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Anna ‘poederdot’ van der ubbe 1899 - 198
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De eerste keer dat ik haar zag moet ik een jaar
of acht zijn geweest. e kwam op de rinses
Beatri laan aangefietst in het Bezuidenhout.
en in mijn kinderogen bijzondere vrouw. Ik
stond perple en aan de grond genageld toen
klasgenootjes me vertelden dat het de oningin
van oorburg was. ij konden het weten, want
zij kwamen uit oorburg. ijn vraag luidde ietsje
verward, maar o, zo serieus.
eeft oorburg dan een eigen koningin
Anna Maria Petronella van der Lubbe was
de volledige naam van deze e centrieke
vrouw, waarover nog immer veel mythen
bestaan en waarbij fantasie en werkelijkheid nog wel eens door elkaar lopen. In
Voorburg was ze een dorpsﬁguur. In het
verleden was ze gehaat en werd ze uitgescholden, maar later dwong haar sto cijnse
houding steeds meer respect af. Haar
waardigheid, afstandelijkheid en koelbloedigheid maakten van haar een voorname
persoonlijkheid. Een vrouw van wie slechts
een enkeling het ﬁjne wist, doch die zelden
spontaan een praatje maakte met gewone
luiden.

Uitbundig met geld
Anna mag dan de Koning van Voorburg
worden genoemd (sommige die haar
minder hoog hadden zitten spraken ook wel
denigrerend over ‘poederdot’), wat weinigen weten is dat ze in het centrum van Den
Haag is geboren.
Haar wiegje stond aan de Prinsegracht
101, waar ze in 1 ter wereld kwam.

ee

P t et a de ge
a
eelds
e u desti ds

Ofschoon haar ouders ooit van boerenbloed
waren geweest, bezaten ze in hun woning
aan de Prinsegracht nabij de Lijnbaan enig
gedienstig personeel en straalde er enige
welstand van hun af. Vader Johannes van
der Lubbe, die afkomstig was uit Wassenaar en daar bekend stond als landbouwer,
was ook al een vreemd heerschap. Vermoedelijk heeft hij zijn boerderij verkocht en
is van zijn geld op grote voet gaan leven in
het mondaine Den Haag. antasieverhalen
dat hij zijn vermogen had vergaard doordat
hij in de diamanthandel zat, moeten naar
het rijk der fabelen worden verwezen. De
man werkte niet meer na de verkoop van
zijn boerderij en deed met zijn kapitaal de
uitbundigste dingen.

illa uanita
In 1 02 vertrok hij met vrouw en vier
kinderen naar het Voorburgse Oosteinde
, waar hij de villa Juanita betrok. Een
tamelijk groot en nieuw huis dat hij had
gekocht van de bloemist Geldmaker. Een
schitterend herenhuis met genoeg grond
om een behoorlijke tuin te cre ren. Een
gemetselde steen in het pand is nog altijd
een stille getuige van de merkwaardige
familie die daar heeft gewoond.
Over het leven van Anna doen de vreemdste vertelsel de ronde. Het ene is nog spannender dan het andere. eit is in ieder geval
dat ze in 1 17 reeds huwde met Willem
van Rijn. Ze was toen amper zeventien jaar
en de uit Hilversum afkomstige Willem
van Rijn eenendertig. Speculeren over deze
liefde heeft weinig zin; feitelijke gegevens
ontbreken. Aanvankelijk was hij machinist
bij de H.A.L. (Holland Amerika Lijn) en
later technisch vertegenwoordiger. Voor
zijn werk verhuisde het echtpaar naar Rotterdam waar ze aan de Bergweg nummer

erder in dit nummer:
Ard chenk
(6 ) over fit
blijven op
latere leeftijd
Pag 5
De tille
racht in het
voormalig
ed. ndië
Pag
aren ‘60 en
‘ 0 bij de
padvinderij in
ariahoeve
Pag 8

