Het is
naar mijn informatie niet duidelijk of dit ook echt zo is gebeurd. Zo niet, dan hebben we hier een van die mooie legenden
waar het Rooms Katholieke geloof zo rijk aan is.
Waarom ik er was
O ja, waarom ik op Sint Petrus’ Banden was?
Voor een gewoon graf van een gewone Haagse vrouw:
Hendrika Theresia Klazina Daum-Vink, gestorven op 10 april
1931. Zij was de echtgenote van de Nederlandsch-Indische
romanschrijver P.A. Daum, en heeft haar man ruim 32 jaar
overleefd. Daum wordt al jaren erkend als een subtopper in
de Nederlandse literatuur, en was net als zijn vrouw een rasHagenaar. Maar dat is misschien iets voor een andere keer.

Wout Visser

l f n

Leusden
wvisser.leusden@tiscali.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributiepunten. Toezending is mogelijk voor € 49,90 per
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.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.

Nog een tweede Hyacintschool
In nummer 14 van De OudHagenaar stond een oproep
van mij voor de re nie van
klas 1947-1954 van de Hyacinthschool B in Den Haag.
Die wordt op 18 september
gehouden. Inmiddels is er nog
een andere re niedag gepland
op 29 oktober, van de klassen
1945 1952 en 1946 1953.
Ook daarvan is een aantal leerlingen nog niet gevonden. Zij
kunnen zich melden op mijn
e-mailadres, net als degenen
die meer informatie over de
re nies willen hebben. Het
spreekt voor zich dat wie niet
kan op de 18de ook welkom is
op de 29ste.

Douwe Leij

Vlaardingen
douwe.leij@planet.nl
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Alleen met mijnpunten
De brief van C.J. van der Burg uit Heerhugowaard in De Oud-Hagenaar van 9 augustus is me
uit het hart gegrepen. Ik ben kort voor de oorlog
in Heerlen geboren, waar mijn vader werkzaam
was als wiskundeleraar aan her Bernardinusgymnasium. Net als de ABP-ers later werden
wij ook achtergesteld bij de mijnwerkers en
niet te vergeten de beambten van hoog tot laag
die bij de mijn werkten. Mijn moeder werd er
helemaal wanhopig van dat ze voor ons gezin (6
kinderen) niets kon kopen, want op praktisch elk
artikel stond: alleen met mijnpunten. Alsof mijn
vader niet ook een nuttig lid van de maatschappij was! Het was zo erg dat mijn moeder, toen
mijn kleine zusje ging lopen, ze langs de deuren
moest om te bedelen voor een paar schoentjes.
Terwijl ze er natuurlijk wel geld voor had. Deze
situatie duurde tot ver na de oorlog. In 1950 zijn
mijn ouders met ons naar Amsterdam verhuisd,
vooral om de kinderen te kunnen laten studeren,
maar vast ook omdat mijn moeder daar eindelijk
net als ieder ander kon kopen wat er nodig was.

Mevr. A.L.Schutgens

Leidschendam
als @casema.nl
--------------------------------------------------------Oppassers gezocht
Van 1954 tot 1959 woonden wij aan de Koninginnegracht, familie Spijkerman. Je moest
door een smalle gang tussen twee panden
(naast garage de Wittebrug, Volkswagen) naar

Uitgever
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Administratie
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097 (di. 10.00 - 16.00 uur)
Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

re nie in september
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de huisdeur, trap op, links eetkamer, rechtsaf
eerst de keuken en doorlopend de huiskamer in
van waaruit je zicht had op de gracht. Als mijn
ouders uit wilden werd een oppas betrokken
van studentvereniging Kriterion. Van één gezin
kwamen steeds broers kon de een niet kwam de
ander. Totdat de jongens er niet waren en er nog
een zusje was maar die was pas 16. Omdat mijn
ouders intussen zo’n goed contact hadden met
de familie van al die oppassers, vond de vader
van het gezin goed dat de dochter kwam, maar
dan moest mijn vader haar wel thuis brengen.
Zij heette Marleen en één van haar broers heette
Jan. Mijn moeder zorgde altijd dat er warm eten
voor hen was en allerlei snoeperij. Ze kwamen,
dat begrijpt u, graag.
Weet u welke familie ik bedoel? Zou enig zijn
om van hun kant te horen hoe zij de oppasbeurten bij ons gezin (vader, moeder, zoon (Dime) en
dochter (Maud)), ervoeren en natuurlijk ook hoe
het hen is vergaan.

Maud M. Vles-Spijkerman

Voorburg
vles@casema.nl
--------------------------------------------------------Ermelostraat
Ons gezin heeft tot 1960 in de Ermelostraat
gewoond, op nummer 9, dus het gedeelte tussen
de Nunspeetlaan en de Harderwijkstraat. Mijn
ouders waren voor zover ik weet de eerste bewoners van nummer 9, toen deze huizen in 1932
of 1933 werden opgeleverd. De precieze ople-

Advertentiecombinaties
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De
Oud-Utrechter (oplage 50.000). Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties
mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

verdatum is me niet bekend. Mijn zuster Joke is
er in 1939 geboren en ik in 1947. In juli 1960 is
onze vader plotseling overleden. Joke trouwde
in oktober van dat jaar nog ‘uit huis’, maar per 1
november 1960 heeft mijn moeder een kleinere
woning betrokken in Morgenstond. Onze jeugd
in de Ermelostraat is voor mijn zuster en mij een
heel dierbare tijd geweest.
Helaas hebben we (vrijwel) geen foto’s uit die
tijd van de straat en zijn bewoners, maar zouden
er graag over beschikken. Wie kan ons daaraan
helpen? Foto’s, of scans, afdrukken, kopieën,
alles is goed.
Wat wij zelf al aan foto’s hebben is voor geïnteresseerden uiteraard ook beschikbaar. Het gaat
ons daarbij dus vooral om het eerste gedeelte
van de Ermelostraat, tussen de Nunspeetlaan
(met in ‘onze’ tijd op de ene hoek ‘bakkertje’ Poot en daar tegenover melkwinkel Van
Leeuwen) en de Harderwijkstraat (waar op de
ene hoek een winkel was die van alles verkocht:
huishoudelijke artikelen, maar ik heb er ook
mijn eerste hengel gekocht, de naam weet ik
niet meer op de andere hoek kwam kruidenier
Potuyt, die er nog lang, tot in de jaren ‘80 of nog
later, heeft gezeten).
Behalve foto’s zijn we ook zeer geïnteresseerd
in verhalen en anekdotes uit de straat in die tijd
(1932-1965).

Willem van Helden

willem.van.helden@gmail.com
---------------------------------------------------------

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
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Contact-informatie
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl
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irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl
Administratie
kim@deoud-hagenaar.nl
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
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Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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06 - 23700323
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(070) 4275097
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Cursus iets doen
aan hoog gehalte
cholesterol
HWW org start in samenwerking met een di tist van
Liv voeding- leefstijladvies op donderdag 22 september 2011 een cursus van
twee bijeenkomsten voor
mensen met een verhoogd
cholesterolgehalte.
De tweede cursusdag vindt plaats op
donderdag 29 september. De cursus is
bestemd voor mensen die hun voeding
willen aanpassen, maar onvoldoende
weten hoe dit moet. Tijdens de cursus
komen verschillende onderwerpen aan
de orde. Afhankelijk van de vraag van
de cursisten kan informatie gegeven
worden over het gebruik van goede en
slechte vetten, gezonde en ongezonde
tussendoortjes, de maaltijdbereiding,
etiketten lezen en het uit-eten of
eten op feestjes. Het is vooral een
praktische cursus waarbij ook een
actieve bijdrage van de cursisten
wordt gevraagd. Er zal ook schriftelijke informatie in de vorm van folders
worden meegegeven.
In Op de Laan
De cursus wordt gegeven in Woonzorgcentrum Op de Laan, Laan van
Meerdervoort 110/112 in Den Haag
van 10.00 -12.00 uur. De cursus
bestaat uit twee bijeenkomsten van
twee uur. De kosten van deze cursus
bedragen 10. Bel voor informatie of
aanmelding met het cursusbureau, telefoon: (070) 379 57 85 of u kunt zich
aanmelden via www.hwwzorg.nl

erst
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rnalijn w nge eenscha
eren in Harnasch l er
Nederland vergrijst steeds verder. Niet alleen neemt het aantal ouderen toe, men wordt gemiddeld
ook steeds ouder. Maakten vroeger veel 60-plussers de stap naar het bejaardenhuis, tegenwoordig
woont het overgrote deel van de ouderen zelfstandig. En wil dat tot op hoge leeftijd blijven doen –
alleen of in groepsverband met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.
Een mooi voorbeeld van zo’n woongemeenschap voor senioren is de
nieuw opgerichte woongroep Nevel
Nemas uit Delft. De leden van de
woongroep krijgen straks ieder een
eigen ruime woning in de Kornalijn in
de Harnaschpolder. Dit gebouw is nu
nog volop in aanbouw en wordt naar
verwachting begin 2012 opgeleverd.
De woongroep is op zoek naar nieuwe

leden, die zich willen aansluiten bij de
woongroep.
etrokkenheid
In onze samenleving is steeds meer
behoefte aan betrokkenheid bij elkaar.
De leden van de woongroep willen
een goede buur zijn voor de anderen
in de woongemeenschap en daarmee
de zelfredzaamheid van zichzelf en

ander leden van de groep bevorderen. Maar ze willen ook hun privacy
behouden. Wonen in groepsverband
biedt uitstekende mogelijkheden dit te
laten samengaan. Er samen eens op uit
te trekken, een schouwburg/ museum
bezoeken een hobby beoefenen. Actieve 55-plussers dus. Kortom er voor
elkaar te zijn.

it e kleren ij r test
ij de start van het parlementaire jaar op dinsdag 6 september, zal AN O-directeur Liane
Den Haan onder het motto ‘Ouderen worden uitgekleed!’ een brandbrief overhandigen aan
de woordvoerders ouderenbeleid van de Tweede amer.
Dit om aandacht te vragen voor de ernstige gevolgen die het beleid van het
huidige kabinet heeft voor de positie
van senioren in de samenleving.
org baart zorgen
De koopkracht, de mobiliteit en het
zelfstandig wonen van senioren staat
onder druk. En ook op de ouderenzorg
baart de belangenorganisatie voor
senioren zorgen.
De overhandiging van de brandbrief

gaat gepaard met een ludieke actie.
De ANBO-bus krijgt een prominente
plaats op het Plein bij de ingang van
de Tweede Kamer. Daarbij een podium
met aan weerszijden twee reusachtige
opblaasbare naakte en levensechte
poppen.
De daad bij het woord
En een aantal senioren zal het motto
letterlijk uitdragen door zich op het
Plein uit te kleden.

Alle senioren uit de regio zijn van
harte welkom om de actie te ondersteunen. Van13.00 tot 14.00 uur. Verzamelen rond 12.45 uur op het Plein te
Den Haag.

tv stelt veel kijkers erg tele r

Het Ouderenfonds hoort de laatste weken steeds meer geluiden van ouderen die zich mateloos ergeren aan de tv-programmering in de zomer. avoriete programma’s liggen stil en wat
er wel op televisie te zien is zijn veelal herhalingen.
Juist voor de groep ouderen is dit een
heel vervelende situatie. Zo zijn veel
ouderen in de zomermaanden vaak
extra eenzaam. Terwijl zij zelf thuis
blijven, gaan familie en vrijwilligers
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van welzijnsorganisaties doorgaans
wel op vakantie, waardoor het bezoek
stokt. Een boeiend, gevarieerd televisieaanbod zou dan ook zeer gewenst
zijn om de stille avonden toch op een

Meneer Bennik

gezellige manier door te brengen.
Het Ouderenfonds heeft daarom vorige
week in een brief aan zowel aan de
publieke als de commerciële omroepen

nadrukkelijk gevraagd hier volgend
jaar met de zomerprogrammering
rekening mee te houden. Natuurlijk
begrijpt ook het Ouderenfonds heel
goed dat de nieuwste shows niet in de
zomermaanden worden uitgezonden,
maar in het huidige bedroevende
aanbod moet toch verbetering kunnen
worden aangebracht.

