
Dinsdag 29 november 2011 - Jaargang 3, nr. 24

Oplage: 60.000 ex.

Ridder in de oude Loosduinse abdijkerk
Organist, beiaardier en publicist Henk Lemckert koninklijk onderscheiden

Een mooie plek, een ridder waardig. De 
Abdijkerk van Loosduinen, gebouwd tus-
sen 1238 en 1250, is het oudste bouwwerk 
van wat nu Den Haag heet. Bekend vooral 
ook als laatste rustplaats van Margaretha 
van Henneberg (1234 - 1276), met de apo-
criefe legende van haar 364 kinderen.
Lemckert is reeds vanaf de jaren zeventig 
van de vorige eeuw actief op het gebied 
van cultuur en kerkmuziek in Den Haag, 
en in het bijzonder in Loosduinen rondom 
de historische Abdijkerk, waar hij ook één 
van de organisten is. Het bijzondere van 
deze verdiensten is dat zij een consequente 
opeenvolging betreffen van initiatieven en 
activiteiten in Den Haag Zuid-West, met 
als doel dit stadsdeel in cultureel en kerk-
muzikaal opzicht op de kaart te zetten. 

Geschiedschrijver
Daarbij zijn Lemckert’s activiteiten niet 
beperkt gebleven tot de Abdijkerk, zij 
betreffen ook de omliggende wijken, waar 
Lemckert een grote bijdrage heeft geleverd 
en levert aan de geschiedschrijving daarvan 
via een groot aantal boekwerken over 
de geschiedenis van wijken, deels zelf 
geschreven en uitgegeven. Zij betreffen 
ook Den Haag in brede zin, als het gaat om 
zijn (bestuurlijke) activiteiten binnen de 
Stichting Haags Orgel Kontakt en de Stich-
ting Carillon Den Haag en landelijk waar 
het gaat om zijn (bestuurlijke) activiteiten 
binnen de Nederlandse Klokkenspel Ver-
eniging en betrokkenheid bij restauraties 
(orgel Schipluiden, beiaard De Lier).

Internationaal actief
Via zijn werk als publicist (genoemde 
boekwerken), maar ook zijn werk als 

columnist van het Algemeen Dagblad en 
Kerk in Den Haag, heeft hij ook landelijke 
bekendheid verkregen. Als contactpersoon 
voor Loosduinen van het Forum Vlaams-
Nederlands Cisterciënzer Erfgoed is hij 
ook internationaal actief om het Neder-
lands erfgoed te promoten en de belangen 
daarvan veilig te stellen. De lijst van alle 
activiteiten van Lemckert is indrukwek-
kend. Het gaat daarbij niet alleen om de 
kwantiteit, maar ook om de kwaliteit en 
het feit dat zij met grote energie en passie 
zijn gerealiseerd en daardoor een bijzonder 
grote uitstraling hebben. Zij zijn voorgeko-
men uit zijn buitengewone gedrevenheid, 
maatschappelijk engagement, zijn wens 
om ons culturele en kerkmuzikale erfgoed 
voor het nageslacht te behouden, maar ook 
verder te ontwikkelen en uit te dragen. Zijn 
integere, bekwame wijze van opereren, zijn 
toegankelijke schrijfstijl en zijn onderne-
mersbloed, hebben bijgedragen aan het 
daadwerkelijk realiseren van plannen en 
initiatieven binnen een fi nancieel-econo-
misch gezonde aanpak.

Grote verdiensten
De verdiensten van Henk Lemckert zijn 
dan ook van grote betekenis voor niet 
alleen de inwoners van Den Haag, maar 
ook voor alle Nederlanders die de orgel- en 
beiaardcultuur en de Nederlandse geschied-
schrijving een warm hart toedragen. Dat 
is dan ook de reden dat het Hare Majesteit 
heeft behaagd hem deze bijzonder eervolle 
onderscheiding toe te kennen.

Pieter Baak
pieterbaak@ziggo.nl

-   Locoburgemeester Karsten Klein, met de Haagse ambtsketen om, feliciteert Henck Lemckert 
nadat die zojuist de versierselen heeft opgespeld gekregen die horen bij 

het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.
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De bekende Haagse organist, beiaardier, publi-
cist en organisator Henk Lemckert (1944) heeft 
op zaterdag 19 november 2011 uit handen van 
de Haagse loco-burgemeester Karsten Klein een 
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij mag 
zich nu Ridder weten in de Orde van Oranje-
Nassau. Dit gebeurde na afloop van een concert 
door de bekende Haagse organist Ben van Oos-
ten ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum 
van de landelijk bekende serie ‘Orgelconcerten 
bij kaarslicht’ in de eeuwenoude Loosduinse Ab-
dijkerk, waar Lemckert tweede organist is.
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Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

Randstadkwartet van Oudtitels is nu compleet:

De Oud-Amsterdammer met 120.000 exemplaren

En zo raakte op 29 november het Rand-
stadkwartet van Oudtitels voor 50-plussers 
compleet. Met de Oud-Rotterdammer 
(120.000 exemplaren), De Oud-Hagenaar 
(60.000), en De Oud-Utrechter (55.000) 
verschijnen er nu elke twee weken 355.000 
kranten, die kunnen rekenen op ongeveer 
een miljoen lezers per editie! Daarmee zijn 
de Oudtitels, die veel intensiever worden 
gelezen dan huis-aaan-huisbladen, nu de 
marktleider in de Randstad voor het bereik 
van 50-plussers. Dat biedt perspectief voor 
de toekomst van de bladen.

Mooie spreiding
Anderhalf jaar is erover gedaan om de ver-
schijning van De Oud-Amsterdammer voor 
te bereiden, die nu vanaf vandaag op 400 

punten in de hoofdstad - en van Purmerend 
tot en met Almere - gratis verkrijgbaar is. 
Een perfecte partner voor de uitgave werd 
gevonden in de uitgever Adri de Bruijn, die 
met zijn bedrijf in Weesp al vele jaren een 
groot aantal smaakvolle en goede journalis-
tieke huis-aan-huisbladen uitbrengt in de re-
gio tussen A’dam en Hilversum. Er worden 
ook bedrijfs- en branchebladen gemaakt, 
internetsites en omroepbijdragen. 
Voor de andere Ouditels (in Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht) is het bovendien 
van groot belang dat Adri de Bruijn en zijn 
team in Weesp bijdragen aan de verdere 
professionalisering van onze uitgaves, door 
know-how in te brengen op het gebied van 
productieautomatisering, voor de redactie-
voering en advertentieacquisitie.

Succesverhaal
Zo is binnen zeven jaar tijd, als een bijna 
Amerikaans succesverhaal, de droom in 
vervulling gegaan van Fred Wallast, die 
op z’n zolderkamer de formule voor de 
Oudtitels bedacht en begon met De Oud-
Rotterdammer, waarvan het eerste nummer 
verscheen op 4 oktober 2005.

Met de overhandiging van het eerste exemplaar aan 
oud-burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam, was 
het een feit. De geboorte van De Oud-Amsterdammer!



Eiland Vloek
De Oud-Hagenaar staat in de vorm 
van lezersbrieven altijd vol met kleine 
miniatuurtjes die een tijdgebonden 
blik werpen op Haagse gebeurtenissen. 
Zo ook de bijdrage van inus Bucker 
over de ijscoman van Duindorp in de 
krant van 15 november. Daarover heb 
ik een opmerking. Het stukje Scheve-
ningen waar het pakhuis stond waar de 
ijscowagen was gestald en het ijs werd 
bereid noemt hij het Eiland Flook. n de 
volksmond heette dit ge soleerd gelegen 
wijkje ter hoogte van de oude zeesluis in 
het Verversingskanaal het Eiland Vloek, 
omdat de bewoners zich vaak bedienden 
van ruwe taal. Het wijkje werd gesloopt 
toen de Norfolkline daar een groot 
parkeerterrein aanlegde. Maar dat is ook 
alweer verleden tijd.

Marinus oet
.toet@ er atel.nl

-------------------------------------------------

Razzia 21 november
Als slachtoffer van de beschreven razzia 
op de voorpagina van 15 november, wil 
ik u als correctie mededelen, dat deze 
niet op 23 november 1944 plaatsvond 
maar op 21 november 1944. Onderge-
tekende werd n.l. zelf op die datum uit 
huis gehaald, en wel uit de woning aan 
de Loosduinsekade 117 en per rijnaak en 
later per trein afgevoerd naar een kamp 
in de Zoblitzerstrasse te Chemnitz (op 
70 km van Dresden). 

.H. . de Wit
rieten an e it@ ot ail.nl

Naschrift redactie:
e zo ten et it ant ook r. on

koop ie naar ee er a ge oer
t r e een brie et ezel e trekking.
olgen e oor on ge on en onze

in or atie er en er on er e o e
naa nee lok zo el op en

no e ber razzia ge o en in en
aag i i k en oorb rg. aarbi
er en ir a . annen opgepakt
oor e rbeit ein atz.
n e olgen e e agenaar eer.

-------------------------------------------------

140.000 Evacu ’s
Begin 1942 verordonneerde Hitler de 
bouw van de Atlantikwall. Voor Den 
Haag hield dat in dat de bewoners 
van hele wijken uit hun huis werden 

gezet en moesten evacueren. Eind 
1943 waren er 140.000 Hagenaars uit 
Scheveningen, het Benoordenhout, de 
Vogelwijk en delen van de Bomen- en 
Bloemenbuurt gedeporteerd  de huizen 
in die laatste buurt werden voor een 
groot deel verwoest en gesloopt. k doe 
onderzoek naar die evacuaties. O.m. 
vraag ik mij af hoe veel tijd de mensen 
kregen om uit hun huis weg te gaan, 
waar zij heengingen, en of  zij ooit zijn 
teruggekomen in hun Haagse huizen, en 
wat er gebeurde met hun spullen  Dat 
soort vragen. Eerder schreef ik het boek 
Naar de boeren - kinderuitzendingen in 

de Hongerwinter’.
k kom graag in contact met personen 

die zich van die huisuitzettingen iets 
herinneren uit hun eigen ervaring als 
kind of uit familieverhalen. Misschien 
hebben ook huidige bewoners van 
die wijken verhalen gehoord over de 
geschiedenis van hun woning.

Frans Nieuwenhuis
ele oon
o k e en ran @kpnplanet.nl

-------------------------------------------------

Sigarettenmerken
Bij het lezen van de laatste column van 
ulius Pasgeld bedacht ik mij dat ik 

altijd voor mijn vader een geel pakje 
hree Castles sigaretten moest halen 

en voor mijn opa een rood pakje Filtra 
Virginia (als je het zo schrijft). Mijn 
ouders en grootouders hadden een ju-
welierszaak in de Wagenstraat en omdat 
ze waarschijnlijk geen tijd hadden om 
zelf de sigaretten te halen werd ik er 
op uit gestuurd. Mijn leeftijd was toen 
ongeveer 10 jaar, en er was geen verbod 
om onder de 16 zoiets te halen.
 
Mea Pruimers  van Duin

eapr i er @ ot ail. o
-------------------------------------------------
 
Rokershumor
Een leuk artikel van ulius Pasgeld over 
roken. Er bestaat een mooi grapje over 

al die sigarettenmerken
Miss Blanche went with Philip Mor-

ris to one of the hree Castles of lord 
Chesterfield in North State. here she 
had a love affair with a Hunter and after 
nine months she looked like a Camel. 
Dr.Dushkind was sent for and he said  
this is the result of a Luck  Strike 
between two Pla ers. And so Peter 
Stu vesant was born.

Ernest Me er
ern t.tin @ reeler.nl
-------------------------------------------------
 
Borrel 2de Dalton Mulo
Sinds enkele jaren houden wij met 
een ink aantal leerlingen (jaargangen 
1958, 1959 en 1960) 1 x per jaar een 
borrelavond in Den Haag. k heb het 
over de 2e Dalton Mulo, begonnen in 
Amerongenstraat wegens plaatsgebrek 
gehuisvest in Harmelenstraat, later 
verhuisd naar De Rade. raag zouden 
wij de volgende oud leerlingen daar 
ook bij begroeten  oop Baars (6a), om 

osselaar (26A), Loes Heeren (32A), 
Ed Loof (47 A), Michel v.d. loop (87 
B), Karenze Meelis (16A), René Offers 
(30A), an Bovenlander (11a), an Uiter-
wijk (71 A), Dio v.d. u n (24A), Ben 
Mosterd ( B), hea de Wit ( B). Dat A 
en B gedoe zijn schoolnummers.

Rob Mindé
ro in@ziggo.nl
-------------------------------------------------

Re nie Huize Bijdorp
Sinds enkele jaren houden wij met 
een ink aantal leerlingen (jaargangen 
1958, 1959 en 1960) 1 x per jaar een 
borrelavond in Den Haag. k heb het 
over de 2e Dalton Mulo, begonnen in 
Amerongenstraat wegens plaatsgebrek 
gehuisvest in Harmelenstraat, later 
verhuisd naar De Rade. raag zouden 
wij de volgende oud leerlingen daar 
ook bij begroeten  oop Baars (6a), om 

osselaar (26A), Loes Heeren (32A), 
Ed Loof (47 A), Michel v.d. loop (87 
B), Karenze Meelis (16A), René Offers 
(30A), an Bovenlander (11a), an Uiter-
wijk (71 A), Dio v.d. u n (24A), Ben 
Mosterd ( B), hea de Wit ( B). Dat A 
en B gedoe zijn schoolnummers.

oke de Hosson
oke e o on@ ot ail. o
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O ROE ES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl  Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al elecom BV 
Postbus 26046,  2502 A Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn

el.  (070) 4275097  (ma. 10.00 - 14.00 uur)

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den ssel
www.baasimmedia.nl

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De 
Oud-Utrechter (oplage 50.000). Er zijn prijs-
matig aantrekkelijke advertentiecombinaties 
mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een displa  
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website  www.deoud-hagenaar.nl
Facebook  www.facebook.com/deoudhagenaar

witter  twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail  webmaster deoud-hagenaar.nl

ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl

ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributie-
punten. oezending is mogelijk voor  € 49,90 per 
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl

o
o

o
n Bel zo snel mogelijk Irene Schaddelee: 06 - 23700323

als u nog voordelig wilt adverteren in de CIPO woonbijlage van 13 december

Dood en ster en bij ou erus
Dood, moord en zelfmoord komen in veel boeken van Louis ou-
perus aan de orde. ouperus’ debuutroman Eline Vere eindigt 
met de onopzettelijke zelfmoord van de titelheldin, het boek 
Noodlot zelfs met een dubbele zelfmoord. Keizer Oscar, de hoofd-
persoon uit de koningsroman Majesteit, wordt doodgeschoten 
door een anarchist. 

Het lijvige kwartet De boeken 
der kleine zielen telt vele doden. 
Ritmeester errit van Lowe schiet 
zichzelf een kogel door het hoofd, 
zijn vriendin, de courtisane Pauline, 
verdrinkt zich  om maar een paar te 
noemen. De hoofdpersonen in Extaze 
en Aan den weg der vreugde zijn al-
lebei jonge weduwen. 
De oude heer akma en mevrouw 
Derckx, de twee protagonisten in 
Van oude mensen, de dingen, die 
voorbij gaan... hebben in het grijs 
verleden een passiemoord gepleegd 
op de echtgenoot van de oude vrouw. 
De decadente Romeinse keizer He-
liogabalus droomt van een dood een 
schoonheid, hetgeen helaas een ijdele 
droom blijkt te zijn.

Rouwcultuur
Een begrafenis was van oudsher de 
Christelijke manier van afscheid 
nemen na de dood. n de loop van de 
negentiende eeuw werd het cremeren 
van lijken als alternatief steeds meer 
gestimuleerd, niet in de laatste plaats 
op h giënische gronden. Begraaf-
plaatsen waren plekken vol mi-
asma’s’, smetstoffen die lucht, grond 
en water in de omgeving aantastten. 
( n De boeken der kleine zielen 

noemt Adolphine dit woord letterlijk 
als haar zuster Constance zich aan de 
Kerkho aan vestigt.)
n literaire kringen kreeg het verbran-

den van lijken in de negentiende eeuw 
een romantisch tintje. De crematie 
van de verdronken dichter Shelle  op 
het taliaanse strand in 1842 vormde 
op dit gebied een precedent. Het 
is interessant dat de twee grootste 
Nederlandse schrijvers  Multatuli en 
Louis Couperus zich allebei lieten 
cremeren. Voor Louis Couperus zal 
het feit dat de Romeinen hun doden 
verbrandden misschien de reden voor 
deze voorkeur zijn geweest. 
De opgravingen in Pompeii die vanaf 
1860 een hoge vlucht namen, boden 
voor het eerst een blik in de Romeinse 
columbaria, ondergrondse kamers met 
nissen voor asurnen. 
De as van Louis Couperus is, zoals 
bekend, begraven op het kerkhof 
Oud Eik en Duinen, waar zich tevens 
een grafmonument voor de schrijver 
bevindt.

Expositie
wee weken terug werd in het Louis 

Couperus Museum aan de avastraat 
17 in stilte’ de expositie geopend 
Van lugubere miasma’s tot omkomen 

in pracht . De bedoeling van de 
expositie is om de motieven van dood 
en sterven te visualiseren en te ana-
l seren in de context van literatuur, 
kunst en cultuur van rond 1900. 
Dit heeft plaats aan de hand van 
schilderijen, prenten en illustraties 
uit onder andere het Haags emeen-
tearchief en het Haags Historisch 
Museum, artefacten uit uitvaartmu-
seum ot zover en rouwkleding uit 
het kostuumatelier van het Nationaal 

oneel. De expositie kan worden be-
zocht tot en met 27 mei. Het museum 
is geopend van donderdag tot en met 
zaterdag, tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Met uitzondering van feestdagen.

Caroline de Westenholz
lo i o per e @ ot ail. o

-  Het grafmonument voor Louis Couperus op 
begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag.  

(Foto  mw. Starke-Milk ) -
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Meneer Bennik

Vele gewone en dus speciale Hage-
naars en Hagenezen werkten aan deze 
gids mee en waren bij de uitreiking 
aanwezig, zoals dichteres Diann van 
Faassen  die de avond presenteerde, 
onze guh nachburgemeest h René 
Bom, de jonge hippe Simone Berg-
mann en historisch stadsgids heo 
Schouten.
Onze Stad Den Haag is een bijzondere 
stadsgids met vier stadstochten langs 
echte verhalen en foto’s van meer dan 
50 Hagenaars en Hagenezen. We zijn 
er trots op dat we het eerste exem-
plaar aan Nico van Spronsen mochten 
overhandigen in heater Korzo. Zijn 
eerste reactie  Heel mooi, het voelt 

heel erg goed .