perazangeres
Was zij een ster Zong ze even goed als
haar broers (Eén was zelfs in Argentini aan het zingen). In de kranten is
daar echter weinig over terug te vinden.
Koningin Anna was wel geregeld te vinden
in de fameuze hotel-restaurants Corona,
De Hout en het Spinnewiel, waar ze ‘s
middags thee dronk en in een even opvallende als schitterende zwarte avondjurk
opzichtelijk aanwezig was. De politieman
die bij de Hout het verkeer regelde heeft
een paar maal het verkeer stop gezet om
de Koningin vrijbaan te geven. Althans zo
weet de mythe te vertellen. Een bijzondere
verschijning was ze zeker: compleet met

070 - 346 95 71

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten
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hond in de mand op de bagagedrager van
de allelujaﬁets en ‘s zomers gewapend met
een parasol in haar hand. Al ﬁetsend gaf de
madame hoofse knikjes aan haar groetende
onderdanen. Kinderen wilde ze nog wel
eens een dubbeltje geven en dat was gauw
bekend. Haar vermogen scheen dan ook
aanzienlijk te zijn, ofschoon haar woning
aan het Oosteinde met lagen stof was gevuld. Het was er ronduit een bende. Daarbij
stonk ze uren in de wind naar parfum.

pig volharden in haar houding, maakte haar
wellicht tot de geheimzinnige persoonlijkheid die ze altijd is gebleven. De markante
vrouw die in 1 aan de Prinsegracht
werd geboren, overleed in 1 5 in de
psychiatrische inrichting Schakenbosch
te Leidschendam waarin ze enkele jaren
eerder was opgenomen.

Botte burgemeester

W

Tegenstrijdigheden waren er te over. In
haar leven was waarheid en fantasie geheel
met elkaar verweven. Enkele oud-Voorburgers die haar hebben gekend, noemden
de familie malende. In 1 55 ontfermde de
Voorburgse mevrouw Wind-Visser zich
schriftelijk over het ‘zielige mens’ dat met
stenen werd bekogeld en door de jeugd
werd nageroepen als ‘poederdot’. Er volgde
een brief aan burgemeester Noteboom,
die echter bot antwoordde, dat iemand die
e centriek gedrag vertoonde, ook niet bang
moest zijn voor hoongelach. Maar het kop-

Op zondag 8 januari zond T West een
documentaire uit over de Koningin van
oorburg. Het programma is voor 15 euro
ook op D D verkrijgbaar in de bibliotheken van oorburg- eidschendam en
ijswijk. kunt de dvd ook bestellen via
email d.scheepstra dsconsults.nl of door
storting van 16,50 (inclusief verzendkosten) op giro 1 8 5 t.n.v. D. cheepstra,
te Oudorp. ermeld dan bij de storting
u adresgegevens. krijgt de dvd zo snel
mogelijk thuis bezorgd via de post.

Veilig & Zeker in het verkeer
Een uitvaart
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Een bijzondere verschijning was ze zeker compleet met hond in de mand op
s i e d aa iede ee
de bagagedrager van de alleluja ets.
157A kwamen te wonen. Van eventuele
kinderen uit dit huwelijk is niets bekend.
Wel van een scheiding tussen de twee echtelieden in 1 31. Het was voorbij met de
pret. Anna kwam weer aan het Oosteinde
wonen en haar man kwam op de Haagse
Weteringkade 51 terecht waar hij kort na
haar scheiding in 1 31, opnieuw in het
huwelijk trad.
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met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.
Bel voor een afspraak 070 3830473.

.J.A.M. van der Helm

helmhuis ziggo.nl

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!
JUWELIER ‘T MOLENTJE

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

Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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Beatri school
Wij, zeven klasgenoten van de lagere
school, de Koningin Beatri school,
(voorheen Prinses) die aan de Saenredamstraat /Hoefkade was en weer is.
We zoeken nog meer klasgenoten die
geboren zijn circa 1 44 of 1 45. Wij
hebben al een leuke ontmoeting gehad
en nu hopen wij nog meer klasgenoten te kunnen ontmoeten. Als je het
ook leuk vind om ons te ontmoeten,
meld je dan aan bij ons. Wij zijn:
Annie Twilt, Antje Verkerk, Rineke
Nicholson, Wim Mulder, Dik, Kaat
,Ton v.d.Bruggen en ondergetekende.

