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1944: razzia’s van 23 november smoorden ijdele hoop van ‘dolle dinsdag’

‘Reichsdeutsche’ buur Mitzi redde ons gezin
Op ‘dolle dinsdag’,
5 september 1944,
vluchtten veel Duitsgezinde Nederlanders
in paniek weg uit het
westen van ons land.
Het gerucht ging dat
de geallieerden, die
het zuiden al onder
controle kregen, nu
ook snel hier zouden
zijn. Een fout bericht
was de oorzaak van
deze korte hoop op
een snelle bevrijding
van heel Nederland. In
Den Haag lag er echter
nog veel ellende in het
verschiet, zoals de razzia op 23 november.
Toen na ‘dolle dinsdag’ de geallieerde aanval op Arnhem, op 17 september, niet tot
die snelle overwinning leidde waarop men
hoopte, was alle illusie dat onze bevrijding
nog voor het begin van de komende winter
een feit zou zijn, radicaal vervlogen.
Het voedseltekort, mede het gevolg van de
spoorwegstaking en de blokkades, werd al
vlug merkbaar.
De bezetter, die de uiteindelijke nederlaag voelde aankomen, werd steeds meer
onberekenbaar, brutaler en minder tolerant.
Het was begin van de maand november
dat er hier in Den Haag geruchten de
ronde deden dat er, geheel onverwachts en
praktisch onaangekondigd, op 10 november
een razzia in Rotterdam had plaatsgevonden. Huizen zouden op brute wijze zijn
doorzocht. Volgens de berichten zouden
duizenden mannen tussen de 16 en 40 jaar
naar Duitsland zijn afgevoerd om daar in
de oorlogsindustrie te gaan werken.
Ook voor andere grote steden in het westen
zouden er al plannen klaar liggen om dergelijke razzia’s te organiseren. Den Haag
zou de dans niet kunnen ontspringen.
Rotterdam was geheel onvoorbereid door
die razzia’s overvallen maar wij, in den
Haag, waren gewaarschuwd en konden ons
beter prepareren op wat ons te wachten zou
kunnen staan.
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- Niet alleen NSB’ers namen massaal de benen op ‘dolle dinsdag’ in Den Haag. Ook veel Duitsers pakten uit angst voor de geallieerde opmars hun
‘fahrrad’ om veiliger oorden op te zoeken. Hier zetten ze de pedalen aan op de Schenkkade in Den Haag. (Foto: Ed van Wijk) -

Schuilplekken
Verschillende schuilplekken werden in
allerijl bedacht en/of in orde gemaakt
waarin de bedreigde mannen zich konden
verstoppen in de hoop dat ze zo vernuftig
waren, dat de Duitsers ze bij huiszoeking
niet zouden ontdekken.
Toch leefde bij menigeen nog de hoop dat
ons de ellende bespaard zou blijven, een
hoop die op de ochtend van de 23 november een illusie bleek te zijn. Met het veel
spektakel werden straten door veel Duitse
militairen afgesloten. De waarschuwingen
en bedreigingen, die met geluidswagens
werden omgeroepen logen er evenmin om.
En het onderstaande bevel dat in de brievenbussen werd gedaan beloofde eveneens
niet veel goeds.

Bevel in de brievenbus
“Op bevel der Duitse weermacht moeten
alle mannen in de leeftijd van 17 tot en
met 40 jaar zich voor de arbeidsinzet aanmelden. Hiervoor moeten alle mannen van
deze leeftijd onmiddellijk na ontvangst van
dit bevel met de voorgeschreven uitrusting
op straat gaan staan. Alle andere bewoners,
ook vrouwen en kinderen, moeten in de
huizen blijven totdat de actie ten einde is.
De mannen van de genoemde jaargangen,
die bij een huiszoeking nog in huis worden

aangetroffen, worden gestraft waarbij hun
particulier eigendom wordt aangesproken.
Bewijzen van vrijstelling van burger- of
militaire instanties moeten ter controle
worden meegebracht. Voor deugdelijke
kleding slaap- en eetgerei moet worden
gezorgd. De dagelijkse voeding bestaat uit
goede kost, rookartikelen en vijf gulden.
Voor de achterblijvende familie zal worden
gezorgd. Het is aan alle bewoners der
gemeente verboden hun woonplaats te
verlaten. OP HÈN DIE POGEN TE ONTVLUCHTEN OF WEERSTAND BIEDEN,
ZAL WORDEN GESCHOTEN.”

Vader ‘ziek’ in bed
Ook de Honthorststraat, waar wij woonden,
was plotseling zowel aan de kant van de
v.d. Vennestraat als aan de kant van de de
Heemstraat hermetisch door gewapende
soldaten afgesloten. Het bovenstaande
bevel lag ook bij ons in de brievenbus.
Mijn vader, met valse papieren, als afgekeurd in Duitsland en nog voorzien van een
bevestiging daarvan door de huisarts, lag
‘ziek’in bed.
Zijn broer, ondergedoken bij ons in huis,
ging ervan uit dat hij, bij een huiszoeking
onvindbaar zou zijn, door zich te verstoppen in een strobaal die in een uitbouw lag
naast een hok met konijnen. Zelf was ik

gelukkig pas 16 jaar en behoorde dus nog
net niet tot de doelgroep waarop men het
gemunt had.

Een ferm “Heil Hitler”
Onze bovenbuurvrouw, die door dezelfde
deur en over dezelfde trap als wij naar
haar huis moest, bood aan, indien nodig
open te maken. Haar man werkte toch al in
Duitsland. Maar wat ze nog belangrijker
vond, ze kon, doordat ze Oostenrijkse was
en daardoor officieel “Rijksduitse”, de
militairen in vloeiend Duits en min of meer
als gelijke te woord staan.
Het wachten duurde lang terwijl de angst
en de spanning bij ons te snijden was.
Niemand durfde naar buiten te kijken om
maar vooral niet de aandacht op ons te
vestigen. Nooit ben ik banger geweest als
toen plotsklaps hevig op de voordeur werd
gebonkt. “Aufmachen schnell”.
Onze buurvrouw trok de deur open.Twee
soldaten stormden naar binnen maar
bleven verrast half op de trap staan toen
ze in accentloos Duits met een ferm “Heil
Hitler”werden begroet. Voor onze tussendeur op de eerste etage werden ze haast
fluisterend door tante Mitzi, zoals onze
buurvrouw door ons werd genoemd, toegesproken en besloten toen eerst haar etage te
inspecteren. Boven ons hoofd hoorden we
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ze door de kamers lopen terwijl het gesprek
rustig door haar op gang werd gehouden.
afgedankt.
Toen dit gezelschap na enige tijd weer
beneden bij ons voor de tussendeur stond
en tante Mitzi zachtjes op de deur klopte
met het verzoek de deur open te maken
omdat de soldaten even in ons huis wilden
kijken, stonden onze zenuwen op springen.
“Piet, deze soldaten willen even je papieren
inzien” De overhandigde papieren werden
nogal vluchtig bekeken terwijl tante Mitzi
rustig in het Duits tegen de soldaten door
bleef praten om de ernst van de “ziekte”
van mijn vader toe te lichten. Ook met mijn
persoonsbewijs werd genoegen genomen.
“In Ordnung”. Aan de rest van het huis
werd, wonder boven wonder, geen enkele
aandacht meer geschonken. Na een weer
knallend “Heil Hitler” vertrokken ze.
Zonder de hulp van Mitzi deze razzia voor
ons fataal zou zijn afgelopen. Na 5 mei,
hebben wij, als kleine tegenprestatie zo’n
14 dagen lang voor haar de boodschappen
gedaan, omdat zij op straat, met haar Duits
accent voor ‘moffin’ zou kunnen worden
aangezien met alle onaangename gevolgen
van die tijd.

J.W. Arts

jwarts@casema.nl

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

(Bezoek aan huis mogelijk)

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Valkenbosplein 1, Den Haag
T 070-3615384 Open: di. t/m za. 09.30-17.00 u.
www.goudwisselkantoor.nl

Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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idwana
N.a.v. het stuk van Hans Holt over WestSide in de r pte wil ik ook iets vertellen over JongerenContact LidwanaBezuidenhout in de Helenastraat . Mijn
kennismaking was een soosavond in
1 64, deze waren er iedere vrijdagavond
en het was er een gezellige boel. Er
werden verder discussies, muziek- en
dansavonden gehouden en eens per jaar
een weekend. Dit alles natuurlijk onder
een roomse paraplu. De dansavonden
waren meer mijn ding. Omdat er in die
tijd geen bandjes mochten optreden werden er plaatjes gedraaid, door slagersdochter DJ Conn Scholtes, die dit vol
overgave deed. Wat later ben ik in een
commissie gekomen die deze avonden
organiseerde en niet zoveel later werd
mij gevraagd om zelf de platen te gaan
draaien. Er was maar n pick-up, zodat
mijn eerste zorg was een tweede te regelen, een fatsoenlijke microfoon en een
klein mengpaneel. Ook de verlichting
moest sfeervoller, maar dat ging niet
zonder slag of stoot, want het mocht
zeker niet te donker worden. Ha Ha En
zo gebeurde het dat na een tijdje onze
geestelijk adviseur eens een kijkje kwam
nemen. Ik was net met een serietje
langzame plaatjes begonnen Music for
oung Lovers . Dat viel niet in goede
aarde, veel te langzaam, en v l te
donker, dus maar even wat vlotters op
de draaitafel en wat meer licht in de tent.
Maar zodra onze geestelijk adviseur zijn
hielen had gelicht, was alles weer bij het
oude. Ook van de andere jongerencontacten kwamen er regelmatig bestuursleden en bezoekers bij ons over de dans
vloer, ook van West-Side waar ik voor
het eerst E ception als coverband heb
gehoord , en van Fatima de thuisbasis van de Chiva’s , Het Honk en JC
Leidschendam. De gasten stonden altijd
met hun mond open, omdat het bij ons
steevast volle bak was. Ook waren wij,
zover ik me kan herinneren, het eerste
JC die iets ging organiseren voor de
leeftijdsgroep vanaf 14 jaar. Dit was dan
in de vakantietijd en dit werd algauw
het ‘jeugdpuistjesbal’ genoemd. Op deze
avondjes haalde ik voor het eerst de
band The Visitors naar binnen. Ik had
beloofd dat het niet teveel kabaal zou
worden, maar deze jongens verstonden
de kunst om ook wat zachter zuiver te
spelen. Ze brachten nummers van The
Searchers en The Ivi Lea ue. Na een
paar jaar heb ik een drive inn discotheek
opgezet en daarmee op scholen, sportverenigingen en campings gedraaid.
Tegenwoordig ben ik, puur uit liefde
voor de muziek uit de jaren ’60 interviews aan het maken samen met Hans
ok een goede vriend van mij met
muzikanten uit deze periode, zoals Rudi
Bennet, Johnn Lion,Will Wissink,
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trooigoed en ‘n iet o
Strooigoed, zo’n prachtig ouderwets woord dat onlosmakelijk
verbonden is met Sinterklaas. aar dat “strooigoed” niet altijd
goed strooit ondervond het personeel van een bepaalde afdeling
op het inisterie van Defensie.
In de jaren vijftig werd er elke
vrijdagochtend op het Plein topberaad
gehouden. Staatssecretaris, SecretarisGeneraal en een handvol directeuren
kwamen bijeen om belangrijke zaken
op het ministerie te bespreken. Daar
werd bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op het hoge verbruik van balpennen, toen een nieuwe uitvinding, die
door de ambtenaren op grote schaal
mee naar huis werden genomen om
vrouw en kinderen met de nieuwste
techniek te laten kennismaken.
Oekaze
De Secretaris-generaal kreeg opdracht
een oekaze te concipi ren waarin dat
werd verboden. Ik bedoel maar, er
werden best belangrijke zaken tijdens
die vergaderingen behandeld. In het
jaar waarin dit verhaal zich afspeelde
viel de verjaardag van Sint Nicolaas
op een vrijdag. Natuurlijk was dat ook
op de bewuste afdeling het onderwerp
van gesprek toen iemand opperde dat
het een leuke stunt zou zijn om in die
topvergadering te strooien. De mePolle Eduard, Henk Smitskamp, Ton van
der lei en vele anderen, voor een huis
aan huisblad Mariahoevemagazine. Zo
blijf ik toch nog een beetje bezig nu ik
gepensioneerd ben.

Paul Leemans

tt w.l l j
cleemans@ nl nel.c m

rans uiten
Ik ben op zoek naar Frans Luiten. Rond
1 60 woonachtig bij z’n ouders op het
Westeinde in Voorburg. Zijn vader was
slager. Hij zal nu zo rond de 70 jaar zijn.
Z’n meisje toen heette Ankie. En als ik
mij niet vergis deed hij in verzekeringen.

Gerard Verkroost

tter am
erar enan. er r st@tel rt.nl

olenboerenzoon
Wat een discussie is er in deze rubriek
op gang gebracht, inzake de kolenboer.
Het is een simpel verhaal, de kolensjouwer die de kolen bezorgde, heette in
de volksmond ‘de kolenboer’. Over dat

ningen waren verdeeld.
De voorstanders vonden het een leuk
idee, de tegenstanders vonden het te
ver gaan en zelfs op zoiets als majesteitsschennis lijken. De discussie
kabbelde voort tot iemand tegen de
bedenker van het idee zei “het is de
knijp”. Dat was in het spraakgebruik
van die dagen de ultieme uitdaging,
meestal ingekort tot “knijp”. Wie dat
te horen kreeg had de keus uit twee
dingen, of publiekelijk erkennen dat
hij niet durfde of de zaak ten uitvoer
brengen. Hier besloot de aangesprokene tot het laatste, dus doen.
ond pepernoten
Er werd gelapt en bij de dichtstbijzijnde bakker een pond pepernoten
gekocht, verpakt in een stevige papieren zak bedrukt met een olijke zwarte
Piet. Er was besloten dat twee man
de actie zouden uitvoeren, een zou
de deur van de vergaderzaal op een
kier openen, de tweede zou gooien.
En aldus werd het plan ten uitvoer gebracht. Nog voor de deur na de worp
salaris van 120 gulden per week, dan
praat ik over 520 gulden per maand, ik
heb het over circa 1 66, maar in die tijd
werd er alleen maar per week betaald.
Ik ben de zoon van een kolenboer, waar
ik trots op ben, bij mijn eerste werkgever, verdiende ik 50 gulden in de week,
dat was in 1 71.

Jac ues Desein

ac es. ese n@ tma l.c m

Doll
hadaffi
Op de voorpagina van de een na laatste
editie stond een foto van Blonde Doll
dood op bed.
Oka , ze is al meer dan 50 jaar dood,
maar toch. We hebben onlangs een dode
Michael Jackson en een dode hadaffi
op voorpagina’s mogen aanschouwen,
wat walgelijk was. Ik dacht dat de De
Oud-Hagenaar en z’n lezers respect
hoog hadden staan. Ik vond de plaatsing
van die foto van Doll dood niet gepast
en mogelijk kwetsend voor familie en
zo.

Marcel Staal
st l

@ tma l.c m

e ensie
werd gesloten hoorden ze binnen een
geweldig tumult en ze maakten dat ze
weg kwamen. Al gauw hoorden we
wat zich daarbinnen had afgespeeld.
De Secretaris-Generaal gaf de interne
beveiliging opdracht uit te zoeken
wie de dader was. De ambtenaar die
hiermee werd belast zag kennelijk
wel de humor van het geval in want
hij begon elke ondervraging met een
uiterst gedetailleerd, om niet te zeggen sappig verslag van de gebeurtenissen. De pepernoten hadden zich
niet verstrooid waardoor de volle zak
als een bom op tafel plofte en een vol
kopje koffie in zijn vaart meenam.
Het geheel schoot op miraculeuze
wijze tussen twee mensen door
en pletterde op de grond. En pas
daar scheurde de zak en werden de
pepernoten uitgestrooid. Verscheidene
aanwezigen zaten behoorlijk onder de
koffiespetters en ook de op tafel liggende documenten zagen er niet uit.
De dader werd nooit gevonden. En
dat was volgens een insider logisch.
Zwarte Piet bestaat niet en iemand die
niet bestaat kun je nooit vinden.