Nieuwe leden gezocht
Het aantal appartementen dat de
Kornalijn biedt voor de woongroep
is groter dan het huidige aantal leden.
De woongroep zoekt dus nieuwe
leden voor de nog (13) beschikbare
woningen.
Heeft u belangstelling neem dan
contact op met de voorzitter van
Nevel Nemas-Herman Kok of met
de Vestia Delft. Op de website van
de woongroep vindt u ook meer
informatie over het project. Zie www.
nevel-nemas.nl Telefoon voorzitter:
015 3696528

Victor Meijer leest
zijn 2 0ste column
Victor Meijer leest komende
vrijdag 1 augustus voor de
2 0ste keer zijn radiocolumn
op adio West.
De Haagse dichter is elke vrijdag te
horen in de Middagshow waar hij op
geheel eigen wijze, en op rijm, zijn
visie geeft op de gebeurtenissen van
die week. Ron Davids presenteert de
Middagshow. Hij verheugt zich elke
week weer op de radiocolumn van de
poëtisch aangelegde Haagse poelier.
Meijer brengt zijn terugblik op de week
op rijm en in onvervalst Haags. Ron
rekent voor: “250 columns, dat is dus
bijna vijf jaar lang. En al die jaren heeft
Victor geen week gemist!”. Daarmee
is de vrijdagse column een niet meer
weg te denken, en dat blijft nog wel
even zo, want Meijer heeft toegezegd
door te gaan tot hij de duizend vol heeft
gemaakt.
Uitzendtijden
De 250ste column is live te beluisteren
op vrijdag 19 augustus tussen 14 en 16
uur in de Middagshow op 89.3 Radio
West. Deze en eerdere columns zijn na
de uitzending ook te vinden op:
www.westonline.nl.
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Kom kijken
in onze mooie
showroom!
Keuze uit mooie eetkamers

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

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

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
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

...hebben ruimte voor nieuwe
patiënten bij zowel de tandarts
en/of de mondhygiëniste!

www.cuvo.nl

Het team op de Ieplaan en het Rijswijkseplein bieden tandheelkundige zorg variërend van reguliere tandheelkundige
behandelingen tot prothetische behandelingen zoals het
plaatsen van gebitsprothesen.

Nieuw bij u in de buurt

Bon Bon,
Bon Nuit

Graag verwelkomen wij u op de Ieplaan 2 of het Rijswijkseplein 56 te Den Haag. Loop gerust eens binnen voor informatie
of om u in te schrijven als patiënt.
Voor afspraken kunt u contact opnemen met ons centrale
afsprakenbureau op het gratis nummer 0800 633 46 28

slechts € 12,50

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

w ww. m e d im o n d zo r g .nl

Tel. (070) 346 95 71

specialist

• Lange pantalons
• Sportbroeken
• Heren hemden
korte en lange mouw
• Slips/singlets div.
kleuren leverbaar.
• Directoires uitsluitend
op bestelling
Bon Bon, Bon Nuit leverbaar per 6 stuks.
Dames kamisoles
Ana na s s t ra a t 1 • leverbaar.
2564 SL Den Haag • Heren pyjama’s
tel: 06 517 573 74 • Taille slip wit, kleur op
bestelling!
• Dames pyjama’s
Ook
voor een • Dames nachthemden
maatje En nog veel meer!!
groter. Speciale vragen/
wensen, stel ze gerust!!

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 23 augustus 2011

pagina 5

chillen er as it e chil erswijk
Vader, moeder, negen broers, een kat, een hond en ik verhuisden in negentienvierenvijftig naar de
Haagse childerswijk. We betrokken de eerste en tweede etage in de oningstraat, het gedeelte
gelegen tussen de arallelweg en de Hoefkade, boven een garage met een benzinepomp voor auto’s
en een handbenzinepomp voor bromfietsen. De eigenaar van de garage zou binnen enkele jaren
overlijden. Een paar weken voor zijn dood, nadat ik hem een hele poos niet had gezien, zag ik zijn
vrouw lopen, gearmd met een oude man. Is dat uw vader, buurvrouw
Wist ik in mijn kinderlijke onwetendheid wat kanker was?! In onze straat,
toentertijd geplaveid met klinkers,
ook wel kinderhoofdjes genoemd,
reed nog de tram, lijn tien. Er was een
kruidenierswinkeltje: de vrouw stond
achter de toonbank en de man reed
de melkwijk. Hard werken en lange
dagen. De zuivelproducten werden
per bakfiets bezorgd en later per gemotoriseerde opvolger op drie wielen
met een cabine zonder deuren. Altijd
frisse lucht. Kort nadat de melkboer
met aow ging, is zijn vrouw overleden. Hijzelf bezweek een jaar later
aan een hartaanval. Verder waren er
een paar andere winkels en bedrijfjes.
Mijn vader had een duiventil en soms
onenigheid met andere duivenhouders
over het vangen van een duif.
Hij was sterk
Of Bas voor onze komst in de Koningstraat al de schillenboer in de wijk
was, weet ik niet meer, maar op een
dag zag ik hem voor onze deur naast
zijn overvolle schillenkar met paard
ervoor,geïrriteerd kijken naar een
scheefstaand wiel. Hij riep naar Gijs,
de automonteur, om hulp. Die kwam
en wist meteen wat hij moest doen.
Hij pakte het wiel beet en tot mijn
verbazing draaide Bas zich met zijn
rug naar de kar, zakte door zijn knieën,
pakte met zijn beide enorme handen de
onderrand van de wagen en tilde hem
omhoog, alsof het niets te betekenen
had. Gijs drukte stevig het wiel aan en
na wat getimmer was het karwei klaar.
Toen was Bas nog een zware, sterke
man van rond de dertig, gebogen
schouders, met handen als kolenschoppen en een pet op. Nog zie ik
in gedachten het volgende tafereel,
gedurende jaren een dagelijks ritueel
voor Bas: hij loopt naast de schillenwagen, klakt met zijn tong, pakt de

vrouw er vandoor was gegaan en hun
kind had meegenomen. Het heeft heel
lang geduurd, voordat hij het had verwerkt. Veel later had hij een vriendin,
die weleens met hem meereed op de
bok. Maar ook die relatie liep stuk.
De jaren verstreken en Bas bleef schillenboer. Ik ging zelfstandig wonen in
een ander gedeelte van de stad. Soms
ging ik naar Frankrijk liften, met of
zonder geld. Ook ben ik een jaar in
Australië geweest. Ik vertrok met vijftig gulden in m’n portemonnaie.
Nadat ik terug was uit Down Under,
zag ik Bas af en toe, wanneer ik op
bezoek was bij vader en moeder. Midden jaren zeventig is hij gestopt als
schillenboer. De vooruitgang zorgde
voor de achteruitgang van Bas. Dus
de uitkering in om er nooit meer uit te
komen. Om wat bij te verdienen handelde hij in zadels en paardentuigen.
Zijn paard heeft hij gehouden, totdat
het dier van ouderdom stierf.

teugels van het paard, dat onmiddellijk
reageert door de kar rustig een dertigtal meters voort te trekken. Bas grijpt
twee grote emmers aan de hengsels
beet en gaat daarna een huis binnen.
Het duurde niet lang of Bas dronk
regelmatig koffie en thee bij ons en
soms at hij gewoon mee. Zo was mijn
moeder. Als iemand honger had, gaf
ze die mens te eten. Had iemand geen
geld voor schoenen, dan gaf ze die
mens een paar schoenen, als ze de centen ervoor had. Die had ze natuurlijk
niet altijd met elf kinderen. Maar wat
ze altijd had, was haar grote hart en
medeleven met een verdrietig mens.
Een echte volksvrouw was ze, het hart
op de tong en liefde voor de medemens, zonder sentimenteel te zijn.
Moeder keek niet naar kleur. Ze kende
de woorden allochtoon en autochtoon
niet. Emancipatie was ook een woord,
dat ze niet wist. Voor moeder was
iedereen gelijk. En zonder opleiding was ze manager van een groot
gezin,bestaande uit twaalf personen.
Tegenwoordig is het zo, dat als een
mens honger lijdt, eerst een politieke
partij opgericht moet worden, er een
subsidieregeling moet komen en
hiervoor moet dan een bik ambtenaren
worden opengetrokken. Tja tegen
die tijd is die hongerende mens dan
allang overleden.

Hij liep gebogen
Na een tweede verblijf in Australië
van vier jaar, nu met vriendin en zoon,
gingen wij op de Hoefkade bij de
Haagse Markt wonen, nog net in de
Schilderswijk. Een aantal jaren later
liep ik Bas op de markt tegen het lijf.
Gebogen, pet op en duidelijk door
verwaarlozing veel ouder geworden.
Hij stonk niet meer naar de schillen,
maar wel naar zuur en te lang gedragen ongewassen kleding. “Hoe gaat’ie,
pik?” En meteen erop volgde: “Wat ’n
fijn wijf was je moeder toch! Ze was
altijd zo goed voor me. Ik kon altijd
mee-eten.”Ja, zo was mijn moeder,
altijd geven. Ze had zoveel gegeven,
dat er op het einde van haar leven niets
meer van haar over was: blind, niet
meer kunnen lopen en zwaar op dieet
vanwege de suiker.
Bas beloofde ik naar zijn dieren te

Hij werd verlaten
Maar terug naar Bas. Hij was een lieve, eenvoudige man met een nadeel
hij stonk naar schillen. Op een dag
kwam ik van school thuis en hoorde
Bas in de huiskamer snotteren. Binnen
zag ik die grote, sterke man voorovergebogen met zijn gezicht tussen z’n
handen op een stoel zitten. “Moeder,
waar heb ik dat aan verdiend?” Mijn
moeder antwoordde: “Je bent te goed,
Bas!” Daarna vertelde ze, dat Bas’

- S hillenboer me aard en
wagen ho osho H -

komen kijken in de Lepelaarstraat.
Ik ben inderdaad langs geweest. Hij
had een pony, twee geitjes, kippen en
konijnen. Het was een miniboerderijtje
met schuur en al en het bevond zich
op een plek waar eens een huis had
gestaan. Elke dag ging hij naar z’n
“kinderen.” Op zekere dag kwam ik
hem op de Hoefkade tegen en de tranen stroomden hem over het gezicht.
Gewetenloos tuig had enkele dieren
gedood en de rest verjaagd. Sindsdien
hield hij geen dieren meer.
e had met hem te doen
Bas woonde in bij een vrijgezelle
vrouw op de Parallelweg, vlak bij
mij om de hoek, schuin tegenover de
markt. Riet was een kleine, gezette
vrouw met een erfelijke hartafwijking.
Ze had Bas in huis genomen, omdat ze
met hem te doen had en ook wat extra
centen kon gebruiken. Samen hadden
ze een oude bakfiets, waarmee ze oud
ijzer ophaalden. Het was gekkenwerk
vanwege haar hartprobleem en hij
was diabeticus. Regelmatig zag ik hen
tegenover hun huis in de weer met
koelkasten en alles waar wat aan te
verdienen was. Ze waren voortdurend
aan het slopen, het ijzer scheiden van
materialen zonder enige waarde. Zowel Riet als Bas zaten dan altijd onder
zwarte smeer. Riet klaagde regelmatig, dat het te zwaar voor haar was.
“Kap er dan mee,” zei ik soms. “Nee,
dat kan ik die knul niet aandoen,”
antwoordde ze steevast. “Hij heeft dan

helemaal niets meer omhanden.”
Later kochten zij een oude Mercedes
met een open bak. Na een jaar heeft
Riet de wagen toch maar verkocht.
Ze kon het lichamelijk niet meer
opbrengen. Bas had niets meer te doen
en je zag hem zienderogen achteruitgaan. Tenslotte was er van Bas ook
niets meer over: zwaar suiker, kapotte
benen, een broek aan waarvan de
gulp altijd open stond, drie tanden in
z’n mond en de pet op, die helemaal
glansde van het vet.
Wegens de stadsvernieuwing zijn wij
verhuisd naar de rand van Den Haag
en wel naar Loosduinen. Maanden
ben ik niet meer op de Hoefkade
geweest. De eerste keer, dat ik een
kijkje ging nemen, ben ik naar Bas
en Riet gegaan. Maar zij woonden er
niet meer. Ze waren beiden overleden.
Wat nog aan hen herinnerde, waren
de nog zichtbare olie vlekken van het
slopen van oliekachels en koelkasten
voor hun nu door andere mensen
bewoonde huis. De nieuwe bewoners
bleken Somaliërs te zijn. Kleurrijk
Nederland! De Schilderswijk was al
generaties lang kleurrijk en dat zal
het nog voorlopig wel blijven, met of
zonder allochtonen. H , wat een rot
woord! Vermoedelijk verzonnen door
een hoogopgeleide intellectueel van
linkse huize.

Paul van Dijck

ptvand ck@ iggo.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
Duinhage

Loosduinen/
Segbroek

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Wijndaelercentrum

in

-

kwaliteit





atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

-




Loosduinen

CoornhertCentrum

Escamp

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

wijndaeler entrum nl

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







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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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euw

Behandeling
aan huis

Een team van
prothesespecialisten

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
Zomerse midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) -

Laatste kans!
→ Levensverhalen

→ Fotografeer met je
(klein)kind

Schrijven over je eigen ervaringen
Marijke Veening

Barbara Smeenk

8x

Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
Koorenhuis Centrum

€ 161,

00

Start 15-11-2011

→ Kunstgeschiedenis
Klassieke beeldhouwkunst
Astrid Huitker

8x

Zaterdag 10:00 - 12:00 uur
Koorenhuis Escamp
Start 17-09-2011

€ 174,

€ 63,

00

Start 15-10-2011

Bekijk 370 andere cursussen op www.koorenhuis.nl

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.