Tips en extra’s
Alle verhalen van deze bijzondere 
Hagenaars en Hagenezen zijn met ink 
wat tips (de beste koffies, het leukste 
lente-uitstapje, de mooiste verborgen 
plekjes, de leukste gratis openbare 
kunstbeleving, de lekkerste Haagse 
lekkernijen, de beste verwarmde ter-
rassen en Den Haag zonder centen) 
verwerkt tot routes door de stad  een 
wandelroute door de binnenstad en 
twee fietsroutes. Een vierde route 
kwam tot stand langs locaties van 
de Haagse Spiegels. Onder die naam 
publiceert Dorine Kleinloog iedere 

donderdag een foto van Haagse ge-
bouwen, weerspiegeld in regenplassen 
en grachten op DenHaagDirect.nl. De 
vierde route wordt beurtelings met 
openbaar vervoer en te voet afgelegd. 
Er is een prijsvraag voor kinderen 

en fotowedstrijd voor iedereen aan 
verbonden. Achterin het boek en op de 
uitneembare plattegrond zijn bonnen 
verwerkt met aantrekkelijke aanbie-
dingen van een groot aantal Haagse 
bedrijven en organisaties.

Verkooppunten
Het boek Onze Stad Den Haag is o.a. 
verkrijgbaar bij Haagse boekhandels 
als Paagman, Selex z  Verwijs en Van 
Stockum en de VVV of te bestellen via 
www.OnzeStadDenHaag.nl.

Nico van Spronsen neemt eerste exemplaar Onze Stad Den Haag in ontvangst

ij ondere stads ids met bekende n onbekende s ots  
Vrijdag 1  november kreeg Nico van Spronsen in een overvolle 
studio van Theater Korzo het eerste exemplaar van Onze Stad 
Den Haag overhandigd. uist de visueel gehandicapte Nico van 
Spronsen kreeg het eerste exemplaar, omdat hij het mooiste 
verborgen plekje ontdekte  Schuilkerk O.L. Vrouw van Scher-
penheuvel  op de plek waar nu Theater Korzo is gevestigd. Bo-
vendien kan Nico de stad beschrijven als geen ander  je beleeft 
de stad door Nico’s verhalen. 

- Heel mooi, het voelt heel erg goed,  aldus de visueel gehandicapte Nico van pronsen.  oto  aril ne ubois . -

De Wintersalon duurt van 10 december 
2011 tot en met 31 december 2011 en 
is in die periode te bezichtigen van 
woensdag tot en met zondag van 14.00 
-17.00 uur. De Wintersalon is ook 
geopend op 2de kerstdag (14-17 uur) 
maar is gesloten op 2de kerstdag 25 
december en nieuwjaarsdag 1 januari. 
Het adres van de Koningkerk is  Bruij-
nings ngenhoeslaan 4 in Voorburg, 
tegenover de halte van tram 2 en bus 
23. NS-station NO  is op loopafstand.

Rol van engelen
Het thema van de Wintersalon luidt 
dit jaar  Engelen om ons heen . 
Kunstenaars laten werk zien, dat door 
dit thema is ge nspireerd. Engelen 
zijn in de bijbel Boodschappers van 

od . De geboorte van ezus werd 
aangekondigd door een engel. n de 
christelijke traditie hebben de engelen 
de rol gekregen van een beschermende 
kracht. Ook kunnen mensen bescherm-
engel voor elkaar zijn. 
Het belooft een schitterende expositie 

te worden. n korte tijd was dit jaar 
de aanmelding gesloten vanwege de 
enorme belangstelling van amateurs en 
professionele kunstenaars. Aquarellen, 
schilderijen (olieverf, acr l, gemengde 
technieken), sieraden, tekeningen, foto-
grafie, keramiek en beeldhouwwerk. Er 
is van alles te bewonderen. Bijna alle 
kunstwerken zijn te koop. 

 Kunstenaars
De Wintersalon is inmiddels een terug-
kerend evenement geworden waaraan 

dit jaar 77 kunstenaars meedoen met 
ruim 250 werken. aarlijks trekt het 
evenement meer dan 1.000 bezoekers. 
Wees welkom bij de Wintersalon. De 
entree is gratis en koffie en thee is 
tegen een kleine vergoeding verkrijg-
baar. Meer informatie is te vinden op 
www.koningkerkvoorburg.nl

Op zaterdag 10 december a.s. wordt om 15.30 uur de intersalon in de Koningkerk te Voorburg ge-
opend door ds Theo Haitjema, predikant te Leidschendam, een boeiend verteller over engelen. Het 
is de 14de keer dat Koningkerk een intersalon organiseert. Kunstenaars uit Voorburg en wijde 
omgeving, maar inmiddels ook ver daarbuiten, laten bestaand en nieuw werk zien, ge nspireerd 
door een passend kerstthema: Engelen om ons heen .

(advertorial)

‘Daar heb je als 
oudere iets aan’ 
Wie komt er voor je op als je niet meer 

werkt ’, vroeg Henk Nelissen (69 jaar) 
zich af. Om toch zijn stem te laten ho-
ren, werd hij lid van de KBO, de groot-
ste seniorenorganisatie van Nederland. 
Henk  De KBO behartigt de belangen 
van ouderen, ook in Den Haag. 
De plaatselijke KBO-afdeling organi-
seert allerlei leuke activiteiten. En het 
levert ook financieel voordeel op. Zo 
krijg je allerlei kortingen en kun je je 
aansluiten bij de collectieve zorgver-
zekering van Zilveren Kruis Achmea, 
speciaal voor senioren. Daar heb je iets 
aan!’  
Meer info op de achterpagina van deze 
krant. 
Of bel met de KBO op 0900-8212183 
(  0,10 per minuut) of kijk op 
www.kbo.nl

Kunstexpositie vanaf 10 december in Koningskerk Voorburg

intersa on  en e en om ons een  
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Serviceflat

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceflat Haghesteyn
om ortabel 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  

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

Elke woensdagmiddag 
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur

Serviceflat Haghesteyn - alde  P rmont ade 00 - Tel: 070-3604396
servi e at ag este n nl - in o servi e at ag este n nl - t itter ag este n 

angesloten bi  ti ting Dienstverlening ervi e ats
sds-online nl

Heeft u sieraden of andere waardevolle voorwerpen waar u niets mee doet? 

Profiteer dan van de hoge goudkoers en verzilver deze nu voor contant geld. 

Prettig als financieel extraatje, bijvoorbeeld voor het maken van uw droomreis. 

De Goudwaag is ontstaan vanuit een familietraditie waarbij betrouwbaarheid 

en transparantie hoog in het vaandel staan. U bent van harte welkom voor een 

vrijblijvende taxatie in onze sfeervolle winkel aan de Van Hoytemastraat 113 in 

Benoordenhout.

Wij kopen: oud goud - oud zilver - munten - goud- en zilverbaren.

Openingstijden: ma, di, do, vr 10.00 - 15.00, wo 10.00 - 12.30, za 10.00 - 17.00

Van Hoytemastraat 113  2596 EP  Den Haag 

t 070 324 32 69  info@degoudwaag.nl  www.degoudwaag.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust 
komen en ontspannen in het mooiste stukje 
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of 
Valkenburg naar een van de sfeervolle en 
gezellige kerstmarkten.

Najaarsarrangement 

2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 

2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 115,- p.p - 

(halfpension / 2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

Overnachten 
in stijl... 

 Let op: 4 nachten = 3 betalen !

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. Check snel uw voorwaarden voor 2012 begint op  

www.specsavers.nl/zorgverzekeraars of bezoek uw Specsavers-winkel.

MAAK NOG  SNEL 

GEBRUIK VAN  

UW ZORGPAS

© 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

BEZOEK NU UW SPECSAVERS-WINKEL!

Specsavers Den Haag Spuistraat 

Spuistraat 67  (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

Specsavers Den Haag Leyweg 

Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Specsavers Delft Brabantse 

Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

Specsavers Leidschendam 

Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333

Specsavers Rijswijk 

Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

Specsavers Zoetermeer 

Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250 



Na veel gezucht en gesteun onzerzijds, 
zijn we eindelijk aan de beurt. Zo 
meisjes zeggen jullie het maar,  roept 
de slager. Mijn nichtje, wat ouder dan 
ik, noemt de boodschappen op.
 Een kilo magere riblappen maar wel 
de vette rand er aan laten slager en een 
pakje gesmolten vet.  Als we de slager 
gadeslaan zien wij hoe hij een prach-
tige riblap afsnijd van een homp vlees. 
De vette rand blijft eraan zitten want 
oh wee, als die er niet aan zit dan gaat 
onze opa kankeren want die vindt het 
heerlijk om dat snotterige vet naar bin-
nen te slurpen. n de wetenschap dat we 
straks nog meer boodschappen moeten 
doen lopen we, na het afrekenen, tevre-
den over het prachtige bruggetje terug 
naar het huis van opoe.

Gezellige dag
Voor ons is dit de gezelligste dag van 
de week en wij vinden het helemaal 
niet erg om boodschappen te doen. 
Zo, Will  en Corr ,  zegt opoe,  hier 

heb ik een heel ik heel lijstje met bood-
schappen voor jullie. Bij de Hema twee 
worstjes, een stuk jong belegen kaas 
van een kilo en het  esje odeur laten 
vullen voor tante Cor en onder haar 
naaldhakken nieuwe hakjes laten zetten 
bij de hakkenbar, daar kunnen jullie 
wel even op wachten. Op de terugweg 
kunnen jullie nog even langs amin 
voor een pond waaierkaakjes, half 
pond mocca melca’s en een half pond 
sinaasappelschijfjes,  besluit ze. 
Heeft u verder niks meer nodig opoe,  
vraagt mijn nichtje
Nee hoor, dat is het. Maar verlies geen 

geld en neem een tas mee.
Zullen we dan maar gaan Corrie,  

vraag ik  We zijn een tijd onderweg 
hoor.  
Daar gaan wij dan, in de richting van 
de gezellige stad. Eerst maar even naar 
de hakkenbar om de schoenen van 

ante Cor te laten maken dan zijn we 
daar van af. Vervolgens lopen we naar 
de oude Hema en kopen de worstjes en 
de kaas. Bij de parfumeriestand laten 
we het  esje odeur vullen.

Omdat ik na de zomervakantie naar 
de Huishoudschool ga, wil ik even bij 
de afdeling  garen, naalden en scharen 
kijken. k had er toen nog geen  auw 
benul van dat zoiets fournituren heette.
Zullen we even bij de garens kijken 

Corr , ik heb allemaal spulletjes nodig 
voor de huishoudschool,  zeg ik
Wat dan,  vraagt mijn nichtje
Nou, naalden schaar, een centimeter 

maar ook een radeerwieltje, maar ik 
weet niet wat een radeerwieltje is, 
weet jij dat Corrie  
Nee, dat weet ik ook niet, zullen 

we eens kijken of het hier bij ligt,  
zegt ze.
We staan een hele tijd te kijken, 
nemen van alles in ons handen en 
eindelijk zien wij het radeerwieltje 
liggen.
We pakken het op en laten het wiel-
tje draaien in onze handpalm.
Wat een gek ding is dat waar zal dat 

nou voor zijn  vraag ik Corr .
Dat weet ik ook niet , zegt ze 

schouderophalend.

Mee naar achteren
Dan leggen we het terug, maar het 
ligt nog maar net in het vakje, of we 
worden bij onze schouders gepakt. 

eschrokken kijken we om en zien een 
vent achter ons staan die zegt
Zo komen jullie maar eens met mij 

mee naar achteren .
Angstig lopen we met hem mee, terwijl 
hij ons nog steeds stevig bij de schou-
ders heeft.

Waarom moeten we mee, we hebben 
toch niks gedaan  vragen we aan die 
vent.  Dat zullen jullie wel zien als 
jullie je zakken hebben leeggemaakt,  
zegt hij dreigend terwijl hij ons een 
kantoortje binnen duwt.
Ondertussen zijn we gaan huilen en 
zeggen tegen die vent dat we niks 
gestolen hebben. Maar hij luistert 
niet. We huilen nog harder en roepen 
weer  We hebben niks gepikt meneer, 
helemaal niks, we stonden alleen maar 
te kijken . Maar hij geeft geen sjoege 
en zegt alleen  Maken jullie je zakken 
leeg en laat mij maar eens kijken wat er 
uit komt .
Zenuwachtig maken we de zakken van 
onze armoedige jasjes leeg en keren 
ze helemaal binnenste buiten. Er komt 
niets uit. Dan wordt de tas ook nog 
eens nagekeken maar die vent kan niks 
vinden.
Daar staan wij dan  twee bange wezel-
tjes die zich van geen kwaad bewust 
zijn. Ondertussen staan we snottebellen 
jankend van verdriet om het vreselijke 
onrecht en de vernedering. Onze kin-
derziel is hevig aangedaan.
Huilend hakkel ik hem toe  We ston-
den alleen maar te kijken want ik ik 

ga naar de huishuishoudschool  enne 
wist niet wahtwat een radeerwieleuutje 
was. We heeebbben echt niks gepipikt, 
hé Corrie
Het ongeloof straalt van zijn kop, zal 
hij dan toch mis zitten en geen dieveg-
ges in zijn klauwen te pakken hebben. 
Want daar is lef voor nodig om twee 
stumpers te grazen te nemen. 
Ergens in mijn achterhoofd ontstaat een 
gedachte  lekker je hebt ons toch niet te 
pakken, vuile rotvent.
Maar dan word ik weer overmand door 
het onrecht en verdriet en begin nog 
harder te janken terwijl ik ondertus-
sen zie dat Corrie’s gezicht vol met 
vieze vegen zit van het wrijven met de 
knuisten in haar ogen. Want ach ja, we 
zijn ook nog kinderen van de straat en 
dan zijn je handen niet zo smetteloos 

schoon.
ullie kunnen gaan,  is het antwoord 

van die vent en we worden vervolgens 
met zachte dwang naar buiten geduwd. 

een woordje van sorr  of wat dan 
ook, nee hij heeft een enorme  ater 
geslagen. 

Troostende familie
Met onze smalle gebogen ruggetjes 
lopen we verdrietig de Hema door naar 
buiten en voelen de priemogen van de 
verkoopsters en die vent nog in onze 
rug. We hebben geen zin meer om naar 
amin te gaan en lopen linea recta door 

naar de Sirtemastraat om ons verhaal te 
vertellen bij opoe en de familie. Onder-
weg spreken we geen woord.
Wat zien jullie eruit,  roepen ze bij 

binnenkomst.
We zijn gegrepen door die vent van de 

Hema en moesten mee naar een kamer-
tje om onze zakken leeg te maken. Ze 
dachten dat wij gestolen hadden omdat 
we lang bij de naalden garen stonden te 
kijken,  zegt mijn nichtje.
Dan beginnen we samen weer te 
huilen. We waren hartstikke bang 
hoor,  snikken we, en hebben hele-
maal niks gepikt.
De familie heeft met ons te doen. s 
het niet erg om die stumpers op te 
pakken die boef.  roept mijn moeder. 
Heel de familie leeft met ons mee. De 
verwensingen aan het adres van de 
Hema en die vent zijn niet mis.
Maar na een tijdje keert de rust weer 
en wassen Corrie en ik ons gezicht 
en besluiten toch nog maar even naar 

amin aan het Westeinde te gaan.
Als we van opoe wat centjes krijgen 
om wat lekkers te kopen kunnen we 
even later toch weer om het voorval 
lachen. Misschien koop ik wel zo’n 
heerlijk dubbeldik roomijsje bij amin. 
Maar ik besluit ook wat van de centjes 
weg te leggen voor een cadeau dat 
ik aan het sparen ben voor mama’s 
verjaardag.
De zaterdagen daarop als we weer na 
de Hema gingen, was de hoop om die 
vent te zien groot, om dan uit wraak 
onze tong tegen hem uit te steken. 
Want onze wraak was zoet!

Will  Hendriks van der Salm
ill @ a e a.nl
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Elke zaterdag was het de gewoonte dat ik met mijn nichtje orrie 
boodschappen deed voor onze opoe. o ook deze zaterdag, in de 
zomer van 19 2. Eerst gaan we naar de slager aan de Veenkade. 
Deze was gelegen aan de andere zijde van de singelgracht die de 
Noordwal en de Veenkade van elkaar scheidde. Via de gietijzeren 
brug bij de Hemsterhuisstraat staken we de gracht over. Het was 
een drukke winkel waar je veel geduld moet hebben.

‘Een radeerwieltje, ik had geen idee wat dat was’ 

ijn ni tje en ik  die e es an de ema 
Elke zaterdag was het de gewoonte dat ik met mijn nichtje orrie 
boodschappen deed voor onze opoe. o ook deze zaterdag, in de 
zomer van 19 2. Eerst gaan we naar de slager aan de Veenkade. 
Deze was gelegen aan de andere zijde van de singelgracht die de 
Noordwal en de Veenkade van elkaar scheidde. Via de gietijzeren 
brug bij de Hemsterhuisstraat staken we de gracht over. Het was 

ijn ni tje en ik  die e es an de ema ijn ni tje en ik  die e es an de ema 

 
- e oude Hema, nog aan de overzijde van de rote arktstraat. -

- ijn nichtje orrie -

- Het bruggetje aan de eenkade, de slagers inkel onder de luifel.  -

- ekening van de ingelgracht, met rechts de Noord al en links de eenkade gezien naar 
de Hemsterhuisstraat. eheel links met de dubbele kap de lagerij. n het midden de ijzeren 

draaibrug uit  vervaardigd door de, aan de letterijkade gelegen, a. nthoven. -

- amin op de hoek van het esteinde.  -

- ijn nichtje orrie -
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Wij geven u € 210,-
Want een uitvaart is al duur genoeg! 

De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw 

eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.


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:          

Postcode & woonplaats:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

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.