Leo Meershoek 5
lmeers e @

.nl
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uiderpark HBS
Er is weer een re nie voor oud-leerlingen van de Zuiderpark HBS van 1 51
tot 1 64 eerst in de Spionkopstraat,
vanaf 1 57 in de Zuidlarenstraat .
Zaterdag 26 november. Segbroek College, laverstraat, Den Haag. Meld je
via oudleerlingen zuiderparkhbs.de
met je naam en wanneer je op de school
zat. Je krijgt dan alle verdere informatie
toegestuurd.

Rudi Schmit
r

@r

sc m t.e

I scoboer Duindorp
Wie van de oud-Scheveningers, weet
zich nog iets de herinneren van de
IJscoboer - Puntje van 1 Cent
Hij reed met een bakfiets met van die
mooie chrome deksels te Duindorp. Ook
stond hij vaak aan de buitenhaven, als
de loggers uitvaarden. Hij woonde in de
Markensestraat, hij had zijn pakhuis op
het Eiland Flook, waar het ijs werd bereid en waar de ijswagen stond gestald.
In de periode dat C. Jamin met dubbeldik ijs kwam is hij failliet gegaan.

Tinus Bucker

m.c. c er@ etnet.nl
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Bea Bloksma-Lewin

l smalew n@ etnet.nl
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De vrucht van eter Schilperoort en Dutch Swing ollege
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In december 2 11 viert de Haagse azz lub H
haar 5-jarig bestaan. ij is de oudste nog bestaande jazzclub in Nederland. Het
bijzondere jubileum van de Haagse azz lub zal op 11 december a.s. worden gevierd in het rowne laza Den Haag romenadehotel met optredens van de Dutch Swing ollege Band en combo’s o.l.v. van de ereleden Dim esber en ob gerbeek, met vocalisten
Denise annah, en Dais Oosterhuis.
In 1 45, direct na de bevrijding,
werden door o.a. Peter Schilperoort,
Frans Vink en Joost van Os in St.
Regis aan de Valkenboslaan plannen
gesmeed voor het oprichten van het
Dutch Swing College, plannen die al
tijdens de oorlogsjaren vorm gekregen
hadden. Het was de bedoeling om in
dit college verschillende activiteiten
op te zetten, uiteraard een orkest,
maar ook een muziekschool en een
opnamestudio.Al voor het eind van de
oorlog hadden pianist Frans Vink en
klarinettist Peter Schilperoort met de
eigenaar van caf St. Regis afgesproken dat zij daar op bevrijdingsdag
zouden optreden. Dat is inderdaad
gebeurd met bassist Henn Frohwein
en drummer Tonn N sser vond op 5
mei 1 45 het eerste optreden plaats van
het Dutch Swing College wartet.

Het kwartet werd al snel uitgebreid met
trompettist Joost van Os, trombonist
Bill Brant en gitarist Otto Gobius. Dit
orkest kreeg de naam “the Orchestra of the Dutch Swing College”. In
de zomer van 1 45 kreeg het orkest
een contract van drie maanden in de
Canada Club in Apeldoorn, dit was
een club ter ontspanning van aldaar
gelegerde Canadese militairen. Daarna
keerde men terug naar Den Haag.
af illerthal
In begin 1 46 werd op initiatief van
Otto Gobius in caf Zillerthal in de
Nieuwstraat gestart met de Dutch
Swing College Club. De club gaf ook
een wekelijks mededelingenblaadje uit
van die naam. Na een paar nummers
verscheen als ondertitel Nederlandse
Studieclub voor Jazzmuziek. In Zil-

lerthal speelde het DSC-orkest elke
zaterdagmiddag en er vonden jam sessions plaats met medemuzikanten. Dit
moment wordt wel gezien als het begin
van de Haagse jazzactiviteiten in verenigingsverband die werden voortgezet
in de Haagse Jazz Club.
1 4 was een roerig jaar. Peter Schilperoort kon zijn voorzitterschap van de
Studieclub niet meer combineren met
de leiding van het orkest. Hij werd bij
de club opgevolgd door Frans de Boer.
Ook ontstond er een nieuwe club, de
Nederlandse Jazz Club, als gevolg van
onenigheid tussen voor- en tegenstanders van de traditionele en nieuwe
jazzstijlen en speelwijzen. In de loop
der jaren verminderden die tegenstellingen.
In 1 51 fuseerden beide clubs en werd
de nieuwe naam “Haagse Jazz Club”.

Bovengronds
De HJC hield zich aanvankelijk niet
alleen bezig met live-muziek, maar
ook met lezingen en met het beluisteren en anal seren van jazzplaten.
Hiervoor was veel belangstelling,
omdat de jongste generatie jazzfans
door de oorlogsjaren, waarin de jazz
een ondergronds bestaan leidde, een
kennisachterstand had opgelopen. Het
educatieve aspect is echter geleidelijk
op de achtergrond geraakt, de nadruk
is bij de HJC komen te liggen op het
bieden van goede live jazzmuziek die
zowel bij luisteraars als bij danslustigen in de smaak valt.
Tussen 1 46 en nu heeft de HJC op
ruim vijfentwintig locaties in Den
Haag haar thuisbasis gehad. Sinds het
najaar van 200 vinden de clubmiddagen op zondag plaats in het Crowne

- De nadruk is komen te liggen op het
bieden van goede live jazz die in de
smaak valt. -

Plaza Den Haag Promenade hotel.
In het seizoen, dat van oktober tot mei
loopt, is hier in een sfeervolle ambiance goede jazzmuziek te genieten.
De toegang staat niet alleen open voor
clubleden gratis , ook niet-leden
zijn van harte welkom de entreeprijs
bedraagt voor hen .
aartverkoop
aart er
a www. aa seja
cl .nl we el j s
nam a
ana .
r n e es ent e aal n
et r wn la a en aa
r me
na e tel n en aa ele en aan e
an t l we n en aa na j et
n res e w .

Schilder Bart van Hove in het Haags Historisch useum

ussen nt sie en er e i heid

Ooit zei landschapschilder ndreas Schelfhout tegen zijn neef B. . van Hove: “Bart je mot liever huize schilderen, leg
je liever toe op stadsgezigjes”. En zo geschiedde. Van Hove vervaardigde er in zijn lange leven honderden van. uim 5
schilderijen en a uarellen, waarvan vele uit particulier bezit, zijn nu verenigd op de eerste grote overzichtstentoonstelling van zijn werk.
In Tussen fantasie en werkelijkheid.
De stadsgezichten van B.J. van Hove
17 0-1 0 brengt het Haags Historisch Museum van 2 januari t/m 2
april 2012 een passend eerbetoon aan
deze relatief onbekende schilder.
In 1 1 schilderde Bart van Hove zijn
eerste stadsgezicht. Vooral van Den
Haag, maar ook van andere steden
legde hij straten, pleinen en grachten
vast, zoals die er in zijn tijd de
negentiende eeuw uitzagen. Het ging
hem hierbij niet in de eerste plaats om
een fotografisch nauwkeurige weergave, maar vooral om het maken van een

mooi schilderij. Als het bijvoorbeeld
ter wille van de compositie nodig was
een gebouw een stukje te verplaatsen,
dan schrok hij daar niet voor terug. Zo
mengde hij de werkelijkheid met een
vleug fantasie.
Het omgekeerde komt echter veel
vaker voor. In de talrijke fantasie
stadsgezichten die hij schilderde, zijn
stukjes werkelijkheid terug te vinden.
Zo gebruikte hij voor de huizen, kerken
en andere gebouwen bestaande bouwstijlen, vooral gotiek en Hollandse
renaissance. En soms zien we tussen de
fantasie bebouwing een kerk staan die

Meneer Bennik

we herkennen als de Bakenesserkerk in
Haarlem of de Oude erk in Delft.
Hoofdonderwijzer
Van Hove was in zijn tijd niet alleen
bekend als schilder van stadsgezichten.
Vanwege zijn pedagogische kwaliteiten
werd hij in 1 20 benoemd tot hoofdonderwijzer aan de Haagsche Teekenacademie en gaf hij les aan onder
meer Johannes Bosboom en Hendrik
Weissenbruch, beroemd geworden
schilders van de Haagse School. Ook
werd hij schilder-decorateur van de
oninklijke Schouwburg in Den Haag.

In een periode van
50 jaar ontwierp en
- Een van de beroemde ‘virtuele’ stadsgezichten
vervaardigde hij de
van Bart van Hove achterdoeken van
zeker 100 opera’s en
schilderijen en a uarellen van Bart van
toneelstukken. Zes zijn er bewaard
Hove. Het is dan ook niet verwongebleven, maar ze zijn te groot
10
derlijk dat in dit museum, op een
meter om in de museumzalen te e steenworp afstand van de oninklijke
poseren. Door middel van multimedia
Schouwburg, de eerste overzichtstenwordt op de tentoonstelling hiervan
toonstelling wordt gehouden. Hierin
een indruk gegeven.
krijgt de bezoeker een goede indruk
van zijn werk en kan steeds de vraag
rootste collectie
worden gesteld is het fantasie of is het
Van alle musea bezit het Haags Hiswerkelijkheid
torisch Museum de grootste collectie
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
Duinhage

Loosduinen/
Segbroek

rasmus lein
Den Haag
in

Wijndaelercentrum

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

in

identiteit

-

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




Loosduinen

CoornhertCentrum

Escamp

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat





atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

kwaliteit

-







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

Bestuursbureau:
rasmus lein

wijndaeler entrum nl

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Haghesteyn

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceflat

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

Serviceflat Haghesteyn

Wij geven u € 210,-

om ortabel

Want een uitvaart is al duur genoeg!

onen in de residentie

ie et na een dru leven at rustiger aan il doen orgeloos il onen maar i n
el standig eid niet il opgeven an tot op eer oge lee ti d onen in een servi e at

De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw
eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.

ust veilig eid om ort vri van vele dageli se beslommeringen o
genieten van u oude dag dan ervi e at Hag este n

el

ilt u e

t

Elke woensdagmiddag
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur
Serviceflat Haghesteyn servi e at ag este n nl - in o
angesloten bi ti
sds-online nl


Ja, stuur mij geheel vrijblijvend een aanvraagformulier waarmee ik een deposito rekening
kan openen. Ik profiteer dan tevens van de volgende voordelen:
•
•
•
•

De Volharding uitvaartzorg stort € 210,- op mijn depositorekening*
Ik kan een eenvoudig testament op laten maken voor slechts € 300,Ik ontvang GRATIS het boek “Napels zien ...” van Casper Postmaa
Ik heb recht op professioneel uitvaartadvies, ondersteuning en nazorg

Voorletters:

Achternaam:

Adres:

Pa a

U kunt het aanvraagformulier ook vinden op deposito.devolhardinguitvaartzorg.nl
* De € 210,- wordt op uw depositorekening gestort, is
niet op te nemen en wordt uitgekeerd bij overlijden.

a

7

s

mode in maat 3 t/m 52
maandag- en koopavond gesloten

a 5 aa
aa a

ok dit najaar kunt bij ons weer terecht voor uw wintergarderobe n ons uitgebreide Assortiment vind onder andere
• Spijkerbroeken van het merk rangler
• verhemden vanaf
5
• antalons voor 6 5 in alle maten
• winterjacks vanaf
5
• atoenen broeken vanaf 5 5
• ruien en overhemden tot en met maat 5
• complete kostuums vanaf
5

Postcode & woonplaats:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

ting Dienstverlening ervi e ats

aa
a

alde P rmont ade 00 - Tel: 070-3604396
servi e at ag este n nl - t itter
ag este n
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i i
ast
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g

aag

Pa
a
533
7 3
aa ag a 13
ag
ag
a ag a

7
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Laan van Meerdervoort 555
bij Goudenregenstraat, halte RR 3 12
2563 AW Den Haag Tel 070 363 01 03

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 15 november 2011

pagina 5

Mi eringen n een broodb

er

oen mijn vader, de Haagse humorist ohnn Schneider het achkanon , steeds minder werk op feesten, bruiloften en partijen kreeg door de
enorme toename van het aantal televisietoestellen in de jaren ‘5 , besloot hij ‘wat anders’ te gaan doen. Er moest toch brood op de plank
Veel keus had hij niet aangezien hij
vanaf de jaren 30 als beroepshumorist
vrijwel dagelijks op de planken stond.
En dit beroep wilde hij, gezien het nog
steeds grote succes dat hij had, niet
volledig de rug toekeren. Hij besloot
broodbakker te worden.
’s Nachts om 4 uur op, brood bakken,
broodkar vullen en met de kar naar de
broodwijk elders in Den Haag lopen.
Om 10 uur mocht de bakker pas starten
met de verkoop van vers brood en dat
werd goed gecontroleerd ook Na de
wijk weer terug naar de fabriek, geld
afdragen en snel op de fiets naar huis.
Meestal was dat zo rond 2 uur. En ’s
avonds stond hij regelmatig weer op de
planken om het publiek te vermaken.
Bij aul . aiser
Rond 1 60 werd door diverse bakkersbedrijven besloten om gedurende de
zomervakanties geen broodwijk meer
te lopen, maar vanaf een vaste standplaats tussen 10 en 1 uur het brood te
verkopen. Mijn vader werkte toen bij
Paul C. aiser, de broodfabriek in de
Elandstraat. Na het broodbakken liep
hij met zijn volgeladen broodwagen

van de Elandstraat naar zijn tijdelijke
standplaats, de Guntersteinweg in
Moerwijk. Om uur moest hij daar zijn
en kon hij beginnen met de verkoop
van het verse brood.
Er waren niet altijd klanten, dus nam
mijn vader een blocnote en een pen ter
hand en begon een tekst te schrijven.
Dit keer eens niet voor zijn theateroptredens. Nee, hij had het idee om
een rijm te maken over zijn werk als
broodbakker op zijn tijdelijke standplaats. Dit gedicht hing hij aan zijn kar

en de complimenten volgden snel. Een
verslaggever van de Posthoorn besloot
om dit gedicht in 1 60 in de krant te
plaatsen. Heel vaak had zijn naam al
in de krant gestaan over zijn werk als
humorist en conferancier, maar nog
nooit als broodverkoper.
Vakantiedicht
Ik kwam dit gedicht tegen in de plakboeken van mijn vader die in 1 7 op
72 jarige leeftijd overleed.

t een st el n een rt e
en wac t aar r st
et l e .
jn wa en staat aar r e st e
met r
ela en e en sn e .
en net een s n als et.
aar mt een lant t s le ne et.
an m eel l
t m jn e je
en er
em an et erlan e
e je.
aar mt een j r w aan esnel
r w r t en ele we en r r n et
aan e el .
er we en lan staan w j straat
m te er aren at aat.

- ohnn Schneider
de foto aarmee hij
regelmatig in de pub
liciteit k am -

een l e aan e ames er.

a me r w wat al et jn
wee r en a er en een renten jn.
aarna mt er een er c ntr le r.
el
e e eer n er e e r
j wer t een snelle l n je wa en
en e t
ma n et la en
e er
aat t t e en e
wel met r als met et et .

- a achter de broodkar van aul aiser van de Elandstraat op eg naar de standplaats op de
unterstein eg. -

m el r e
an een
e
ant r j een eerl j a e e.
a e s e r wtjes jn n et waa
als je er r n n rt e je staat.
aar m ren met eel le er

m n r s et weer e aan.
en et men e a er swaarts aan.
e er
was e er n et slec t
maar men an n n e w n el
terec t.
e jn t t es r en
m
et n ertje n r te
er en.
n s e a ant et j weer e aan
an elt w e en a er weer j aan.