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

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

el voo

John de Groot

e
o

ee

en v n een
no
e.

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Inboedels

won ngontru

ng

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook
CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij
overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd.

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

06-53621962 / 070-3238260

Veilig & Zeker in het verkeer

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.
Bel voor een afspraak 070 3830473.

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
06-01-2011 11:34:26

Het oplossen van:

Opstartproblemen
Hard- en Software problemen
E-mail en Internet problemen
Verwijderen van Virussen en/of Spyware
Opschonen PC
Overzetten Data o.a. muziek, foto’s, etc.
Herinstallatie Windows
Verkoop van PC’s, Laptops, etc.

w w w.deoudebrouwerij.nl

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
•
behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

4x

Zaterdag 10:00-11:30 uur
Koorenhuis Centrum

00

Overnachten
in stijl...

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
Service, Reparatie en Onderhoud

’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.

aan huis

BEZOEKADRES:
(belt u even van te voren)
Koperwerf 28, 7e etage, Kamer 705, 2544 EN Den Haag
Adm: 070 - 3097321, Rep: 070 - 3097327, Mob: 06 - 28424020

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

Onderhoud verlengt de levensduur van uw PC

Ma. t/m Za. van 8.30 - 17.30 uur en Ma., Wo. & Do. van 19.00 - 21.30 uur. www.revi-computers.nl. KvK.nr.: 27268516

Lezersaanbieding

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

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

Vraag ook naar onze
haal & breng reizen

Traplift huren?
Alleen bij de beste!

buitentraplift
Informeer mij vrijblijvend over de
traplift rechte trap
traplift met 1 of 2 bochten

De fiscus betaalt mee, ook bij huur!

(Dhr/Mevr)

BEL GRATIS 0800-0228 -700
(toestel 2358)

Adres
PC

www.stannah.nl - info@stannah.nl

Plaats

’s Werelds meest gekozen en
gewaardeerde traplift.

Opsturen in een envelop zonder postzegel naar: Stannah
Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim.

Telefoon

Afd2358

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 23 augustus 2011

ew st leven et

e ingen

Vlak na de oorlog ben ik geboren, in 1 8. Er was nog niet veel in die tijd, geen wasmachine,
koelkast, ook nog niet veel geld. Niet dat er echte armoe was, maar het was wel de tijd van
alleen limonade op zaterdag, en ronde koeken van imon de Wit.
In het huis waar wij woonden, de
Harteveltstraat, bewoonden wij de
bovenetage. Beneden woonde een
andere familie. In die tijd werd
er zeker zuinig omgegaan met
energie, er was ook geen badkamer
in dit huis, wassen deden we in de
keuken aan het aanrecht. Omdat
wij vlak bij het strand woonden,
gingen we vaak naar het strand, en
als mijn broer en ik dan thuiskwamen gingen we om de beurt in
de teil. Mijn moeder warmde het
water op in een ketel op het fornuis
en dan werd de teil gevuld. Ik
mocht eerst want ik was de oudste,
mijn broer moest na mij want die
was pas een jaar of 5... .

groenten uit het seizoen, de melk
werd dagelijks gekocht bij de
melkboer die aan de deur kwam.
Er bleven dus nooit restjes over!
Dat kon ook niet, want er was geen
koelkast. Er werd dus zeer bewust
ingekocht, ook omdat geld kostbaar
was in die tijd. Er waren ook geen
supermarkten, alleen maar kleine
winkeliers. Die zijn helaas bijna
allemaal verdwenen.
Wat betreft de verwarming was er
alleen in de huiskamer een kleine
potkachel, die elke ochtend moest
worden aangestoken met houtjes
en daarna met cokes. De rest van
de kamers was ’s winters gewoon
koud!

tinkende kookwas
De was werd gedaan op het fornuis,
werd eerst gekookt. Dat stonk. En
daarna werd de was uitgewrongen
met de hand en opgehangen in de
gang en het trappenhuis.
Die geur kan ik nog
steeds voor me halen,
ondanks dat het al 50 jaar
geleden is. Later werd er
heet water gebracht door
Joop de Waterbaas, uit de
Maaswijkstraat. En nog
later kwam er een soort
wringer, dat maakte het
hele wasgebeuren (altijd
op maandag!) iets gemakkelijker voor mijn moeder.
En natuurlijk werd alles
zelf gemaakt, appelmoes,
krentenbrood, alleen

Een echte douche
Toen wij in 1959 gingen verhuizen
naar de Stevinstraat, was het ineens
heel anders, we kregen een echte
douche! Maar reken maar niet dat
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we daar elke dag onder mochten,
alleen in het weekend! En er
kwamen een wasmachine en een
koelkast! Leve de vooruitgang!
Maar ’s winters bleef het koud
in de slaapkamers, want ook
hier werd alleen gestookt in de
huiskamer, de schuifdeuren gingen
dicht in de winter. De kolen werden
gebracht door de kolenboer en in
een hok op het balkon opgeslagen.
Elke ochtend moest de kachel weer
worden aangemaakt. Later kregen
we een gashaard, dat was genieten!
Maar ik kan me nog de kou herinneren bij het leren in de winter, de
ijsbloemen op de ramen en alleen
m’n rug een beetje warm door een
straalkacheltje. En later, toen ik
uitging en op mijn Mobylette naar
huis reed in de snijdende wind,
lag er een kruik in mijn bed, maar
ondanks dat was
ik tot op mijn

botten koud! Niet meer voor te
stellen tegenwoordig, met al die
verwarmde huizen.
Ja, en nu in deze tijd zijn het nog
steeds deze herinneringen die mij
heel zuinig doen zijn met energie,
lichten uit in kamers die je niet
gebruikt, de verwarming op tijd
uit, koelkast niet te hoog zetten en
wassen met beleid! Het is lastig,
want je wordt heel erg verleid door
alle moderne dingen, maar ik leef
heel bewust met oude dingen en
koop niet al die grote LCD TV’s,
dure koelkasten, iPod’s e.d.
Dat is een bewuste keuze, mede
bepaald door mijn jeugdervaringen
in de jaren ‘50 en ‘60!

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com
- i ons familiefo o album, an de
ijf iger en zes iger jaren in de
Har e els raa en de S e ins raa

Met een leuk praatje erbij over de band of artiest

icitia

eneer Van Velzen raai e hits in

ij het lezen van het artikel over Amicitia in het Westeinde van Den Haag kwamen zeer leuke herinneringen boven. Als nozem van 16-1 jaar gingen wij er op zondagavond dansen op muziek van de
plaatjes draaiende meneer Van Velzen. Hij stond daar op het grote hoge podium voorzien van een klein
tafeltje met een pick-up en een koffertje platen en draaide als volleerde DJ (de eerste!) de hits van die
tijd en deed er dan ook nog een leuk praatje bij over de band of artiest.
Meneer Van Velzen wisselde dat prima
af met rock and roll en schuifelmuziek.
Lekker jiven met je favoriete meisje en
schuifelen met weer een ander. Je dook
dan wang aan wang helemaal in die
pettycoat die destijds het modebeeld
bepaalde. Heerlijk.
Het mooiste moment van de avond
was dat de dames een heer moesten
vragen. De boys die niet konden of
wilden dansen vlogen naar het toilet
of de toog om een biertje te halen. Ik
bleef altijd spannend wachten of er
interesse was. Gelukkig kon ik aardig
uit de voeten op de dansvloer en er
was altijd wel een dame die lekker

wilde jiven. Als dat dan ook nog jou
mooiste meisje was stond het kippenvel op je armen als ze op je af kwam.
Na enkele weken kwam dan steeds
hetzelfde meisje je halen. Of ze alleen
maar wilde dansen ben ik nooit achter
gekomen want de keus was groot. Om
met Wim Zonneveld te spreken: Jantje
gaat en Pietje komt.
The ellow ive
Enkele jaren daarna kwam ik in contact met een paar vrienden die muziek
maakten en een zanger zochten voor
hun band The Fellow Five. Er was
een zanger maar dat ging niet goed. Ik

was en ben nog steeds gek van muziek
maken, dus de zanger was geboren. Er
werd ink geoefend en het ging goed.
De band bestond uit Bob Verschoor,
Harrie Votel (ja, de broer van en drumt
nog steeds in diverse bands), Ton van
der Hulst, Rob Swennes en ik Chris
Dijkman. De vader van Ton was onze
manager en zorgde al snel voor optredens in diverse dansgelegenheden in
Den Haag e.o.
Zo traden we op bij van Peter van Velzen op de Varkensmarkt op zaterdagavond en zondagavond bij de andere
Van Velzen in Amicitia. De plaatjes
waren vervangen voor live muziek.

- ellow i e -

Waar ik eerst danste op de vloer stond
ik nu op het podium om de mensen te
zien dansen. En het was vol hoor op
zondagavond. Kortom, mooie herinneringen aan deze zaal en als ik nu als

65 jarige door het Westeinde rijd denk
ik er altijd even aan terug.

Chris Dijkman

uiertje@gmail.com
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In de oostelijke mijnstreek heerst een heel ander

a

Dick Schuurhof uit Heerlen las met veel plezier en genoegen de bijdrage van Wim
Balijon (nr 13) over diens verhuizing met het ABP van Den Haag naar Heerlen en het
uit het hart gegrepen verhaal van Peter Petit daarover (nr 15). Hij herkende heel
veel in beide verhalen en doet hier nu z’n eigen relaas.

umanistische tichting
eschut en roepswonen
orenstraat 17 , 513
en aag
g

g
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a
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aag

a g
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Woon entrum ag ag be indt i in de Wa
genstraat middenin et entrum an Den Haag
Door de ele tram en buslijnen die door et en
trum lo en is de bereikbaar eid uitstekend Alle
belangrijke oor ieningen liggen o loo afstand
r ijn
woningen en er is een grote daktuin
ewoners kunnen a ter et gebouw gelegen
arkeer laatsen uren
ag is gelegen aan de S ermerstraat
et et o enbaar er oer is et om le makkelijk
te bereiken De belangrijkste winkels ijn om de
oek in de etje Wolffstraat Het woon entrum
eeft 3 driekamerwoningen an a 70 m2
erdeelt o er drie etages

Woon entrum
a gg ligt aan de
o turnestraat al erwege et oude dor s en
trum an Loosduinen en ijkduin
loo afstand
be inden i winkels r is arkeergelegen eid
rondom et woon entrum Het entrum eeft 5
woonlagen en be at 76 twee en
25 driekamerwoningen

is gelegen aan de eresteinlaan
in de wijk ouwlust et et o enbaar er oer
is et om le makkelijk bereikbaar elangrijke
oor ieningen oals le ensmiddelen aken ijn o
loo afstand gelegen Het gebouw be at 36 twee
kamerwoningen

Woon entrum a a
a a be indt i aan
de Tak an oort lietstraat Het o enbaar er oer
be indt i o korte afstand an et om le De
belangrijkste winkels ijn o onge eer 0 minuten
loo afstand Het woon entrum eeft 37 drieka
merwoningen an a 75 m2 en drie tweekamer
woningen an a 66 m2