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

MESSIAH

Vox Delflandiae
presenteert

Deel 1 wordt uitgevoerd tijdens het traditionele

KERSTCONCERT
Datum: 18 december 2011 om 16.00 uur

Locatie: de Dorpskerk van Schipluiden

Entree: vrije gift. Meer informatie op www.zangverenigingvivace.nl

Händel’s

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

slechts € 12,50


 SpecialeAanbieding

voorlezersvan


DeOudHagenaar

0555059500�WWW.BTRREIZEN.NL













7daagseKerstcruiseZeeland&Antwerpen
Vertrekdatum21december






7daagseNieuwjaarscruiseIJsselmeer
Vertrekdatum28december







NUNU
€508,50€508,50



NUNU
€481,50€481,50



k kwam in 1948 op deze school en in 
het klaslokaal had ik een fraai uitzicht 
op de Haagse toren. De meesten van 
ons konden al klokkijken, dus wisten 
we wanneer het tijd was voor de pauze 
en wanneer het eind van schooldag 
daar was. uffrouw Mol, een jonge-
dame van amper twintig lentes, was 
onze lerares. Vriendelijk maar vast-
houdend stampte ze er bij ons de eerste 
lesstof in. Leerlingen kwamen uit de 
hele omgeving, van Schilderswijk tot 
Vondelstraat, het Spuigebied en de 
Prinsegracht. Het was een gezellige 
school waar de meesten met plezier 
naar toe gingen. 
Na een paar jaar moest de school het 
veld ruimen voor de bouw van een 
parkeergarage. En zo vertrokken we 
van de Laan naar de Korte Lombard-
straat, genoemd naar de lommerd die er 
vlakbij was. n ons nieuwe schoollo-
kaal stond een enorme ketel van zeker 
twee meter hoog. Het bleek de kachel 
te zijn die in de stooktijd tenminste een 
paar keer per dag door de conciërge 
voorzien werd van nieuwe kolen. Dan 
ging de klep open en werd de kolenkit 
volledig geleegd. Een welkome afwis-
seling tijdens de lessen. Een L-vormige 
speelplaats was aan de overkant van de 
school en lag tussen andere gebouwen. 
De eerste drie klassen hielden pauze 
aan de achterkant en de drie andere 
klassen aan de voorkant.

Van der Lans
Ondertussen was hoofdonderwijzer 
Sanders vervangen door de heer Van 
der Lans, die we kortweg Lans noem-

den. Een hoofdonderwijzer van de oude 
stempel, streng maar rechtvaardig. n 
de vierde klas zaten we bij hem samen 
met de zesde die toen maar twaalf 
leerlingen telde. Ons nam hij er dus bij. 
Later in de zesde was hij opnieuw onze 
leraar. Hij liet ons rekenen en schrijven 
tot we er bij neervielen. De Neder-
landse taal leerde hij ons van voor naar 
achteren zodat de meeste leerlingen uit 
die tijd het Nederlands goed beheersen. 
Schrijven deden we met een kroon-
tjespen waarbij de inkt uit een potje 
in de bank kwam. Waagde het maar 
niet om met een vulpen of ballpoint te 
schrijven. Die werd ingenomen en je 
kreeg een preek over het slechte van 
deze moderne onzin. Hij leerde ons be-
langrijke stukken uit de Bijbel, liet de 
vaderlandse geschiedenis leven en gaf 
na schooltijd Frans. Hij kon geweldig 
vertellen. Zoals ik nu naar hem kijk 
was het een man die ons bijzonder veel 
heeft bijgebracht.
Meester Lans was ook diegene die een 
bibliotheekje voor de zesdeklassers 
inrichtte. oen de school een tweede 
prijs won tijdens een radioquiz, ging 

het gewonnen geld naar de bibliotheek. 
Dank zij dit initiatief konden kinderen 
wier ouders zich geen bibliotheeklid-
maatschap konden veroorloven, toch 
kennismaken met mooie leesboeken. 

Kerstviering
Het kerstfeest in de g mzaal was iets 
bijzonders. Een kerstverhaal van de 
heer Lans, liedjes en lekkernijen. n 
de hoek stond een kerstboom. Bijna 
had dit feest het eind van de school 
betekend. ijdens een viering van onze 
klas had de leraar een kersttak aan het 
bord gehangen. Hij hing er een kerstbal 
en een kaarsje in. oen hij het idee 
kreeg de kaars aan te steken vloog de 
boel in de brand. edereen vluchtte de 
klas uit. De leraar smeet de tak op de 
grond en wierp zich op de vlammen. 
Die doofden uiteindelijk en hij kwam 
er vanaf met een verbrande hand. 
Voetballen was er op de nieuwe school 
niet meer bij. Daarom trokken we na 
schooltijd naar het oude sintelveld aan 
de an Hendrikstraat. Daar trapten we 
dan tot etenstijd een balletje tot het tijd 
werd om naar huis te gaan. Op weg 
naar het veld kwamen we door het 
Westeinde waar het speciale speelgoed-
winkeltje van Sax van der Weijden 
was. We bleven er altijd staan om naar 
het bijzondere speelgoed te kijken dat 
je ergens anders niet kon krijgen. Ook 
kochten we voor een kwartje een zak 
doppinda’s bij Kok op de hoek van 
het Westeinde en de Assendelftstraat. 
Een lekkernij die onze trek tot aan het 
avondeten stilde.

oodse buurt
Maar ook bij deze school viel voor ons 
het doek. n 1951 vertrokken we naar 
de Bezemstraat. De Lagere K. ter Laan-
school kwam op de begane grond en 
de Prof. Lorentsz MULO op de eerste 
etage. Hier maakten we kennis met 
een nieuwe conciërge. De heer Bekker, 
een aardige man, waar we een potje bij 
konden breken. Maar als we over de 
schreef gingen wees hij ons terecht op 
een manier die indruk maakte.

Op de hoek van de Bezemstraat was 
het oodse kruidenierswinkeltje van 
Mouwes. Dat profiteerde van de 
scholieren die er tussen de middag 
een zure bom of Amsterdamse uitjes 
haalden. Ook was het op zondag 
open. oen dat bekend werd hebben 
vele moeders daar hun voordeel mee 
gedaan. Ons werd duidelijk dat we 
midden in de oude oodse buurt zaten. 
De heer Lans begon te vertellen over 
de weede Wereldoorlog. Hij stond stil 
bij het drama van de oodse bevolking 
die zo nauw met deze wijk verbonden 
was. Een van de momenten dat hij zijn 
emotie toonde.

Afscheidsfeest
Aan het eind van elk schooljaar was 
er een schoolfeest als afscheid van de 
leerlingen van de zesde klas. Meestal 

gebeurde dat in gebouw  De Vereni-
ging in de Willemstraat. Een enkele 
keer in de Brandstraat. Elke klas deed 
mee en ook wij moesten gedichten en 
liedjes uit ons hoofd leren en voordra-
gen. Een liedje als de de tien kleine 
negertjes’ en een gedicht als Wim zat 
in een voetbalclub, rap maar Raak 
geheten’ zou vandaag de dag niet meer 
door de beugel kunnen. n 1954 sloten 
wij onze lagere schooltijd af met de 
mini-musical antje in Modderstad’. 

oen het moment kwam om afscheid 
te nemen en ons uit te zwaaien, kregen 
we naast een aantal wijze woorden ook 
een mooi boekje over Den Haag mee. 
De wereld lag voor ons open.

Frans van der Leeuw 
.n.lee @ziggo.nl
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In de an Hendrikstraat op de plaats waar nu de Nutstuin is, lag kort na de oorlog een sintelveld. Tot 
rond 1950 liepen er nog mensen naar bruikbare kooltjes te zoeken. Ernaast was de speelplaats van de 
school waarvan de ingang aan de Laan lag. Het mooie 19e eeuwse geveltje met dito poortje nodigde 
uit tot een bezoek aan het even zo mooie plaatsje omzoomd door struiken. Vergeefs klopte de bezoe-
ker aan. Hij moest zich behelpen met de achteringang die ook voor de scholieren was. Op het binnen-
plaatsje kwamen we alleen voor het maken van een klassenfoto.

- Het schoolgebou  aan de Lombardstraat. -

Openbare K. ter Laanschool, van Laan tot Bezemstraat 
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

-  e eerste klas in , in het gebou  aan de Laan dat later 
plaats moest maken voor een parkeergarage. -

- Het oodse kruideniers inkeltje van 
ou es aan de ezemstraat. -

- Het schoolplein van het gebou  aan de ezemstraat -
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Medisana elektrische onderdeken HDP

en heerlijk opgewarmd bed voor het slapen gaan. 
Deze deken schakelt automatisch uit na 2 uur en is 
voorzien van een temperatuurregelaar met 4 stan-
den. De flexibele verwarmingsdraden zorgen voor een 
gelijke hittedistributie. Afmetingen: 150 x 80 cm, met 
turboverwarming 100 att en wasbaar.

ormaal
49,90

Nu 44,90

Uw voordeel € 5,-
Legpuzzels

Heerlijk ontspannen puzzelen, voor 
de feestdagen hebben we een selec-
tie voor u gemaakt met als grootste 
uitdaging een berglandschap van 
Ravensburger met maar liefst 3000 
stukjes. 

Kerstkoor van Anton Pieck, 1000 stuk-
jes, afm. 68*49cm. 
Van  € 14,95  voor €12,95

Dorpsplein van Anton Pieck, 1000 
stukjes, afm. 68*49cm. 
Van  € 14,95  voor €12,95

Matterhorn van Ravensburger, 1500 
stukjes, 80*60cm.
Van  € 19,95  voor €17,95

Berglandschap van Ravensburger, 
3000 stukjes, 121*80cm. 
Van  € 34,95 voor €29,95 

Nu vanaf
12,95

50Plus Winkel

De OudDe Oud

Ik bestel:  

aam:
Straat  nr:     
Postcode:  Plaats:
elefoon:

Knip deze bon uit en stuur          De Oud-hagenaar, 
hem naar          Antwoordnummer 637, 

en postzegel is niet nodig          2501VE Den Haag. 

Bestellen? www.oudhagenaarwinkel.nl  
                 Bel 038-4600023 of vul de bestelbon in en stuur hem op. 
      (Alle prijzen zijn exclusief  4,95 verzendkosten)

Manicure/pedicureset MPS

Verzorg uw nagels met deze lichtge-
wicht manicure/pedicure set, com-
pleet met 4 handige opzetstukken 
in handige opberg etui. Stopt auto-
matisch bij teveel druk en is dus ook 
geschikt  voor diabetici. 

aar keuze links- en rechts 
draaiend en in snelheid 
traploos regelbaar. 
3 jaar garantie.

ormaal
39,95

Nu 34,95

ormaal
129,90

Nu 109,95

Schoenspikes

Voorkom vallen bij gladheid, sneeuw 
en ijs op een effectieve en prakti-
sche manier met deze schoenspikes.  
De rubberen zool bevat metaalna-
gels voor een betere grip en past 
over alle schoenen; sportschoenen, 
lage schoenen en zelfs rubberen 
laarzen. Snelle en stevige bevesti-
ging door middel van klittenband. n 
drie maten verkrijgbaar:

Schoenmaat  37-39:M, Schoenmaat 
40-44:L en Schoenmaat  45-47:XLUw voordeel € 5,-

Uw voordeel € 5,-

Uw voordeel € 20,-

ormaal
29,95

Nu 24,95

4-wiels boodschappenwagen Gloria 

Het bijzondere van deze praktische boodschappenwagen 
van het Duitse kwaliteitsmerk Andersen is dat u hem zo-
wel kunt duwen als trekken. De trekbeugel is eenvoudig 
in hoogte verstelbaar tot 117cm. Door de grote wielen 
diameter 20cm  is het rijden met een zwaar gevulde tas 

erg comfortabel. Het maximale draagvermogen is 50kg.

De tas heeft een inhoud 
van 43 liter, is regen-
bestendig, heeft een 
binnenvak met rits, een 
parapluvak en reflec-
toren voor extra veilig-
heid. De tas heeft de 
kleur zwart en is ver-
krijgbaar met rode of 
blauwe accenten. 

ormaal
94,95

Nu 84,95

Uw voordeel € 10,-

Feestdagenactie 
bij elke bestelling gratis een 

handig ledzaklampje!

uattro Shopper loria             Rood            Blauw    
lektrische onderdeken

Legpuzzel            Kerstkoor       Dorpsplein                                                  
                                           Matterhorn         Bergland 
Manicure/pedicureset
Bedleestafel                it      alnoot            ijblad
Schoenspikes          M               L                   XL

Leestafel voor stoel en bed 

Het bovenblad van deze heerlijke bedlees-
tafel is kantelbaar in acht posities, heeft een 
blad van 60*40cm en is in hoogte verstel-
baar van 60-90cm. Het onderstel is speciaal 
ontworpen voor gebruik bij kamer-stoelen, 
rolstoelen/ werkstoelen en bedden. 

De tafel kan ruimtebesparend worden opge-
borgen door blad en frame op te klappen.
n de kleuren wit en walnotenmotief te be-

stellen. Als optie is een zijtafeltje 
verkrijgbaar voor € 25,90.

Elke dag een puzzel maar keuze in uw Mailbox?
Kies een kruiswoordpuzzel, Sudoku, 

oordzoeker of weedse puzzel en 
maak kans op de prachtige maandprijzen.

Kijk op www.oudhagenaarwinkel.nl  
1,95
30 dagen
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ooncentrum ag ag  evindt zich in de a-
genstraat  middenin het centrum van Den Haag  
Door de vele tram- en uslijnen die door het cen-
trum lopen is de ereik aarheid uitstekend  lle 
elangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn  woningen en er is een grote daktuin  
ewoners kunnen achter het ge ouw gelegen 

parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de Schermerstraat  
et het open aar vervoer is het comple  makkelijk 

te ereiken  De elangrijkste winkels zijn om de 
hoek  in de etje ol straat  Het wooncentrum 
hee t  driekamerwoningen van ca   m
verdeelt over drie etages

ooncentrum  a gg  ligt aan de
Nocturnestraat  halverwege het oude dorpscen-
trum van Loosduinen en ijkduin  p loopa stand 
evinden zich winkels  r is parkeergelegenheid 

rondom het wooncentrum  Het centrum hee t  
woonlagen en evat  twee- en

 driekamerwoningen

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de wijk ouwlust  et het open aar vervoer 
is het comple  makkelijk ereik aar  elangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopa stand gelegen  Het ge ouw evat  twee-
kamerwoningen

ooncentrum a a  a a evindt zich aan 
de Tak van oortvlietstraat  Het open aar vervoer 
evindt zich op korte a stand van het comple  De 
elangrijkste winkels zijn op ongeveer  minuten 

loopa stand  Het wooncentrum hee t  drieka-
merwoningen van ca   m  en drie tweekamer-
woningen van ca   m

Humanistische Stichting
 eschut- en roe swonen

 Torenstraat 17  13  en Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

A I S A  
 O A IS

Notariskantoor Ellens  Lentze, Parkstraat 93  
2514 H Den Haag, 070 3644830, notaris ellenslentze.nl

Zeker als er verschillen zijn in persoonlijk ver-
mogen, wel of geen eigen zaak of kinderen uit 
een eerdere relatie bijvoorbeeld is het belangrijk 
uw onderlinge afspraken goed op papier te laten 
zetten. Het laten opstellen van huwelijkse voor-
waarden is misschien niet zo romantisch, maar 
het is wel zo duidelijk voor alle partijen!
Onder welke voorwaarden u getrouwd bent en 
welke verantwoordelijkheden daarbij horen 
wordt bepaald door de wet. Bent u al in gemeen-
schap van goederen getrouwd, dan is alles wat 
u nu hebt of in de toekomst nog zult krijgen 
van u beiden. Maar dat betreft niet alleen de 
leuke zaken als winst uit een onderneming, een 
schenking of een erfenis, ook schulden zullen op 
beide partners verhaald worden.
Vanaf 1 januari 2012 echter wordt de Wet aan-
passing wettelijke gemeenschap van goederen 
van kracht. U hoeft wijzigingen dan niet meer 
aan een rechter voor te leggen om toestem-
ming te krijgen. En dat zal u veel tijd en geld 
besparen. De notaris is bevoegd alles juridisch 
sluitend op papier te zetten. Zelfs het wijzigen of 
opstellen van de huwelijkse voorwaarden tijdens 
een huwelijk is mogelijk. Bovendien kunt u het 
zo gedetailleerd en persoonlijk maken als u wilt. 
Want het gaat om wat voor u belangrijk is.

Het belang ervan
Het is belangrijk de tijd te nemen om voor elke 
mogelijke situatie duidelijk uw wensen te ver-
woorden. Want wat zullen de gevolgen van een 
faillissement zijn voor uw gezin  Welk effect 
kan een scheiding op uw bedrijf hebben  En wat 
wilt u dat er met uw erfenis gebeurt
Als het bedrijf failliet verklaard wordt, kunnen 
huwelijkse voorwaarden bescherming bieden 
voor de privévermogens van de partners. En 
andersom geldt dat de huwelijkse voorwaarden 
het bedrijf kunnen beschermen tegen schulden 
die een partner heeft of nog kan maken.

Kortom, door te trouwen op huwelijkse voor-
waarden kan voorkomen worden dat
 één van de partners privévermogen verliest 
door schulden van de andere partner

 u de helft van uw vermogen moet afstaan bij 
een eventuele scheiding

 bedrijfsschulden op het gemeenschappelijke 
vermogen verhaald worden

 uw kinderen de erfenis moeten delen met uw 
nieuwe partner

 de koude kant’ aanspraak kan maken op 
schenkingen en erfenissen

 uw partner belasting moet betalen over een 
partneruitkering van de levensverzekering.

Daarnaast, niet onbelangrijk, zijn huwelijkse 
voorwaarden ook een middel om op erfbelasting 
te besparen. Stel dat u drie kinderen uit een 
eerdere relatie heeft en nu alweer jaren gelukkig 
bent hertrouwt, op huwelijkse voorwaarden. He-
laas komt u te overlijden. n de huwelijkse voor-
waarden is bepaald wat er wel en wat er niet 
in uw nalatenschap zit en wat er bij overlijden 
alvast van de andere partner is. Misschien wilt u 
wel dat uw vermogen niet naar uw partner maar 
rechtsreeks naar uw kinderen gaat bijvoorbeeld. 
Of stel dat u een huis koopt en dat uw partner 
daar  100.000 uit het eigen vermogen in 
investeert. Na vijf jaar is de waarde van uw huis 
verdrievoudigd. ammer genoeg heeft u ook 
besloten te gaan scheiden. Krijgt uw partner dan 
slechts de investering terug of moet gekeken 
worden naar de waardevermeerdering van het 
huis in relatie tot de investering en heeft uw 
partner dan recht op het drievoudige

heck elke 5 jaar
Elke mogelijke situatie  huwelijk, schei-
ding, erfenis of faillissement  vereist andere 
afspraken en vooral uw aandacht. Neem daarom 
de tijd om alle scenario’s goed te bespreken en 
neemt u zich nu voor om elke vijf jaar even te 
kijken wat er voor u veranderd is. 
Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op ons 
kantoor of bij u thuis of op de zaak. Want door 
ons de zakelijke en juridische kanten van een 
huwelijk goed te laten regelen, houdt u meer 
ruimte en tijd over voor romantiek.