John Schneider

Maassluis
j nsc ne er@ a el

n.nl

at an kan kan an alleen

n e orie de s gzinnen n roeger

Bij het ontbijt kreeg an altijd een beker melk. ant melk is de witte motor. oeder zei vaak: met melk
meer mans. Daarom dronk hij driekwart kan per dag. oen hij wat ouder werd, ging hij over op koffie,
koffie, lekker bakkie koffie. elukkig bleef het niet bij morgen verse koffie, want die kwam natuurlijk
nooit. Nog later genoot hij na gedane arbeid van heerlijk helder Heineken, want het bier was weer best.
Ook een borrel vierkant in de fles en
rond op de tong was niet te versmaden.
Maar Campari moest hij natuurlijk eens
in zijn leven gedronken hebben. Daar
lustte hij wel pap van. Zijn vrouw riep
later ach nee vader niet meer.
Terug naar Jantjes jeugd. Zoals het elk
jongetje betaamt was hij vaak onhandelbaar. Iedere morgen was het ik wil
Bolletje Als hij dat niet kreeg dreigde
hij met ik ga bij Japie eten, hoor. Maar
het warme eten ging erin als koek.
Moeder vroeg dan ook vaak moet je

- o prees Esso z’n benzine aan. -

nog peultjes Eet ze maar op, want
het is de groente die het hem doet. Als
toetje at hij verstandig een appel, want
moeder zei an apple a da keeps the
doctor awa . Dus at hij meer fruit. Dan
had hij gegeten en gedronken.
Daalder waard
Moeder deed de boodschappen meestal op de
markt want daar was je
gulden een daalder waard.
Hoewel, bij De Gru ter
kreeg ze n betere waar
n tien procent, plus het
snoepje van de week. Bij
de afwas haalde ze de
Enka spons erover. Daarna
even zitten met een sigaretje. Op het doosje stond
Chief Whip op ieders
lip, dus daar hield ze zich maar aan.
Ook nam ze vaker een bloemetje mee,
want ze zei tegen Jan laat bloemen uw
tolk zijn, dus zeg ik het met bloemen.
Als Jan de stad inging nam hij de
tram. Daar hing een grappige reclame,
bestemd voor zijn zusje meisje kom
werken bij Verkade en neem gerust je

moeder mee. Onderweg las hij op de
ruit van een juwelierswinkel wat an
kan kan an alleen. Even verder op de
etalageruit van een elektriciteitszaak
steekt uw licht op bij Donker. En bij
een tankstation stond stop een tijger in

- Het snoepje van de eek voor de kinderen. -

- and zeep en soda: bij de Hema -

je tank. Vreemd hoor
Op een warenhuis zag hij de volgende
lichtreclame eerst kijken bij Haags
modehuis. Nou, dacht Jan, laat kici de
kleren krijgen of anders geef ik Ma
de zak. Daar zong iemand Heba ba
riba Zand zeep en soda, koop je bij de
Hema

inkel van Sinkel
Tenslotte kwam hij bij de winkel van
Sinkel. Daar was van alles te koop.
Daar kon men krijgen mandjes met
vijgen, doosjes pommade, flesjes
orangeade, hoeden en petten en dameskorsetten, dropjes om te snoepen en
pilletjes om te poepen.

Maar Jan ging weer snel naar huis,
want koning, keizer admiraal, poepen
moeten ze allemaal. Jan dus ook. Tenslotte oost west thuis best.
Hebt u de slagzinnen van vroeger herkend Tegenwoordig heten die slogans.
Misschien weet u er nog meer. Stuur ze
naar onze krant en het hoeft echt niet
in een verhaaltje .

Barend Jan Donker
l n en @ lanet.nl
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Heeft u last van
rug- ekken-heu klachten
ent u al ge eest bi u
uisarts de ort opeed
de neuroloog de internist de uroloog de g nae oloog
de manueel arts o t erapeut ee t u de rugs ool gevolgd
doet u aan tness Hebt u ondan s alles nog la ten
Herkent u een van de volgende klachtenpatronen:
1

age rugpi n bi et be enge ri t soms uitstralend langs de be enrand o naar de onderbui de lies o de eup
au eli s unnen omdraaien in bed o onverdraagli e pi n bi
opstaan o lopen Kan oesten en nie en uitermate pi nli i n
2 Pi n van de ribben ast langs de ervels naar et be enge ri t
ri t u regelmatig met
u
and langs de rug Komt u moeili uit een diepe stoel o ee t u moeite met gaan staan
oet u soms uit bed ruipen op anden en nie n Hebt u pi n in de lies en aan et bovenste
deel van et been Kunt u et beste liggen op u rug o op de i met opgetro en nie n
Hebt u pi n in de bilspleet soms uitstralend naar de a ter i de van et bovenbeen bi een vol
gevoel in de darmen Pi n in de be enbodem bi mannen vooral bi re top itten
Hebt u moeite met lang itten pi n toename in de bil bi een euvel o duin oplopen
eleens
ramp in de bilspier bi
emmen in oud ater Pi n in de bovenbil bi et eiligbeen o uist
bi et itbeen et eiligbeen en meer naar de eup O is er soms et gevoel o een spi er
in de bil it
5 Hebt u pi n in de bil uitstralend via de i ant van et been de nie en et onderbeen naar
de en el O uist meer aan de a ter i de van de bil et bovenbeen en de uit Hin t u
een beet e bi lopen
ordt u a er van de pi n en rolt u dan naar de andere i de s gaan
staan een pi nli e be eging
Hebt u pi n a ter de eup uitstralend naar et be enge ri t met soms uitstraling naar de
boven- a ter i de van et been oenemend met itten staan en lopen
as er bi ontstaan
van de pi n spra e van e el opvangen bi een val o daarbi plotseling op een been draaien
om et even i t te be aren i n er oo tintelingen in et been de uit en voet
s er diepe euppi n met uitstraling tot de nie s er pi n aan de buitenvoor i de van et
bovenbeen er indert de pi n snel lopen o gema eli op de i liggen Helpt stre en van
de eup tegen de pi n
oor de e en nog andere la tenpatronen i n in on e pra ti goede oplossingen be end atuurli unnen i niet alles op lossen en et ene patroon vraagt meer ti d dan et andere maar
vaa ebben i goede resultaten in relatie orte ti d Hee t u nog vragen o ilt u een a spraa
ma en
unt ons berei en op et nummer 0 0- 5 510

J.C.L.K.vanWelij-Fysiotherapie
www.cuvo.nl

Tel. (070) 346 95 71

Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

deoud-hagenaar.nl
Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen
om gratis op de site te adverteren

Veilig & Zeker in het verkeer

Inboedels & woningontruiming
www.woningontruiming.nl

met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Bel voor een afspraak 070 3830473.

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

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau
Steeds meer lezers van buiten Den Haag e.o. lezen onze krant. Vaak laten ze hem opsturen door kennissen
of familie. Misschien wel door u Doe ze een plezier met de feestdagen en geef ze voor 4 , 0 per 1
januari 2012 een jaarabonnement cadeau. Alle resterende nummers van dit jaar voor niks

Be orgadres
Naam
Straat en huisnr.
Postcode

Woonplaats

actuuradres
Naam
Straat en huisnr.
Postcode

Woonplaats

Telefoon
Betaling

E-mail
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar

Postbus 26046, 2 02 A en aag

Boreelstraat15,2582TWDenHaag,
Telefoon:0703545109
info@praktijkvanwelij.nlwww.praktijkvanwelij.nl

Nieuw:behandeling
CarpaalTunnelSyndroom
Het Carpaal Tunnel Syndroom ( CTS ) is een vervelend en pijnlijk
probleem. De middelste polszenuw, de Medianus-zenuw, in het
verloopvandecarpaletunnel,(t.h.v.hethorlogebandje)isbekneld.
Mensen met CTS hebben naast doofheid of tintelingen een pijnlijk
gevoel in hand, duim en vingers en worden ’s nachts vaak wakker.
Kleine bewegingen lukken niet meer. Als behandeling wordt vaak
gekozen voor een operatie, (gevolg: uw hand is enige weken
buitenspel) maar er is een alternatief: het Phystrac apparaat. Deze
fysiotherapiebehandelingwordtuitgevoerdinonzepraktijk.
De behandeling bestaat uit het uitvoeren van tractie (het uit elkaar
trekken)vanhetpolsgewrichtmethetspeciaalhiervoorontwikkelde
Phystractractieapparaat.Doordetractieontspannendestructuren,
spierenenbandenwaardoorminderdrukopdezenuwindecarpale
tunnel wordt uitgeoefend. De behandeling is minder ingrijpend dan
eenoperatieeninprincipepijnloos.Natuurlijkbestaatergeengarantie
maardepraktijkheeftintussenuitgewezendathetgrootstedeelvan
de behandelde patiënten na 9 tot 12 behandelingen geen operatie
meer hoeft te ondergaan. Vergoeding door de zorgverzekeraar mits u fysiotherapie in het aanvullende
pakketheeft.Ukuntzichaanmeldenzonderverwijzing.

Hoofdpijn?
Hoofdpijndiesteedsterugkomtwatjeookdoetoflaatdoen.Hoofdpijninrust,bijbeweging,opvaste
tijdenofopdegekstemomentenenmeestalongelegen.Voedsel,stressofgeringebelastbaarheidkunnen
eenrolspelen.Uhebtalveelgeprobeerd:medicijnen,dieet,nekwervelsindejuistestandzetten,sporten,
therapie, een nieuwe bril, etc. Maar kent u een van de volgende
hoofdpijnen?
Hoofdpijnvanuitdeneknaarhethoofd,achterhoofd,metaangezichtspijn,
metpijnindeooghoek,inhetoor,metpijnbovendeogen,achterde
ogen,alseenbandomhethoofd,metpijnophethoofd,metpijnbijde
slapen,metuitstralingnaardetandenofkiezen?Wiltudiekwijt?
Metonzegoedonderzochtemethodenhebbenwijreedsvelemensen
kunnenhelpen.Bijeengroeppersonenmethoofdpijnlangerbestaande
dan 10 jaar had 80% dit bereikt binnen 7 weken met 6 a 7 sessies.
De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits u
fysiotherapieinhetaanvullendepakketheeft.Ukuntzichaanmelden
zonderverwijzingvanUwhuisarts.
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n leidinggeven

o et e n een ondero icier igt nooit s ee

Nog steeds vraag ik mij nog wel eens af of het leidinggeven, zoals ik dat meemaakte in het begin van
mijn militaire diensttijd bedoeld was om mij scherp en gedisciplineerd te maken of in de eerste plaats
het plezier van de individuele onderofficieren en officieren diende. aten we een aantal specifieke, tot
de verbeelding sprekende, ervaringen de revue laten passeren. En dan een oordeel uitspreken.
De basisopleiding genoot ik in Amersfoort bij de cavalerie, in de Willem
III-kazerne. Het was de tijd 63/5, de
5e lichting in 1 63 dus van het groene
uniform, dat om onbegrijpelijke reden
“eerste grijs” genoemd werd. Dat zo
kriebelde ja. En dat je in de plooi hield
door de pijpen te strijken na de plooien
met kaarsvet bewerkt te hebben, aan
de binnenzijde, dat wel. Die twee
maanden in Amersfoort heb ik ervaren
als n grote act.
Laat ik wat voorbeelden noemen. In de
eerste plaats werd ons van meet af aan
duidelijk gemaakt, dat het dragen van
de zwarte baret, die hoorde bij het wapen van de cavalerie, een soort eer was
het hoofddeksel zou je in positieve zin
onderscheiden van de normale baret.
Ik maakte deel uit van de huzaren, een
deftig woord voor soldaten, van Boreel.
Daarnaast had je de huzaren van Prins
Ale ander en de huzaren van S tzema.
De laatste, dat waren de zogenoemde
tankboeren, die bemanden dus de
tanks, die nu afgeschaft worden. Die
van Boreel, dat waren de zogenoemde
verkenners, wij moesten dus in tijd
van oorlog voor de troepen uit om de
situatie verkennen. Of iets dergelijks,
wisten wij veel. Die van Prins Ale ander hadden iets met gevechtswagens
van doen.
Intimidatie
Al op de eerste dag werd een collega
dienstplichtige de huid vol gescholden.
Hij stond volgens een klein Indisch
wachtmeestertje, wiens stemgeluid
omgekeerd evenredig was aan zijn
postuur en waarschijnlijk evenzeer aan
zijn intelligentie, “met z’n kloten te
spelen”. En dat was niet de bedoeling
tijdens het aantreden voor het appel, zo
begrepen wij alras. Los van de vraag
of zulks berhaupt een aan te bevelen
bezigheid was.
Het grootste genoegen beleefde het
Amersfoortse kader van wie ritmeester Berlemon duidelijk van een andere
planeet was, niet van adel maar wel
bovengewoon aan de zogenoemde
modeshow. Direct na de wekelijkse
inspectie moesten we binnen korte tijd
aantreden in een specifiek tenue, om
vervolgens collectief op ons donder
te krijgen, omdat we veel te laat weer
buiten stonden en/of veel
mankementen hadden aan
het tenue. Zoals verkeerde
schoenen, foute sokken,