Mijn naam is Dick Schuurhof. Ik was één van de
velen, beter gezegd weinigen, die verplicht werden
overgeplaatst naar Heerlen ik was “kwartiermaker”.
Velen zullen zeggen: “had dan binnen het Haagje
gesolliciteerd, dan hoefde je niet hé?”
Welnu ik was inmiddels getrouwd (in 1963) en we
hadden ons eerste kind nog geboren in het bekende
“Westeinde”. Ik kon inderdaad werk vinden tegen
pakweg .600 minder per maand! Een keuze was er
in feite niet.
Gedwongen
Hoe begon het allemaal? Welnu het staat me nog
duidelijk voor de geest. Plotsklaps verschenen er
verhalen in de Haagsche Courant, dat er sprake
van zou kunnen zijn, dat het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (tot 1 januari 1966 Pensioenraad),
gevestigd aan de Benoordenhoutseweg 46, zou
moeten verhuizen naar elders in het land. Je schrikt
van deze berichten. Waarom? Duidelijke antwoorden vanuit de politiek werden niet geven. E.e.a. zou
zich moeten voltrekken binnen “het kader van de
spreiding van Rijksdiensten” wie verzint zoiets en
nogmaals waarom? Nou, de directie van het ABP liet
zich niet onbetuigd hoor: “wat denken ze wel, hier
werken we echt niet aan mee”. Zo dat was duidelijke
taal en we waren toch weer gematigd optimistisch.
De tijd verstreek en we waren aangeland in het 1967.
Joop den Uyl
Ons “aller” Joop Den Uyl was Minister van Economische Zaken. Nou, hij als regent-supereconoom
wist best wat goed was voor de mensen in Nederland. Even in het kort gezegd: we kregen steeds
meer gas dus de kolenmijnen in Zuid-Limburg
konden best wel worden gesloten! Aanvankelijk kon
het ABP wel worden verplaatst b.v. naar Apeldoorn
of een andere plaats maar de directie wilde van
geen wijken weten. Toen zag Joop zijn kans schoon.
Hij verrichtte voorbereidende werkzaamheden om
de mijnen te sluiten. En in dat plaatje kon hij de
directies van de diverse mijnen een mooi beeld voorhouden “wat vinden jullie ervan” als ik het er toe
kan brengen, dat in ieder geval veel van het “witte
boordenvolk” uit de mijnen kan worden geplaatst bij

het ABP”? Uiteraard speelde dit zich allemaal achter
de schermen af wij de ambtenaren van het ABP
wisten hier niet van. De mijnwerkers “ondergronds”
(zeker 30.000-duizend) konden (oneigenlijk!)
afvloeien naar de WAO, dus iedereen gelukkig ja
Joop wist het wel. De voorzitter van de Katholieke
Vakbond Limburg, de heer Frans Dohmen speelde
het spel mooi mee.
In de kou gelaten
De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, de heer Van Veen, moest het kabinetsplan
(ome Joop had het eindelijk voor elkaar) uitvoeren.
In 1967 kregen we te horen het ABP wordt overgeplaatst naar Zuid-Limburg, te weten naar Heerlen.
Nou daar zit je dan hé. Had onze directie maar
eerder gekozen voor Apeldoorn, dat ligt mooi en ook
wel meer centraal en niet in die uithoek van het land,
Zuid-Limburg. Ik had zojuist met veel geld mijn
portiekwoning opgeknapt. En dan dit als een donderslag. Wie zou dit vergoeden? Niemand dus. Ome
Joop liet ons in de kou staan geen vergoeding hoor.
Ja, wel de verhuiswagen. Moeten we dan ook nog
dankjewel zeggen? Wat moeten wij in dat donkere
zuiden? Hier hebben we
familie en vrienden, we
kennen de stad, etc..
rotest in
Amicitia
In het Haagje in Amicitia aan het Westeinde
werd een protestbijeenkomst gehouden tegen
de plannen van het
kabinet. Ja, de bonden
wilde wel voor ons
- oos os ema als resen a or
an he ele isie i em o er de
optreden hoor. Ook dat
ro es bijeenkoms in mi i ia was achteraf gezien een
spel! Tijdens de protestbijeenkomst zag ik als jong
broekie (ik was toen 25 jaar) mijn kans schoon om
geïnterviewd te worden door Achter het Nieuws. Een
door een collega van de TV genomen foto laat ik
hierbij nog zien. Nou die hele bijeenkomst hielp natuurlijk niet. Na de uitzending van Brandpunt werd

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

- og als broekje o he
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- Hier s aan we als amb enaren-bezoekers ui Den Haag o de o an Sim el eld
ord aunus , m’n allereers e au o die wel
km haalde, was ik erliefd -

ik bij de directeur Pensioenen geroepen.
Ja, je raad het al: ter verantwoording geroepen. De heer Bezemer begreep niet
dat ik als zogenaamde servicekracht het
waagde om daar als ambtenaar van het
ABP te protesteren. Ik kon hem snel uit
de droom helpen ik was een ambtenaar
in vaste dienst zoals dat heette. De lucht
klaarde op, vanaf dat moment kon ik
bij de heer Bezemer gedurende vele
volgende jaren geen
kwaad meer doen.
Hij was het met mijn
protest eens, maar
kon dat niet openlijk
zeggen. Ook de heer
Soeteman, aankomend directeur voor
Heerlen, maakte mij

- oor de amera an h er he ieuws
ik moes me er bij de leiding oor eran woorden -

een verwijt na de uitzending. Ik had
meer het idee dat hij het niet echt kon
waarderen dat hij als directeur niet voor
de camera kwam en dat jonge broekje
wel. Sorry meneer Soeteman, zo was
het wel. Ook hij woont nog steeds,
inmiddels, als gevorderde 80-iger in
Heerlen.
wartier maken
Om een lang verhaal kort te maken,
ik kon snel zaken doen met de heer Soeteman. Ik koos eieren voor mijn geld en
vroeg hem mij als één van de eerste dan
maar over te plaatsen. Ik werd als één
van de drie kwartiermakers aangesteld.
We kregen een snelcursus om de nog
aan te stellen eerste 75 Limburgers binnen no-time het pensioenvak te leren.
Dit vak leer je overigens pas gedurende

die

vele jaren. Maar nood maakt deugd dus
we pasten het systeem toe van “elke aap
leer je wel een kunstje”. Sorry, maar dit
richtte zich niet tegen het nieuw aan te
nemen personeel maar tegen de toenmalige politieke beleidsmakers.
Half oktober 1968 begonnen wij ons
werk. Voor mij werd dit 4 maanden
pendelen tussen het Haagje en Ubachsberg. Ik kon me een leukere bezigheid
voorstellen, maar je bent jong dus je
kan wel wat hebben. In die tijd waren
de verbindingen erg slecht we deden er
4 uur over om weer in het Haagje aan
te komen en na het weekeinde weer 4
uur in de auto naar het zuiden. Na de
nodige moeilijkheden - de door Petit
bedoelde maatschappelijk werkster liet
ons heel erg in de steek - kregen wij een
nieuwbouwwoning in Nieuwenhagen,
een dorp ten oosten van Heerlen. In
feite was er voor deze overplaatsing
door Binnenlandse Zaken en/of het ABP
niets geregeld zoek het maar uit. En
dat in de situatie van jonge gezinnen die
gedwongen werden overgeplaatst de
oudere werden op wachtgeld gesteld en
bleven in het Haagje. Over die aanlooptijd kan ik veel vertellen wellicht als er
belangstelling is een andere keer.
Culturele verschillen
Het is zeker waar dat er een groot
cultureel verschil bestaat tussen Holland
en Limburg.
Ik kwam er al snel achter, dat de
gemiddelde Limburger alles boven
Weert beschouwd als Holland. Een
vreemde opvatting. Moet je aan een
Fries vertellen, dat hij een Hollander is.
De gemiddelde Limburger ging en gaat
nog steeds met vakantie in Duitsland,
Oostenrijk en verder. Maar niet naar
Holland. Dit alles heeft toch wel een
historische achtergrond. De ingenieur in
“de mijn” was een Hollander, dus... .
Ik heb nooit antwoord gekregen op mijn
vraag: “jullie hadden de hoogste lonen
in de mijn, hoger dan in de rest van
het land, waarom werden Limburgse
jongens in Delft opgeleid tot mijnbouwkundig ingenieur, etc.?” Zeker in de

beginjaren kon ik me niet aan de indruk
onttrekken (ik zeg het minzaam en verontschuldigend), dat in ieder geval de
meeste mensen waarmee ik hier in aanraking kwam op zijn minst de indruk
wekten een soort minderwaardigheidsgevoel te hebben, t.o.v. “de Hollander”.
Deze situatie is door de jaren heen zeker
veranderd, maar niet helemaal. Veel
meer dan voorheen studeren Limburgse
jongens en meisjes ook buiten de toen
enig zaligmakende Katholieke universiteit St. Radboud te Nijmegen. Ik heb
bij voortduring van de mensen gehoord,
dat sinds jaar en dag meneer pastoor en
de mijn de dienst uitmaakten. Zonder
briefje van de pastoor geen werk en vul
de rest maar in. Dat was de situatie die
wij aantroffen en ja: wij waren dan ook
(nog) geen kerkbezoekers, en dan kan je
het al helmaal vergeten.

- errekijkend anaf de Heksenberg in
Heerlen -

Wens flat in ijkduin
De tijden zijn echt veranderd. We wonen hier inmiddels al weer bijna 11 jaar
in Heerlen, in totaal ruim 42 jaren in
Zuid-Limburg. Maar ‘Het Haagje’ laat
ons niet los. We komen er zeker 1x per
3 maanden. Jammer om het te zeggen
maar hier in het zuiden ontbreekt veel
cultuur. De culture genoegens moeten
we echt zoeken in Holland. We hebben
de kinderen hier en onze kleinzoon. We
genieten van ons ABP- en AOW-pensioen. Onze hartewens is en blijft toch
een at(je), wat mij betreft bij voorkeur
in Kijkduin!
En ja, met een glimlach, Petit had het
over “de kerk”. Er schiet me een leuk
voorval in gedachten. Zoals ik zei, we
pendelden 4 maanden lang in de winter
van 1968/1969 tussen Ubachsberg en
Den Haag. Ik zat in het toen bekende
café van Frans Voncken hij was tevens
organist in de kerk, kastelein dirigent
van het zangkoor en ja wat niet. Op
één van de avonden kwam ook meneer
pastoor aan de bar. In tegenstelling tot
de protestanten heeft de RK-kerk geen
problemen met kermis, cafe-bezoek,
pleziermaken etc.. Je kent het aloude
gezegde hoe dichter bij Rome hoe
minder katholiek. Ik raakte met hem in
gesprek. Hij was in mijn optiek nog een
soort Don Camillo priester. Je kent het
wel, een soort lange pij aan met heel
veel knoopjes. We raakten geanimeerd
in gesprek en tijdens dat gesprek
waren we natuurlijk aangeland op “de

ijk in

- e ollega’s o ins e ie o h in Heerlen en omge ing, om e zien of he wel wa was daar -

Hollander” en zei meneer pastoor: ach
meneer Schuurhof, dat geeft niets hoor,
Hollanders zijn toch ook mensen! Nou
voor mij ging de wereld open en we
hebben samen ongelofelijk gelachen ik
heb hem getrakteerd op een groot glas
bier een halve liter, dus niet het Hollandse formaat!
Ik heb zelf met deze andere “cultuur”
nooit echte problemen gehad hoor, maar
wennen doe je er nooit aan.
Andere voorzieningen
Ja, ik moet Petit gelijk geven hoor. Een
lokale busonderneming de I.A.O., met
garages in Nieuwenhagen en Eijgelshoven, regelde het openbaar vervoer in
de zogenoemde Oostelijke Mijnstreek.
Het ging er primitief aan toe. Als ik de
bus naar Heerlen vise versa nam moest
ik in het noodluik plaatsnemen omdat
gezien mijn lengte van 1.93cm ik niet
pastte in het gangpad. Het gemak van
de randstedeling was hier ver te zoeken.
Over openbaar vervoer gesproken, op
dit moment is hier vertegenwoordigd de
NS, Veolia en Euregiobahn (Duits) en
de Schnellbus uit Aken. De mensen zijn
hier in zijn algemeenheid nog steeds
meer verbonden met Duitsland. Met
name de Oostelijke Mijnstreek kent inmiddels ‘een krimp’ zoals dat in politiek
Haags jargon heet.
Limburger is afwachtend
Veel jongeren gaan in tegenstelling
tot vroeger elders en met name in de
Randstad de universiteiten bezoeken.
Ze maken zich los van het traditionele
zuiden. En ze blijven dan boven de
rivieren. Met name Zuid-Limburg vergrijst. Winkels sluiten hier, de een na de
ander. Alleen de grote concerns blijven
over. Helaas, de plaatselijke Heerlense
Politiek heeft daar geen oog voor. De
Gemeente Heerlen zogezegd, zou er
beter aan doen de ouderen te stimuleren
door het verlenen van extra faciliteiten.
Nu verdwijnt veel geld in een bodemloze put voor steun aan verslaafden en
probleemjongeren.
Door de jaren heen stuit ik op het

culturele verschil dat de Hollander
van aanpakken weet en de Limburger
afwachtend is. Die laat de dingen op
zich afkomen en neemt zelden initiatief.
Ik weet dat ik generaliseer, maar in een
notendop ligt daar wel de kern van het
culturele verschil, dat maar moeilijk te
overbruggen blijkt.
Contacten leggen
Contacten leggen was voor mij niet echt
moeilijk hier. Je moet open staan voor
een andere cultuur, zo vat ik het maar
samen. En je er niet tegen afzetten. Veel
Hollandse collega’s hadden het daar
moeilijker mee. Ik niet zo, mijn vrouw
wel. Onze dochter, toen kleuter, kwam
vaker thuis met de ontboezeming:
“mamma, ze spreken hier allemaal Engels.” Het kwam zelfs in 1970 al zover
dat ik als zogenaamde voorzitter van de
buurt de huurders ging vertegenwoordigen bij het bestuur van de Woningvereniging. Om een lang verhaal kort te
maken, ik werd in het dagelijks bestuur
opgenomen als penningmeester en dat
gedurende bijna 20 jaren! Zowel mijn
vrouw als ik we hebben in lengte van
jaren evenals onze dochter en zoon
actief deelgenomen aan het plaatselijk
en regionaal gebeuren. Maar eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen,
dat de “kust” me nog steeds niet loslaat,
zodat we er om diverse redenen vaker
vertoeven.
Niet veel ambtenaren uit het Haagje
hebben het zo lang als wij uitgehouden in Heerlen en omstreken. Er zijn
nogal wat oud-Hagenaars vroeg of laat
teruggegaan naar het westen. Zoals
Petit schreef, de hele ABP-operatie was
gebaseerd op een politiek waanidee. Dat
atje in Kijkduin blijft ook voor ons
lonken.