Michaël Lentze
otari

Als u besluit te trouwen, dan kiest u bewust voor uw partner. Het is een kwestie 
van gevoel, vertrouwen in de ander en optimisme over de toekomst samen. Hoe 
mooi dat ook is, toch is het verstandig om nu alvast rekening te houden met uit-
eenlopende scenario’s, situaties die u nu nog niet kunt voorzien.

a  ik i   
u e ijkse oor aarden



De meeste koorleden begrepen aanvan-
kelijk niet wat de hr. Degens voorstelde, 
maar nadat hij de kwaliteiten van het 
koor had bejubeld en had verzekerd dat 
er beslist kansen waren, werd door het 
koor besloten om deze uitdaging aan te 
nemen. Daar het koor niet al te groot 
was werd een aantal vrienden gevraagd 
om gezellig mee te doen, want een uit-
daging aan te nemen van de hoofdstad 
was toch wel een geweldige stimulans.
Om met al die kennissen en vrien-
den van het koor te oefenen voor dit 
zangconcours moest een repetitie-
ruimte worden gezocht. evens moest 
er een mannenkoorvereniging worden 
opgericht want alleen een offi cieel koor 
mocht meedoen. Dus werd er kracht-
dadig en snel gewerkt aan statuten en 
werd op 12 maart 1917 een Haags man-
nenkoor geboren. Een repetitieruimte 
werd ook snel gevonden en wel de 
gelagkamer van hotel l’Europe aan het 
Hu genspark. De Haagse dirigent Frans 
Haring was bereid om de dirigeerstok 
ter hand te nemen en uit de liederentafel 
werden twee werken gezocht om in 
de Koopmansbeurs te Amsterdam ten 
gehore te brengen.

Eerste optreden
Het eerste optreden was dus niet in onze 
eigen stad maar in Amsterdam. Onder 
de naam ie ag e anger - een naam 
die later werd veranderd in ie ag e
ang er - werd ingeschreven voor het 

concours. Na het eerste optreden in 
de Koopmansbeurs volgde er enkele 
minuten lang applaus. Ons koor moest 
een week later nog eens in Amsterdam 
terugkomen voor het z netoernooi. Ook 
nu werden weer dezelfde muziekstuk-
ken ten gehore gebracht en na een paar 
spannende uren, waarbij de meeste 
mannen al achter een jenevertje zaten, 
kwam de uitslag. 
Het jonge koor ging naar huis met de 
eerste prijs en daarnaast een speciale 
ereprijs ter beschikking gesteld door 
H.M. Koningin Wilhelmina.
Natuurlijk was iedereen enthousiast 

thuis gekomen en hadden de mannen 
de smaak te pakken. oen al een maand 
later een uitnodiging vanuit Delft voor 
een optreden in de Stadsdoelen werd 
ontvangen werd deze enthousiast aange-
nomen. Ook de Delftenaren wilden wel 
eens luisteren naar ons nieuwe koor en 
weten wie die Haagse zangers waren. 
Ook Rotterdam wilde niet achterblijven 
en zo werd ook snel een zangconcours 
georganiseerd door Nut  enoegen. 
Het bestuur begreep, om met het koor 
hogerop te komen, dat er een uitda-
ging was om op een hoger niveau in te 
schrijven en daarom werd in Rotter-
dam in de 2e afdeling ingeschreven. 
Ook hier kwam het koor na een goed 
optreden thuis met een eerste prijs en 
een ereprijs.
Het was inmiddels al november 1917 
voordat ons nieuwe Haagse koor zich 
in zijn eigen stad Den Haag kon laten 

horen. en behoeve van de Eerste Ne-
derlandse Buitenschool werd door het 
koor zijn eerste concert gegeven in het 

ebouw voor Kunsten en Wetenschap-
pen aan de Zwarteweg. 

Aubade voor uliana
n 1918 was er een grote manifestatie 

op het Malieveld door het Haagse volk 
en de Haagse burgerwacht en Neder-
landse militairen. Bij de rondrit over 

het veld verbraken opeens de militairen 
de afzettingen en spanden de paarden 
van de koets van Koningin Wilhelmina 
en haar moeder Koningin Emma uit en 
trokken zelf de koets in een triomftocht 
over het Malieveld verder. Ook Die 
Haghe Sanghers deden, na een aubade 
gebracht te hebben aan de Koningin 
en Koningin-moeder, enthousiast mee 
aan deze triomftocht. Later die avond 
zijn de besturen van diverse afdelingen 
en dus ook van Die Haghe Sanghers 
door koningin Wilhelmina op het paleis 
Noordeinde ontvangen. er gelegenheid 
van haar tiende verjaardag kreeg prinses 
uliana op 14 mei 1919 staande op het 

bordes van Huis ten Bosch een aubade 
aangeboden door ons koor.
n de zomermaanden van 1919 heeft ons 

koor zelf een zangconcours georgani-
seerd in het Kurhaus te Scheveningen. 
Hier kwamen wij inmiddels uit in de 

klasse uitmuntendheid  waar ook weer 
de eerste prijs werd behaald. Nog vele 
malen heeft het koor met groot succes 
opgetreden in Den Haag en omgeving. 
Op diverse concerten was Koningin-
moeder Emma aanwezig. 
n 1922 werd voor de eerste maal een 

buitenlandse reis gemaakt en wel naar 
Keulen. Deze reis droeg weer bij aan de 
bekendheid van ons koor. n 1921 nam 
Louis Walther Boer de dirigeerstok ter 
hand. Hij was toen ook al dirigent van 
de Koninklijke Militaire Kapel (KMK) 
en werd later directeur Militaire Muziek 
en is uiteindelijk uit dienst afgezwaaid 
als Luitenant-generaal. Daarom hebben 
Die Haghe Sanghers in die periode vele 
concerten gegeven samen met de KMK 
en wel op de speelweide in het Haagse 
Bos, die later de naam kreeg van 
Walther Boer weide . n 1931 trad os 

Vranken aan als dirigent van DHS.
n 1935 werd een tweede buitenlandse 

reis gemaakt naar Londen, die mogelijk 
werd gemaakt door medewerking van 
dhr. Sijthoff, directeur van de Haagsche 
Courant.
n de jaren twintig en dertig heeft ons 

koor ook vaak voor de Phono-micro-
foon gestaan voor uitzendingen naar 

Nederlands- ndië met toen bekende 
Nederlandse liederen.

oen de oorlogsdreiging in ons land toe-
nam werd het noodgedwongen rustiger 
met de activiteiten van het koor. n 
maart 1940 heeft DHS nog een concert 
georganiseerd in de Duinoordkerk aan 
de Adr. oedkooplaan voor de gemobi-
liseerde soldaten in Den Haag.

ijdens de weede Wereldoorlog heb-
ben bestuur en leden van Die Haghe 
Sanghers, daarbij geholpen door ande-
ren, zoveel mogelijk het hoofd geboden 
aan de Duitse bezetter. Zo werden jonge 
leden, die door de Duitsers gesom-
meerd werden zich te melden voor de 
Duitse Arbeitseinsatz, door het indienen 
van een rekest, uit deze verplichting 
ontheven. De toenmalige voorzitter de 
hr. Poulus wist samen met zijn vrienden 
de Baron en Barones van L nden voor 
een aantal koorleden de niet- ood 
verklaring- die de Duitsers in de oorlog 
van iedereen eisten- met knap geformu-
leerde brieven onwettig te verklaren. 
Waar dat niet altijd lukte werden vooral 
in de jaren 1943 en 1944 voor een 
aantal jonge koorleden onderduikadres-
sen gevonden. Ook werd er tijdens de 
oorlog in samenwerking met de oud-
burgemeester van Den Haag, dhr. Patijn 
hulp geboden waar nodig. Dhr. Patijn 
was als burgemeester ere-voorzitter van 
Die Haghe Sanghers en was aan het 
begin van de oorlog uit zijn ambt gezet 
door de Duitsers. 
Ook is vermeldenswaard dat vereni-
gingen zoals Die Haghe Sanghers zich 
tijdens de oorlog zouden moeten aan-
sluiten bij de Kultuurkamer. Begrijpe-
lijkerwijs gaf het koor daar geen gehoor 
aan en moest zich daarom offi cieel 
opheffen, maar Die Haghe Sanghers 
bleven echter gewoon als koor bestaan. 
Een geniale zet kwam van de toenma-
lige dirigent os Vranken die Die Haghe 
Sanghers als tweede kerkkoor opnam in 
de erediensten van de Elandstraatkerk. 
Zo bleef het koor in stand en vonden 

de repetities in de kerk plaats en wel op 
zondagmiddagen.

redicaat Koninklijk
Op 5 mei 1945 spreekt Baron van L n-
den (erelid van het koor) een bezielende 
toespraak tot de leden die dan aanwezig 
kunnen zijn en daar wordt besloten om 
twee dagen later door de stad te trekken 
om overal bevrijdingsliederen te gaan 
zingen.
Was het niet gelukt om in 1938 het 
predicaat koninklijk te verwerven, in 
1946 werd dit predicaat opnieuw aange-
vraagd. Die Haghe Sanghers kon- naast 
zijn uitmuntende kwaliteit als koor- nu 
ook bogen op wat het koor in de oorlog 
had gepresteerd. Het was natuurlijk ook 
mede door toedoen van de toenmalige 
dirigent os Vranken die ons koor tot 
grote hoogte had weten te brengen. Zo 
verwierf het koor in 1946 het predicaat 
Koninklijk . Vanaf die tijd heet ons 

koor offi cieel Koninklijk mannenkoor 
Die Haghe Sanghers’ en voeren we een 

kroontje in ons D.H.S. logo.
 Een korte bloemlezing 
geeft de hechte band aan 
die DHS sindsdien heeft 
met het Koningshuis.

 n september 1948 werd de natio-
nale aubade gebracht voor het paleis 
Noordeinde ter gelegenheid van het 
50-jarig regeringsjubileum van Konin-
gin Wilhelmina.

 Op 4 mei 1960 werd in het bijzijn van 
Koningin uliana en Prins Bernhard 
in de Ridderzaal samen met de Ko-
ninklijke Militaire Kapel onder andere 
de Polni mse  (Soldatenmis) van 
Martinu uitgevoerd. 

 Op 6 maart 1961 werd op Huis 
ten Bosch een concert gegeven ter 
gelegenheid van het twaalf-en-half-
jarig regeringsjubileum van Koningin 
uliana.

 Samen met Paul van Vliet zong 
DHS op 17 februari 1966 in de Rid-
derzaal het lied  Den Haag met je 

Het moet in december 1916 zijn geweest dat de musicus dhr. Degens langs de Sint-Jacobus de Meer-
derekerk in de Parkstraat liep en in de kerk de repetitie hoorde van het kerkmannenkoor Cantemus 
Domino. Deze Degens was o.a. dirigent van het Amsterdamse koor Onderlinge Oefening. Nadat hij bui-
ten voor de kerk enige tijd had geluisterd naar de prachtige klanken die uit dit koor kwamen, stapte 
hij de kerk in en vroeg na kennismaking aan de voorzitter van het mannenkoor of het koor interesse 
had om aan een zangwedstrijd in Amsterdam mee te doen. 

Monsigneur B r suggereerde ineens: ga toch ook bij de aus zingen in Rome

De rijke istorie an et onink ijk annenkoor Die a e an ers 
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- er gelegenheid van haar tiende verjaardag kreeg prinses uliana op  mei  staande op het bordes 
van Huis ten osch een aubade aangeboden door ons koor. -

- n  k am de componist ean artinon bij ons op bezoek, hier samen met onze toen nog jonge 
dirigent en  erhoeff. -

- Op  februari  zong het koor ter gelegenheid van het hu elijk van 

rins illem- le ander en rinses a ima.. -
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- en recente foto van het koor, tijdens een optreden in  in elft. . -

- Koningin ilhelmina en uliana bedanken plechtig voor de uitgebrachte aubade. -

lege paleizen . Dit in het bijzijn van 
de voltallige Koninklijke familie, 
waaronder het aanstaande bruidspaar 
prinses Beatrix en prins Claus. Dit 
lied werd een tweede maal gezongen 
bij gelegenheid van het huwelijksfeest 
(10 januari 1967) van prinses Margriet 
en Pieter van Vollenhoven in het 
Circustheater in Scheveningen.

 Op 5 mei 1980 werd in de Houtrust-
hallen door het gemeentebestuur een 
feest georganiseerd ter gelegenheid 
van de intrede van de nieuwe Konin-
gin te s- ravenhage. Hierbij zong 
DHS samen met de sraëlische groep 
Milk and Hone , het winnende 

songfestivallied Halleluja en met Vera 
L nn he White Cliffs of Dover .

 Op 30 april 1984 luisterde DHS de 
75e verjaardag van prinses uliana 
op en in november 1987 werd in 
het bijzijn van Koningin Beatrix de 
feestelijke heropening gevierd van de 

rote- of Sint acobskerk. Hier zong 
DHS de wereldpremi re van aap e-
raerdts werk  Den Haag een vrouw  
met begeleiding van het carillon.

 Op 27 april 1994 werd in de Anton 
Philipszaal in Den Haag een Kroon-
prinsconcert gegeven. n aanwezig-
heid van de jarige kroonprins Willem 
Alexander werd, samen met de 
Koninklijke Militaire Kapel en de Ko-
ninklijke Zangvereniging Mastreech-
ter Staar , gezongen ten bate van 
Unicef.

 Op 2 februari 2002 heeft ons koor 
meegewerkt aan een optreden in de 

Anton Philipszaal, georganiseerd 
door de gemeente Den Haag ter 
gelegenheid van het huwelijk van 
Prins Willem-Alexander en Prinses 
Maxima.

oncertreizen
Nadat ons koor in mei 1945 in eigen 
stad de bevrijding muzikaal had mee 
opgeluisterd gingen we in september 
naar het Brabantse om eerbetoon te 
geven aan de bevolking aldaar die veel 
had gedaan om het leed van de mensen 
gedurende de Hongerwinter in Den 
Haag zo veel als mogelijk te verzach-
ten. Daar werd in de muziektent op de 
markt in Waalwijk de bevrijding uitbun-
dig gevierd en tevens werd in Sprang 
nog gezongen bij het graf van an de 
Rooij (één van de verzetsstrijders die 

zichzelf bij de Duitsers had aangegeven 
om anderen te redden) en die in januari 
1945 was gefusilleerd.
n1953 was er een korte reis naar Solin-

gen en Essen in Duitsland.
Het koor reisde in 1955 met 160 perso-
nen, waarvan 110 zangers, naar Bazel 
en Bern in Zwitserland. Omdat ons ere-
lid Bohuslav Martinu aanwezig kon zijn 
had os Vranken dan ook de compositie 
van Martinu  e o nt o ree ig t
op het programma gezet. 
n 1960 is het koor naar Berlijn ge-

weest, waar we een grandioos concert 
hebben gegeven. 
Drie jaar later werden wij uitgenodigd 
om te komen zingen tijdens de Salzbur-
ger Festspiele en in Wenen met optre-
dens in de Stefansdom en in de ouden 
Zaal van de Wiener Musikverein. Dit 

was een gigantisch muzikaal spektakel 
waar duizenden muzikale mensen aan 
deelnamen en dus ook DHS met een 
totaal van 80 zangers.
n 1974 heeft componist ean Martinon 

ons met een bezoek vereerd en wij heb-
ben toen een werk van hem uitgevoerd. 
Een onderonsje met onze toen nog 
jonge dirigent René Verhoeff.
 Begin jaren zeventig hebben we weer 
een koorreis gemaakt, ditmaal naar 
Bulgarije met concerten in Sofi a en 

rabovo. 
n 1975 werd er door het nternatio-

nale Koren Festival ( KF) getracht een 
uitwisselings-programma te organiseren 
met een dameskoor uit Riga maar geen 
enkel koor in Nederland durfde daar ei-
genlijk aan te beginnen en deze uitwis-
seling kwam daarom niet van de grond. 

och zag onze toenmalige voorzitter 
ean Kierkels, die dertig jaar voorzitter 

van DHS is geweest, mogelijkheden. Zo 
reisde ons koor in 1977- als eerste koor 
genoemd in een cultureel akkoord- als 
amateurs naar het grote USSR en wel 
naar Moskou, Riga in Letland en naar 
Sint Petersburg, het latere Leningrad. 
Zonder instemming van de Russische 
organisatie hebben wij in Leningrad met 
onze solist, Bernard Kru sen het Spazi 
Bozje (waarin aan od ontferming 
gevraagd wordt) gezongen.
Een reis naar sjecho-Slowakije kon in 
1980 helaas niet doorgaan. ijdens een 
gesprek met Mgr. B r van Rotterdam 
en een delegatie van het Rotte’s Man-
nenkoor werd er opeens gesuggereerd  
waarom gaan jullie niet bij de paus 
zingen  Dit idee werd onmiddellijk uit-
gewerkt zodat reeds in mei van dat jaar 
beide koren naar Rome konden vliegen 
met een ontvangst op het Sint Pieters-
plein en met concerten in de Sint-
Pietersbasiliek en in de Sixtijnse Kapel. 
n samenwerking met de KRO werd 

van deze concertreis een documentaire 
gemaakt die driemaal op televisie werd 
uitgezonden.
n 1983 hebben we opgetreden bij het 

Korenfestival van Athene. 
n 1986 is het koor weer naar sjecho-

Slowakije geweest met concerten in 
Praag. 
n weer latere jaren reisde ons koor 

in mei 1989 naar Pruna  en Reims in 
Frankrijk, in oktober 1991 naar Corn-
wall in Engeland en in 1993 naar ent 
en Antwerpen. 

Op 4 mei 1997 gingen wij 
naar Bonn om daar zowel 
in de kerk alsook in een 
concertzaal te zingen. n 
de toespraken die werden 
gehouden werd ingegaan op 
de Dodenherdenkingsdag 
in Nederland en ook de be-
reidheid om vergevingsge-
zind te zijn. De terugweg 
had door de zeer goede 
organisatie van de reiscommissie een 
bijzonder effect  om acht uur ’s avonds 
waren we net weer terug in ons eigen 
Nederland en konden we deelnemen 
aan de twee minuten stilte voor onze 
oorlogsslachtoffers.
n 2005 zijn we naar een korenfestival 

geweest in Barcelona met Lloret de Mar 
als onze verblijfsplaats. 
Onze laatste reis dateert van april 2011 
naar Kent in Engeland waar we concer-
ten hebben gegeven in Canterbur  en 
Whitstable.
a, ons koor Die Haghe sanghers heeft 

in de loop van zijn bestaan heel wat rei-
zen gemaakt en gaat er in de toekomst 
zeker weer nieuwe organiseren.
 