nenblijven. Binnenblijven deden we
trouwens daar in Amersfoort trouwens
sowieso. Avondpermissie was er bij
de cavaleriebasisopleiding anno 1 63
helemaal niet bij. Ander vermaak
Muziek hadden we niet, iPods of iPads
bestonden niet, grammofoons mochten
niet. Elvis Presle en Bill Hale bleven
tot de weekends beperkt, als we onze
- ezellig voor het thuisfront destijds: roeten uit Simon Stevinkazerne Ede singles draaiden op de draagbare koffergrammofoon ergens op een feestje
zijn set managementinstrumenten.
de cavalerie worden. Maar ik werd met
bij vrienden thuis. Er werd hooguit
die zwarte baret tussen al die bruine
geklaverjast, maar dat beperkte zich
rustreren
baretten steevast gesignaleerd
meestal tot groepjes RotterdamHet grootste genoegen had het kader
als het hele peloton uit de
mers of Amsterdammers, die
van de kaderschool in het scheppen
maat liep, was ik de enige, die
elkaar voor de rest van de
van verwachtingen, om die op het
uit de maat liep. En vanwege
vrije tijd vooral verbaal
laatste moment de bodem in trappen.
mijn kleine postuur werd ik
naar het leven stonden.
Zo het voorbeeld van de speedmars op
bij een speedmars steevast
Aja en Fe enoord, het
de Ginkelse Heide na het wekelijkse
achteraan ingedeeld, zodat
waren toen al ‘temcorvee. Niks lekker slapen, eruit, aanik elke 4 passen er 1 e tra
pels’ op de militaire
treden en de hei op Flink doorlopen
moest doen om bij te blijven.
slaapzalen. Al hadden die
’s avonds in het donker. En in de kou,
Zielig Welnee, dat niet, maar
Rotterdammers het toen
want inmiddels vroor het 15 graden.
ik besloot toen al wel dat mijn
nog niet over 020, want - Embleem van de Huzaren leidinggeven later, waar dan
Met volle bepakking en de huzaar met
telefoonbezit was in die van Boreel met Sint oris die ook, absoluut anders zou zijn.
die zwarte baret dus achteraan natuurvan oudsher de schutspatijd geen usance.
lijk. Bekaf waren we na anderhalf uur
We
hadden
in
Ede
een
troon is van de ruiterij. Bij de cavalerie
sjouwen over de hei. Maar na die ancompagniessergeant-majoor,
moest iemand die de opleiding voor
derhalf uur zagen wij in de verte weer
een ‘csm’. Zo’n glimmend t pe met
reserveofficier wilde volgen minstens
de kazernepoort en de laatste 500 mezo’n grote stok, het statuss mbool voor
een HBS-diploma hebben, maar hij
ter liepen we als met vleugels. Bij het
een csm. Die je hoorde aankomen met
moest ook over pecunia beschikken
passeren van de kazernepoort begon de
zijn
glimmende
en
krakende
schoenen,
- De kantine van de Willem kazerne
of
van
‘goede
huize’
komen.
Want
droom van het zachte kazernebed al.
door
de
hoeveelheid
kiwi-schoensmeer
in vroeger tijd. paardij- en schermles werden geacht
Om 10 over 12 halt voor ons gebouw,
die hij had gebruikt. Deze csm was
een vanzelfsprekend onderdeel uit te
en daarom schikte je je in de meest
eindelijk. Maar geen “ingerukt mars”.
er eentje van het t pe veel macht,
maken van die opleiding. De cavalerie
gekke opdrachten of beantwoordde je
Nee, in plaats daarvan “voorwaarts
grote bek, weinig inhoud. Eentje die
beschouwde zich namelijk in die tijd
de meest doorzichtige vragen. Zoals
mars”. En zo werden we aan de
bovendien een spraakgebrek had hij
een beetje als een elitewapen. Maar
de vraag bij het appel wie van jullie
achterzijde van de kazerne weer naar
kon de “sch” niet lekker uitspreken, en
zo kon het dus ook gebeuren, dat
woont er in Amersfoort Blikken vol
buiten gedirigeerd. Om vervolgens
maakte er altijd iets in de sfeer van “sj”
moeiteloos afstand werd genomen van
hoop gingen aan een aarzelend “ja”
na weer een half uur lopen in een bos
van. Dus kwam hij elke ochtend na het
de opleidingsnorm en dat een collega
vooraf. Hoop, dat er een avondje vrij
de opdracht te krijgen onze tenten te
ontbijt de kamers van de leerlingen op,
met 1 jaar LTS werd toegelaten tot
rondlopen in Amersfoort in zou zitten.
plaatsen. Tent Ach, iedereen had zo’n
inspecteerde de bedden en de wolletjes
de opleiding voor reserveofficieren.
Of misschien wel een heimelijk bezoek
halve sheltertent, die je met de andere
kaarsrecht gevouwen dekens en conOmdat hij jonkheer was - en dat comaan een lokale vriendin. Maar het “ja”
helft van
stateerde steevast, dat deze wolletjes
penseerde het tekort aan opleiding Mij
uit 5 kelen werd beantwoord met “O.k.
een collega
“sjeef” lagen. Wat we ook deden, wat
werd daarentegen dringend afgeraden
dan mogen jullie, die in Amersfoort
tot een hele
we ook voor wolletjesbeleid bedachde opleiding tot reserveofficier te gaan
wonen, vanavond het achterterrein hetent diende
ten, ze bleven
volgen ik had weliswaar HBS-B op
lemaal aanvegen”. Haha, wat een lol, je
te breien. Na
sjeef liggen,
zak, maar ik beschikte niet bovenmatig
zag de pretoogjes van het kader en de
het opzetten
onze csm conover pecunia, noch kon ik bogen op een
teleurstelling bij de Amersfoorters, die
van de tent
stateerde geen
adellijke titel. Toch zette ik door.
“ja” hadden gezegd, ook degenen, die
diende er
verbetering en
helemaal niet in Amersfoort woonden.
eerst nog
oreerde zelfs, dat
Bevooroordeeld
een latrine
- rotse huzaren kunnen tegen oordig in de
we nooit goede
ebshop
van
het
regiment
zelfs
manchetknopen
Op de kaderschool, die ik van decemDiscriminatie
gegraven
onderofficieren
en een kof emok van Boreel bestellen. ber ‘63 t/m april ‘64 volgde nam mijn
Discipline Laat me niet lachen. Niet
te worden.
zouden kunnen
bewondering voor de ge taleerde en
uit overtuiging deed je wat je gezegd
Waarna je met z’n twee n in die tent
worden met die sjeve wolletjes. Wij
tevens aan te leren stijl van leidingwerd. Je deed de zin van het kader,
kroop, kleding en sokken aanhield en
bedachten een list en besloten op een
geven bepaald niet toe. Ik volgde die
omdat je wist wat het gevolg was
gebruik maakte van elkaars warmte
goede morgen alle wolletjes onder de
kaderschool in Ede op
van een weigering of een voorzichtig
onder dezelfde deken. Geen lepeltje/lebedden te verstoppen. Toen we tegen
de Simon Stevinkaprotest, laat staan een voorstel voor een
peltje nee. We kenden Louis van Gaal
achten het gekraak van de schoenen
zerne. Ik zou verbinalternatief. Namelijk een kort weekend
toen nog niet, maar ook toen lieten we
van de csm hoorden schoten we in de
dingsonderofficier bij
of nog erger, een lang weekend bindat graag al aan anderen over.
houding en hadden moeite ons lachen
Leuk h eerst teleurstellen, dan
in te houden toen hij voorbij kwam
verwachtingen oproepen, en die weer
en bij elk bed met zijn stok het bed
frustreren. Ter wille van de discipline
aantikte, de betrokkene in de ogen keek
Ter wille van de hardheid Ach kom,
en sliste “wolletje sjeef”. Pas bij het
ik heb dat nooit zo begrepen. Militair
vierde bed van de kamer van zes had
leidinggeven was in de eerste plaats
hij in de gaten, dat er helemaal geen
voor het plezier van het militaire kader.
wolletjes lagen. Hoezo bevooroordeeld Met woedende stappen verliet
hij onze kamer. Zonder commentaar,
ook later niet. Misschien, dat hij er toch
Ton van Rijswijk
wel de humor van inzag, maar dat era anr jsw j @ n lanet.nl
- De Willem kazerne in mersfoort vandaag de dag. kennen maakte geen onderdeel uit van
schoenveters niet vast, sieraden nog om
bij het stormbaantenue, et cetera. De
uitdaging voor het kader was kennelijk
te weinig tijd gunnen voor het aantrekken van het juiste tenue en gebruik
maken van de gebrekkige tenuekennis
aan het prille begin van de militaire opleiding. Ik heb collega-dienstplichtigen
volledig overstuur zien worden van
deze modeshow. Zien schuimbekken
zelfs.
Discipline moest en zou worden bijgebracht, dat was kennelijke het onderliggende doel van deze uiterst bijzondere
manier van leidinggeven, die natuurlijk
helemaal niet op inspireren en overtuigen was gericht, maar was gebaseerd
op intimidatie, ongetwijfeld bedoeld
om automatismen in het gedrag van ons
toekomstige vechtjassen te bewerkstelligen.
Wachtmeesters, oppers en ritmeesters
hadden de macht over je vrije weekend
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w kosten omlaag. Bespaar wel 1

tsch

euro

n

oont
belastinghulp en leden kunnen gratis gebruik maken
van de advieslijn. Ook krijgen leden het aantrekkelijke ledenmagazine, kunnen zij opleidingen aan de
ANBO-academie volgen en zinvol vrijwilligerswerk
doen. Of meedoen aan leuke activiteiten in de buurt.
Voor elk wat wils.

Slimme 5 -plussers besparen veel geld door lid van NBO te worden. iane den Haan,
algemeen directeur van deze seniorenorganisatie, vertelt hoe het werkt. ij heeft voor
haar leden kortingen bedongen bij 15 zorgverzekeraars. ortingen die kunnen oplopen
tot gemiddeld 1 euro per persoon per jaar. “ hoeft daarvoor niet van verzekeraar
te veranderen, maar we raden u aan toch goed naar uw verzekering te kijken. Er verandert veel volgend jaar“, stelt Den Haan.
De zorgpremies stijgen fors. Het eigen risico gaat
omhoog. Het basispakket versobert. Maar als u nu
uw zorgverzekering via ANBO afsluit kunt u toch
nog aanzienlijk op uw zorgkosten besparen. Dat
geldt ook voor uw partner en inwonende kinderen.
Daarvoor moet u wel eerst lid van ANBO worden.
Dat kost ongeveer drie tientjes per jaar. Een aantal
verzekeraars vergoedt zelfs het lidmaatschap. Dat
geld heeft u zo terugverdiend.
Voorkom polisstress en
profiteer als ANBO lid
van 9% korting!

Een zorgverzekering kiezen of uitzoeken wat
wordt vergoed, kan de nodige polisstress
opleveren. OHRA geeft u direct duidelijkheid.
Op www.ohracollectief.nl/anbo kunt u heel
eenvoudig:
• het juiste pakket kiezen met onze adviesmodule
• vinden waar u recht op heeft met onze
vergoedingenwijzer
• uw zorgverzekering inzien en aanpassen met
Mijn OHRA Zorgverzekering

Ga naar
ohracollectief.nl/anbo

ijk en vergelijk
Op www.anbo.nl/zorgverzekeringen staat een duidelijk overzicht van de 15 aangesloten zorgverzekeraars met de korting die zij ANBO-leden bieden.
Hier kunt u eenvoudig uw huidige zorgverzekering
vergelijken met een andere zorgverzekering op
punten die u belangrijk vindt. Veel ANBO-leden
hebben zo een goedkopere, maar betere zorgverzekering afgesloten. omt u er niet uit of wilt u graag
advies Dan kunt u bellen met de ANBO/SUCSEZ
zorgadvieslijn 01 2-30 45 00. Onze partner
SUCSEZ is intermediair en e pert op het gebied van
zorgverzekeringen. Overstappen naar een andere
verzekeraar is niet noodzakelijk. De belangrijkste
Nederlandse zorgverzekeraars staan in het rijtje. De
lopende verzekering kan gewoon worden omgezet

wij
krijgen een
scherp aanbod

in een collectieve verzekering. Simpelweg door het
lidmaatschapsnummer van ANBO door te geven.
De korting wordt dan automatisch verrekend.
NBO komt op voor senioren
ANBO-leden profiteren ook van korting op reizen
en van andere aanbiedingen. Met hun lidmaatschap steunen ze bovendien de meest invloedrijke
belangenbehartiging van senioren. Een zetel in de
Sociaal Economische Raad, de SER, geeft ANBO
veel invloed. We praten mee over de pensioenen die
onder druk staan en over ons zorgs steem dat langzaam afbrokkelt. Maar deze actieve club biedt ook
aa

Bij VGZ kunt u zich nu via ANBO
collectief verzekeren. U profiteert van
hoge kortingen en heeft alle vrijheid
om uw zorgverzekering helemaal af te
stemmen op uw persoonlijke situatie.
Inclusief vele aantrekkelijke extra’s
zoals 10% korting op het Vitaal Pakket
en dit jaar één jaar gratis lidmaatschap
voor elke nieuwe deelnemer. Ontdek
waarom u beter uit bent met een VGZ
zorgverzekering.
Stap over. Ga naar vgz.nl/anbo

Ga n�r �.�s��ec�ef.nl/ANBO
voor � �tr�k��k �bod

Aantrekkelijke korting van 5% op de basisverzekering en 10% op
de aanvullende verzekering dankzij de overeenkomst met ANBO.
Daarom Agis!
• Voor iedereen het juiste pakket.
• Geen medische selectie, behalve voor de
aanvullende tandverzekering Comfort.
• Vergoeding griepprik en bovenooglidcorrectie
met 50 + Actief Polis.
• Extra fysiotherapie in Comfort- of
ComfortPluspolis.

• Agis Zorgcoach, met onder andere Vrouwenspreekuur.
• Vergoeding Agis Health Check aan huis. Met Agis
in Beweging: activiteiten om ﬁt te blijven.
• Online declareren via Mijn Agis.
Kijk voor een uitgebreid vergoedingenoverzicht op
www.agiscollectief.nl/ANBO

- enzis-De riesland- H A-

P
P
Via de antwoorden op de volgende vragen ontdekt u in een paar stappen wat u moet doen om fors te
besparen op uw zorgpremie
a
a
g Laat dan door medewerkers van
de A
S CS zorgadvieslijn bekijken welke
collectiviteit voor u gunstiger is el dan
5

1

ga naar
wordvandaag nog lid door
middel van de antwoordbon lok A en lok
en ga verder naar
aa

a
ga naar

ga naar

a
g
aa
ga naar

4 P

g

g

a
a

7

a
g
g
g
omt u er niet uit of heeft u geen beschikking
over internet el dan
5

g

P
P
ijk op www anbo nl zorgverzekeringen om
te bekijken wat uw voordeel kan zijn m te
profiteren van de A
-collectiviteitskorting op
uw zorgverzekering vult u hiernaast uw gegevens
in Stuur de antwoordbon lok A en lok C naar
S CS en zij regelen de rest

ga naar

a a
ga naar 5
aa

g
ga naar

5

a
a
roficiat profiteert al ma imaal van
de korting op de zorgverzekeringen
ga naar 6
g
Voorletter s

ussenvoegsel s

Achternaam

eboortedatum

m v

Straat

Huisnummer

oevoeging

oonplaats

elefoon

-mail

B. Ik wil ANBO-lid worden (2012: € 35,45) en gebruikmaken van de ANBO collectiviteitskorting
(s.v.p. niet invullen als u al ANBO-lid bent):
ank ironummer
k geef toestemming voor het verstrekken van mijn gegevens aan A
geselecteerde bedrijven
ja
nee
aam zorgverzekeraar
Voorletter s

ussenvoegsels

eboortedatum

€
Achternaam
m v

aam zorgverzekeraar
a
a
Door ondertekening van dit formulier machtig ik A
bank- of girorekening af te schrijven
Datum

olisnummer
om het lidmaatschapsgeld automatisch van mijn

Handtekening
-

A

-partners en zorgvuldig
olisnummer

ijn partner wordt ook lid van A

Zorg goed geregeld voor u

BE N
Geen lid Word lid. Vul onderstaande bon in.

a

ostcode

&

Vragen
Alles over premiekortingen of zorgverzekeringen
op www.anbo.nl / zorgverzekeringen.
Of bel de zorgadvieslijn 01 2-30 45 00.
ma tm vrij van tot 17.30u

A S-De Amersfoortse-Avero Achmea-C -A V -Delta Llo dV -Salland- niv -V
ook rias org en ekerheid

3

7% collectiviteitskorting en toch alle
individuele vrijheid.

Spreekuren
ANBO organiseert spreekuren in het land waar u
persoonlijk advies krijgt. Voor data en locaties, bel
de Zorgadvieslijn, 01 2 30 45 00.

g

V lidmaatschapsnr
aam zorgverzekeraar

Datum
Handtekening
Stuur de volledig ingevulde antwoordbon nog vandaag naar S CS
S CS
V staat ingeschreven in het ft-register onder nummer

olisnummer
ostbus 5

AD eeuwijk
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enz. De agenda ordt samengesteld door het
entraal nformatiepunt Ouderen ( O). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd
in de agenda op
.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden Stuur u gegevens op via e-mail
redactie haagseouderen.nl of neem telefonisch contact op met arco Daane via ( )
.

zijn eerste lustrum! Jonge talentvolle

van het Museon, Stadhouderslaan 37,

king, hun begeleiders of verzorgers

Veranderd gedrag

solisten, duo’s, trio’s, kwartetten,

13.30-15.30 uur (incl. pauze), entree

en andere geïnteresseerden. Diverse

Stap nu over naar Menzis.

Tweedaagse cursus (deel twee: 14

koren en ensembles treden alweer

€ 5,- (€ 45,- voor abonnement tien

Haagse sportverenigingen, zowel

Als ANBO-lid bent u bij Menzis al

december) voor en ter ondersteuning

voor het vijfde opeenvolgende jaar op

dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar

reguliere als speciale, geven acte de

verzekerd voor de Basisverzekering

van Haagse mantelzorgers. Stichting

voor de bewoners van verpleeg- en

vanaf 12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk,

presence, sommige met demonstra-

vanaf € 101,17 per maand.

Mantelzorg Torenstraat 172, 10.00-

verzorgingshuizen van Florence. Het

ringleiding voor slechthorenden aan-

ties van hun sport. De beweegcoach

Maar Menzis doet meer.