Dick Schuurhof

Heerlen
dj.schuurho @kpnplanet.nl
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Nog één week om financi le bijdrage aan te vragen

Lan elijke ren ag
zater ag se te er

In aanloop naar urendag op zaterdag 2 september bedachten buren in uidHolland al 13 goede idee n voor een leukere buurt. otterdam bedacht tot nu
toe verreweg de meeste idee n. Den Haag en Leiden volgen op de voet.

Geld beschikbaar
Buren in heel Nederland bedachten in totaal al
1.200 ideeën voor Burendag. Dit zijn er ruim 400
meer dan vorig jaar deze tijd. Zo gaat een buurt
bijvoorbeeld vlotten bouwen voor hun buurtfeesten
op het water en oefent een andere buurt voor een
circusvoorstelling diezelfde avond. Mensen die
ook een goed idee voor hun buurt hebben, kunnen
nog steeds meedoen. Het Oranje Fonds stelt geld
beschikbaar voor goede buurtideeën. Inmiddels
heeft het Oranje Fonds al 500.000 uitgegeven
aan goede Burendag ideeën. Tot 3 september kunnen nog aanvragen voor een bijdrage tot 500 euro
worden gedaan. Het Oranje Fonds heeft in totaal
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Ontvang tegen inlevering van deze advertentie
onze extra lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl

1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

Puur genieten!

Donderdag 2 augustus
Lezing Haagse Ooievaar

Vrijdag 26 augustus
Wandeling Haagse Ooievaar

- Gezellige urendag
in he senioren om le
Chris iaanhof aan de Chris iaan de e s raa -

1,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvragen tot 3
september. Via www.burendag.nl kan iedereen zijn
idee indienen en geld aanvragen.
Buren die geen financiële ondersteuning nodig
hebben kunnen wel hun activiteit aanmelden op
de website. Dan ontvangen ook zij een feestpakket
voor hun Burendag.

AKZENT HOTEL
VENUE WILLINGEN

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om
te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Deze agenda be a allerlei a i i ei en die oor lezers an De ud-Hagenaar in eressan kunnen zijn en oons ellingen, lezingen, informa ie, ursussen, muziek, hea er, enzo oor s De agenda word samenges eld door he
Cen raal nforma ie un uderen C
uele informa ie en a i i ei en oor olgende eriodes ind u al ijd in
de agenda o www i o org Heb u a i i ei en e melden S uur uw gege ens o ia e-mail naar
reda ie i o org, of neem elefonis h on a o me ar o Daane ia

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.

Het thema van deze Burendag is: Koppen bij
elkaar. Burendag 2011. Organisatoren Douwe
Egberts en het Oranje Fonds roepen buren in heel
Nederland op de koppen bij elkaar te steken en
samen Burendag te vieren. De top 3 van ideeën in
Zuid-Holland op dit moment is:
1. Op euren van de buurt
2. Spelletjesmiddag
3. Creatieve dag

Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op
een steenworp afstand van het gezellige centrum.
3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
p.
4e nacht inclusief
199 p.
Prijs €
ontbijtbuffet gratis!
Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000

info@venuehotel.de

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

e orgadre

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 daarvan. De wandeling start om14.00 uur met het bezichtigen van een minitentoonstelling in het Historisch
Informatiepunt in Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8.
Deelname: € 5,-, aanmelden in de Bibliotheek Ypenburg of per e-mail info@historischdenhaag.nl.

Donderdag 1 september
Heropening Het chakelpunt
Vijf ochtenden per week zijn ouderen uit Archipel/
Willemsbuurt weer als vanouds welkom op de koffie
in Het Schakelpunt aan de Burgemeester Patijnlaan
1900. Florence, Zebra, Staedion en Bewonersorganisatie A&W hebben zich samen met vrijwilligers
ingespannen voor deze heropening. Op dinsdag
tussen 11 en 12 uur kunt u in Het Schakelpunt
meedoen aan ‘Gymnastiek op de stoel’. Bij voldoende
belangstelling wordt mogelijk ook een- of tweemaal
per week een middagmaaltijd aangeboden voor €
6,-. Inlichtingen: tel. 350 35 11 of e-mail ruud@
archipelwillemspark.nl.

Vrijdag 2 september
Ervaar Den Haag tour
Twee uur durende (kosteloze) wandeltour door de
stad o.l.v. een gids van VVV Den Haag, zonder zorgen
over de toegankelijkheid. De route is ontwikkeld in
samenwerking met de testteams van Voorall. Die
hebben daarbij gelet op visuele beperkingen of het
gebruik van scootmobiel, rolstoel of rollator. Per tour
is er plaats voor maximaal 15 deelnemers (inclusief
begeleiders). 15.00-17.00 uur, inlichtingen/aanmelden tel. (070) 361 88 60 of e-mail tours@denhaag.
com.

aterdag 3 september
Opening UID
ZUID57 is het nieuwe kunst- en cultuurcentrum
van Den Haag Zuidwest. Het Koorenhuis luistert op
3 september de opening op, samen met Museum
Catering en Platform 57. Iedereen is welkom bij
workshops tekenen en schilderen, djembé, Braziliaanse percussie, knutselen met afval en liedjes
maken. U kunt desgewenst meteen inschrijven voor
workshops en cursussen van Het Koorenhuis die in
september starten. Zuidlarenstraat 57, 14.00-16.00
uur, gratis toegang.

Naam:

t m zondag

Straat en huisnr.:

Emiel van Moerkerken

Postcode:

Woonplaats:

Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

E-mail:
overmaking

september

Retrospectieve tentoonstelling van deze legendarische fotograaf (1916-1995) die onder andere talloze
schrijvers en kunstenaars op de gevoelige plaat
zette. Fotomuseum Den Haag, Stadhouderslaan 43,
dinsdag t/m zondag 12.00-18.00 uur, entree € 6,-,
combikaart met Gemeentemuseum € 13,-, Museumkaart gratis. Informatie: tel. (070) 338 11 44, www.
fotomuseumdenhaag.nl
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etourtje Leiden
de lauwe Tram
Het Haags Openbaar Vervoer Museum houdt komend

najaar een grote manifestatie over de tramlijn naar
Voorschoten en Leiden. Het is precies vijftig jaar
geleden dat die legendarische Blauwe Tram werd
opgeheven. In de tentoonstelling ‘Retourtje Leiden’
zijn de laatste trams van de lijn te zien, waaronder het
enige zogeheten Budapester rijtuig. Op 17 september
zal ook een museumtramdienst Den Haag-Voorburg
worden gereden. Haags Openbaar Vervoer Museum,
Parallelweg 224, zondagen van 4 september tot 30
oktober, 13.00-17.00 uur, entree gratis, voor tramritjes in het museum betaalt u wel. Zie verder www.
retourtjeleiden.nl.

Dinsdag 6 september
Workshop ‘Helpen met hulpmiddelen’
Workshop voor en ter ondersteuning van Haagse
mantelzorgers, gegeven door consulenten van de
Stichting MantelZorg. Locatie: Stichting Mantelzorg,
Torenstraat 172, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos na aanmelding. Inschrijven of meer informatie:
tel. (070) 346 87 01 of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl.

Groenlandse foto’s en verhalen
Dinsdagmiddaglezing door Diederik Veerman (conservator Museon voor Volkenkunde). De veranderingen in het traditionele leven van jacht en visserij in
het Groenlandse dorp Diilerilaaq worden zichtbaar op
oude en nieuwe foto’s. Aula van het Museon, Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur, entree € 5,- (abonnement tien lezingen € 45,-), kaarten verkrijgbaar
vanaf 12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding
voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon,
tel. (070) 338 13 38, e-mail info@museon.nl.

Opening cursusjaar HOVO
Mevrouw dr. Baukje Prins, lector Burgerschap en
Diversiteit aan De Haagse Hogeschool, houdt de
inleiding ‘Tolerantie en weerbaarheid. Over burgerschap in een diverse samenleving’. Aansluitend
zal een documentaire over tolerantie in New York
te zien zijn. Na afloop hapje en drankje. De Haagse
Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 15.00 uur,
toegang gratis na aanmelding bij het HOVO-bureau
via e-mail hovo@hhs.nl.

Training ‘Weerbaarheid voor
volwassenen’
Hoe kan ik beter leren opkomen voor mezelf, mijn
eigen kracht leren kennen, nee leren zeggen, leren
wat ik moet doen als ik word lastig gevallen op m’n
werk of op straat, mezelf leren verdedigen? Een
training door MEE Zuid-Holland Noord voor mensen
die zich sterker willen voelen. Tien bijeenkomsten t/m
8 november, 19.00-21.00 uur, definitieve locatie nog
niet bekend. Aanmelden: telefoon 0900-999 8888.

Woensdag

september

Workshop ‘Versterk je netwerk’
Workshop voor en ter ondersteuning van Haagse
mantelzorgers, gegeven door consulenten van de
Stichting MantelZorg. Locatie: Stichting Mantelzorg,
Torenstraat 172, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos na aanmelding. Inschrijven of meer informatie:
tel. (070) 346 87 01 of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl.

aterdag 1 september
olstoel Drive-in Movie
Feestelijke middag ter afsluiting van het Haags themajaar Toerisme. Met activiteiten: van vliegerworkshops en zandkastelen bouwen tot strandyoga en
met een speciale rolstoel het water in. Onder leiding
van topkok Pierre Wind wordt het ‘Haagse Hapje’
gekozen. Daarna vertoning van een film op een groot
scherm, te bekijken vanuit een rolstoel. Iedereen,
met én zonder beperking, is welkom! Beachstadion,
Strandweg 2, 15.00-20.30 uur, toegang: € 2,- Maar
gratis als u zich voor 30 augustus aanmeldt op www.
denhaagenhandicap.nl
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CIPO, Postbus 13634, 2501 EP Den Haag, (070) 364 38 18

NIEUWS:

ACTUEEL

Cultuurseizoen 2011-2012 van start

en Haag gaat weer l s

- De as an ‘ agage’ erwa h u -

Met korting in het
Theater aan het
pui meedoen
Cultuur is niet alleen passief
‘genieten van’. U kunt er zelf
ook aan deelnemen!
In het vorige nummer maakten we u al
lekker voor meedoen aan een dansvoorstelling. En Theater aan het Spui is op
zoek naar senioren die een intensieve
band met het theater willen aangaan in de
periode september-november 2011. Dat
project begint met de tragikomische theatervoorstelling ‘Bagage’ door Polymorf,
op donderdag 1 en vrijdag 2 september
om 20.30 uur. ‘Bagage’ gaat over een
rusteloze weduwnaar die in een mistroostig illegaal gokpaleis vol gokverslaafde
ouderen belandt. Hun verhalen worden
gekleurd door de bagage die ze meedragen: plezier, lotsverbondenheid en
kameraadschap, maar ook afgunst en
achterdocht. Frits Lambrechts, Sylvia
Kristel en een ensemble van ouderen
brengen deze theatervoorstelling over
eeuwige liefde en het onvermogen om
verlies te accepteren.
U kunt naar ‘Bagage’ met een fikse
CIPO-korting: 10,- in plaats van 17,(Ooievaarspashouders zijn nog goedkoper uit: 8,50). Bel de kassa op (070)
346 52 72 of mail naar kassa@theateraanhetspui.nl om te reserveren. Vermeld
daarbij dat u via CIPO hebt gehoord over
de voorstelling.
In de daaropvolgende periode vindt in
het theater een reeks activiteiten plaats
waaraan u kunt meedoen:
Sfeerimpressies in de foyer door verhalen van senioren, met onderwerpen
die zij (u?) zelf aandragen. De verhalen zijn op koptelefoons te beluisteren
en worden ook opgenomen.
Samen een radio-uitzending maken
die live vanuit het theater wordt uitgezonden.
Inleiding en nagesprek door theatermakers bij voorstellingen.
Begeleiden van kinderen bij het
bijwonen van een jeugdvoorstelling.
Samen met jongeren gerechten van
vroeger koken.
Het project wordt afgesloten met de
voorstelling ‘Bejaarden Begeerte’ op
21 en 22 november. Interesse om mee te
doen? Bel Saartje Oldenburg,
tel. (070) 302 40 85, of
mail naar saartje@theateraanhetspui.nl.