Repertoire en leden
Het aantal leden van onze vereniging 
heeft in de loop der jaren sterk ge  uctu-
eerd. Het koor heeft in de loop van zijn 
bestaan heel wat mannen, die dachten 
niet te kunnen zingen, ingewijd in de 
muziek en hen enthousiaste koorzangers 
gemaakt. Het was heel normaal dat 
tenminste 80 leden meegingen op onze 
buitenlandse koorreizen. Ondanks de 
drukte van het gezin, werk, sporten en 
vakanties groeide ons koor in de jaren 
90 tot 105 leden. n de laatste tien jaar 
is er langzaam een daling van het aantal 
leden merkbaar. Mensen zijn kennelijk 
nog drukker en hebben nog minder tijd 
voor een geweldige hobb  van zingen. 
Om daar een omslag in te bewerken en 
zangers in de dop weer belangstelling 
bij te brengen heeft het bestuur tezamen 
met de dirigent Charles van der Veeke- 
naast het uitvoeren van prachtige 
Slavische en oodse werken- ook nieuw 
werk in het programma opgenomen. 
Zo staan nu op het programma werken 
van Luboff e ro e i t a la
to rien ip en a inita ana en 
van de Beatles  n o e er in een 
bewerking van Charles van der Veeke. 

Verder de prachtige compositie van 
Nurit Hirsch  a ana aba a  en 
daarnaast nog veel meer werken alle-
maal uit de jaren 60 en 70 van de vorige 
eeuw. Daar wordt nu zeer enthousiast 
aan gewerkt. 
Nieuwe leden zijn natuurlijk zeer 
welkom. Door de jaren heen, vanaf de 
oprichting, hebben wij steeds leden 
gehad die hun 25- of 40-jarig jubileum 
mochten vieren bij ons koor. Ook 
50-jarige jubilea kwamen voor, maar 
dhr. an van Maanen- die een garagebe-
drijf had aan de Hooigracht- spande de 
kroon met een 60-jarig jubileum. Ook 
nu nog in 2011 hebben we leden- die in 
een hele nieuwe tijd- zich nog steeds op 
ons koor thuis voelen. Zo vierden we op 
23 oktober jongstleden twee 50 jarige 
jubilea en wel van de heren an Moo  
(bariton) en Leo van Zijl (zware bas). 
Beide hebben veel voor het koor gedaan 
en zijn nog steeds actief als solisten in 
ons koor Die Haghe Sanghers. Dit kan 
alleen maar als er naast het graag willen 
zingen ook binnen het koor een goede 
sfeer heerst en vriendschap leeft. 

Kom luisteren
Mannen, kom eens luisteren naar ons 
koor tijdens de repetities die plaats-
vinden op maandagavonden van 20.00 
tot 22.30 uur in het heater van het 
Diamantcollege aan de Diamanthorst 
183, 2592 D in Den Haag. 
Secretaris heo Verschuur tel. 070-
3862329. 
U bent van harte welkom. Wilt U meer 
weten over Die Haghe Sanghers kijk 
dan eens op onze site
www.diehaghesanghers.nl

Frans van der Linden
lin en @ziggo.nl
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Nieuw!!

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!

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels 

•LEERSPECIALIST

Reparatie en vernieuwen van o.a. 
lederen kussens, kuipen, 

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

Open: maandag  10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

Dusseldorf 

Keulen € 24,-

Oberhausen € 23,-

Essen € 23,-

Aken € 22,- 

Kerstmarkt in een grot  € 22,-

Deventer in Dickensstijl  € 22,-

Brussel € 21,-

€ 23,- 

Vraag onze folder aan! 

BEL 010-4320366 of kijk op:

www.milotreizen.nl

MILOT Reizen
Reisburo en Touringcarbedrijf

Boek nu uw reis 

in kerstsferen!

Orchideeënhoeve   € 67,50
incl. entree/koffie met gebak/koffietafel/ 
kerstdiner

Zuid-Limburg         € 75,-
incl. koffie met gebak/koffietafel/ 
kerstdiner

Utrechtse Heuvelrug/
Openlucht Museum € 67,50
incl. koffie met gebak/koffietafel/ 
entree/kerstdiner

Brussel € 69,-
incl. koffie met gebak/kerstdiner

Vraagtekenreis € 75,-
incl. koffie met gebak/koffie 
tafel/kerstdiner

VERZORGDE DAGTOCHTEN

1e Kerstdag

2e Kerstdag

1e of 2e Kerstdag

Diverse kerstmarkten 

in december, o.a.:

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

Schilderijen uit de e en e eeuw
alerie idderkerk  op a spraak

 0 -101 5 1

 Pa a  aa      

  a  50 aa  
  a   aa a  

ok dit najaar kunt  ij ons weer terecht voor uw wintergar-
dero e  n ons uitge reide ssortiment vind  onder andere

 • Spijker roeken van het merk rangler
 • verhemden vana  
 • antalons voor  in alle maten
 • winterjacks vana  
 • atoenen roeken vana  
 • Truien en overhemden tot en met maat  L
 • complete kostuums vana  

 a  g  
aag        Pa

   a

 
5    aag

0 0 0 00 0
aa ag a  1 00   1 0
ag  ag 9 00   1 0
a ag a  9 00   1 00

werken van o.m. Rota, Debussy, Flothuis en Bon

Lavinia 
Meijer

& Herman Kogelenberg

Nieuwe Kerk

zo 4 december 14.30 uur

www.philipszaal.nl

070 88 00 333

klassiek aan het

Spuiplein

41-020-28_Advert_Lavinia_Meijer_125x181.indd   1 21-11-2011   15:18:31

Den Haag • Amsterdam •Rotterdam • Utrecht 

Bel Irene Schaddelee voor een offerte 

06 – 23700323
Gecombineerd adverteren in alle 4 de oudtitels
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Hans 
oodenburg

?
?

Opinie     Informatie

ragenru riek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals er recht  elastingen en andere inanci le zaken  w vragen wor-
den anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
rooden urg deoud-hagenaar nl o  naar ost us    Den Haag  raag met vermelding van ru riek echten en lichten

Ouderen met jongere kinderen hebben het al gemerkt. Zij lezen méér en hebben meer tijd om televisie te kijken (vooral overdag). Het computergebruik neemt nu ook onder ouderen een grote 

vlucht, zo merken wij zelf. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de tijdbesteding van jong en oud in heel Europa in kaart gebracht. Veel voor de hand liggende conclusies, maar ook verras-

sende verschillen. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@dedeoud-hagenaar.nl

Bij deze gegevens uit  het boek Ne-
derland in een dag’ van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau moet echter meteen 
de kanttekening worden geplaatst, dat 
de data zijn gebaseerd op het laatste 
tijdbestedingonderzoek in Nederland 
in 2005 2006 en in de andere Europese 
landen zelfs uit 2002. Aangenomen mag 
worden dat het pc-verbruik k onder 
ouderen sinds die tijd sterk is gegroeid en 
dat de verschillen met andere Europese 
landen niet zo groot meer zijn. Het nieu-
we tijdbestedingonderzoek in Nederland, 
dat thans loopt, zal vermoedelijk eind 
volgend jaar aangeven dat de ouderen op 
computergebied met een inhaalslag bezig 
zijn. Deze krant ervaart dat steeds meer 
ouderen via e-mail contact zoeken met 
de redactie. Veel meer dan bij de start 
van de kranten (De Oud-Rotterdammer 
in 2005, De Oud-Hagenaar in 2008 en 

De Oud-Utrechter in 2010) toen nog veel 
brieven werden gestuurd en de telefoon 
werd gepakt.

Tijdbesteding
Van de vragen in de rubriek Rechten  
Plichten (hieronder) komt tegenwoor-
dig omstreeks 80 procent elektronisch 
binnen, terwijl dat het eerste jaar van De 
Oud-Rotterdammer nog hooguit 50 pro-
cent was. Wij ondervinden dus ook een 
duidelijke toename van het handig ge-
bruiken van pc’s en internetverbindingen. 
De 60-plussers hebben ook heel vaak een 
andere tijdbesteding dan jongeren. Logi-
scherwijs verrichten zij minder betaald 
werk, steken meer tijd in het huishouden 
en de eigen verzorging (slapen, eten, 
wassen). Zij hebben uiteraard meer vrije 
tijd en vullen die anders in dan jongeren. 
Nederlanders van 60 tot 86 jaar beschik-

ken over gemiddeld 7,19 uur vrije tijd per 
dag, jongeren van 10 tot 20 jaar 5,54 uur 
en de volwassenen van 20 tot 60 jaar 4,54 
uur. Een groter aandeel ouderen in de be-
volking kan voorts betekenen dat er meer 
vraag is (en komt) naar ondersteuning 
en mantelzorg. Wanneer de bevolking 
van een land relatief jong is, zal meer 
tijd worden besteed aan onderwijs en de 
zorg voor kinderen, staat in de publicatie. 
n een aantal algemene sociaaldemo-

grafi sche trends in Europa zijn er ook 
verschillen tussen landen. n heel Europa 
is sprake van een verouderende bevolking 
(vergrijzing), zij het in verschillende mate 
(blijkt uit cijfers van Eurostat in 2010). 
Van de landen in dit rapport is Nederland 
samen met Noorwegen en Polen voor-
alsnog het minst vergrijsd. Een recente 
publicatie van het SCP (De Sociale Staat 
van Nederland 2011) bevestigt dat. We 

leven gemiddeld genomen wel langer en 
hebben het (tot dit jaar) beter gekregen. 
Duitsland en talië vallen juist op door het 
grote aandeel 65-plussers.

amilie
n ons land zijn ouderen (60-85-jarigen) 

actiever in het onderhouden van sociale 
contacten dan jongeren (respectievelijk 
70 en 55 procent). Zij besteden hieraan 
ook wat meer tijd dan jongeren. n de 
meeste andere Europese landen, met 
uitzondering van Bulgarije, besteden 
jongeren juist de meeste tijd aan sociale 
contacten. n de landen nabij de Mid-
dellandse Zee ligt de primaire zorg voor 
ouderen en kinderen bij de familie. De 

overheid neemt die zorg alleen in uit-
zonderlijke gevallen over, wat ook blijkt 
uit het geringe aantal voorzieningen op 
dit vlak in die landen. De mensen zullen 
daar elkaar ook veel meer informele hulp 
bieden. Het zat er ook dik in dat ouderen 
of hulpbehoevenden in de zuidelijke 
landen veel meer dan in ons land bij hun 
familie inwonen. n de lijn van de gehele 
status van Nederlandse ouderen is dat 
zij in hun tijdsbesteding meer en langer 
op reis gaan dan de senioren in andere 
Europese landen.

e p bli atie
e erlan in een ag ee t al

n er

Lezers van deze krant zijn het ultieme voorbeeld. Ouderen lezen veel meer papieren producten dan de 

jongeren. Boven de 60 jaar zitten zij gemiddeld drie uur per dag voor de buis. De jongeren kijken ook 

televisie, maar gebruiken voor nieuws, informatie en communicatie veel meer de nieuwe media (pc’s, 

smartphones, ipads). Toch richten ook ouderen zich in vergelijking met andere Europese landen veel 

meer op de computer. Zo’n 19 procent van de 60-plussers doet dat, terwijl het computergebruik onder 

ouderen in de meeste andere landen verwaarloosbaar is. Uitgezonderd België waar nog 10 procent van 

de senioren gebruik maakt van de pc.

Lezen en tv kijken doen ouderen meer dan jongeren

Erf- en 
schenkingsrecht

Eerst verdelen, later
de schulden betalen

nze oe er i enkele aan en gele en
o erle en. i a een aar ig paarte
goe at n er eel kan or en on er
e ze kin eren. ter oe k nnen i
oorko en at er proble en optre en

al na erloop an ti zo bli ken at er
nog ergen open taan e rekeningen zi n
aar i n totaal niet an eten en al

een o eer kin eren an n er eni al
ebben opge aakt it te on er angen
et een een o ige brie ie oor allen

on erteken or t en i it ri i
ater i t

De oplossing van dit probleem is dat 
de nalatenschap pas na verloop van 
tijd wordt verdeeld, als duidelijk is hoe 
het er met de schulden voor staat. Alle 
schulden van de overledene moeten 
worden voldaan. Belangrijk is wel dat 
zij in feite in rechte afdwingbaar’ zijn. 
Meestal is dat het geval als de overle-
dene verplichtingen is aangegaan. Soms 
hoeven bepaalde schulden, die doorlopen 
na de overlijdensdatum, niet te worden 
betaald, bijvoorbeeld sommige persoon-
lijke leningen en doorlopende kredieten 
waarover in de voorwaarden staat dat zij 
na overlijden worden kwijtgescholden. 
Een lastig punt is vaak een abonnement, 
waarvoor periodieke vooruitbetaling is 

gedaan. Uiteraard moeten abonnementen 
en andere zaken wel tot de dag van over-
lijden worden betaald. Of nabestaanden 
nog vooruitbetaalde periodieken terug-
krijgen, hangt af van de voorwaarden 
van de incasseerder (zoals bijvoorbeeld 
uitgeverijen van kranten en tijdschriften). 
De meeste zullen daar overigens geen 
moeite mee hebben, als u de overlijdens-
kaart of verklaring van erfrecht opstuurt. 
Wel kunnen hierover moeilijkheden 
ontstaan als partijen, die vooruitbetaling 
vragen, andere voorwaarden hanteren. a 
in dat geval in onderhandeling over de 
vooruitbetaalde bedragen, die ook na de 
overlijdensdatum lopen.
Wilt u toch al snel tot uitbetaling van de 
nalatenschap overgaan, maar weet u nog 
niet of er achterstallige schuldeisers zul-
len komen, dan kunt u inderdaad via een 
keurige ondertekende offi ciële brief van 
alle erfgenamen - met namen, geboorte-
data en adressen - ondervangen dat men 
kan weigeren te betalen als later schulden 
voor de dag komen. Een juridisch pro-
bleem kan wel ontstaan als iemand zich 
daar vervolgens niet aan houdt en weigert 
alsnog mee te betalen.

Legitieme portie
van enig zoon
k eb n zoon al enig kin ie ik per
te ta ent eb onter . i n nalaten ap
gaat naar an ere a iliele en. ee t
i re t op zi n legitie e portie. oe eel

i at

De legitieme portie van uw (enige) zoon 
is 50 procent van uw nalatenschap. Echter 
als u in uw testament heeft bepaald dat 
hij niks krijgt, zal hij stappen moeten 
ondernemen om zijn legitieme portie te 
ontvangen. n de praktijk blijkt dat veel 
kinderen zich neerleggen bij de wens van 
de ouders als er enorme con  icten onder-
ling bestaan of omdat ouders bijvoorbeeld 
kinderen geen erfdeel meer willen toebe-
delen door hun  manier van leven.

inanci le zaken

aterschapsbelasting
na overlijden
n an ari i i n oe er o erle en.
i n oe er a e e in en

ik ben aar enig kin . iteraar an el
ik alle a at na aar o erli en ge aan

oet or en aar e ater ap
bela ting or t nog tee oor
per aan a geboekt. k eb gebel en
itgeleg at i n oe er niet eer lee t
aar een e ro ertel e i at et

nor aal i en e re t an et aar ge oon
betaal oet or en. e prak an inge
zetenenbela ting . e ro zei ook at ik
een bez aar ri t kon t ren aar at
e to et ele aar oet bli en betalen.
oet e zel na e oo nog bela ting

bli en betalen oor een l aar

Voor waterschapsbelastingen en gemeen-
telijke heffi ngen wordt in de regel geke-
ken in welke woning men per 1 januari 

woont. Dat houdt in dat op die datum 
de waterschapsheffi ng (belasting voor 
gebruikers of ingezetenen) wordt bepaald. 
Als men verhuist, heeft men al voor dat 
jaar betaald en zal men op de nieuwe 
woonplek pas per 1 januari het jaar daar-
opvolgend worden geconfronteerd met de 
vaststelling van de aanslag.  

Bij overlijden geldt min of meer het-
zelfde. Men betaalt voor het hele jaar 
als men op 1 januari nog in leven is. Dat 
impliceert dat het bedrag ineens wordt be-
taald of - zoals bij uw overleden moeder 
- per maand. n dat laatste geval kan het 
gebeuren dat de erfgenamen opdraaien 
voor de vordering van het waterschap. 
Aan te raden valt de restschuld in één 
keer te betalen. Alleen als er helemaal 
niks te verdelen is en de wettelijke 
erfgenamen de nalatenschap hebben 
verworpen, vist het waterschap achter het 
net. Echter het verwerpen of benefi ciair 
(met boedelbeschrijving) aanvaarden 
van een nalatenschap vergt nogal wat 
procedures en betekent dat men ook heel 
terughoudend moet zijn in het regelen van 
de begrafenis en verdeling van het saldo 
van baten en schulden. Er zijn maar heel 
weinig mensen die dat doen. Vaak gaat 
het om gevallen waarin kinderen eigenlijk 
helemaal geen contact meer hebben met 
de laatst overleden ouder.

AO  en pensioen

Toeslag als vrouw
een baantje heeft
olgen aar or ik aar. i n ro

i ze en aar onger en ik zo an al
i n ro niet erkt in aan erking

k nnen ko en oor toe lag op e .
i et e ter zo at i n ro een

baant e ee t. l i n ro op i n
te topt et erken oor at zi zel

aar i ko ik an al nog in aan erking
oor eze toe lag

Als uw vrouw helemaal geen inkomen 
heeft als u 65 jaar wordt, krijgt u een 
toeslag op de AOW die maximaal uw 
AOW-bedrag bedraagt. Deze regeling 
stopt overigens per 1 januari 2015 voor 
de nieuwe gevallen. Van de eventuele 
toeslag moet inkomen uit arbeid van uw 
vrouw deels en inkomen uit uitkering, 
pensioen of vut in zijn geheel worden 
afgetrokken. Herhaaldelijk komt in onze 
rubriek de vraag aan de orde of het dan 
niet voordeliger is te stoppen met werken 
als er een baantje in het spel is. Dat is, als 
je kijkt naar het gezamenlijk inkomen, 
zeker niet het geval. Netto zijn partners al 
gauw honderden euro’s beter af met zelfs 
een klein baantje van de jongere partner 
dan mét de toeslag. We adviseren dan 
ook alleen te stoppen met werken als de 
partner een hekel heeft aan haar werk. De 
consequentie is wel minder inkomen’.
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oncert Krim-kamerkoor
het Krim-kamerkoor op in de Christus Triumfatorkerk. 
Het Oekraïense koor, dat onder leiding staat van diri-
gent Igor Mykhaylevsky, brengt Russische kerkmu-
ziek en volksmuziek ten gehore.  Met de opbrengst 
van het concert ondersteunt het koor onder meer een 
weeshuis in de Oekraïne. De toegang is gratis. Na 
afl oop zal er een collecte worden gehouden.  De kerk 
is open vanaf 19.00 uur.