12.00 uur, deelname kosteloos. Bel

prijzengeld bedraagt € 1500,-! De

wezig. Informatie: Museon, tel. (070)

is aanwezig om intakegesprekken af te

(070) 346 87 01 of mail info@mantel-

grote finale is in het Spui Theater, aan-

338 13 38, e-mail info@museon.nl,

nemen. Activiteitencentrum Steinmetz

Vragen over hulpmiddelen, thuiszorg

zorgdenhaag.nl om u in te schrijven of

vang 14.00 uur. Inlichtingen: e-mail

www.museon.nl.

de Compaan, Donker Curtiusstraat

of vervoer? De Menzis Seniorenservice

voor meer informatie, of kijk op www.

concours@florence-zorg.nl.

helpt en adviseert u gratis.

mantelzorgdenhaag.nl.

uirinis Ensemble
rcheologielezing

2, 11.30-14.00 uur, gratis toegang.

o. 23 november

Inlichtingen: Maaike Linschoten, Con-

Ver O op zorgen

sulent Sportstimulering, tel. (070) 353

Het Quirinus Ensemble o.l.v. Ernst

Workshop voor en ter ondersteuning

71 37, www.denhaag.nl/sport of www.

www.anbo.nl/zorgverzekeringen

Op iedere 3e donderdag van de maand

Stolz treedt op in de Bethelkerk.

van Haagse mantelzorgers. Stichting

denhaag.nl/gehandicaptensport.

of bel de ANBO/Sucsez zorgadvieslijn

vertellen de archeologen van de ge-

Uitgevoerd worden werken van o.m.

Mantelzorg Torenstraat 172, 10.00-

meente Den Haag over de resultaten

Telemann, Bach en Händel op fluit,

12.00 uur, deelname kosteloos. Bel

van hun onderzoeken. Vandaag:

traverso, theorbe en viola da gamba

(070) 346 87 01 of mail info@mantel-

Everhard Bulten over ‘Bewoning in

en met medewerking van een mez-

zorgdenhaag.nl om u in te schrijven of

Het is sinterklaastijd en de stoomboot

een dynamisch landschap: de prehis-

zosopraan. Bethelkerk, Händellaan 50

voor meer informatie, of kijk op www.

is in aantocht. De Goed Heiligman

torie van Den Haag’. De Tempel, Prins

(hoek Mozartlaan en Traviatastraat),

mantelzorgdenhaag.nl.

krijgt het echter aan zijn hart en

Hendrikstraat 39, 20.00 uur, zaal open

11.45 uur, toegang gratis, maar een

19.45 uur. Aanmelden verplicht, er zijn

vrijwillige bijdrage wordt op prijs

30 plaatsen beschikbaar. Stuur een

gesteld.

Overstappen? Ga naar

op 0182 30 45 00.

onverwachte ontwikkelingen rond
diverse koppels, met steeds als thema

Snuffelmarkt

schilderijtjes, I-Tjing, een demonstra-

de liefde die overal en voor iedereen te

Geef 2de hands een kans en kom

tie van e-readers, uitleg over sociale

vinden blijkt. Dinsdaguitje van VÓÓR

Duitse koormuziek

gezellig bezoeken. Snuffelmarkt

media (Facebook, Hyves, Twitter en

Welzijn Loosduinen. Buurtcentrum

Denn wovon lebt der Mensch? Berlijn

(vlakbij Megastores) aan de 1ste

Linked-in), gamen, Unicef, de We-

de Henneberg, Tramstraat 15, 13.30

in het Interbellum’, georganiseerd

Van der Kunstraat 282 in Den Haag.

reldwinkel - kortom te veel om op te

uur, toegangsprijs € 2,- inclusief koffie

door de Deutsche Bibliothek Den Haag

(Volgeboekt voor standhouders).

noemen. Bibliotheek Nieuw Waldeck,

of thee. Inlichtingen & aanmelding:

Rossinilaan 141, 10.00-12.00 uur,

i-Shop de Henneberg, tel. 397 60 01.

i.s.m. het Nieuw Kamerkoor Delft. Dit

Di. 22 november

toegang gratis.

apanse watertuin

muziek van Max Reger, Kurt Weill,

ompostella

In deze watertuin is de Japanse

Vr. 25 november

Eisler. Regentenkamer, Noord West

watercultuur te zien: kleurrijke vis-

O

Buitensingel 20, 20.00 uur, met om

sen, exotische bloemen en bomen,

Theatervoorstelling rond homosek-

de pelgrimstocht naar Santiago de

19.15 uur een inleiding door Konrad

kreekjes, watervallen en robuuste

suele senioren in de leeftijd van 48

Compostella. Aula van het Museon,

Boehmer. Entree: € 10,-. Reserverin-

natuurstenen. Dinsdaguitje van VÓÓR

tot 72 jaar. Twee vrouwen en vier

Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur

gen: tel. (070) 365 86 12

Welzijn Loosduinen in groepsverband,

mannen moesten na hun coming-out

(incl. pauze), entree € 5,- (€ 45,- voor

begeleid door vrijwilligers. U reist

als homoseksueel een strijd voeren,

abonnement tien dinsdaglezingen),

-roze: homo’s sr.

Lezing met projectie door Henk Griffioen over de historie en beleving van

met het openbaar vervoer, dus neem

maar die leverde hun ook veel kracht

kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30 uur.

Orgelconcert

uw ov-chipkaart mee. Buurtcen-

op. Laaktheater, Ferrandweg 4T, 20.00

Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor

Concert door de bekende Haagse

trum de Henneberg, Tramstraat 15,

uur, kaarten € 13,50, met Ooievaars-

slechthorenden aanwezig. Informatie:

organist Aarnoud de Groen op het

vertrek 10.00 uur, deelname gratis.

pas/Laakpas

Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail

Vierdagorgel in de Bethlehemkerk.

Inlichtingen & aanmelding: i-Shop de

€ 6,75. Inlichtingen en reserveren:

info@museon.nl, www.museon.nl

Zijn verrichtingen zijn ook op een

Henneberg, tel. 397 60 01.

Laaktheater, tel. (070) 393 33 48,
www.laaktheater.nl.

groot scherm te volgen. Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627,
aanvang 20.00 uur, entree € 5,-.

o. 2 november
ezing

illemspark

Lezing met beelden ‘Willemspark,

ezing over
Vaartocht Eufraat

a. 2 november
aat

4 en 2 december
Vlooienmarkt
De Schilp ijswijk

‘Twee vrouwen, een kajak, vele ont-

Sporten op

moetingen’: lezing met projectie door

Informatiemarkt van de afdeling

Schaapweg 3 in Rijswijk. Boek snel

Esseline van de Sande over een vaar-

Sportsupport van de gemeente Den

(vol = vol). www.donevents.nl

tocht over de rivier de Eufraat. Aula

Haag voor iedereen met een beper

Telefoon: 0348-441205

Vlooienmarkt in De Schilp aan de

een park met koninklijke allure’, in
de serie ‘Sprekershoek’ van het Gilde
Den Haag. Annemargriet Vaartjes, o.a.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

stadsgids bij het Gilde Den Haag, over
de rijke geschiedenis van het eerste
villapark van Nederland en de uit

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Nederlands-Indië teruggekeerde elite.
Met gelegenheid vragen te stellen.
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef
10, Voorburg (tramlijn 2), 14.00-

De beste Zorg
voor nu en later

Santiago

Comedian Harmonists en Hanns

a. 19 november

Beter Voor Nu.
De zorgverzekering voor vitale mensen.

bereikt. Het is het begin van een serie

zelfgemaakte lekkernijen, sieraden,

koor, o.l.v. Raymond Honing, brengt

Uw manier van leven is anders dan die van studenten
of jonge gezinnen met kinderen. Waarschijnlijk hebt
u nu meer tijd voor hobby’s en andere leuke dingen.
U maakt wat vaker een reisje, al dan niet naar het
buitenland. En u doet lekker aan sport of fitness.
Er is nu een nieuwe zorgverzekering, speciaal voor
vitale mensen vanaf circa 50 jaar. Beter Voor Nu biedt
een dekking die helemaal past bij uw levensstijl.
Zo is er een ruime vergoeding voor bijvoorbeeld
(lees)brillen, vaccinaties, fysiotherapie, preventieve
onderzoeken en cursussen.
Plezierig is ook dat u niet hoeft te betalen voor
Zorg die u niet (meer) nodig hebt, zoals kraamzorg
en orthodontie. En u profiteert van een premiekorting tot 10%. Alle reden dus om snel contact op
te nemen met verzekeringsadviseur SUCSEZ B.V.,
Leeghwaterstraat 15-02 in Reeuwijk, via 0182 - 30 45
00 of anbo@sucsez.nl.

aldeck

Gezellige koffieochtend met

Vr. 1 november

Extra voordeel voor ANBO-leden:
één jaar lidmaatschap vergoed

ilm lles is liefde

sterft nog voordat de boot de haven

offie op

e-mail naar archeologie@denhaag.nl

www.menzis.nl

Di. 29 november

16.00 uur, toegang gratis.

lorence

oncours

Het Florence Concours viert dit jaar

Schilderijen uit de e en e eeuw
alerie idderkerk op afspraak

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

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

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

Iedere uitvaart uniek

-1 1435 1
02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26
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a
n de maand ovember krijgt u bij aa
a
a
een sjaal cadeau
Humanistische Stichting
eschut- en roe swonen
Torenstraat 17
13
en Haag
g

a

g

a

g

aag
a
a
a

g

aa

a

a g
55 aa

a
7 3 1 5 5 - a

aa
a

g

nze merken zijn Setterlad

-

ega ashion

lue Seven en Sensia fashion

Alle jacks zijn wind- en waterdicht licht in het dragen
en machine wasbaar ij gaan van maat 6 tot 56

De kofﬁe staat voor uw klaar.

omsonlaan 11
25 5
Den Haag
0 01 0
mari emode nl

aa g
g

ooncentrum ag ag bevindt zich in de agenstraat middenin het centrum van Den Haag
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand
r zijn
woningen en er is een grote daktuin
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren

Behandeling
aan huis

euw

Een team van
prothesespecialisten

isselende dags

is gelegen aan de eresteinlaan
in de wijk ouwlust et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar elangrijke
voorzieningen zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopafstand gelegen Het gebouw bevat 6 tweekamerwoningen

ooncentrum a a
a a bevindt zich aan
de ak van oortvlietstraat Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het comple De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer minuten
loopafstand Het wooncentrum heeft driekamerwoningen van ca 5 m en drie tweekamerwoningen van ca 66 m

otel voor

9

Dageli s van 00 tot 10 00 uur
Ko e
a e voor 3
an maandag t m aterdag tussen
1 00 uur en 1 00 uur Happ Hour

ag is gelegen aan de Schermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken De belangrijkste winkels zijn om de
hoek in de etje olffstraat Het wooncentrum
heeft driekamerwoningen van ca
m
verdeelt over drie etages

ooncentrum
a gg ligt aan de
octurnestraat halverwege het oude dorpscentrum van Loosduinen en ijkduin p loopafstand
bevinden zich winkels r is parkeergelegenheid
rondom het wooncentrum Het centrum heeft 5
woonlagen en bevat 6 twee- en
5 driekamerwoningen

van een

egelmatig isselende -gangen
menu s vana 17 0
pparte ruimte voor
eesten en parti en
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!

eopend van

00 uur t m 21 00 uur

e Savornin ohman lein 37
Tel.: 070 - 3 1 64

• 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
el voo

e
o

en v n een
ee n o
e.

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

Inkoop Oud Goud en Zilver
Direct Cash | Altijd de hoogste dagprijs

Bel nu:
070-388 42 81
Dubai Jewellers 316 B, Den Haag
www.dubaijewelllers.nl

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

Hans
oodenburg

Vroeg of laat, als het niet anders meer kan, komen vele ouderen voor de vraag te staan of zij hun zelfstandig wonen moeten opgeven vanwege ouderdom of gezondheidsproblemen. Een stap die
met veel emoties gepaard gaat. Hoe vinden de huidige bewoners hun leven in instellingen? Het Sociaal Cultureel Planbureau doet daar om de paar jaar onderzoek naar. Heeft u ook ervaringen of
nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@dedeoud-hagenaar.nl

Bewoners instellingen positiever over ‘laatste zorg’
Het ligt voor de hand: ouderen stellen het zo lang mogelijk uit opgenomen te worden in een verzorgings- of verpleeghuis. Het thuis blijven wonen – al dan niet met zorghulp of in een aangepaste woning – neemt qua leeftijd en hoeveelheid ouderen toe. Het aantal ouderen
dat in een verzorgings- of verpleeghuis woont, neemt al jaren af, terwijl het aantal ouderen aanzienlijk toeneemt. Ouderen blijven dus
steeds langer zelfstandig wonen.
Volgens de laatste cijfers woont ongeveer
zes procent van de 65-plussers in een instelling. In totaal wonen er circa 165.000
mensen in een instelling voor verpleging
en verzorging ongeveer 100.000 in
een verzorgingshuis en 65.000 in een
verpleeghuis . De mensen die uiteindelijk naar een instelling verhuizen, zijn
tegenwoordig vaak ouder dan 0 jaar. Het
feit dat steeds minder mensen naar een
instelling verhuizen, doet vermoeden dat
de groep die dat w l doet dan ook steeds
meer hulpbehoevend is.
Uit de recente publicatie ‘Zorg in de
laatste jaren’ van het Sociaal Cultureel
Planbureau SCP blijkt dat in de periode
2000-200 de gemiddelde leeftijd van de
instellingsbewoners is toegenomen van
4 naar 5 jaar. Het aandeel vrouwen
bleef constant 77 procent . Dat dit aantal
hoger ligt, komt doordat mannen nog

altijd eerder sterven dan vrouwen. In de
redenen voor opname in een verzorgingsen verpleeghuis speelt de verslechtering
van de gezondheid, acute ziekte of een
ongeval nog steeds de grootste rol. Het
aandeel bewoners met minimaal n
chronische ziekte nam tussen 2000 en
200 toe van 2 naar 6 procent.
Suiker
Het gebruik van medicijnen is ook toegenomen. Dat komt waarschijnlijk doordat
bewoners van de instellingen vaker een
chronische ziekte zoals artrose of suiker
hebben. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is afgenomen in vooral de
verzorgingshuizen. Dat hangt samen met
het algemene beleid om deze middelen
niet zo snel meer voor te schrijven.
Het aandeel bedlegerige bewoners is overigens maar circa twee procent. Ongeveer

een derde van de bewoners voelt zich
ps chisch niet gezond of heeft wel eens
een periode last van angstige of depressieve gevoelens. Er zijn volgens het SCP
geen aanwijzingen dat de ps chische
gezondheid van bewoners tussen 2000 en
200 is veranderd. Dat zelfde geldt voor
de eenzaamheidsgevoelens. Wel worden
steeds meer mensen met ps chische
ouderdomsverschijnselen opgenomen.
Een groter aandeel van de bewoners krijgt
hulp bij de persoonlijke verzorging en
verpleging dan in 2004. Inschakeling van
een f siotherapeut neemt toe. Mensen
hebben ook meer last van beperkingen
in de algemene dagelijkse levensverrichtingen.
Opvallend is in strijd met wat media
dikwijls naar voren halen dat bewoners positief zijn over de zorg die ze

ontvangen. Wel vinden zij vaak dat het
personeel weinig tijd voor hen heeft en
dat de zorg gehaast gebeurt, aldus het
onderzoek onder instellingsbewoners of
hun vertegenwoordigers. In 200 zijn
de bewoners positiever geworden over
de manier waarop het personeel met hen
omgaat. “Zo voelt men zich vaker serieus
genomen en krijgen bewoners die assistentie nodig hebben bij bijvoorbeeld de
toiletgang vaker hulp als ze erom vragen
in plaats van alleen op vaste tijden ”,
aldus de publicatie van het SCP.
Daarentegen zijn de bewoners in 200
minder positief over de tijd die het
personeel heeft voor levensvragen het
maken van een praatje en het voorleggen
van allerlei persoonlijke en medische
zaken. Het aandeel verpleeghuisbewoners
op een eenpersoonskamer is in de periode
2000-200 toegenomen van 21 naar 55