De lange en dit keer niet erg hete zomer is bijna voorbij. cholen zijn weer begonnen, de voetbalcompetitie draait al op volle toeren en buurt- en wijkcentra trekken hun jaarprogramma op
gang. Als laatste in deze rij sluit binnenkort het cultuurleven aan. Theater, film, muziek, tentoonstellingen gaan weer van start – en presenteren zich aan u! Dit jaar is het allemaal te doen in
het weekend van 2, 3 en september. Den Haag barst dan letterlijk uit zijn voegen van de (vaak
gratis!) activiteiten.
Museumnacht Den Haag
Die beginnen in de nacht van 3 op 4
september, tijdens de tweede Museumnacht Den Haag. 38 Haagse musea
en culturele instellingen openen hun
deuren op een tijd waarop ze normaal
gesloten zijn: van 17.00 tot 02.00
uur. Ze bieden allemaal een bijzonder
programma. Een passe-partout kost
t/m 28 augustus 10,-, daarna 12,50.
Daarvoor krijgt u overal toegang (ook
tot ‘afterparty’s’), gratis HTM-vervoer
(behalve het nachtnet) en een gratis
tweede kaartje voor MuteSounds een bijzonder muziekfestival voor
horenden én doven met een trilvloer,
theaterperformances en interactieve
installaties. Alle informatie staat op
www.museumnachtdenhaag.nl.

Stad van Vrede Recht een roze hart,
op het Lange Voorhout. Met tussen
13.00 en 21.00 uur optredens van
artiesten (van vrolijke meezingers tot
alternatieve pop), een informatiemarkt,
terrasjes en straattheater. Informatie:
tel. (070) 365 90 90 of www.thehaguepride.nl.
Haags UIT estival
Daags erna, op zondag 4 september,
vindt dan de traditionele start van
het Haagse uitseizoen plaats met
het Haags UIT Festival. Theaters en
andere culturele instellingen openen
hun deuren, met gratis voorproefjes
van hun voorstellingen. Op het Lange
Voorhout én het Spuiplein vindt u
podia met optredens, straattheater en
amateurkunst. Uiteraard is daar ook

de informatiemarkt waar u alles te
weten komt over het nieuwe culturele
seizoen. Het programma staat op www.
haagsuitfestival.nl.
Golden Earring
Het seizoen vangt trouwens aan met
een onvervalst Haags evenement:
de tentoonstelling ‘Back Home. 50
jaar Golden Earring’ in het Haags
Historisch Museum. Die is tijdens de
Museumnacht voor het eerst te zien.
‘Back Home’ schetst een halve eeuw
pophistorie aan de hand van platen,
beeldmateriaal, fanartikelen en instrumenten. Natuurlijk is er veel aandacht
voor de muziek zelf daarnaast wordt
het Haagse uitgaansleven in de jaren
zestig en zeventig belicht. Het museum
organiseert tijdens de tentoonstelling

The Hague ride
’s Zaterdags 3 september kunnen
de liefhebbers meteen door naar de
tweede editie van The Hague Pride, hét
‘gay’ evenement van Den Haag. The
Hague Pride geeft onze internationale

renh is
et kleinkin
Hagenaars die zin hebben om
aan theater, dans, muziek,
beeld media, schrijven en
beeldende kunst te doen, kunnen daarvoor terecht bij Het
oorenhuis.
Dat biedt cursussen en workshops voor
jong en oud. Bijzonder zijn cursussen
die u als (groot)ouder samen met uw
(klein)kind (2,5 4 jaar) kunt volgen.
Zoals ‘Peuterdans’, waarbij de bijzondere band tussen ouder en peuter de
basis vormt om samen te dansen. Bij
‘Beeldend avontuur’ ontdekken peuter
en (groot)ouder wat ze allemaal kunnen
doen met klei, verf, karton, papier en
restmateriaal. In de ‘Muziekspeeltuin’
nemen peuters behalve een (groot)ouder
ook hun knuffel mee en maken ze spelenderwijs kennis met allerlei muzikale
begrippen. Oudere kinderen (groep 3
t/m 8) kunnen samen met een (groot)
ouder naar de cursus Fotografeer met
je kind , waarbij ze portretfoto s, een
fotoserie of reportage van elkaar maken.

ook een aantal lezingen
met film- en geluidsfragmenten. Haags
Historisch Museum, Korte Vijverberg
7, tot 26 februari, entree 5,- (Ooievaarspas 2,50), inlichtingen: tel.
(070) 364 69 40 of www.haagshistorischmuseum.nl.
Lezingen Museon
Voor boeiende lezingen kunt u vanaf
volgende week ook weer elke dinsdagmiddag terecht in het Museon. Voor
5,- krijgt u een uitgebreid verhaal
van een deskundige op het gebied van
wetenschap, geschiedenis, natuur of
cultuur, met lichtbeelden of film. Elke
laatste dinsdag van de maand komt
u er ook de voorlichtsters van CIPO
tegen, met een informatietafel. De
aula van het Museon is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers en heeft een
ringleiding voor slechthorenden.
Informatie: Museon, tel. (070) 338 13
38, e-mail info@museon.nl. Kijk ook
in de agenda ErOpUit in dit blad!

a en a n ran l aan e slag
c rs s et k nstgeschie enis
tekenen en schil eren
Wie aan de slag wil met schilderen, kan zijn licht opsteken bij centrum voor beeldende taal DauwArt. DauwArt zet de zoektocht van
het creatieve proces en de verbeelding van fascinaties voorop.

Voor kinderen uit groep 6 t/m 8 start in
februari de workshop ‘Edelsmeden’,
waarin ze samen met een volwassene
een bijzonder sieraad kunnen maken van
alpaca, koper of zelfs zilver. Interesse?
Bij Het Koorenhuis weten ze er alles
over telefoon (070)707 17 22, of kijk
op www.koorenhuis.nl onder ‘Cursusaanbod’ voor ‘Kinderen’.

Met ook lessen in buurtcentra, te weten
De Wissel aan de Betsy Perkstraat 14,
Vliethage aan de Rijswijkseweg 252
(beide hebben nog plaatsen) en Escampade. Deze groepen bestaan voor het
grootste deel uit 50-plussers. Materialen zijn aanwezig. De cursussen in de
buurtcentra kosten 20,- tot 40,- per
maand, afhankelijk van het aantal deelnemers, en voor Ooievaarspashouders
12,50 tot 25,- per maand. Aanmelden
en inlichtingen: www.dauwart.nl, tel. 06
24 10 60 59.
Kunstorganisatie Nest organiseert
een tekencursus, midden in de expositieruimte van de tentoonstelling ‘I
Should Have Done That!’ Deelnemers
bespreken het getoonde werk en voeren
korte potlood- of inktopdrachten uit.

Locatie: De DCR aan het De Constant
Rebec ueplein, vijf woensdagmiddagen
vanaf 7 september, 12.30-14.30 uur,
deelnamekosten 75,- incl. materiaal en
koffie/thee. Inlichtingen en aanmelden:
tel. (070) 365 31 86, e-mail marijn@
nestruimte.nl. Kunsthistorica Anne
Marie Boorsma verzorgt een cursus over
thema’s uit de kunstgeschiedenis vanaf
1850 o.a. grafische vormgeving, de natuur, licht in de kunst en portretten.
Twaalf vrijdagen
Locatie: Theater Branoul, Maliestraat
12, twaalf vrijdagochtenden vanaf 9
september van 10.00 tot 11.30 uur,
deelnamekosten 120,-. Inlichtingen
en aanmelden: tel. (070) 382 21 30 of
e-mail annemarieboorsma@gmail.com
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‘ luff your way into
Chinese’ in Museum
eelden aan ee
In het kader van de tentoonstelling
Den Haag onder de hemel. Hedendaagse beeldende kunst uit China
organiseert Museum Beelden aan
Zee op woensdag 31 augustus a.s.
de workshop Bluff your way into
Chinese.
Binnen twee uur komt u alles te weten
over het Chinese schrift, kunt u een
aardig woordje Chinees spreken, weet
u het verschil tussen de vier (of toch
vijf ?) klanken, kunt u wat karakters
schrijven en is Chinees eigenlijk helemaal niet zo’n verre, exotische taal
meer. Chinees dat smaakt naar meer!
Deze workshop die wordt gegeven door drs. Ans de Rooij, docent
Chinees aan de Universiteit Leiden,
begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30
uur. De workshop is gratis op vertoon
van een entreeticket van het museum.
Reserveren kan telefonisch (0703585857) of per e-mail (educatie@
beeldenaanzee.nl).
useum eelden aan Zee, Harteveltstraat 1, 2
Den Haag, 1
0 0
, Di. t m o. 11.001 .00 uur,
www.beeldenaan ee.nl, in o@beeldenaan ee.nl, toegang volwassenen:
, 0, houders museumkaart : gratis.

Weten Eten
in oetermeer
In de Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein
2 in Zoetermeer, start op zaterdag
3 september een nieuw (gratis)
inloopspreekuur. Diëtisten van de
Vierstroom staan u graag te woord als
u vragen heeft over gezonde voeding
en allerlei zaken die daarmee te maken
hebben.
U kunt er een gezondheidscheck laten
doen, waarin uw BMI, vetpercentage,
middelomtrek en bloeddruk worden
gemeten. Ook wanneer u bepaalde
voedingsmiddelen wilt laten beoordelen, is dat mogelijk. U kunt deze zelfs
meenemen naar het spreekuur. Verder
kunnen de diëtisten u verwijzen naar
informatiematerialen en boeken in de
bibliotheek over gezondheid en voeding! Het spreekuur vindt op zaterdag
3 september plaats van 11.00 13.00
uur. Daarna op woensdag 12 oktober,
woensdag 9 november en woensdag
14 december van 14.30 16.30 uur.
Agenda
Op de website van de bibliotheek
vindt u in de agenda en op de pagina
inloopspreekuren onder Producten en
Diensten/Volwassenen een overzicht
van alle 10 spreekuren van patiëntenverenigingen en gezondheidsinstellingen die maandelijks in de
Hoofdbibliotheek bezoekers te woord
staan. Bent u nieuwsgierig, kijk dan
op www.bibliotheek-zoetermeer.nl.

- ouw Chinese oor -

- Hal an de ijksau omobiel en rale -

ia esterh f schil ert
af raak en
w

- ia
es erhof,
geboren in
ssen, o geleid
in Groningen en
werkend in Den
Haag -

Ik word altijd een tikkeltje weemoedig als ik denk aan al die publieke gebouwen in Den Haag, die plaats
hebben moeten maken voor lelijke flat- of kantoorgebouwen. Dan denk ik vooral aan theaterzalen, waarin ik in de loop der jaren geweest ben als bezoeker of als toneelspeler of regisseur. oals de zaal van de
Dierentuin, het gebouw van unsten en Wetenschappen, het Hot, Houtrust, cala enz., enz..
Teveel om ze allemaal op te noemen.
Gelukkig zijn van de meeste van die
ontmoetingsplekken foto’s bewaard
gebleven. Maar er zijn ook mensen
die hun herinneringen aan het doek
hebben toevertrouwd. Die spreken
vaak nog meer aan dan foto’s, omdat
de schilder zijn emoties in zijn werk
heeft gestoken en in een bepaalde
stijl heeft gewerkt.. Daarom zijn twee
foto’s van een object gelijk, terwijl
twee schilderijen of tekeningen een
totaal verschillende indruk kunnen
geven. Toevallig ontmoette ik op een