De aanvang is om 20.00 uur.  Gratis toegangskaar-
ten zijn te bestellen via: krimkoor@ctkerk.nl. Adres 
Christus Triumfatorkerk: Juliana van Stolberglaan 
154. 2595 CL, Den Haag.Toegang: via de zij-ingangen 
van de kerk (aan Juliana van Stolberglaan-zijde en 
parkeerplaats-zijde)

oensdag 30 november  
Lesje brandveiligheid
Het Brandweermuseum Wassenaar nodigt u uit 
voor een lesje ouderwetse brandveiligheid. In 1925 
verscheen ‘Veiligheid voor alles’, bedoeld om de 
jeugd van toen te waarschuwen voor allerlei gevaren 
- waaronder dat van vuur. Dat hoofdstuk is een les 
brandveiligheid, die we voor de volwassenen van nu 
herhalen en met de eisen van vandaag vergelijken. 
Historisch, vermakelijk en leerzaam! Na de les is 
er uitleg bij de tentoonstelling over brandweerkin-
derboeken van 1875 tot 2011. Raadhuis De Paauw, 
Raadhuislaan 22, Wassenaar, aanvang 13.30 uur. 
Alleen toegankelijk na aanmelding vooraf via
tel. 06 29 01 10 09 of e-mail 
brandweermuseum@wassenaar.nl.

Gezondheidsmarkt
Sluitstuk van een driedaagse gezondheidsmarkt in 
wijkcentrum Bouwlust: gratis advies over voeding en 
leefstijl, vetmeting en controle van gewicht en bloed-
suikergehalte. Wijkcentrum Bouwlust Eekhoornrade 
215, 9.30-11.30 uur, toegang gratis.

Vanaf do. 1 december 
Stadswandelingen met Gilde
Stadswandelingen met een gids van het Gilde Den 
Haag, waaraan individueel kan worden deelgeno-
men. De eerste keer op donderdag 1 december om 
14.00 uur, start bij ‘t Goude Hooft aan de Dagelijkse 
Groenmarkt. Duur plm. 1 ½ uur. Kosten € 4,-- p.p. De 
wandeling wordt herhaald op alle donderdagen van 
8 december t/m 26 januari. Reserveren noodzakelijk 
uiterlijk 2 dagen tevoren 070 356 12 81. Ma. t/m vr. 
9.30 – 12.30 uur.

Vrijdag 2 december  
onnige Ondergang

Wekelijkse voorstelling vol Nederlandstalige liedjes, 
gedichten en acts door Maarten Willems (50+) en 
Henk Dorrestijn (65+), rond thema’s als verliefdheid, 
relaties, liefde voor (klein)kinderen en teleurstellin-
gen. Hun theatertje is een grote huiskamer met een 
warme, intieme sfeer.
Vanavond gastoptredens van Jan-Willem Slotboom 
met eigen liedjes, de jonge gitarist Lennard Varkevis-
ser, een eerbetoon in gedichten aan de in 2007 
overleden dichter Ger van Wijck en een kort verhaal 
door Theo van Rijn. Aarde-Werktheater, Hugo de 
Grootstraat 8, 20.30 uur, entreekaartjes à € 10,- aan 
de zaal vanaf 20.00 uur; en de eerste drie aanmeldin-
gen via e-mail 
info@zonnigeondergang.nl krijgen gratis toegang! 
Informatie: www.zonnigeondergang.nl

Donderdag  december 
Start leesgroep Den Haag
Stichting Senia organiseert donderdag 8 decem-
ber om 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor 
mensen die belangstelling hebben voor een literaire 
leesgroep. De informatiebijeenkomst vindt plaats 
in het gebouw van de NLBB, Koningin Emmalaan 
198 in Den Haag. De leesgroepen krijgen bij ieder 
gekozen boek informatie aangereikt over het boek en 
de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor 
kunnen de leesgroepen op eigen kracht, zonder 
dat er een deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle 
besprekingen komen.
De kosten voor deelname aan een leesgroep zijn € 
28,50 per persoon per jaar. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij Stichting Senia e-mail: info@
senia.nl , of door te bellen met 0570-562656.  Ook 
zonder aanmelding is iedereen van harte welkom!

Vrijdag 2 t m 30 december  
Expositie Afghanistan
Beeldend kunstenaar Liz Strick exposeert in de Open-
bare Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8, Den Haag. 
Liz Strick schildert onder meer mensen uit diverse 
culturen en heeft zich voor deze tentoonstelling 
gebaseerd op de kleurrijke Afghanen. De helft van de 
opbrengst van de verkoop zal worden gedoneerd aan 
het Utran Kili Project in Afghanistan voor de bouw 
van een school. Voor meer informatie: www.lizstrick.
com, e-mail info@lizstrick.com. 

Dinsdag  december  
High Tea
Laat u verwennen bij Intratuin in ‘s-Gravenzande. 
Daar wordt een High Tea met diverse heerlijkhe-
den, zoete en hartige hapjes geserveerd, uiteraard 
met koffi e of thee. Dinsdaguitje van VÓÓR Welzijn 
Loosduinen in groepsverband, begeleid door vrijwil-
ligers. U reist met het openbaar vervoer, dus neem 
uw ov-chipkaart mee. Vertrek om 11.30 uur vanaf 
Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, deelna-
meprijs € 14,95. Inlichtingen & aanmelding: i-Shop 
de Henneberg, tel. 397 60 01.

Lezing over Ethiopi
Anders dan Afrika. Een reis naar het hart van 
Ethiopie’, lezing met projectie door schrijfster en 
journaliste Karin Anema. Aula van het Museon, Stad-
houderslaan 37, 13.30-15.30 uur (incl. pauze), entree 
€ 5,- (€ 45,- voor abonnement tien dinsdaglezingen), 
kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30 uur. Rolstoeltoe-
gankelijk, ringleiding voor slechthorenden aanwezig. 
Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail 
info@museon.nl, www.museon.nl.

Vrijdag 9 december  
onnige Ondergang

Wekelijkse voorstelling vol Nederlandstalige liedjes, 
gedichten en acts door Maarten Willems (50+) en 
Henk Dorrestijn (65+), rond thema’s als verliefdheid, 
relaties, liefde voor (klein)kinderen en teleurstellin-
gen. Hun theatertje is een grote huiskamer met een 
warme, intieme sfeer. Vanavond Roelfi en Folkersma 
met liedjes over de kleine dingen van het leven, soms 
uitvergroot tot een dwaas geheel, diverse dichters en 
muziek. Aarde-Werktheater, Hugo de Grootstraat 8, 
20.30 uur, entreekaartjes à € 10,- aan de zaal vanaf 
20.00 uur; en de eerste drie aanmeldingen via e-mail 
info@zonnigeondergang.nl krijgen gratis toegang! 
Informatie: www.zonnigeondergang.nl.

Vader gaat op stap
Toneelvoorstelling voor 55-plussers, georganiseerd 
door VÓÓR Welzijn. In deze uitvoering van Pom-
modoro Theaterproducties is vader 86 en gaat hij 
nog één keer met zijn zoon op stap. Buurtcentrum 
de Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61, 14.00-16.00 uur. 
Kaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar bij het buurtcentrum, 
tel. 360 02 37.

aterdag 10 december  
Kerstland 2011
Met optredens van Forum Hadriani, Schevenings 
Vissersvrouwenkoor, blokfl uitensemble en de band 
Matou, demonstraties en verkoopkramen (glasgrave-
ren, Wereldwinkel, erwtensoep, oliebollen, gebak-
ken vis, kerstartikelen, glühwein), enveloppenspel, 
verlotingen en Scheveningse poppenkast. Muzee 
Scheveningen, Neptunusstraat 92, 10.00-17.00 uur, 
toegang gratis.

Kerstconcert
Gemengd koor HagaSonare onder leiding van Sabine 
Geerlof-van de Zande, met werk van o.a Buxtehude, 
J.S. Bach, Bortnianski, Cornelius, Willcocks, Franck 
en Berlioz. Met medewerking van drie solisten en 
begeleiding van orgel, blokfl uit en het Delfts Dames-
kwartet.
Agneskerk, Beeklaan 188, 15.00 uur, kerk open 
om 14.30 uur, entree € 12,-, met Ooievaarspas € 
6,-. Kaarten verkrijgbaar bij de koorleden en voor 
aanvang van het concert in de kerk. Inlichtingen: tel. 
(070) 323 73 29; www.hagasonare.nl.

Kerstbrunch Laak
Het wijkberaad Laak Centraal organiseert voor 
de twaalfde keer een kerstbrunch voor ouderen. 
Een grote groep vrijwilligers staat klaar om hen te 
verwennen. De maaltijd wordt opgeluisterd door 

ouderenkoor de Laakbloeiers, onder leiding van Pim 
Roos en met Harry v.d. Stap aan de piano, en een 
gospelzanggroep. In Centrum Don Bosco, Julialaantje 
22, Rijswijk. Ouderen die niet zelfstandig naar deze 
locatie kunnen komen, worden door de wijkbus 
gehaald en gebracht. Aanmelden kan dagelijks, tot 1 
december, van 9.00 tot 12.00 uur via tel. 319 27 52.

ondag 11 december 
Duo Macondo
In december brengt Duo Macondo warmte en pas-
sievolle muziek binnen bij Podiumkunsten Emma-
kade, aan de Emmakade 139 in Den Haag. De naam 
Macondo is ontleend aan de imaginaire stad in het 
boek ‘Honderd jaar eenzaamheid’ van Gabriel García 
de Márquez. De Colombiaan De Márquez weet het 
karakter van Latijns-Amerika als geen ander in zijn 
verhalen te weergeven. Macondo is dan ook in de 
loop der jaren synoniem geworden met het magisch 
realisme van De Márquez, waarbij werkelijkheid en 
het bovennatuurlijke met elkaar verweven zijn. Mik-
hail Zemtsov woonde en werkte lange tijd in Mexico. 
Enno Voorhorst nam met groot succes verschillende 
cd’s op met Zuid-Amerikaanse muziek. Aanvang: 
15.00 uur, welkom vanaf 14.30 uur. Entree: 15 euro 
inclusief koffi e, thee en glas wijn. Kaartverkoop: 
www.podiumkunstenemmakade.nl of telefoisch
070 – 427 55 37

Maandag 12 december 
Inspirerende kerstgedachten
Tussen 13.30 en 15.00 uur is er weer inspiratie te 
vinden in Wijkcentrum De Geest. Rustige muziek, 
geleide fantasie en ontmoetingsgesprek. Het thema is 
deze keer: Kerstgedachten.  Kosten 3 euro, incl. kof-
fi e, wat lekkers en materiaal. Georges Bizetstraat 25
Den Haag. Meer informatie:
www.maandag.come2me.nl

Dinsdag 13 december  
Mondriaan Kerstdiner
Laat u verrassen door de leerlingen van het Mondri-
aan College. In het kader van hun opleiding bereiden 
zij een kerstdiner voor de gasten van de Henneberg. 
Dinsdaguitje van VÓÓR Welzijn Loosduinen in 
groepsverband, begeleid door vrijwilligers. Buurt-
centrum de Henneberg, Tramstraat 15, 12.30 uur, 
deelnameprijs: € 4,50. NB U kunt bij uw inschrijving 
een eenpersoonsfl esje wijn bestellen á € 1,75. 
Inlichtingen & aanmelding: i-Shop de Henneberg, 
Tramstraat 15, tel. 397 60 01.

ereldse winter
Lezing met projectie door Philip en Harald Friskorn. 
Aula van het Museon, Stadhouderslaan 37, 13.30-
15.30 uur (incl. pauze), entree € 5,- (€ 45,- voor 
abonnement tien dinsdaglezingen), kaarten verkrijg-
baar vanaf 12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding 
voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, 
tel. (070) 338 13 38, e-mail info@museon.nl, www.
museon.nl.

Alzheimer af
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die meer wil 
weten over dementie, een ingrijpende aandoening 
voor patiënten en hun naasten. Zij vinden er onder-
steuning in een informele sfeer. Met elke maand een 
deskundige over een thema, en gelegenheid vragen 
te stellen en ervaringen uit te wisselen. Vanavond: 
‘Dementie in de praktijk.’ Ervaringsdeskundigen 
vertellen over dementie in de thuissituatie. Hoe kan 
een dementerende zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
functioneren? Welke hulpmiddelen en diensten kun-
nen hieraan bijdragen? Het Nutshuis, Riviervismarkt 
5, 19.30-21.30 uur, zaal open 19.00 uur, toegang 
gratis, aanmelden niet nodig. Inlichtingen: CIPO, tel. 
364 38 18, e-mail info@haagseouderen.nl.

Donderdag 15 december  
Archeologielezing
Op iedere 3e donderdag van de maand vertellen de 
archeologen van de gemeente Den Haag over de 
resultaten van hun onderzoeken. Vandaag Monique 
van Veen over ‘Tussen hemel en aarde. Geloof in Den 
Haag van 1200-1600’. De Tempel, Prins Hendrik-
straat 39, 20.00 uur, zaal open 19.45 uur. Aanmelden 
verplicht, er zijn 30 plaatsen beschikbaar. Stuur een 
e-mail naar archeologie@denhaag.nl onder vermel-
ding van ‘Lezing’.

Mantelzorg dementie
In Den Haag wordt al veel gedaan aan de ondersteu-
ning van mensen met dementie en hun mantelzor-
gende familieleden, maar de gemeente wil bekijken 
hoe die nog verder te verbeteren.
Den Haag nodigt mantelzorgende familieleden 
daarom uit voor een groepsgesprek, waarin zij op 
basis van hun ervaringen suggesties kunnen komen 
doen. Dit gebeurt in samenwerking met Alzheimer 
Nederland en zorginnovatiebureau DAZ. Spiegelzaal 
van het Parkhotel, Molenstraat 53, 19.00-21.00 uur. 
Deelnemen? U kunt zich aanmelden via tel. (070) 346 
87 01 of een e-mail naar info@mantelzorgdenhaag.nl.

Vanaf 1  december 
The omic Side of Art
De tentoonstellingen in Nest, platform voor heden-
daagse beeldende kunst, belichten ook de deelne-
mende kunstenaars en hun werk in relatie tot publiek 
en samenleving. ‘The Comic Side of Art’ draait om 
het grensgebied tussen strips en beeldende kunst, 
met veel aandacht voor ‘visuele taal’. 
In de expositieruimte verzorgt beeldend kunstenaar 
Sarina Missot een bijbehorende tekencursus (voor 
beginners en gevorderden). U bekijkt en bespreekt de 
werken en voert aan de hand daarvan korte opdrach-
ten uit met potlood of inkt. In De DCR (een oud deel 
van de elektriciteitsfabriek), De Constant Rebecque-
plein, vrijdagochtenden 16 en 23 december 2011, 6 
en 13 januari 2012, 9.30-11.30 uur, deelnamekosten 
€ 60,- incl. materiaal en koffi e/thee. Inschrijven? 
Stuur een e-mail naar marijn@nestruimte.nl

eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstel-
lingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. e 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  tuur u  gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met arco aane via    .

ohm
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Dat zal allemaal wel. k spaarde ook 
steeds voor de auto’s die ik door de 
jaren heen aanschafte. Maar waar 
die twee ton zijn gebleven mag oost 
weten. och is sparen natuurlijk beter 
dan lenen. Het begon al vroeg. 
Op school. We spaarden voor 
het schoolreisje. wee dub-
beltjes per week. Die bracht 
je samen met het melkgeld op 
maandag naar je onderwijzer. 
Die hield dat allemaal bij in 
een schriftje. Er waren kinderen die 
nooit iets betaalden. Dat waren arme 
kinderen. Daar werd zeer discreet 
mee omgesprongen. En op de een of 
andere manier gingen die toch steeds 
mee met het schoolreisje. 
Ook was er een periode waarin wij 
op school spaarden in zelfgemaakte, 
hoge, ronde, kartonnen busjes met 
een groen of rood plastic deksel 

erop waar een gleuf inzat. Wie nog 
weet waar we voor spaarden mag het 
zeggen. Er waren ook scholen waar 
een bediende van de Boerenleenbank 
langs kwam. Hij had een doosje met 

zegeltjes bij zich. Op zo’n 
zegeltje stond een eek-
hoorn met een hazelnoot. 
Het zegeltje kon je kopen 
voor 25 cent. Het werd op 
een kaart geplakt die vol 
5 gulden waard was. Dat 

kon je dan op een bankrekening stor-
ten. Bij sommige van mijn vriendjes 
thuis stond een solide, metalen spaar-
bus op de schoorsteenmantel. Daar 
gingen dubbeltjes, kwartjes of soms 
zelfs een gulden of een rijksdaalder 
in, die ze hadden gekregen voor hun 
verjaardag. Die spaarbusjes werden 
in bruikleen gegeven door de bank. 
Ze konden niet open. Om ze open te 
maken moest je naar de bank. Want 
daar bewaarden ze het sleuteltje voor 
je. k zou ze de kost niet willen geven 
die toch stiekum thuis met een scherp 
voorwerp probeerden dat busje open 
te maken.  Zelf spaarde ik indertijd 
via de zilvervloot bij de Rijkspost-

spaarbank. Later de Postbank. hans 
de N . Als je aan het eind van de rit, 
op je 21ste, je gespaarde geld van de 
zilvervlootrekening af haalde kreeg je 
tien procent rente! ien procent! En 
dat naast een jaarlijkse rentebijschrij-
ving voor de normale, op dat moment 
geldende rentetarieven. Kom daar 
nu eens om. oeval-
lig klonken er uit het 
CDA een paar maan-
den geleden geluiden 
om dat s steem weer 
opnieuw in te voeren 
voor de jeugd. Maar 
daar hoor je natuurlijk nooit meer 
wat van. 
Veel te veel geld voor de spaarder. 
En ja. Dan blijft er natuurlijk veel te 
weinig hangen voor bonussen van de 
baasjes. oen ik twintig was speelde 
dat allemaal nog niet. rouw bracht 
ik maandelijks de vijf of tien gulden 
spaargeld, die ik bovenop mijn zak-
geld van mijn ouders kreeg, naar het 
postkantoor aan de oudsbloemlaan. 
Het bijbehorende spaarbankboekje 
moest mee. Met veel omhaal werd 
daarin met de hand het gestorte 

bedrag zowel in letters als in cijfers 
opgeschreven. Het geheel werd 
voorzien van een stempel en een 
handtekening van de kantooremplo e 
ten bewijze van ontvangst. Soms 
haalde ik er vanwege mijn nijpende 
fi nanciele situatie stiekum ook weer 
wat af. Zodat de 10 procentsuitkering 

uiteindelijk heel wat 
minder uitviel dan 
voorzien. En leg dat 
dan maar eens uit aan 
je vader. Sparen in een 
ouwe sok kan natuur-
lijk ook. 