procent . Het aandeel in een kamer van
drie of meer personen is gedaald van 45
naar 1 procent.
De volledige publicatie van ‘Zorg in de
laatste jaren’ 4 pagina’s, auteur Mirjam
de lerk is voor 11, 0 te bestellen in
de boekhandel en op www.scp.nl.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals erfrecht belastingen en andere financi le zaken w vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus 6 6 5
A Den Haag raag met vermelding van rubriek echten en lichten’
Erf- en
schenkingsrecht
ontrole op de
laatste wensen
jn r er en jn al aar
w
nen samen en w llen ns testament aan
assen. jn w j e n en aan e e
n tar s nnen w j n e e ra en s er
c c l aststellen e alt te c ntr
leren n e te n el j e e ec te r
n tar s c aan n e wensen
t
U kunt naar elke notaris stappen die u
wilt. Aan de vorige notaris bent u niet
gebonden en u hoeft hem dat ook niet te
melden. In een codicil kunt u opgeven
wat u wilt met uw begrafenis en ook
melden wie die naar uw huidige mening
moet uitvoeren. Een codicil kan bij een
testament worden gevoegd. U kunt in een
codicil of in een testament vermelden
wie u wilt aanstellen voor de afwikkeling
van uw zaken en bijvoorbeeld voor de
ontruiming van uw huis. Het is wel aan
te bevelen de persoon die dat moet doen,
hiervan op de hoogte te stellen. U hebt
natuurlijk nooit absolute zekerheid dat na
het overlijden van de door u aangestelde
e ecuteur het allemaal naar uw aanwijzingen in testament en codicil wordt uitgevoerd. In het algemeen mag men er wel
van uitgaan dat dit op de door u gewenste
wijze gebeurt. Indien u bijvoorbeeld alles
overlaat aan een notaris, dan zal hij wel
de uren in rekening brengen die hij voor

u na uw overlijden moet maken. Spreek
daarom van tevoren af welke kosten hij of
zij als e ecuteur in rekening mag brengen en zorg ervoor dat in uw nalatenschap
voldoende ruimte zit om hem of haar te
kunnen betalen. Leg al deze zaken ook
voor aan de notaris als u van plan bent uw
testament te wijzigen.
Vrijgezelle zus maakt
geen testament
ls m jn r j e elle s an jaar
erl j t m et alles a an elen. en
m aar te el en j aar a m n strat e
me ere en n
er an aar etaal
en s aarre en n waar aan enl j e
e ra en staan. r jn n twee le en e
r ers en ssen. n s e r e c
ters ee t s al erle en. e w l a s l t
een testament laten stellen. ll e
e en et maar na m jn
t et
e. e m et e el er elen als j s
erle en
Er is geen testament, dus dan treedt het
wettelijk erfrecht in werking. Alle broers
en zussen en hun eventuele plaatsvervangers, zoals de kinderen van een
inmiddels overleden broer of zus worden
dan erfgenaam in gelijke delen. Hou er
rekening mee dat bij een gezamenlijke
bankrekening wel bepaald moet worden
welk deel van de overleden persoon was
en dus ten goede moet komen aan de
erfgenamen. Sommige banken gaan er
automatisch vanuit dat de rekening wordt

voortgezet door de mederekeninghouder
die dan dus in zijn eentje eigenaar wordt
van al het geld. Vaak ontstaan daarover
problemen bij de andere erfgenamen. In
dat geval moet u aantonen welk deel door
u in het verleden is gestort. In moeilijke
gevallen wordt ervan uitgegaan dat ieder
voor de helft eigenaar is van de rekening,
bijvoorbeeld als het om echtparen of
samenwonenden gaat. Dan vormt het
niet zo’n probleem. Wij zijn geen groot
voorstander van zogenoemde en/en- of
en/of-rekeningen als men niet gehuwd
is. Het is veel handiger iemand een
machtigingspasje te geven om betalingen
en opnames pinnen namens de ander
van die rekening te doen. Dat pasje wordt
overigens meteen na het melden van
overlijden geblokkeerd. Een machtiging
is ook veel beter controleerbaar voor anderen. Voorkomen is beter dan genezen
Als zij is overleden, is er voor de bank
waarschijnlijk ook een verklaring van
erfrecht nodig waarin staat beschreven
wie de erfgenamen zijn.

O

en pensioen

Inbouw van O in
bedrijfspensioenen
n m jn e a s ens en an et
at s n s jaren nt an s re en n
e en met e n w an et e ra
an e
at r e w en an
t e ass n s. e e w j e an n w
an
s terst n e re en n et

l c t at n n e act e e wer er es
ens en rem es jn etaal . en en
e t en
jaar wer e t esla
e
r m jn j n ere r w
m s el en. n e ens en n sen ertel
len m j at alles c rrect s t e e ast. e
en t er er
Wij vrezen dat u toch wel wat dingen
door elkaar haalt. De AOW is - zoals wij
dat noemen - de eerste trap van ons pensioenstelsel iedere Nederlander heeft daar
recht op en betaalt daarvoor op al zijn
inkomsten uit arbeid of uitkering voor de
65ste verjaardag een AOW-premie via
een omslagstelsel. Van ‘inbouw’ in uw
pensioen is dan ook geen sprake. Wel
wordt daarmee in uw pensioenopbouw
rekening gehouden. Immers de basis - de
AOW - hebben u en uw vrouw al. Wij
willen niet al te technisch worden, maar
bij het vaststellen van uw bedrijfs- of
ambtenarenpensioen wordt die AOW verwerkt met een zogenoemde ‘franchise’.
Dat deel van uw basispensioen hoeft niet
te worden opgebouwd via de premies
die u en uw werkgever betalen aan het
bedrijfspensioenfonds. Met andere woorden dit heeft letterlijk niets te maken met
inbouw, maar zijn twee zaken, die geheel
los van elkaar staan, maar w l met elkaar
te maken hebben.
Dat u de toeslag voor uw jongere vrouw
hebt gemist, komt doordat zij eigen
inkomen had. Dat is nu eenmaal zo

vastgesteld in de sociale wetgeving.
Overigens wordt het gehele toeslagstelsel
per 1 januari 2015 afgeschaft.
Wij kennen uw maandelijkse pensioeninkomsten niet, maar aangezien u bij het
ABP een aanvullend pensioen krijgt en
uw vrouw ook nog een klein pensioentje
heeft plus thans de volle AOW voor
gehuwden, denken wij dat u zeker niet
slechter af bent dan heel veel van onze
lezers die het met veel minder moeten
doen. U moest eens weten hoeveel mensen er zijn met all n AOW of een heel
klein pensioentje. Wij vermoeden daarom
dat bij uw pensioenfondsen en bij AOWuitvoerder SVB alles - en in lijn met de
pensioenreglementen n wetgeving - is
uitgevoerd.
Nabestaandenpensioen
als partner overlijdt
e e en ns als artners laten
re streren. ls m jn artner mt te
erl j en wat teraar n et
e
an rec t
jn ens en j
jn al jaar samen.
Waarschijnlijk krijgt u een nabestaandenpensioen als uw partner een pensioen
heeft opgebouwd. Zekerheid kunnen
we daarover niet geven, want het is ook
afhankelijk van het pensioenreglement
van de betreffende pensioenregeling.
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he Hague was fabulous in the Si ties

uistr t deed niet onder bi

rn b

treet

oen de Haagsche courant in de jaren ’ personeel zocht voor de afdeling: telefonische advertenties,
besloot ik te solliciteren, dit met goed gevolg. De krant was toen nog gevestigd op de hoek van de
agenstraat en de rote arktstraat waar ie de Hagenezen door middel van ge taleerde foto’s en
draaiende lichtletters op de hoogte hield van het laatste nieuws.
Daar mijn beste vriendin Inez ook al
tot het leger der werkenden behoorde
en zij, werkzaam op het kantoor van de
Haagsche Comed in de Casuaristraat,
verhaalde over al die voordelen van
het werken spannende ontmoetingen
met actrices en acteurs zoals Paul
Steenbergen en M ra Ward, je kantoortje midden in het gezellige centrum
en nog betaalt krijgen ook, besloot
ik de lange suffe studiemaanden die
mij nog restten voor het einde amen
Mulo niet af te wachten en de school
voortijdig te verlaten. Dit tot wanhoop
van mijn vader, die maar bleef hameren
op het nut van diploma’s. Maar ik
haalde verachtelijk mijn schouders op
diploma’s Waar had je die nou voor
nodig. Je image, dat was je diploma.
Den Haag was toen op z’n top, overal
speelde bandjes, werden clubs geopend. Feestjes volop. De stad leefde,
platenzaken waren afgeladen met fans
van de Beatles, Stones en Prett -things.
Het eens zo grauwe straatbeeld werd
opgesierd met de minirok, de dramatische Twigg look, winkels en boetieks
die als paddenstoelen de grond uit
schoten, er kwamen Wimp ’s, koffiebars en cafeetjes met voor de deur
gestalde Puchs met immens hoge
sturen, bevolkt door hun eigenaars
scholieren, muzikanten, striptekenaars
en andere creatievelingen. Er waren zaterdagen dat de Spuistraat swingde en

- Op de voorgrond in de stijlvolle hal van het
H -gebou een oude drukpers. -

voor ons niet onder deed voor Carnab
Street in Londen. In navolging van
modereportages in de nieuwste Engelse
tijdschriften, die je doorbladerde in
het boekenhalletje in de Wagenstraat,
maakten langharige jongelui brede
riemen met grote gespen, tassen, leren
hesjes en jasjes, want door je uiterlijk
probeerde je, je te onderscheiden. Lederhandel de oe, op de Prinsengracht,
deed dan ook goede zaken.
l. 1 5, p.m.
Op mijn eerste werkdag betrad ik de
grote, lichte hal en bereikte via een
brede marmeren trap de eerste, waar
in een grote zaal een legertje jonge
meisjes uitgerust met pen en papier
achter enorme bureaus aan de telefoon
gekluisterd zat. Voor het bedrag van
hondervijfenzeventig gulden per
maand was ik nu een van hen.

- Buurman le Blonk van uc maakte deze foto in de Wagenstraat van de
sloop van het H -gebou in
.-

Nationale

eisopera

Aan het hoofd van de afdeling, aan een
tafeltje apart, zat de cheffin, juffrouw
van Galen, een magere, roodharige
vrouw van een jaar of veertig die er bij
de luid kwetterende meisjes de wind
onder probeerde te houden, door af
en toe met stemverheffing te roepen
”Dames telefoon”, als een van de
aanwezigen het roodgloeiende apparaat
weer eens negeerde. Het werk bestond
hoofdzakelijk uit het telefonisch opnemen van advertenties. Na een week
inwerken door mijn naaste collega
Jud , een mooi Indisch meisje met een
Francoise Hard kapsel, croonde ik,
net als de anderen uitnodigend in de
hoorn “Advertentieafdeling Haagsche
courant, zegt u het maar.” Noteerde
ik te koop aangeboden kinderwagens,
fietsen en driedelige matrassen voor
de rubriek leintjes. Schreef ik vellen
vol automerken en afkortingen voor de
wekelijkse advertenties van autohandelaren. eek ik bij te huur aangeboden, net als de rest, of er niet iets van
mijn gading bij zat. En gierde het uit
toen een serieuze mannenstem onder
de rubriek huisdieren een papegaai
aanbood. ‘Gratis af te halen op de
Beeklaan nummer 4, in Paramaribo,’
zei de lolbroek. In het drukke gebouw
was het een komen en gaan van jonge
mensen van wie je alleen de voornaam
van kende.
Zo had je oos, die behalve foto’s ook
modieuze petten maakte en die vervolgens aan ons probeerde te slijten. Er
was Francoise, een lang, slank naar de
laatste mode gekleed meisje, dat niet
liep maar schreed en in plaats van in
het glazen hok waarin ze de administratie bijhield, op de plankiers van de
Parijse modehuizen veel beter tot haar
recht zou zijn gekomen.
letsen over alles
Als de telefoonlijn dood was, praatten
we met z’n allen door elkaar over
jongens, kleding, bandjes, uitgaansgelegenheden of die leuke gozer die
zich voorstelde als Paul van Vliet en

lat e

donderdag 1 december 2 11, ucent Danstheater, 2 .
Rameau’s Plat e is een meesterwerk vol opwindende, grappige
en wrange momenten. Deze van
oorsprong Griekse fabel vertelt
het verhaal van de ijdele, maar afzichtelijke moerasnimf Plataea. Zij
beeldt zich in dat oppergod Jupiter
werkelijk in haar is ge nteresseerd.
Zijn echtgenote Juno is jaloers
maar als zij Plataea ziet, barst zij
in schaterlachen uit.

Jean-Philippe Rameau 16 3-1764
debuteerde pas op vijftigjarige leeftijd
als operacomponist, met ‘Plat e’,
geschreven voor de bruiloft van de
Franse kroonprins Dauphin met Maria
Theresia van Spanje. Aan lef ontbrak
het Rameau niet, want volgens tijdgenoten van de componist was de bruid
van de Franse kroonprins allesbehalve
aantrekkelijk. Dat de koning Rameau
niet bestrafte, maar juist rijkelijk
beloonde, geeft te denken.

- ollega ud en uc Naberman die nog een keer het telefoongebaar maakt voor de telefooninkel van elfort op de plek aar het gebou van de Haagsche ourant stond. -

zijn opwachting maakte bij de ouwe
Sijthoff zelf voor een interview.
Waren onze ogen gericht op de heren
van de zetterij waar we door een raam
zicht op hadden. Ook het knappe
gebruinde uiterlijk van sportjournalist
Fred Rack , van wie we wisten dat hij
na afloop van het werk nog wel eens
met collega’s bijeenkwam in de Richebar op het Buitenhof, ontging ons niet.
Wij troffen elkaar in de lunchpauze in
de koffiebar van de Bijenkorf aan de
overkant, waar mijn vriendin Inez en ik
met andere jongelui de laatste nieuwtjes uitwisselden, afspraakjes maakten
en lol hadden. Onze enige zorg scheen,
wat te dragen en hoe we zo goed mogelijk onze weekeinden konden plannen.
Via de vrijkaarten van haar werk
zaten we de ene avond in de Haagsche
Schouwburg en keken we hoe o van
Dijk in de dood van een handelsreiziger speelde, shaketen we die zaterdag
daarop onze schouders los in de Drie
Stoepen, ontmoetten bij de Houtrusthallen twee Engelse “Mods” die ”The
Hague” fabulous vonden. Luisterden
we in de Pam-Pam naar
Wall Ta , keken in de Marathon hoe
de Motions het er af brachten, zongen
mee bij Liesbeth List en Louis van
Dijk, tijdens Shaff ’s-Chantant en
zaten op het terras van het Gouden
Hoofd in het zonnetje samen aan een
tafeltje met Manfred de Graaf en de
beeldschone Marijke Merckens, en
waren verrukt.
itzendbureaus
Ondanks de goeie sfeer, werd de krant
door mij al spoedig verruild voor een
ander fenomeen de uitzendbureaus

uur

De titelrol wordt in deze versie van
de Nationale Reisopera vertolkt
door een man. Het stelt Harr Nicoll
in staat zijn tragikomische talent
volledig uit te buiten in een fantastische travestierol. De voorstelling
een herneming van de succesvolle
productie uit 2002 wordt gezongen in het Frans en is voorzien van
Nederlandse boventitels.

ezersaanbieding Oud Hagenaar
Lezers van de Oud Hagenaar betalen voor een eerste rang kaartje geen 4 ,00, maar
Reserveren via 070
00 333 o.v.v. actiecode ‘Oud Hagenaar’

€40,00.

waar je zonder diploma, met slechts
wat t pesnelheid, bij allerlei bedrijven
een schat aan mensenkennis op deed.
Soms voor een paar uur, een dag, of
een week werd je uitgezonden naar
allerlei bedrijven. Van spannende
filmmaatschappij naar saaie verzekeringsbedrijven en ministeries, of de
verkoopafdeling van V D om daar de
Hagenezen door middel van demonstraties bekend te maken met de allernieuwste producten zoals stinkende
Franse kaas op flinterdunne toastjes.
Je hipte van het ene bureau naar het
andere. Slappe tijden Dan deed je
toch wat anders. Aan de lopende band
bij Indola, of ‘pleeduiken’ in hotel
de Wittebrug. Maar toch bleef er die
heerlijke vrijheid van zelf te bepalen
werktijden want aan een paar tientjes
had je al genoeg. Toen ook dat weer
verveelde besloot ik als veel anderen
jonge meisjes als au pair, over de
grens, wat ervaring op te gaan doen.
Maar altijd was ik blij dat ik weer
terug was in die wonderlijke stad die
barstte van het talent met zijn mi van
beat, schouwburg, theatertjes, verarmde chi ue en de Schilderswijk.
Ach, en uiteindelijk kreeg mijn vader
gelijk, door de jaren heen leerde ik dat
je zonder papiertje niet veel bereikt in
dit diplomaland. Want voor levenservaring bestaat geen diploma. Jammer,
want het zou een studie waard zijn te
weten hoe het toch kwam dat we toen
zo weinig nodig hadden om gelukkig
te zijn, in die mooie zorgeloze jaren
toen Den Haag nog The Hague was.