- ouw s adskan oor s am -

expositie een dame die een bijzondere
voorkeur heeft voor het vastleggen van
bekende gebouwen in hun afbraakfase
of van nieuwe projecten in hun opbouwperiode. Ze had op die expositie
enkele werken tentoongesteld die mij
boeiden. Dat merkte de kunstenares
Mia Westerhof al gauw en wij raakten
in gesprek.
Een poosje later bezocht ik haar in haar
atelier aan het Willem Dreespark, nadat ik eerst haar website had bekeken:

http://miawesterhof.kunstinzicht.nl/
ijksautomobielcentrale
Ik zag daar o.a. een groot doek van de
twee hallen van de Rijksautomobielcentrale ( RAC) aan de Laakhaven,
die toevallig eens niet afgebroken zijn
zoals de Houtrusthallen, maar een
grote renovatie hebben ondergaan. Op
het schilderij was een bulldozer met
puin te zien in een enorme ruimte. Ook
in de Scheveningse Visafslag heeft zij
de renovatie op doek vastgelegd. Toen
zij nog in Scheveningen haar atelier
had heeft ze ook diverse plaatselijke
vrouwen in klederdracht geschilderd.
In het Statenkwartier boeiden haar
enkele rijke versieringselementen
aan de statige herenhuizen. Andere
onderwerpen zijn de bouw van de
Chinese Poorten in de Wagenstraat, de
bouw van het stadsdeelkantoor Escamp
en het zicht in de centrale hal van het
Tweede Kamergebouw.
Ondergronds
Mia Westerhof verbleef dagenlang
ondergronds bij de aanleg van de
tramtunnel. Gehuld in beschermend
pak, helm op en laarzen met ijzeren
punten aan. In een hoekje legde zij de
onderaardse bedrijvigheid vast. Toen
de tunnel eindelijk klaar was, wilden
sommigen van de werkers zo’n schilderij graag kopen als aandenken aan
dit eenmalige, bijzondere project. Zelf
heeft zij er de smaak van te pakken gekregen, want ze trekt in deze maanden
met haar schildersspullen naar Delft,
om er niet alleen de oude molen op

de voormalige stadswal, maar ook de
werkzaamheden in de spoortunnel te
schilderen. Mia Westerhof werkt in
een postimpressionistische stijl met
een losse, realistische toets. Ze heeft
een scherp oog voor licht, schaduw
en kleuren. Daardoor kun je gelukkig
altijd blijven zien wat het voorstelt,
hoewel ze haar eigen stijl heeft.
Mia komt oorspronkelijk uit Assen en
volgde de Minerva-academie in Groningen. Een kleine vier jaar heeft ze

op Scheveningen een ateliertje gehad,
totdat ze twaalf jaar geleden onderdak
vond in het verzamelgebouw aan het
Willem Dreespark, waar wooneenheden zijn geschapen voor kunstenaars
en andere beoefenaars van vrije beroepen. Ze heeft intussen geëxposeerd in
het Atrium van het Stadhuis en elders
in de stad. Hoewel ze ook prachtige
portretten maakt hebben mij de afbeeldingen van historische plekken in Den
Haag mij het meest getroffen. Misschien komt u haar werk nog wel eens
tegen. Op den duur roept haar werk
vanzelf nostalgische gevoelens op.

Barend Jan Donker
linden @planet.nl

- n erieur gebouw weede amer-
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Als een overledene niets heeft vastgelegd in een testament of zelfs maar in een codicil, dan kan de afwikkeling van een nalatenschap erg veel voeten in de aarde krijgen. Een
lezer belde in paniek de redactie van deze krant op over zijn overleden tante in het verzorgingshuis. Een opsomming van de zaken die aan de orde kunnen komen. Heeft u ook
ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Tante overlijdt en laat na aan haar neven en nichten
Tante in het verzorgingshuis overlijdt en laat enkele tienduizenden euro’s aan spaargeld en bezittingen
na. Ze heeft geen partner, geen kinderen, geen broers en zussen meer. Wél een reeks neven en nichten
van wie een aantal niet snel op te sporen is. Zij worden de mogelijke erfgenamen. Na aftrek van de
uitvaartkosten en van de eventuele notariskosten gaat het om een marginale erfenis per nicht of neef
van enkele honderden euro’s.
Maar de grootste vraag is wie (en wat)
moet er terstond iets gaan regelen na
het overlijden van tante, die niks heeft
vastgelegd in een testament of zelfs maar
in een geldig codicil. Van de neven en
nichten kwamen er enkelingen incidenteel
(één of twee keer per jaar) bij haar langs.
Het allereerste wat heel snel geregeld
dient te worden, is de begrafenis of crematie van de tante. De wet stelt namelijk
dat een overledene uiterlijk op de zesde
werkdag na overlijden moet worden
begraven of gecremeerd. De daarmee
samenhangende kosten zijn minimaal
2500 euro.
Het verzorgingshuis heeft bij gebrek aan
directe en eerste contactpersonen van
tante daarom zelf een uitvaartverzorger
ingeschakeld. Deze zal zijn rekening heus
wel innen, hetzij bij de erfgenamen, hetzij
rechtstreeks bij de bank (die hiervoor
vaak uitzonderingen maakt om aan het
geld van de overleden persoon te komen).
Nog niet bekend is of tante een uitvaartverzekering had lopen. Vervolgens een
stuk minder prioriteit is de financiële
afwikkeling van de overleden tante. Er
moet in ieder geval in eerste instantie een
contactpersoon gevonden worden, die
namens alle erfgenamen en nabestaanden
kan optreden. Gelukkig had tante een in
de buurt wonende neef die zich af en toe

bij haar liet zien. Die is bereid een aantal
taken op zich te nemen.
egelneef
Voor haar overlijden is gebleken dat
tante nog heel wat financiële zaken zelf
regelde. Ze had dus géén gemachtigde,
mede rekeninghouder of mentor. Wie
haar neven en nichten zijn, is ook niet
snel te achterhalen. Bij de gemeente moet
ook gemeld worden, dat zij is overleden.
In dit geval heeft de uitvaartverzorger dat
gedaan. Het verzorgingshuis beschikte
over haar identiteitspapieren of een kopie
daarvan. De ‘regelneef’ moet als eerste
zorgen voor een verklaring van executele
en als het lukt - zo snel als mogelijk is
daarna een verklaring van erfrecht. Voor
deze twee aktes is een notaris nodig.
Hij kan ook de gehele afwikkeling aan
de notaris overlaten, maar dan gaat de
kassa rinkelen, want de tarieven voor
afhandeling zijn niet misselijk, zeker niet
als het heel moeilijk wordt erfgenamen
te achterhalen of als sommigen helemaal
niet willen meewerken of anderszins heel
moeilijk gaan doen. Dan is het notariskantoor heel veel tijd kwijt aan de uitzoekerij. De neef (een van de erfgenamen)
probeert in ieder geval zelf te doen om op
de notariskosten te besparen. Zo moeten

bijvoorbeeld de bankrekeningen van tante
worden geblokkeerd, vaste overschrijvingen worden stopgezet, pensioenfondsen
op de hoogte worden gesteld en eventuele
schuldeisers in kaart worden gebracht.
De verklaring van executele (of een
boedelvolmacht) van de notaris houdt in
wie namens de erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap gaat doen en op
welke wijze dat gebeurt met de notaris
samen. Een officiële executeur is alleen
bij uiterste wilsbeschikking (testament)
van de overledene te benoemen of door
de kantonrechter aan te stellen. De
bevoegdheden van de executeur kunnen
zelfs zo ver gaan, dat er geen verklaring
van erfrecht meer nodig is. Dat bespaart
aardig wat notariskosten, hoewel daar
tegenover staat dat de executeur ook een
beloning kan krijgen voor al het werk en
zeker voor het maken van de onkosten.
Soms is trouwens het volledig inschakelen van een notaris verplicht.
chulden
In het geval van de overleden tante is het
vooralsnog heel moeilijk te achterhalen welke neven en nichten nog leven
en waar wonen. De notaris kan via de
burgeradministraties van gemeenten
erfgenamen opsporen. In de verklaring
van erfrecht moet staan wie er allemaal

erfgenaam zijn en voor welk breukdeel.
Ook moet de nalatenschap van tante
worden geïnventariseerd en gereed worden gemaakt voor verdeling. Uiteraard
moeten alle vorderingen worden uitgeoefend, eventuele resterende schulden van
tante worden uitbetaald en bijvoorbeeld
lopende abonnementen en aangegane
verplichtingen meteen worden opgezegd.
Voorts moet binnen een bepaalde periode
als dat mogelijk is of anders uitstel
vragen - bij de Belastingdienst aangifte
worden gedaan van inkomstenbelasting
(de laatste dus van de overledene) en
eventueel van erfbelasting. Wat een
heleboel nabestaanden niet beseffen, is
dat zij op het moment van overlijden van
tante meteen ook erfgenaam kunnen zijn.
Als de schulden groter zijn dan de bezittingen, dan draaien zij daar in principe
voor op. Tenzij zij de erfenis verwerpen
of beneficiair (onder het voorrecht van
boedelbeschrijving) aanvaarden.
Daarvoor heeft men maximaal drie
maanden de tijd. Men moet daarvoor wel
een verklaring a eggen op de griffie van
de rechtbank waaronder het sterfhuis valt
(kosten: 110 euro per verklaring, maar
het mag ook voor meerdere personen
tegelijkertijd). Erg belangrijk is of de
in dit geval nabij wonende neef van de
tante heel veel werk uit de handen van
de notaris kan nemen. Wordt het aan de
notaris overgelaten, dan zal het uurtarief
voor de notaris en voor het kantoorpersoneel gaan meetellen. De ‘regelneef’, die
als een soort standaardexecuteur optreedt
(en eventueel de notaris), is natuurlijk aan

alle erfgenamen verantwoording schuldig
en moet verslag uitbrengen van al zijn
werkzaamheden en transacties.
Is er heibel onder de erfgenamen dan
kan beter een onafhankelijke derde
als executeur worden aangewezen. De
Nederlandse Organisatie Voor Executeurs
(NOVE ) kan daarvoor zorgen. In de
kwestie van de overleden tante is haar
nalatenschap nog lang niet afgehandeld.
Het kan soms wel meer dan een jaar duren voordat de ‘regelneef’ een punt achter
de afwikkeling kan zetten. Ontstaan er
tussen erfgenamen grote con icten, dan
kan het soms vele jaren duren voordat
juridische procedures zijn beëindigd of
schikkingen zijn getroffen.
In dit verhaal staat maar een klein deel
van de praktische, fiscale en juridische
zaken die aan de orde komen als iemand
overlijdt. Gaat het om veel uitzoekwerk,
zoals bij de in dit verhaal genoemde
overleden tante, dan is het aan te raden
dat de verkrijger van de boedelvolmacht of de executeur een naslagwerk
raadpleegt. Wij bevelen daarvoor aan:
de ‘Schenken Erven Almanak’ van
Elsevier. In vrijwel elke boekhandel voor
81,62 te verkrijgen.

ragenrubriek oor le ers o er uitkeringen onsumenten aken re ten ( oals erfre t) belastingen en andere finan i le aken w ragen wor
den anoniem in de e uitga e be andeld en on e deskundigen ullen roberen u een ersoonlijk antwoord te ge en kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud agenaar nl of naar ostbus 26046 2502 GA Den Haag Graag met ermelding an rubriek ‘Re ten en li ten’
amilierecht
Halfwezenuitkering
bij overlijden e
ijn dochter van 2 jaar is gescheiden.
Haar e betaalt voor haar kinderen een
onderhoudsbijdrage. at gebeurt er als
haar e komt te overlijden want hij is niet
o ge ond be ig rijgt ij een deel van
ijn ouderdomspensioen
Als haar ex komt te overlijden, vervalt
uiteraard ook zijn onderhoudsbijdrage
voor de kinderen. Als hij overlijdt heeft
een kind onder de achttien jaar en tot
zijn achttiende recht op een zogenoemde
halfwezenuitkering (thans circa 250
euro per maand). Er gelden wel enkele
voorwaarden. Of uw dochter na zijn overlijden een nabestaandenuitkering krijgt
van haar ex, hangt af van wat daarover
in het echtscheidingsconvenant staat.
Meestal worden vereveningsrechten op

pensioenopbouw tijdens de huwelijksperiode omgezet in een zelfstandig recht op
65 jaar voor de delende partner.
Onderhoudsbijdrage
bij samenwonen
k ben gescheiden, krijg g n alimentatie en heb el een minimuminkomen.
oor mijn kinderen betaalt mijn e w l
alimentatie. at gebeurt er als ik ga samenwonen oet ik dan hem alimentatie
betalen O hoe t hij voor de kinderen
niet meer te betalen
De ‘afrekening’ tussen partners (dus ook
het bepalen van alimentaties) vindt plaats
op het moment van de scheiding. De
betalingen van uw ex zijn wel afhankelijk
van zijn draagkracht. Een herziening voor
hem voor de betaling van zijn onderhoudsbijdrage aan de kinderen, die bij u
zijn, is alleen bij de rechter te vragen en
vergt nogal sterke argumenten. De kans

dat u aan hem alimentatie moet betalen,
lijkt ons nihil, in welke situatie ook. Als
een advocaat van hem met dat verzoek
zou komen, dan is het raadzaam een eigen
echtscheidingsadvocaat te raadplegen hoe
verder te handelen.
Al of niet huwelijkse
voorwaarden
erder schree u dat er omstandigheden
kunnen ijn om huwelijkse voorwaarden
te ontbinden en alleen getrouwd te ijn
in gemeenschap van goederen. Zou u
nader kunnen ingaan om welke redenen
het gaat
Er kunnen heel veel omstandigheden zijn
waarom huwelijkse voorwaarden kunnen
worden beëindigd. Echter, het hangt wel
van beide partners af of zij dat ook willen.
De belangrijkste redenen voor huwelijkse
voorwaarden kunnen zijn:

- als een van de partners een onderneming
heeft, en hij of zij wil niet dat de andere
partner eventueel ook in een faillissement wordt meegesleept, dan kan de
onderneming in huwelijkse voorwaarden
buiten de gemeenschap van goederen
gehouden worden. Dat betekent dat alleen
de partner, die de onderneming heeft,
zal opdraaien voor het faillissement. De
ondernemer kan dan natuurlijk altijd nog
beslissen of hij jaarlijks de inkomsten uit
zijn onderneming ten goede laat komen
van de huwelijksboedel. Het gaat bij
huwelijkse voorwaarden om de waarde
van de onderneming, dus ook om de
eventuele schulden.
- er kan heel bewust bij het aangaan van
een huwelijk voor huwelijkse voorwaarden worden gekozen, omdat bijvoorbeeld
de ene partner een enorm vermogen bezit
en de ander helemaal niks. Door een
huwelijk in gemeenschap van goederen

worden de (verschillende vermogens) samengevoegd en zijn daarvan dan allebei
voor 50 procent eigenaar. Dat is niet zo
erg, maar het kan wel betekenen dat bij
echtscheiding de partner, die oorspronkelijk géén of weinig vermogen had, voor
de helft meedeelt en dus een behoorlijk
stuk vermogensoverdracht meekrijgt.
Door dat vermogen (of een deel daarvan)
buiten de echtelijke boedel te houden,
voorkomt men dat. Tijdens het huwelijk
kan de partner altijd nog beslissen hoeveel hij van zijn afgescheiden vermogen
in de gemeenschappelijke boedel brengt.
Indien u een specifiek onderwerp hebt,
dat u onder huwelijkse voorwaarden wil
hebben of dat u wil beëindigen, laat u
zich dan eerst goed voorlichten door een
notaris, want die moet er hoe dan ook
aan te pas komen voor het opstellen van
een akte.
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Kleine
Nostalgie Het Jongensradioboek van Leonard de Vries
me ulius asgeld

Draadomroep, kristalontvangers en een achterdochtige moeder. Ook in de jaren vijftig
bestond er al een generatiekloof waar het de ontwikkeling van de techniek betrof. oons
wisten vaak meer over radio’s en versterkers dan hun ouders.

mahoniehout en voorzien van met
Bij ons thuis hadden we draadomroep.
gouddraad doorweven luidsprekerEen netwerk van draden met loden
doek. Ik wilde ook zo’n radio.
bemanteling liep onder de grond en
klom tegen de muren van de huizen
30 meter antenne
op. Als je je abonneerde op de
Maar dat kon natuurlijk niet.
draadomroep maakte de PTT
Daar was geen geld voor. Dus
een aftakking naar je huis.
vroeg ik Het JongensradioDaar werd dan een bakelieten
boek deel 1 van Leonard de
schakelaar en een luidspreker
ris
alde
e
or
Vries op mijn verjaardag en
op aangesloten.
kocht van mijn zakgeld bij een radioDe schakelaar had vier standen: Hilonderdelenzaak in de Azaleastraat een
versum 1, Hilversum 2, een mix van
variabele condensator, een kristaldepopmuziek op buitenlandse stations
tector en nog een paar dingetjes voor
en een mix van klassieke muziek idem
een totaalbedrag van 9 gulden en 65
dito. Een kleine schakelaar regelde het
cent. In het Jongensradiovolume. Draadomroep was
boek stond: ‘We bewegen het
goedkoop en handig. Want
geïsoleerde armpje van de
de echte radiotoestellen uit
kristaldetector heen en weer
die tijd hadden last van ruis,
en op en neer tot het zilveren
Mexicaanse hond (een soort
veertje een gevoelig punt van
gegil als hij niet goed stond
het kristal raakt: je hoort door
afgestemd), stoorzenders,
je koptelefoon dan muziek
stroomstoringen en slechte
- S hakelaar
of spreken van een van onze
antennes. Toch vond ik die
draadomroe middengolfzenders.’ Prachtig leek me
draadomroep bij ons thuis maar niks.
dat. Maar zover was het nog lang niet.
Bij de buren hadden ze een echte ErNadere bestudering leerde namelijk
res radio. Met een kattenoog. En een
dat er, na het aan elkaar solderen van
afstemschaal waarop heel Europa aan
de onderdelen ook nog een antenne
je voorbij trok. Helsinki. Berom nster.
van 30 meter nodig was. Die antenne
Praag. Die radio was van glimmend

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

- He ongensradioboek, er kwam la er
ook nog een deel -

kamertje uitging zodra mijn moeder
en weer met dat armpje.
op weg was naar mijn kamertje.
Muziek! Prachtig! ZoHet was wel netstroom waarmee ik
maar muziek onder mijn
dat deed. Zodat ik de zaak donders
dekens.
anger goed moest isoleren. Dat natuurlijk
Vanaf dat moment was
wel weer. Want moeders kunnen
het iedere avond raak en lag ik uren
weliswaar lastig zijn maar daarom
onder de dekens in mijn jongensradiohoeven ze nog niet geëlektrocuteerd
boek te lezen om mij voor te bereiden
te worden. Het onderbrekingscontact
op de fabricage van een echte verheeft drie keer gewerkt. Daarna kreeg
sterker terwijl ik luisterde naar mijn
mijn moeder argwaan en voelde steeds
kristalontvanger. Mijn moeder (zij was
Geen stroom nodig
aan mijn bedlampje of dat nog warm
van ‘rust, regelmaat en
En toen was het moment
was als ze controleerde of ik sliep.
reinheid’) zag aldus vaak
daar. Dat reserveerde ik
Van je moeder win je het nooit.
tot laat in de avond licht
geheel voor mijzelf. Om
Ook niet toen ik een half jaar later
onder de kier van mijn
negen uur ’s avonds lag
mijn versterker klaar had en ik die,
deur schijnen en maande
ik in bed met mijn kopte- ris alon angers hemaom hem uit te proberen,
mij streng tot
lefoon op. Het wonaansloot op de Triohet wegleggen van mijn
derlijke was, dat er geen stroomaanTrack pick-up van mijn
boek en het afzetten van
sluiting noch batterijen nodig waren.
ouders. Ik had er een
mijn koptelefoon.
Voorzichtig bewoog ik het geïsoleerde
plaat van Ella Fitzgerald
armpje van de kristaldetector heen
opgelegd. De versterker
Negermuziek uit!
en weer en op en neer. Het duurde
deed het meteen en
Maar een gezonde knaap
even, ik hoorde alleen wat gekras en
- uids reker draadomroe luid schalde Ella ineens
van 14 die het jongensrageschraap en ik begon het ergste al te
door het huis. ‘Doe die negermuziek
dioboek heeft gelezen is natuurlijk
vrezen. Maar toen ineens, ja hoor, een
onmiddellijk uit’, riep mijn moeder.
niet voor één gat te vangen. Dus legde
stem. Zomaar een stem vanuit de grote
Nee. Van je moeder win je het nooit.
ik om de hoek van de gang die naar
buitenwereld in mijn jongenskamertje.
U wel? Mail het naar:
mijn kamertje leidde, onder de mat
Een stem die iets in het Duits zei. Had
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl
een soort onderbrekingscontact aan
ik me daar zomaar ineens een Duitse
dat er voor zorgde dat het licht in mijn
zender te pakken. En weer even heen
spande ik, samen met
mijn vader, van het dak
van ons huis aan de
Klimopstraat naar het
- ris alon
dak van een huis in de
Azaleastraat. Dwars over de achtertuinen heen! Compleet met wit-porseleinen isolatoren (een eierketting) en
twee staafisolatoren voor de invoer.
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k weer ee

win

Dit keer weer vier udoku’s en de liefhebbers zullen er wat langer mee moeten doen dan
normaal, want in het volgende nummer (een vakantiespecial) komt weer een groot kruiswoordraadsel aan bod. Met net als in de vorige vakantiespecial bijzonder mooie prijzen!
Dus toch ook iets om naar uit te kijken. Vorige keer kwamen daar enorm veel inzendingen
op binnen.

Hieronder moet u weer op zoek
naar de cijfers in de grijze vakjes
van de vier Sudoku’s. Ze zijn van
een oplopende moeilijkheidsgraad
deze keer. De grijze vakjes staan
op willekeurige plekken in de
diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor
uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A
in het grijze vakje een ‘3’ in B
ook een ‘3’ in C een ‘4’ en in D
weer een ‘3’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
3-3-4-3.

udoku A

rijswinnaars
De gezochte antwoordreeks van de
die Sudoku’s in De Oud-Hagenaar
Nr. 15 luidde: 2-6-7-6
De volgende vijf prijswinnaars
ontvangen de dubbel-CD ‘Hurken
in de Berm’ van Sjaak Bral:
Cees van der Heyden, te Den Haag

udoku

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

8

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 17
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Nieuwe inzending
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:

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

Maandag 12 september

udoku D

7 4

8 3

5

6
9

8 1
3 5

3

1

1 8
1 5
4

6 7
5 7

6
8

4 3

Leen Cramer, te Den Haag
H.T.A. van Dijk, te Gouda
M. Buitenhek, te Pijnacker
J. Strootman, te Spijkenisse

udoku C

6
5
2
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7

8
4
2

6 3

2

4

9
7
1
8
2
3

3 9
4
7
6 5

9
2
8
9 7

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

2 3

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 interieurad 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 waarmee wi al uw eetkamer toelen, oorfauteuil , bank tellen en
ofa her tofferen. owel kla iek al modern. i i n geeciali 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
i
d.m.
oor

e
e n en o u euils ussens eerloos lee o ui e
roberen u binnen 4 uur te erhel en an uw klachten
. de ullingen aan uw houding aan te a en, en u o te
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.

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

ening ti den
Kleiweg 135
di.
t/m
r.
.00
.00 uur a. .00 - .00 uur
Rotterdam
www.miedemaen n.nl
Tel: 010-2188876

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

HALEN EN
GRATIS BRENGEN
LEVERING
ONDER
3 JAAR
GARANTIE
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EEN HALF JAAR MIKRO GIDS.
VOOR NOG GEEN
HALVE EURO PER NUMMER.
umanistische tichting
eschut en roepswonen
orenstraat 17 , 513
en aag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting
Beschuten groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal
groepswooncomplexen in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar
betrokken, te willen wonen. Op dit moment zijn wij op
zoek naar nieuwe bewoners voor het complex Casa di
Galeria. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de
consulent van de HSBG (Tel. 070 3912595 E-mail
info@hsbg.nl) voor informatie over de inschrijvingsprocedure en over de complexen.

Wooncentrum

Casa di Galeria
is begin juni 1997
opgeleverd en bevindt
zich aan de Tak van
Poortvlietstraat12 t/m
78. Het openbaar vervoer bevindt zich op
korte afstand van het
complex. De belangrijkste winkels zijn op
ongeveer 10 minuten
loopafstand.
Het wooncentrum heeft 34 driekamerwoningen van ca. 75
vierkante meter en drie tweekamerwoningen van ca. 66
vierkante meter. Verdeeld over zes etages.

GA NÚ NAAR WWW.MIKROGIDS.NL,
BEL 0900 - 777 999 3 (0,20 p.m., ma/vr 09.00-21.30 u., za 10.00-15.00 u.)
OF STUUR ONDERSTAANDE BON IN!
(Geen langdurige verplichting: abonnement wordt niet automatisch verlengd)

✂

Ja, ik wil Mikro Gids graag eens proberen
en betaal nu slechts  12,- voor 26 nummers.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Rekeningnummer:
Gratis
KRO-lid worden?

De woningen hebben een gemiddelde netto huurprijs
van € 450,- per maand. De servicekosten, exclusief
stookkosten, zijn gemiddeld € 60,- euro per maand.

Voorletters:

Geb. datum:

M

V

J
N
Een gratis KRO-lidmaatschap verplicht u tot niets, maar u profiteert wel van speciale
acties en kortingen. Bovendien helpt u de KRO om inspirerende programma’s zoals
KRO’s Boer zoekt Vrouw, KRO De Reünie en KRO Memories te blijven maken.

Handtekening:

MIKRO GIDS. MEER HOEF JE NIET TE WETEN.
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
KRO Mikro Gids • Antwoordnummer 1703 • 1200 VB Hilversum

Woonzorg Nederland
49094/49095

Dit aanbod is geldig t/m 30-09-2011 en geldt alleen indien u de afgelopen 6 maanden geen abonnee
van Mikro Gids bent geweest. Het abonnementsgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden verstrekt aan derden, om u bijvoorbeeld
aantrekkelijke aanbiedingen te kunnen doen? J
N

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