Beter dan beleggen in ieder geval. 
Zeker nu, in een tijd waarin talloze 
spaarslachtoffers naar hun geld kun-
nen  uiten. e wordt zo achterdochtig 
als wat. k heb m’n geld nu gewoon 
in een kluisje. Alleen mijn kleinzoon 
(10) en ikzelf kennen de combinatie. 
Mijn kleinzoon brengt z’n spaargeld 
altijd naar opa. Want opa geeft, naast 
een wekelijkse toelage van 2 euro ook 
nog eens tien procent rente op het 
spaargeld. Samen hebben we met een 
Stanle mes een boek uitgehold waar 
we z’n geld in hebben gedaan voordat 

dat in de kluis ging. Want een 
beetje jongensboekenromantiek is in 
de hardewereld van de pecunia nooit 
weg. Laatst stond mijn kleinzoon met 
zes vriendjes voor de deur. Ze had-
den allemaal een spaarvarken of een 
doosje in hun handen. Opa’, zei mijn 
kleinzoon. Dit zijn mijn vrienden. 
Ze willen allemaal hun spaargeld in 
jouw kluis leggen. Want ze willen 

k 10 procent.’ k vertelde ze, dat ik 
dat een uitstekend idee vond. Maar 
dat ze dat eerst maar eens aan hun 
vader of moeder moesten vragen. 
De vrienden vertrokken en ik heb 
ze nooit meer teruggezien. k zei 
het al. Het vertrouwen in de banken 
is tegenwoordig niet meer wat het 
geweest is. 

Ook gespaard vroeger  Mail het aan  
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

roeger as heus niet alles beter. aar el bijna alles. 
ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. 
at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren e die.

Vroeger spaarde je. Voor een auto bijvoorbeeld. Als je in 19 0 voor je eerste auto had gespaard, en 
daarna voor je volgende auto’s ook, dan had je aan het eind van je leven 200.000 euro meer dan ie-
mand die het geld voor z’n auto’s steeds had geleend. 

Spaarbusjes, zilvervloten en holle boeken
Kleine 

Nostalgie
met ulius asgeld

De sfeer in restaurant De Chinese Muur is

onmiskenbaar Aziatisch. Alleen al de sym-

bolische brug over de goudvissenvijver in

de entreehal lijkt een overstap van west

naar oost. Door de inrichting met zijn vele

antieke boeddhabeelden, het houtsnijwerk

en de schilderingen die overal in het restau-

rant te vinden zijn, wordt de typische sfeer

van Oosterse gastvrijheid gecreëerd. Onze

creatieve meesterkoks kunnen niet alleen

de meest verfijnde gerechten bereiden uit

o.a. Szechuan, Peking, Canton, Mongolië,

Japan en Indonesië, maar deze ook moeite-

loos en nagenoeg oneindig combineren. De

Oosterse keuken biedt immers een enorme

verscheidenheid aan smaken.

Sinds jaar en dag vinden mensen in grote ge-

tale hun weg naar De Chinese Muur, idyllisch

gelegen aan De Vliet, de waterweg die twee-

duizend jaar geleden door de Romeinen

werd gegraven, niet ver van het centrum van

Den Haag. Zij beschikt over een meer dan

ruime restaurantruimte. Er is plaats voor ze-

ker 350 mensen en, ook niet belangrijk, er is

ruim voldoende, gratis parkeergelegenheid.

Maar toch is reserveren, zeker in het week-

end en op de feestdagen, nodig teneinde

teleurstelling te voorkomen.

• Accomodatie tot 350 pers.

• Zakenlunches en –diners

• Diner-dansant

• A la carte

• Ruime parkeergelegenheid

• Recepties, bruiloften, feesten en

verjaardagen

• Catering Party services

• Tevens afhalen mogelijk

Het Grand Buffet is nu al legendarisch van-

wege de enorme keuze.

Er is een Soepbar en zijn verschillende buffet-

ten zoals een Salade buffet, Horse d’oeuvre

buffet, Orientaals warm buffet (Chinese,

Indische en Thaise keuken), het grill buffet

en niet te vergeten het Japanse Tikpanyaki

buffet.

Ook is er genoeg keuze voor de vegetariërs.

Zo is er een keur aan groentegerechten. Zijn

er vegetarische loempia’s en heeft De Chine-

se Muur uiteraard de pisang goreng (ofwel

gebakken banaan) het vegetarisch Oosterse

gerecht bij uitstek.

De vele visliefhebbers weten sedert jaren de

weg naar De Chinese Muur te vinden met

zijn uitstekende viskaart onder andere: zee-

baars, krabsalade, gerookte zalm, mosselen

en gamba’s te vinden zijn.

Maandag t/m donderdag

Volwassenen 16,50

Kinderen tot 12 jaar 8,50

65+ (niet op feestdagen) 15,00

Van 18.00 – 21.00 uur

Vrijdag t/m zondag

Volwassenen 19,50

Kinderen tot 12 jaar 10,50

65+ (niet op feestdagen) 17,50

Van 17.00 – 22.00 uur

Een verfijnd Oosters Specialiteiten Restaurant Grand Buffet onbeperkt genieten

Live Music van

donderdag t/m

zondag

Dagelijks

geopend van

11.00 tot 22.00 uur

Jan Thijsenweg 16

2495 AH Den Haag

Tel 070 - 399 27 76
070 - 399 82 26

Fax 070 - 319 12 88
www.chinesemuurdenhaag.nl

(Drievliet nabij Ypenburg

en Leidschenveen)

Afhalen is ook mogelijk!

Beide Kerstdagen geopend
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Winkels 

Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Grote Kringloop Holland 

kerstmarkt

Zaterdag 10 december 2011
Binckhorstlaan 322

20% korting op het 
gehele assortiment*

Gratis hapje en drankje!
*niet combineerbaar met andere kortingen



Dus erger ik mij aan onjuist gebruik, 
erger ik mij aan het feit, dat veel scri-
benten en journalisten hun tekst slechts 
aan de digitale speller toevertrouwen 
en er niet nog eens zelf doorheen gaan. 
De speller van het programma MS 
Word kent namelijk het kofschip niet! 
Dus zie je in veel dag- en weekbladen 
ergerniswekkende taalfouten. Zeg nou 
niet, dat het allemaal zo erg niet is  
zorgvuldig taalgebruik getuigt van een 
zekere mate van (zelf)discipline, die op 
zich al basisvertrouwen in de schrijver 
geeft, die de rest van het vertrouwen 
kan winnen op basis van de inhoud van 
zijn of haar verhaal. 

Thx ld
Let wel, dit wordt geen zeurverhaal 
over hoe goed het vroeger wel al-
lemaal was met ons . Het was anders, 
niet per se beter of zo. We waren wel-
licht ook meer echt met de taal bezig, 
hadden er wellicht ook meer tijd voor, 
er werd meer op ons taalgebruik gelet 
en de communicatiepatronen waren 
anders. Nu wordt er vaak in afkortin-
gen gecommuniceerd. Even wordt ff , 
straks wordt strks  en morgen wordt 
mrgn . Ld is lekker ding, 2da  is van-

daag, 8er is achter, thx is thanks (dank 

je wel). ezellie is het allerergste  
ander woord voor gezellig  Scheelt 
tikken bij het SMS-en, scheelt energie 
bij het bewerken van de H ves-pagina, 
het Linked n-netwerk en het Sk pe-
chatveld. En als je insider bent in dit 
t pe schrijfstijl, begrijp je elkaar mis-
schien wel. Het is de buitenstaander, 
die erover klaagt. Zoals ik, die het geen 
zuivere koffie vindt, die liever voluit 
communiceert en ook niet zoveel op 
heeft met al die vriendenplatforms. 
Omdat het contact met de ander op-
pervlakkig verloopt, geen diepgang 
heeft. Kan ook niet als je iemand treft, 
die met zijn linkerhand het toetsenbord 
bedient en met de rechterhand aan het 
SMS-en is, zakelijk of privé. 

Ik heb iets van ...
Aan mij zijn H ves-tikken  en dat 
soort communicatiemethoden dus niet 
echt besteed. k doe er aan mee, omdat 
het kennelijk onvermijdelijk is.
Wat helemaal niet aan mij besteed is  
Oneigenlijk woord- en taalgebruik. 
Zeker als dat, kritiekloos, door an en 
Alleman wordt nagepapegaaid. En op 
dat gebied is er heel wat ergernis op 
te bouwen. Wat mij betreft begon het 
ooit, jaren geleden, met ik heb iets 

van . Ongetwijfeld afkomstig uit het 
verhullende en voorzichtige jargon van 
het maatschappelijk werk. Waar het 
ooit functioneler leek om niet meteen 
te zeggen wat je vindt , maar gebruik 
te maken van het ingetogen en inder-
daad verhullende ik heb iets van . 
Het is een uitdrukking, die al jarenlang 
in zwang is en wat mij betreft uiterst 
afwijsbaar. 

ich beseffen
Hij zit goed in dat dossier . Ook 

zo’n nietszeggende uitdrukking. Ooit 
bedacht door een kamerlid en meteen 
gearresteerd door alle andere kamer-
leden, gemeenteraadsleden en leden 
van provinciale staten. Kritiek op een 
collega  Die beheerst zijn dossier niet 
goed .
Zij beschikt niet over de -factor . 

Ook zo’n fraaie. Niemand heeft ooit 
kunnen duidelijk maken wat het begrip 

-factor nu eigenlijk precies betekent, 
niemand heeft er ooit een definitie van 
kunnen geven, maar één ding is duide-
lijk  als je het niet hebt, kom je er niet 
in het leven. Of in het werk, of in de 
politiek. Ach ja, natuurlijk besef ik wel, 
dat de kwalificatie iets te maken heeft 
met een wedstrijdje op V, maar omdat 

ik persoonlijk niet zoveel met dat soort 
wedstrijdjes heb, beklijft ook het be-
grip -factor bij mij niet zo. Misschien 
heb ik zelf ook geen -factor.
En dan kom ik zo maar op het woord 
beseffen. Wel eens geteld hoeveel men-
sen, en vaak niet de eerste de besten, 
vandaag zeggen ik besef mij terdege  
of hij beseft zich niet .
Wat een onzin, het is zich realiseren  
en  gewoon beseffen , niks wederke-
righeid.
Waar ik in dit verband het meest van 
op tilt kan raken is wanneer mensen 
het hebben over hun ding doen . 
Daar krijg ik ter plekke hallucinaties 
van. Als midden in een goed gesprek 
iemand plotseling zegt, dat iedereen 
z’n eigen ding moet doen , raak ik in 
complete verwarring. Welk ding  Mijn 
ding  ouw ding  Blijf van mijn ding 
af, zeg ik dan.
k besef me, da’s niet mijn ding.

Soort van
Het kan altijd nog erger! De laatste tijd 
is het erg in zwang om een soort van  
te gebruiken. Niet ik heb hoofdpijn , 
maar ik heb een soort van hoofdpijn . 
Niet ik ben verliefd , maar ik ben 
een soort van verliefd . e pas en te 

onpas wordt het gebruikt. Waarschijn-
lijk gaat het hier om verkeerd gebruik 
van een Engelse uitdrukking a sort 
of . Waarmee de Engelsen bedoelen of 
bedoelden (want ook zij gebruiken het 
inmiddels overal en alles voor) een 
beetje . k heb een beetje hoofdpijn, 
het zit er tegen aan  a sort of heada-
che . En als we willen zeggen, dat we 
één van de vele varianten hoofdpijn 
hebben, maar de juiste soort niet 
kunnen benoemen, zeggen we toch 
gewoon ik heb een soort hoofdpijn . 
Maar niet  soort van. Brrr.
k ben er een voorstander van om weer 

terug te keren naar het Nederlands 
zoals het hoort. Laten we onze taal 
gebruiken waarvoor die bedoeld is  
heldere en krachtige communicatie. 

een H ves- of Facebooktaal. Niet ge-
zellie (daar krijg ik echt uitslag van), 
maar gewoon gezellig . een thx , 
maar dank je wel . Niet ik besef 
me , maar ik besef  of  ik realiseer 
mij , niet het is niet mijn ding , maar 
ik houd er niet zo van .

on van Rijswijk 
a anri i k@kpnplanet.nl
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Het leesplankje met aap-noot-mies  is in mijn s steem ge ntegreerd. Net zoals het kofschip , waar-
door ik allergisch ben geworden voor foute d’s  en t’s . Ik wordt, brrr. Ik hebt, 2 x brrr. Hij heb  geeft 
niet, da’s gewoon Rotterdams. Maar ik heb gehoopd  kan dus echt niet! Het is toch zo simpel om de 
Nederlandse taal goed en conse uent te gebruiken  Als je maar dat leesplankje goed doorstaan hebt, 
het kofschip op je harde schijf gehamerd staat en de wil hebt om de taal gewoon goed te gebruiken. 
Het laatste is doorslaggevend.

Om van te gruwelen: ‘Ik besef me, dat het niet mijn ding is’

e t taa ebruik door 
an en A eman na e a e aaid 

Op de hoek van de Soestdijkse kade 
moest ik -en met mij ook de andere 
fietsers die op dit uur van de dag het 
fietspad bevolkte- met z’n allen op een 
kluitje staande, wachten op het groen 
worden van het fietsersverkeerslicht. 
Omdat ik van mijn vrouw de bood-
schap had mee gekregen even langs 
het postkantoor te gaan om voor haar 
postzegels en nog iets anders te kopen, 
stond ik in gedachten verzonken om 
mij te kunnen herinneren wat dat 
andere’ wel geweest zou  kunnen zijn.

a’s effe opzij, ouwe zak!  Dat waren 
-duidelijk aan mij gerichte- woorden 
die mij werden toegesnauwd door een 
jonge vrouw die zich half fietsende, 
half lopende, door de dichtopeenge-
pakte groep fietsers heen wrong en mij 
daar op haar pad, in de weg staande, 
aantrof.  Zij liet niet na mij ook nog 
met een heupstoot terzijde te duwen. 
Begeleid door de afkeurende opmerkin-

gen uit de groep andere fietsers reed 
zij  tussen de nog passerende auto’s 
door naar de overkant van de rijweg in 
de richting Zuiderparklaan waarheen 
ook wij, nadat het licht op groen was 
gesprongen, allemaal verder fietsten.  

aat het, meneer was de vraag die 
nog uit de groep mij ter oren kwam.

eg ‘t maar
Aan het begin van de Loosduinse 
kade, vlak bij de Zusterstraat, was het 
kleine postkantoor waar ik altijd mijn 
postzaken afhandelde. Zo ook op die 
dag. Mijn fiets zette ik er tegen de pui 
op slot. Het was op slag van negen en 
ik trof de deur naar de kleine lokethal 
reeds geopend   achter het ook al 
geopende loket zat echter nog niemand. 
De twee aanwezige personeelsleden, 
een man en een vrouw, waren met el-
kaar in druk gesprek gewikkeld waarbij 
de vrouw hevig doende was haar make-

up in orde te brengen en haar kapsel te 
fatsoeneren. Kennelijk was zij juist op 
haar werkplek gearriveerd. Een hoofd-
knik van haar collega richting mijn 
persoon maakte haar er op attent dat er 
volk’  stond te wachten aan haar loket. 

Haar lange haar in een paardenstaart-
wrong draaiende rolde zij zich  zittende 
in haar bureaustoel richting loket waar 
zij als eerste haar datumstempel door-
draaide, naar ik aannam, naar de datum 
van die dag en sprak toen, zonder op te 
kijken,  a, zeg ’t maar .
Een boekje postzegels van 25 en -  ik 

wist het toen opeens- een stapeltje 
roze giro-enveloppen, alstublieft
Nog wat , vroeg zij.
a  zei ik haar, ik weet zeker dat u 

mijn naam nog moet noteren , waarop 
zij mij, zonder op te zien, vragend 
antwoordde  uw naam, waarvoor, wie 
bent u dan
Kom, lieve mevrouw, zei ik,  dat 

weet u toch wel
 tien minuten geleden 
noemde u mij nog bij 
mijn naam  Ouwe Zak, 
ja toch!

Goedgemaakt
Pas toen nam zij 
de moeite om op te 
kijken uit haar gebogen 
houding om te zien  wie 
er dan wel voor haar loket stond. a, 
zij was die jonge vrouw met die fiets, 
ik had haar al herkend! Haar, door de 
inspannende fietstocht, verhitte gezicht 
werd zo mogelijk nog roder toen ze zei
Sorr  meneer, sorr !, ik ben gister-

avond nog al wat doorgedraaid
Oh, daarom moest u die stempeldatum 

zo gauw mogelijk doordraaien  was 
mijn antwoord.

oen, nog wel wat beschaamt, glim-
lachte ze naar mij, een gebaar dat ik, 

in dit geval, maar met een collegiale 
glimlach beantwoordde. En zij maakte 
alles goed, door, toen ik de lokethal 
verliet, mij nog na te roepen   Maar 
u ziet er echt nog niet zo oud uit hoor, 
doeiii!
k deed mijn fiets van ’t slot. a ja, in 

dat zonnetje was het toch wel lekker 
warm zo.

an Schrauwen ( 1929)  
anina@ a e a.nl

Het was al vroeg warm, die dag, nu al een aantal jaren geleden.  Ondanks dat het nog geen tien voor negen was, was het 
eigenlijk al een beetje te warm om te fietsen. Ik hoefde mij niet zo druk te maken, ik kon het kalm aandoen, mijn werktijden 
waren vanwege mijn, zeg maar gevorderde leeftijd aangepast dus fietste ik rustig, nog wel in de schaduw, op de Loosduinse-
kade richting stad, naar mijn werk op het Hoofdbestuur van de TT aan de Kortenaerkade.