Luc Naberman
na c @

.nl
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NIEUWS:
orkshop
radio maken
Speciaal rond ‘Bejaarden Begeerte’
organiseert het Theater aan het Spui de
workshop Radio Herman Senior. Deelnemers worden door professionele radiomakers klaargestoomd om een speciale radiouitzending te maken rond de voorstelling.
Aan bod komen interviewtechnieken,
geluidstechniek, muziekkeuze, geluidsvormgeving, presentatietechniek en eind
redactie. Aan het eind van de dag komt
al het werk samen in een live-uitzending
die voor iedereen via internet te volgen is.
Deelname aan de workshop inclusief een
kaartje voor de voorstelling en een maaltijd
kost 15,-. U kunt zich opgeven door een
e-mail te sturen naar john theateraanhetspui.nl. Let op er is een zeer beperkt aantal
plaatsen voor deze workshops beschikbaar.
Meer informatie www.theateraanhetspui.nl
of www.haagseouderen.nl.

- De i ad bijvoorbeeld bepaald
niet alleen voor jonkies -

21 t m 2 november:
eek van de
ediawijsheid
Televisie, internet, social media en mobiele
telefonie de media zijn tegenwoordig overal. Media vinden, gebruiken en begrijpen
is belangrijk voor wie mee wil doen in de
maatschappij. Om met de mogelijkheden,
maar ook de risico’s kennis te maken, is
er de Week van de Mediawijsheid van
21 tot en met 27 november 2011. In de
bibliotheken zijn er dan tal van activiteiten rond nieuwe media. Op zondag 20
november wordt er al ‘afgetrapt’ met een
informatiemarkt op de eerste verdieping
van de Centrale Bibliotheek. U vindt daar
informatie over computer- en internetcursussen van de bibliotheek en over projecten
als Digitales. Er zijn demonstraties sociale
media, er is aandacht voor digitale fotografie en video en u kunt een e-reader of een
tabletcomputer zoals een iPad uitproberen
of een spel spelen op de Wii. Presentatrice
en actrice Paula Udondek houdt een lezing
over haar ervaringen met internet en sociale
media. In de Centrale Bibliotheek aan het
Spui, 12.00-17.00 uur, toegang gratis. In
de daaropvolgende week zijn er in diverse
wijkbibliotheken activiteiten rond internetbankieren, de iPad, e-readers, social media,
fotobewerking en gebruik van internet. Een
volledig overzicht staat in een folder die bij
uw bibliotheek te vinden is en op www.
haagseouderen.nl.
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oensdag 23 november in adurodam over kleine en grote dingen op de oudedag

r t ee o er het

gs ouderenbe eid

Onlangs verscheen de nota ‘O D is IN ’, waarin wethouder arsten lein zijn ouderenbeleid voor de periode 2 11-2 14 ontvouwde. In nummer 21 van De Oud-Hagenaar hebt u daar meer
over kunnen lezen, inclusief een beknopte samenvatting van de
belangrijkste zaken uit de nota. Daarmee is de kous nog niet af.
Haagse ouderen kunnen binnenkort zelf meepraten over de uitvoering van deze seniorennota.
Op woensdag 23 november organiseert
de Stedelijke Ouderen Commissie
SOC daarvoor een debatmiddag. De
SOC is een belangrijke adviesorganisatie voor het gemeentebestuur als
het om ouderenbeleid gaat. Er maken
diverse belangenorganisaties van ouderen deel van uit. De SOC is dus geknipt
voor dit karwei, maar wil vooral dat de
Haagse ouderen zelf direct hun opvattingen naar voren kunnen brengen.
Wethouder arsten lein Jeugd, Sport
Welzijn waaronder ook ouderenbeleid valt zal op 23 november eerst zijn
seniorennota presenteren en toelichten.
Daarna kunt u met hem in gesprek te
gaan en uw visie over en tips voor de
uitvoering van het beleid delen met alle
andere aanwezigen.
rogramma
De debatmiddag vindt plaats in het
entreegebouw van Madurodam, George

Maduroplein 1, van 12.00 tot 17.00
uur.
12.00 uur ontvangst met lunch in de
fo er van het entreegebouw. Dit wordt
een multiculturele lunch waarbij met
zo veel mogelijk eetwensen rekening
zal worden gehouden.
13.00-14.30 uur presentatie van en
toelichting op de ouderennota door de
wethouder onder leiding van een dagvoorzitter. Alle zaken die van belang
zijn voor ouderen in Den Haag komen
aan bod.
14.30-15.00 uur koffiepauze.
15.00-16.00 uur debat waarin u vragen
kunt stellen aan de wethouder en met
elkaar van gedachten kunt wisselen.
16.00-17.00 uur afsluiting met een
drankje en een hapje.
Bereikbaarheid
Madurodam is te bereiken met tram

Wethouder lein in een t te- -t te op november eer maar dan met een zaal
(Foto oesje raktijken emeente Den Haag) -

of bus 22 richting Scheveningen, halte
Madurodam tijdens spitsuren ook met
tram of bus 65.
omt u met de auto, neem dan de
rechter oprit van het Hubertusviaduct,
houd rechts aan en rijd vervolgens de
eerstvolgende afrit in, richting Madurodam. Onder aan de afrit gaat u linksaf
onder het viaduct door en ligt rechts
het parkeerterrein van Madurodam.
Speciaal voor dit evenement kan er
gratis geparkeerd worden.
Er worden borden geplaatst met ver-

ie de o ee ti d in ‘ e
Onze samenleving vergrijst in hoog tempo, maar lijkt toch vooral om
de jeugd te draaien. lleen dan ligt immers de wereld aan je voeten,
lijkt alles mogelijk en is de liefde voor het oprapen. och
De theatervoorstelling ‘Bejaarden
Begeerte’ corrigeert dit clich beeld.
Theatermaker Lucas De Man 1 2 en
schrijver Oscar ocken 1 3 raakten
ge nspireerd door hun eigen opa’s
die op hoge leeftijd opnieuw verliefd
werden. Samen met hun zangeres 70
gaan ocken en De Man in ‘Bejaarden
Begeerte’ daarom terug naar de
jeugd van iedereen die minstens 65
jaar geleden geboren is. Eerst spraken
ocken en De Man maandenlang met
ouderen over de liefde. Zij vertelden
openhartig over hun verliefdheden van
vroeger, de normen en waarden, de

the

taboes en de geheimen voor de ouders,
en vervolgens over het leven vandaag
de dag. Want hoe zit dat 65-plus en
officieel bejaard, ‘gebeurt’ er dan niets
meer achter de spreekwoordelijke
geraniums Of kun je opnieuw verliefd
worden als je 0 bent En verandert de
liefde dan Fladderen de vlinders nog
net zo als toen je 20 was Werkt het
lichaam nog mee om je het verlies
van je partner ooit te boven Daarover
gaat ‘Bejaarden Begeerte’. Ouderen
hebben ook hun dromen en verlangens,
maar stuiten daarbij op nogal wat
taboes. De kinderen willen er soms een

In december verschijnt als speciale bijlage bij De Oud-Hagenaar
de themakrant ‘ elfstandig wonen, gelukkig wonen’. Deze informatieve krant bevat een pak aan informatie voor 55-plussers die nog
zelfstandig wonen en die dat zo lang mogelijk willen blijven doen.
Over woningt pen waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen, diensten
die dat gemakkelijker maken, actuele
en toekomstige ontwikkelingen op

woongebied en financi le en praktische
aspecten die daarmee samenhangen
kortom, van alles over ‘levensloopbestendig wonen’.

anmelden
Wilt u ook meepraten over ‘OUD is
IN ’ Deelname aan de debatmiddag
is gratis, maar u dient zich wel even
aan te melden. Let op niet bij de SOC,
maar bij het Centraal Informatiepunt
Ouderen CIPO . Aanmelden kan
telefonisch via 070 364 3 1 op
werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur
of met een e-mail naar info haagse-

rden en egeerte’

stokje voor steken en verzorgenden
en activiteitenbegeleiders menen zelfs
dat liefde en verliefdheid sowieso niet
spelen bij hen. Vroeger moest ‘het’ in
het geheim voor de ouders, nu in het
geheim voor de kinderen. ‘Bejaarden
Begeerte’ toont die bizarre loop van de
dingen in een respectvolle, humoristische voorstelling voor en met
oudere jongeren en jongere ouderen.
Een voorstelling die prikkelt om lief te
hebben. Te zien op 21 en 22 november
in het Theater aan het Spui maar
let op, uitsluitend toegankelijk voor
65-plussers f onder begeleiding van
een 65-plusser Nieuwsgierige ‘jonkies’
moeten dus aan hun grootouders of
andere liefhebbende ouderen vragen of
ze met hen mee ‘uit’ mogen. Aanvang

r nt o er onen

wijzingen naar de juiste locatie. Indien
noodzakelijk is er een liftje aanwezig.

- De petticoat van toen de vrou van nu -

1 .30 uur, entreekaarten 17,50,-, met
Uitpas 15,50, met Ooievaarspas
,50.
Reserveren telefoon 070 346 52 72
of e-mail kassa theateraanhetspui.nl
Meer info, een trailer en reacties van
spelers en bezoekers vindt u op
www.bejaarden-en-begeerte.nl

dece ber s

De krant wordt samengesteld door
het Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO in nauwe samenwerking met
De Oud-Hagenaar.
dverteren
In de themakrant wonen kan tegen een
aantrekkelijk tarief worden geadverteerd. Bovendien worden advertenties

desgewenst kosteloos op aanwijzing
opgemaakt op basis van geleverd teksten beeldmateriaal. Ondernemers en
instellingen die belangstelling hebben
kunnen voor meer informatie en een
prijsopgave terecht bij Irene Schaddelee telefoon 06 23700323 of per
e-mail adverteren deoud-hagenaar.nl
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otskust van
Scheveningen
ontdekken
et getijdengebied bij de haven van
Scheveningen is bij de havenhoofden
een waar stukje rotskust. Bij laag
water is er een heleboel te ontdekken tussen de basaltblokken. Ook
wordt de eeree bij het havenhoofd
be ocht om te bekijken hoe de eerste
duinvorming laatsvindt.
Bij niet te veel wind wordt het bovendien “korren” met een sleepnet visjes,
garnaaltjes enz. verzamelen . De
gidsen van het IVN nemen u, groot en
klein, graag mee op deze e cursie.
Verzamelen op zaterdag 1 november
om 14 uur bij het eindpunt van lijn 11
aan de boulevard. Vergeet de laarzen
niet en denk aan warme kleding.
e c rs es jn rat s
r e ereen
t e an el j en ren t t
r.
anmel n n et n . nl c t n en j
e er tel.
j
n e an en r e tel.
.
e
www. n en aa .nl
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Donderdagavond 1 november bij Van Stockum, over ‘de toren’ en rechtlijnigheid

r tis sch

ezing n e en

h

Donderdagavond 1 november staat in het teken van de toren in
het schaakspel. Hans B hm en ochanan fek geven een lezing en
signeren hun nieuwe boek bij Van Stockum Boekverkopers aan de
Herengracht in Den Haag.
Hans B hm en ochanan Afek zijn
bekende namen in de schaakwereld.
B hm, al een mensenleven lang aktief
als schaker Internationaal Meester , schrijver, tv-persoonlijkheid en
journalist presenteerde 14 jaar het
fameuze RO-programma Man
Paard op de radio en is auteur van
een twintigtal boeken, over schaken
voornamelijk over schaken. ochanan
Afek is geboren in Tel Aviv maar al
tien jaar in Nederland woonachtig ook
hij is Internationaal Meester, maar niet
alleen in de wedstrijdsport, ook als

componist van studies. Daarin is hij
een grootheid.

lle stukken
B hm en Afek zijn verantwoordelijk
voor een tweetal schaakboeken die in
2011 verschenen ‘Wij Presenteren de
Pion’ en recentelijk ‘Wij Presenteren
de Toren’. Er volgen in de toekomst
nog 4 boeken in deze reeks, over de
loper, het paard, de dame en de koning.
Naar aanleiding van hun laatste publicatie geven de twee ‘’ambassadeurs
van het schaken’’ op 17 november bij
Van Stockum een
lezing over de rol
van de toren. Hans
B hm zal over de geschiedenis en over de
kenmerken van het
schaakstuk de toren
vertellen. Met behulp
van een demonstratiebord laat ochanan
Afek zien welke rol
de toren kan spelen
op het schaakbord.
- es monogra e n over de stukken in het schaakspel met als
Na afloop signeren
eerste de pion en de toren.. -

- De grote sra lische meester ochanan fek zal bepaalde dingen met de toren(s) laten zien. -

B hm en Afek hun nieuwe boek.
Overigens is een bezoek aan de
schaakafdeling van Van Stockum een
van de uitgebreidste in heel Europa
sowieso een bezoek waard.
anmelding
De lezing begint donderdagavond om

1 .30 uur en is voor iedereen gratis
toegankelijk. Wel graag even aanmelden door een email of telefoontje naar
Leen Spaans schaken vanstockum.
nl / 070 302 110 . De winkel aan de
Herengracht 60 hoek Prinsessegracht
is makkelijk te vinden, op vijf minuten
lopen van station Den Haag CS.

Steenvoorde lassiek, bij lorence in ijswijk:
- opstukkendag in het Haags Historisch
useum. Neem iets bijzonders mee. -

aterdag 19 november

Schrijf eigen
geschiedenis
Heeft u mooie herinneringen
aan Den Haag de Haagse
winkels, scholen, sportverenigingen, muziekbandjes
of andere Haagse instellingen En bent u in het bezit
van een voorwerp dat hoort
bij de herinnering die u
koestert Dan is het Haags
Historisch useum naar u
op zoek
Het museum wil samen met u geschiedenis schrijven, en doet dit met
het project MijnDenHaag . Iedereen
die een band voelt met Den Haag is
van harte uitgenodigd om zijn of haar
verhaal vast te leggen. Een team van
deskundige museummedewerkers en
een fotograaf staan klaar u hierbij te
helpen. Om iedereen een kans te geven
de geschiedenis in te gaan met zijn of
haar topstuk, organiseert het Haags
Historisch Museum een Topstukkendag. U bent van harte welkom op
zaterdag 1 november tussen 13.00 en
16.00 uur. Toegang is gratis.

nse b e uci erene concerteert

Op zondag 2 november 2 11, van 14.3 uur tot 1 . uur, vindt in lorence woonzorgcentrum Steenvoorde, eneraal Spoorlaan 2 te ijswijk een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat i.s.m. Stichting uziek In Huis wordt georganiseerd. aarten € 5. p.p. aan de deur van het theater. aal open
om 14. uur. eserveren niet nodig.
Het Ensemble Luci Serene, bestaande
uit Heleen Meijer, sopraan, Annette
Stallinga, mezzosopraan alt en Andrew Clark, piano, zal een gevarieerd
programma brengen met de mooiste
opera duetten voor sopraan en alt.