Ga’s effe opzij, ouwe zak

Door edraaid o  et ostkantoor
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E we site voor de - lusser uit en Haag

Riviervismar t  Den Haag bi  de Grote er  070 3643

haagseouderen nl

A T EEL

Vrijwilligerscentrale Escamp zoekt iets op maat

erk met een k ik en een ki k

NIEUWS:

Oproep aan ouderen 
over pesterijen
Maar liefst 20 procent van de ouderen 
in zorginstellingen heeft te maken met 
pesten. Dat was nog niet zo lang geleden 
in de media. Het Nationaal Ouderenfonds 
heeft vervolgens, samen met professionele 
hulpverleners en op grond van ervaringen 
van ouderen en verzorgenden, richtlijnen, 
tips en trucs opgesteld om dit probleem aan 
te pakken. Diverse zorginstellingen zijn 
daarmee aan de gang gegaan. och willen 
velen nog altijd graag weten welke vormen 
van pesten vaak voorkomen  en bestaat 
er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Het 
televisieprogramma epest’ (R L 4) wil er 
komend voorjaar bovendien een uitzending 
aan wijden. Daarom is het Ouderenfonds op 
zoek naar meer verhalen over dit onder-
werp. Ouderen, hun familieleden etc. en 
andere betrokkenen kunnen hun recente 
ervaringen met pesterijen (als pester, als 
slachtoffer of als getuige’) opsturen naar 
info ouderenfonds.nl of naar 
Nationaal Ouderenfonds, Postbus 11, 
3980 CA Bunnik.

Alzheimer af :
over dementie in 
de praktijk
Op dinsdag 13 december 2011 organiseert 
Alzheimer Café Den Haag een bijeenkomst 
in Het Nutshuis met als thema  Dementie 
in de praktijk’. Ervaringsdeskundigen 
zelf vertellen over wat dementie voor hen 
betekent in de thuissituatie. Hoe kan iemand 
met dementie zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis functioneren  Welke hulpmiddelen en 
diensten kunnen hieraan bijdragen  Er is 
uitgebreid tijd voor het stellen van vragen. 
De toegang is gratis.

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die 
meer wil weten over dementie. Dementie, 
met als meest bekende oorzaak de ziekte 
van Alzheimer, is een ingrijpende aandoe-
ning die niet alleen de patiënt, maar ook 
diens naasten diep treft. oede informatie 
en uitwisseling van ervaringen kunnen hen 
tot grote steun zijn. Het Alzheimer Café 
biedt deze ondersteuning op bijzondere 
wijze. 
Het Alzheimer Café Den Haag is een lokaal 
trefpunt voor mensen met dementie, familie, 
naasten, hulpverleners, studenten en andere 
betrokkenen of ge nteresseerden. Het is elke 
tweede dinsdag van de maand geopend  
van 19.30 uur (deur open om 19.00 uur) tot 
21.30 uur. Er is informatie aanwezig over 
de mogelijkheden voor hulp en dienstverle-
ning. Een deskundige geeft uitleg en beant-
woordt vragen. Dit alles in een ontspannen 
sfeer - met livemuziek - komt elke maand 
een ander thema aan de orde. De toegang is 
gratis en aanmelden is niet nodig. De avond 
wordt afgesloten met een drankje.

Vrijwilligerswerk vinden: het 
lijkt zo gemakkelijk. Overal is 
immers behoefte aan vrijwil-
ligers, dus u hoeft maar ergens 
binnen te lopen en hoppa!, u 
hebt beet. Dat is ongeveer het 
beeld dat sommigen misschien 
hebben van vrijwilligerswerk. De 
praktijk is een stuk weerbarsti-
ger. Daar weten ze bij de Vrijwil-
ligerscentrale Escamp alles van. 
En daar d n ze bij diezelfde 
V E ook van alles aan.

Den Haag heeft een centrale organi-
satie voor vrijwilligerswerk  HOF, 
Promotie Haags Vrijwilligerswerk. 
HOF zit midden in het centrum, 
tegenover de rote Kerk. Maar veel 
vrijwilligerswerk speelt zich in de wij-
ken’ af. Het kan soms dus verstandig 
zijn, de vrijwilligers daarvoor ook in 
die wijken te zoeken en op te vangen. 
Dat was ongeveer de gedachte achter 
de Vrijwilligerscentrale Escamp, die 
in 2003 werd opgericht. Wij zitten 
dicht bij de mensen die vrijwilliger 
willen worden en bij die organisaties,’ 
verklaart co rdinator Ric Bitter.
Daarbij werkt de VCE samen met 
HOF. Vacatures worden gedeeld, en 
vrijwilligers die zich bij de VCE mel-
den kunnen daar samen met een mede-
werker ook in de digitale vacaturebank 
van HOF kijken. Ric en een VCE-team 
van 7 vrijwilligers ( onze eigen ambas-
sadeurs in de wijk’) ontvangen en 
begeleiden ze, nu nog in het eigen pand 
naast het nagelnieuwe stadsdeelkantoor 
aan de Le weg, maar in de toekomst in 
de drie wijkcentra van Escamp.

assend
Een individuele wijkbewoner die vrij-
willigerswerk zoekt, kan natuurlijk op 
eigen houtje op zoek gaan. Alleen mist 
hij of zij dan mogelijk een grote kans. 
Een kans op vrijwilligerswerk dat echt 

bij hem of haar past,’ vertelt Ric.
Veel van die zoekenden zijn al wat 
ouder. Ze zijn zonder werk komen te 
zitten. Afgevloeid, ontslagen, of met 
prepensioen gestuurd. En de realiteit 
is hard voor 50-plussers, maar het is 
wel zo  ze vinden niet zo snel meer 
een andere betaalde baan. Daar sta 
je dan, met een enorm pak werkerva-
ring, expertise en levenskracht, maar 
ook met veel onzekerheid,’ weet Ric. 
Anderen zitten al tien of vijftien jaar 
thuis’ en zetten dan pas de stap naar 

vrijwilligerswerk. Die moeten als 
het ware een nieuw begin maken. De 
VCE kan hen heel vaak helpen. Een 
passende vrijwilligersbaan kan je een 
kick geven  het geweldige gevoel weer 
zinvol bezig te zijn.’

onkeling
Met een kop koffi e en thee erbij gaan 
zo’n kandidaat-vrijwilliger en de VCE 
een uur in gesprek. Daarin draait het 
vooral om de vraag  wat wil je  a als 
vrijwilliger alsjeblieft iets doen wat je 
leuk vindt, waar je zelf blij van wordt,’ 
vertelt Ric. Dat is voor hem de essentie 
van vrijwilligerswerk. k wil graag 
een fonkeling in de ogen zien, als we 
een functie bespreken. Mensen weten 
zelf vaak niet meer wat ze kunnen! Wij 
kijken naar hun kracht en proberen hen 
die te laten ervaren.’
De medewerkers van de VCE proberen 
ook vacatures naar boven te halen die 
daarbij passen. Lukt dat, dan maakt de 
VCE een afspraak bij de desbetreffende 
organisatie voor een kennismakingsge-
sprek. Daar moet de vrijwilliger echt 
alleen naartoe,’ bevestigt Ric, maar 
we helpen er wel bij. We laten op de 
computer zien waar het pand staat, of 
er openbaar vervoer of parkeergelegen-
heid is  en we hebben een hulpmiddel 
voor het gesprek zelf. Op een A4’tje 
staan ongeveer twaalf aandachtspunten. 
Dat is om te voorkomen dat iets wordt 
vergeten. e komt daar in een onbe-
kende omgeving, ziet allerlei mensen, 
en voor je het weet vergeet je te vragen 
wie je begeleider wordt, of je een con-
tract, verzekering of vergoeding krijgt, 
of er een specifi eke uitrusting nodig is, 
enzovoorts.’

Klik
Soms vindt iemand in één keer zijn 
plek als vrijwilliger, soms duurt het 
wat langer en komt zo iemand nog eens 
langs bij de VCE. Die plaatst jaarlijks 

75 tot 80 procent van de gegadigden. 
Allesbepalend daarbij is of er een 
klik’ is tussen de vrijwilliger, de orga-

nisatie en het werk.
Dat werk is er in allerlei soorten en 
maten. Scholen hebben bijvoorbeeld 
behoefte aan sportbegeleiders, vrijwil-
ligers voor naschoolse opvang en 
huiswerkbegeleiders. De burenhulp, 
het maatschappelijk werk, de mantel-
zorgbrigade en huiskamerprojecten 
kunnen altijd gastheren, gastvrouwen 
of maatjes’ gebruiken. En het oude-
renwerk heeft assistenten nodig voor 
signalerend huisbezoek bij ouderen. 
Na een korte training gaan zij onder-
zoeken hoe het met een ouder iemand 
gaat. Belangrijk daarbij is of deze 
wellicht onuitgesproken problemen 
of behoeften heeft, of in kommervolle 
omstandigheden verkeert. Als ouderen-
werkers dat weten, kunnen zij in actie 
komen.

ontact
Vrijwilligerswerk is dus heel vaak dus 
werk dat direct en concreet iets voor 
anderen betekent. Andersom gaat de 
Vrijwilligerscentrale Escamp dat met 
persoonlijke aandacht en begeleiding 
zoeken, ook voor u! nteresse  Er is 
nog veel meer mooi werk dan hiervoor 
beschreven. Zo is de VCE ook op zoek 
naar nieuwe leden voor de eigen Vrij-
willigers Raad. nformeer gerust bij de 
Vrijwilligerscentrale Escamp, Le weg 
849, tel. (070) 359 80 16 of e-mail
vrijwilligerscentrale stichtingmooi.nl

ie is de vrij illiger  Op huisbezoek bij Haagse ouderen. -

oonkrant eter onen 
aa anden erd ijnt

De krant ‘Beter onen in de 
regio Haaglanden’, in de volks-
mond beter bekend als ‘de 
woonkrant’, verschijnt half 
december voor het laatst. 

n deze krant konden woningzoeken-
den met een woonpas altijd het aanbod 
vinden van de woningcorporaties in de 
regio Haaglanden. Daarnaast staat dat 
aanbod op de website www.woonnet-
haaglanden.nl. Dat wordt voortaan 
het enige medium met de aangeboden 
woningen. Ook reageren op woningen 
kan na 1 januari 2012 alleen nog via deze 
website. Uitgever Sociale Verhuurders 
Haaglanden (SVH) streeft naar een 
effi ciëntere inzet van middelen’ (citaat), 
vandaar. Veruit de meeste woningzoe-
kenden zoeken al via de website. Zij 
hebben behoefte aan meer informatie 
over aangeboden woningen, aan foto’s 

en aan buurtinformatie. Die informatie 
kan op de website uitgebreider worden 
aangeboden dan in de woonkrant’. Wie 
niet over internet beschikt, kan straks 
persoonlijke hulp krijgen. Woningzoe-
kenden kunnen altijd bij de balie van een 
woningcorporatie aankloppen voor het 
woningaanbod en hulp bij het reageren. 
Daarnaast onderzoeken de corporaties 
momenteel aan welke persoonlijke dien-
sten er behoefte is.

De kerstdagen zijn niet altijd gemakkelijk om door te komen, vooral voor wie weinig 
mensen om zich heen heeft. Daarom organiseert Woej ook dit jaar op tweede kerstdag 
(maandag 26 december) vroeg in de middag een kerstmaaltijd voor senioren en andere 
inwoners van Leidschendam-Voorburg. Vanwege de grote belangstelling in vorige 
jaren gebeurt dat op vier Woej-locaties. Voor  10,- krijgt u een driegangenmaaltijd, 
een drankje en koffi e  en vooral veel gezelligheid. U kunt zich v r 12 december 
inschrijven bij de wijk- en dienstencentra van Woej  in Voorburg De roene Loper (tel. 
3004747) en Oranjehoek (tel. 3863113), of in Leidschendam De Plint (tel. 3011750) en 
Noord (tel. 3018784 - tussen 10.00 en 12.00 uur). ndien u behoefte hebt aan vervoer, 
kunt u dat aangeven. Dan kan Woej daarvoor zorgen.

erstmaa tijd bij oej
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n de bijgaande lijst staan 78 woorden. Die moet u zoeken en wegstrepen in het puzzeldi-
agram. Eén van die woorden komt N E  voor in het diagram en nou juist dat woord is de 
gezochte oplossing van de puzzel!
De woorden kunnen op alle mogelijke manieren zijn geplaatst. Van links naar rechts, van 
rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven, en ook diagonaal  
allebei de richtingen op! Het woord knap’ kunt u dus ook aantreffen als pank’.
De ij’ (lange ij, zoals in schrijfmachine’) beslaat altijd twee vakjes (i  j) en moet niet 
worden verward met de riekse  ( psilon) die maar één vakje beslaat. Verder moet u 
er op letten dat vakjes meermalen kunnen zijn gebruikt’ als gezochte woorden elkaar 
kruisen. Zo zouden bijvoorbeeld de woorden kind’, vrek’ en beker’ de letter k’ in een 
bepaald vakje maar liefst alle drie met elkaar kunnen delen!

 zoekwoorden

Geen prijzen nog te verdelen deze week, want u kreeg extra 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! 

Aan
 Aard
 Achter
 Al
 Avond
 Bij
 Bord
 Bus
 Daar
 Dag
 Dan
 Deur

 Die
 Dik
 Doen
 Een
 Elk
 Erg
 las
 roen
 Heel
 Hem
 Het
 Hij

 Hoe
 Hun
 s
 as
 Kind
 Knap
 Kou
 Liefst
 Man
 Mens
 Mes
 Met

 Mij
 Neef
 Nemen
 Nog
 Nu
 Of
 Ons
 Onze
 Oud
 Pas
 Per
 Pond

 Reis
 Rijk
 Rivier
 Samen
 Sap
 Schrijf-
machine
 Sein
 erug
 hee
 oen
 ot

 ram
 rui
 uin
 Uur
 Uw
 Van
 Ver
 Voor
 Vulpen 
 Waarom
 Wat
 Weer

 Weg
 Wie
 Wit
 Zijn
 Zin
 Zomer
 Zon
 Zwart

rijswinnaars
n december krijgen de volgende vijf 

goede inzenders van het gezochte woord 
in nr. 22 ( paradijsvogel’) het door 
Diederick Klein Kranenburg geschreven 
boek Niks eteisem!’ toegezonden

Adrie ochem, te Den Haag
Alie van Ruiten, te Den Haag
Ell  Flier, te Den Haag
Arie Slootweg, te Den Haag
an van Leeuwen, te Zoetermeer

Van de drie pittige sudoku’s was de op-
lossingenreeks 9-2-6. De prijs daarvoor, 
het boek Napels zien ’ van Casper 
Postmaa gaat naar
Didi Zeegers, te Den Haag

Inzenden
Vergeet niet bij uw nieuwe inzending 
uw woon- of postadres te vermelden. 
Van de nieuwe puzzel, de woordzoeker, 
moeten we uw oplossing  binnen hebben 
op uiterlijk

Donderdag  december

Stuur naar
Puzzel De-Oud Hagenaar
Woordzoeker Nr 24
Postbus 26046
2502 A Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl

A P E K R V L P W A T G L A S
C O A A I A O D A I A R M A N
H N A S V N U O A D E B A S A
T D I B I J D N R N W O A M W
E E E Z E J V Z O M E R R U A
R I L W R A K E M E E D D F V
D I K A W S H N R S R T O T O
S C H R I J F M A C H I N E N
H A B T T K O U A P S E I N D
R E P U D O E N N O G D P J B
L I E F S T L E S M W E G E S
M T E L G R O E N I T U I N R
E E H H L T G N N J R R I J K
N E M E N R J U N E U Z I J N
S S A M E N H E T U I H Z O N

oord oeker 
met e tra rij en

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   49,90 
per 1 januari 2012 een jaarabonnement cadeau.

Bezorgadres
Naam  
Straat en huisnr.  
Postcode                                         Woonplaats  

actuuradres
Naam  
Straat en huisnr.  
Postcode                                         Woonplaats  

elefoon                                                              E-mail  
Betaling     overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar
 
Postbus 26046,  2 02 A en aag

isselende dags otel voor  9
 

Dageli s van 9 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
 

egelmatig isselende -gangen 
menu s vana   17 0

 
pparte ruimte voor 
eesten en parti en

 
eopend van 9 00 uur t m 21 00 uur

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

Ik sta op voor 
mijn man Hipke

Kijk  wat jij kunt doen 

op staoptegenkanker.nl/

inactie

En wat doe jij? 

Meer dan 1 miljoen lezers

deoud-hagenaar.nl

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

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 

INFO@AUTOREUVERSTIEL.NL  I  WWW.AUTORECYCLINGREUVERS.NLNOORDERHAVENWEG 2, 4004 JX TIEL  I  TEL: 0344 - 63 37 41 I

A L T I J D  D E  B E S T E  P R I J S  
VOOR LOOP- SLOOP EN SCHADEAUTO’S!
BEL BENNY REUVERS: 06 24 89 20 17
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* € 75,- terug voor elke nieuwe premiebetalende verzekerde die in 2011 nog niet verzekerd was bij Zilveren Kruis en een collectieve 
 basisverzekering met aanvullende of tandartsverzekering (1 t/m 4 sterren) afsluit. Zie de actievoorwaarden op www.zk.nl/uniekbo. 
 In maart 2012 wordt het bedrag eenmalig uitbetaald.

 € 75,- terug* als u 
per 1 januari overstapt!

Kijk op www.zk.nl/uniekbo voor meer informatie. Gebruik het collectiviteitsnummer 207000837 

en stap gelijk over! U kunt ons ook telefonisch bereiken op (071) 751 00 37. Voor vragen over de 

KBO bel dan naar de ledenservice: 0900 – 8212183 (10 ct. per minuut).

Jazeker, voor u is er 

zelfs een speciaal 

seniorenpakket.

Ben ik dan wel 

goed verzekerd?

95
82
4-
11
11

Word lid van de KBO en profi teer 

van de collectieve zorgverzekering 

met vele voordelen.
Dat is de Plus van Zilveren Kruis

Voordelen
■  7,5% korting op de basisverzekering

■  Tot 10% korting op de aanvullende verzekering

■  € 20,- eenmalige tegemoetkoming in lidmaatschap KBO

■  Vergoeding rijbewijskeuring bij geselecteerde artsen

24-1111.indd   1 23-11-11   1 :22