Duetten en aria’s van onder meer
Monteverdi, Purcell, Gluck, H ndel
en Humperdinck, in een sprankelende
semige nsceneerde uitvoering. Het
programma duurt 2 maal 30 minuten.
Ensemble Luci Serene is opgericht in

eldt ervaringen aan Ouderenfonds

e

rden esten

Eerder is uit onderzoek gebleken dat maar liefst n op de vijf
ouderen in zorginstellingen te maken heeft met pesten. Het Ouderenfonds is nu druk aan de slag gegaan om samen met zorginstellingen te kijken hoe dit tegengegaan kan worden. Veel centra zijn
al bezig samen met ouderen en verzorgenden om het probleem
aan te pakken.
Om nu te onderzoeken welke vormen
van pesten vaak voorkomen en omdat
het TV programma Gepest op RTL 4
aandacht aan dit onderwerp wil besteden
in hun nieuwe serie uitzendingen komend voorjaar, doet het Ouderenfonds
een oproep aan ouderen of familie etc.
om hun recente ervaringen met pesterijen

als pester, als slachtoffer of als ‘getuige’ op te schrijven en door te sturen.
Dit kan via mail naar info ouderenfonds.nl of per post naar Nationaal
Ouderenfonds, Postbus 11, 3 0 CA
Bunnik. Het museum wil samen met u
geschiedenis schrijven.

2005 en legt zich toe op het verkennen
en uitvoeren van bijzonder repertoire
voor sopraan en alt.
Heleen Meijer ontdekte haar liefde
voor het zingen in het studentenkoor
van de Erasmus Universiteit tijdens

haar studie economie. Zij treedt op als
solist bij koren en oratoriumverenigingen waar zij een breed repertoire
zingt van barokmuziek tot Mozart,
Mendelssohn, Faur , Verdi en Rutter.
Daarnaast zingt Heleen graag opera
zo was zij Papagena in een uitvoering
van de Zauberfl te door Opera Studio
Nederland en werkt zij sinds 2005 regelmatig in het koor van de Nationale
Reisopera.

Brandveiligheidles uit 1925 op 3 november

i in

ssen r

Brandweermuseum assenaar nodigt u uit voor een les brandveiligheid op 3 november 2 11 om 13.3 uur in aadhuis De aauw,
aadhuislaan 22 te assenaar.
In 1 25 verscheen ‘Veiligheid voor
alles’, bedoeld om de jeugd te waarschuwen voor allerlei gevaren, onder andere
het gevaar van vuur. Dat hoofdstuk is
een les brandveiligheid, die we op 30 november 2011 voor volwassenen herhalen
en met de eisen van vandaag vergelijken.
Historisch, vermakelijk en leerzaam
at heet brand
En wat is ‘brand’ eigenlijk, denk er

alvast eens over na Vuur, wellicht, op
een plek waar dat niet door mensen is
bedoeld. Door wie niet
anmelding
Dat kan via GSM 062 01100 of email
brandweermuseum wassenaar.nl
Na de les is er uitleg bij de tentoonstelling brandweerkinderboeken van 1 75
tot en met 2011.
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Kleine
Nostalgie

met ulius asgeld

In 1 34 assisteerde dokter Tjerk van
Taeke in het Brabantse Lith bij een bevalling. Antoon Coolen schreef erover
in ‘Dorp aan de rivier’. ‘Dokter van
Taeke borstelt zijn handen geduldig
en gedurende zeer langen tijd. Na veel
wild gehuil breekt er tenslotte een
jammerklacht door. Dan nemen de
vingers van de dokter de smal paarse
schoudertjes gemakkelijk, zoals men
een bloem uit het water tilt. En het
kind glijdt klein en schreiend naar zijn
eigen zelfstandigen staat.’ Prachtig
beschreven. Maar dan komt het.
okende artsen
‘De vader, Thijs van Erpen, staat
ernaar te kijken en hem valt ineens
iets op “Al die tijd heeft de dokter
zijn sigaar niet uit den mond gehad.”
“Verdomd”, zegt Thijs “De as is niet
eens van uw sigaar afgevallen. Gij
hebt geen zenuwen ”
In 1 34 kon je als arts dus gerust
roken tijdens een bevalling.
Maar ook in 1 63 toen mijn onderwijscarriere als 20-jarige in het Lager
Onderwijs een aanvang nam stak ik
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roeger as heus niet alles beter. aar el bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de
narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk.
En natuurlijk koesteren e die. oor reacties: julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

- oken as se
maar het erd niet
onroe’s dood. -

hief hip op de lip Old ac in de bek
Door het roken verkreeg men vroeger een zekere status. Het was stoer, mondain en je hoorde
erbij. et een zeker dedain keken rokers neer op niet-rokers. Softies. ereldvreemden. Dat is
nu wel anders. okers zijn thans verworden tot bleke, rimpelige verslaafden in een hoekje.
kanker gestorven. Ik niet. Maar dat
scheelde niet veel. Daarover straks.
Toen ik op 16-jarige leeftijd in 1 5
voor het eerst een sigaret opstak, was
dat in een portiek in de nabijheid van
mijn school, het Dalton-L ceum aan
de Aronskelkweg in Den Haag. Ik
zal er maar direct eerlijk over zijn.
Ik deed dat om er bij te horen. Mijn
vrienden in dat portiek deden het op
hun beurt ook om er bij te horen. Zo
gaan die dingen.

- onfronterend asbakje.voor de liefhebber. -

bij voortduring een sigaret op tijdens
de lessen. En niemand die zich eraan
stoorde. Ook de onderwijsinspectie
niet. Die was meer geinteresseerd in
het feit of ik tijdens hittegolven wel
een stropdas en een colbert droeg
tijden de lessen. Maar roken was geen
enkel bezwaar.
Rond 1 75 kwam de kentering. Het
was niet meer sjiek om te pas en te
onpas te roken. Ik weet het nog goed.
In die tijd was mijn huisarts maar
al te blij als ik, als notoire roker, op
zijn spreekuur kwam. Eindelijk kon
hij zelf ook weer eens ongegeneerd
opsteken. “En neem er zelf ook een”,
bood hij mij zijn geopende pakje aan.
Zo bepraken wij tijdens het spreekuur
al rokend mijn tijdelijke kwaaltjes.
Uiteindelijk is mijn huisarts aan long-

Hongroise
En wat had je een wonderlijke keur
aan rokerij in die tijd. Ovale Eg ptische sigaretten. Gele Hongroise
sigaretten. Dat waren de voorlopers
van Gauloise. Menthol sigaretten. En
ook filtersigaretten. Maar dat was dus
niks. Dat was iets voor mietjes. Sigarettenmerken uit die tijd Is dat niet
een beetje al te clich Nou. Vooruit.
Turmac. Gitanes. Ro . Ja. Graag
Golden Fiction. Le ington. Laurens.
Miss Blanche. Pla ers Nav Cut.
Jawel. Ineens mocht je dat woord dan
gewoon zeggen Pall Mall.

Dood aangezegd
En dan die slogans. ‘Chief Whip op
ieders lip’. Daar maakten wij natuurlijk van ‘Old Mac in ieders bek’. En
wat te denken van ‘Ik loop mijn benen
uit mijn reet voor een Bond Street’
Later ging ik van Caballero over op
shag. Het verhaal ging, dat als je een
te brede tabaksnerf in je pakje shag
vond, dat je die dan kon opsturen
naar de tabaksfirma. En dat je dan een
nieuw pakje shag kreeg toegestuurd.
Ik moet de eerste nog meemaken die
dat verhaal kan bevestigen.
En hoe liep het af met mijn rookverslaving In 1 kon ik ’s nachts in de
redactielokalen van de Haagsche Courant ineens mijn rechterarm niet meer
optillen tijden het int pen van een
stukje. Ik ging met mijn linkerhand

- Het grote asfalteren rechts in beeeld. -

verder. En toen ik dat de volgende dag
thuis aan mevrouw Pasgeld vertelde
vond zij het de hoogste tijd dat ik
daar eens over moest praten met mijn
huisarts. Een andere dus. Want mijn
vorige was inmiddels overleden aan
longkanker . De nieuwe huisarts zei
letterlijk het volgende ‘Als je n niet
ophoudt met roken en we je n niet
opereren aan je verstopte halsslagader
ben je binnen twee jaar dood. Niet alleen statistisch, maar ook in werkelijkheid.’
Operatie geslaagd
Ja. En dan wil je wel. Operatie geslaagd. Sindsdien nooit meer gerookt.
Wel vind ik ’s nachts in mijn dromen
twee tot drie keer per week nog steeds
een aangebroken pakje sigaretten in
de zak van mijn colbert. En dan steek
ik er nog eens gezellig een op. De volgende ochtend heb ik dan iedere keer
een half uur nodig om me te realiseren
dat het nog steeds goed met mij gaat.
Vertel over uw eigen rookervaringen.
julius. asgeld deoud-hagenaar.nl

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème

udo u eer ee en in
een prijzen nog te verdelen deze week, want
u kreeg e tra tijd tot 22
november om de woordzoeker en de drie Sudoku’s
op te lossen uit het vorige
nummer. Nog niet gedaan
Doe het nu, want er waren
mooie boeken te winnen

We vragen als oplossing voor de
erg moeilijke Sudoku’s deze
week weer een reeks van vier cijfers. Dus bijvoorbeeld in Sudoku
A in het grijze vakje een ‘7’ in
B een ‘ ’ in C weer een ‘7’ en in
D een ‘11’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt
7- -7-1.
Vergeet niet bij uw inzending uw
woon- of postadres te vermelden.
Van de nieuwe puzzel, de vier
Sudoku’s hieronder, moeten we
uw oplossing dus binnen hebben
op uiterlijk
Dinsdag december
Stuur naar
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 23
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar
puzzel deoud-hagenaar.nl

Sudoku

9

7

3
2 5

5 6
3 1
4
6
1 3
7 8

2

4

9 4
7 5 2

6
3 1
8 7
3 5 8

5
8 6

Sudoku

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

MEUBELSTOFFERING

MEUBEL
STOFFERING

Sudoku B

3
1
7 6
3 9

WONINGINRICHTING

8

1

9
7

5
7

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

6
6

1
1 4 5
8

•MEUBELRESTAURATIE

1

2 7 9
9
5

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels
Leer inen
rd
honde n
kleure

9

Sudoku D

6 4
2

Stofferen van:
bankstellen,
fauteuils, stoelen,enz.
Vervangen van singelbanden
veren en schuimpolyether.
Bank, boot en Caravan
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

3
2

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

r
htbaa
Onzic ren en
re
a
p
re
ren
stoffe

•LEERSPECIALIST
Reparatie en vernieuwen van o.a.
lederen kussens, kuipen,
zitgedeelten en armleuningen
reinigen. Opnieuw kleuren van
leer, verbeteren van
binnenvullingen en singels..

070 - 517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een
gratis advies en prijsopgave.
Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
Overige dagen: op afspraak
(ook ‘s-avonds)

AL 35 JAAR ERVARINGLEVERING ONDER GARANTIE
Halen en brengen gratis
K.v.k. 36049401
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HEEFT U DIT JAAR UW ZORGVERGOEDING NOG NIET GEBRUIKT?
CONTROLEER UW VOORWAARDEN VOOR 2012 START
Als u een bril of contactlenzen aanschaft bij
Specsavers, kan u dit veel voordeel opleveren omdat
wij met bijna alle zorgverzekeraars samenwerken. Specsavers regelt de vergoeding in de meeste
gevallen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar:
1. Tot 20% korting op uw bril naast
uw zorgvergoeding.

2. Deze korting geldt ook als u alleen een basisverzekering heeft zonder brilvergoeding of
als u uw vergoeding al heeft gebruikt.
3. In veel gevallen is uw bril of contactlenzen door onze samenwerking met zorgverzekeraars helemaal gratis.
Bereken uw totale zorgvoordeel via:
www.specsavers.nl/zorgverzekeraars

MAAK NOG SNEL
GEBRUIK VAN
UW ZORGPAS
RDEEL
ZORGPASVOO
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GRATIS NETVLIESCHECK
BIJ SPECSAVERS
SIGNALEER VROEGTIJDIG NETVLIESAFWIJKINGEN
MET DE GRATIS NETVLIESCHECK
Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar komen
bepaalde oogziektes vaker voor. Deze kunnen vaak
ongemerkt ontstaan en tegen de tijd dat de eerste symptomen merkbaar worden, is het proces
al even aan de gang. Met de preventieve NetvliesCheck van Specsavers kunnen mogelijke netvliesafwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen. Het is een extra controle
van de gezondheid van uw ogen waarbij met een
netvliescamera foto’s worden gemaakt van de binnenkant van uw oog, het netvlies. De foto’s worden
altijd beoordeeld door oogartsen en optometristen.
Wat is de preventieve NetvliesCheck?
Met de preventieve NetvliesCheck maken we een
foto van het netvlies (de binnenkant van het oog
waar beelden op binnenkomen en worden doorgestuurd naar de hersenen) en de aderen in het oog.
Zo kunnen we bepaalde aandoeningen ontdekken
die zouden kunnen wijzen op bijvoorbeeld hoge oogdruk, netvliesslijtage of complicaties door suikerziekte. Wanneer deze afwijkingen op tijd gesigna-
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leerd worden, is het mogelijk dat een behandeling
van de oogarts of oogchirurg de aandoening kan
verhelpen of verdere verslechtering kan voorkomen.
Hoe werkt het?
Als onderdeel van het uitgebreide oogonderzoek
in de Specsavers-winkel wordt met een speciale
camera van ieder oog één netvliesfoto gemaakt.
Wanneer we de foto’s maken, ziet u een ﬂits in de
ogen, net als bij het maken van een gewone foto. Dit
is pijnloos en geheel onschadelijk. Het is niet nodig
de ogen te druppelen en u kunt direct weer goed
zien. De netvliesfoto’s worden vervolgens, samen
met de overige resultaten van het oogonderzoek,
beoordeeld door oogartsen en optometristen van
oogheelkundig centrum Best Eye Care. Na maximaal
een week krijgt u de uitslag van de beoordeling van
uw foto’s. Indien na zorgvuldige beoordeling blijkt
dat verder onderzoek van uw ogen raadzaam is,
ontvangt u hierover een brief met verdere informatie en zult u tevens een verwijsbrief ontvangen
waarmee u een afspraak kunt maken bij uw oogarts.
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Door goede samenwerking met zorgverzekeraars kan uw zorgpas u bij Specsavers
een topdeal opleveren. In veel gevallen komt u zelfs in aanmerking voor een gratis bril,
contactlenzen of hoortoestel. vCheck snel uw voorwaarden voor 2012 begint op
www.specsavers.nl/zorgverzekeraars of bezoek uw Specsavers-winkel.

UW SPECSAVERS-WINKELS IN DE BUURT!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250

© 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Alléén bij
Kringloop Holland:
Winkels
Kringloop Holland
Alphons Diepenbrockhof 67 Den Haag
Beresteinlaan 2 Den Haag
Binckhorstlaan 322 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag

€ 12,95

Tosti ijzer
Sinaasappelpers

€ 7,95

Koffiezetapparaat

€ 12,95
€ 9,95

Strijkijzer

Kerketuinenweg 63 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag
Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag

€ 9,95

Broodrooster

€ 11,95

Waterkoker
Stofzuiger

€ 29,95

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

Alles nieuw in doos!
(Zolang de voorraad strekt)