Belia Gardien

GSM: 06 205072 2
belia snoep.cc
---------------------------------------------Wim Bazuin
In 1 42 werd in verband met de bouw
van de Atlantikwall een groot gedeelte
van de Bloemenbuurt ontruimd.
Ook de Anjelierstraat moest er aan
geloven. Mijn vriendje,Wim Bazuin,
woonde in het portiek boven ons. De
familie kreeg een huis toegewezen in
Spoorwijk in de Damaststraat 226 en
wij verhuisden naar de Azaleastraat.
Nadat wij elkaar nog enkele malen
geschreven hebben is het contact
verloren gegaan. Ik heb in de loop
der jaren diverse pogingen gedaan
om Wim op te sporen, echter zonder
resultaat.
Zou het misschien langs deze weg
lukken......het is 70 jaar geleden!!!

Jan Meijer

Westmalle (Belgi )
jmeijer telenet.be
----------------------------------------------

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.
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an midden 196 tot midden 1964 was de e perimentele raktijkschool, een dependance
van de Determineerschool aan de onnebloemstraat, ondergebracht in een lokaal van het
gebouw van de U in het Wijndaelerplansoen, aan de aan van eerdervoort, tegenover
eer en Bosch.
Directeur van de Determineerschool
was Jan Scholten, en de bezielende
leraar van de groep in de dependance was Henk Balster. Het leerprogramma was e perimenteel, een
mengeling van het toen geldende
onderwijs, gemi t met idee n uit het
toen nog niet begonnen Mammoetwetonderwijs. Het lesprogramma
werd geregeld aan de nieuwste
inzichten aangepast. De leerlingen
ondergingen al de veranderingen
lijdzaam, en nadat we uiteindelijk
toch nog een voorlopig Gemeentelijk, Diploma hadden gehaald, ging
iedereen zijn eigen weg.
Het is nu meer dan 45 jaar later.

De hele groep is nu rond de 65,
en ondertussen met of bijna met,
pensioen. Jan Scholten en Henk
Balster zijn al jaren niet meer onder
ons. Jammer, want we zouden
ze best nog eens willen spreken,
bedanken, meer van dat. De school
is al geruime tijd geleden gesloopt.
Na intensief zoeken hebben we
vrijwel alle oud leerlingen van de
eerste groep kunnen traceren, het
onderling contact hersteld en zelfs
al tweemaal een geslaagde nu jaarlijkse, re nie gehouden.
We zijn echter nog op zoek naar een
aantal personen, die destijds ook in
onze groep hebben gezeten, maar

aardige neger die de kassa beheerde
Dirk stiekem naar binnen om een
circus voorstelling bij te wonen. “Je
moet vroeg komen”, zei hij, “dan laat
ik je voor niks naar binnen.”
Dirkje, een kleuter van 5 jaar, was
al een echte ondernemer. Omdat hij
bevriend was met het zoontje van
de baas, mocht hij poppenkastvertoningen houden in het enorme circus
gebouw, bij de achteringang. Ze
woonden daar vlak tegenover. Samen
met vader Eijsbertse, die een echte
doe-het-zelver was, timmerde hij een
poppenkast in elkaar van oud triple .
Moeder Catharina Hentenaar, die net
zo goed kon naaien als haar vader in
zijn hoedanigheid als coupeur bij de
Bonneterie, naaide de handpoppetjes.
De kinderen, die 5 centjes aan Dirk
betaalden, genoten van de capriolen
van Jan Klaassen en Katrijn, vooral
als Katrijn haar man sloeg met een
bezemsteel.
Mijn oproep is: Dirk is de naam van
de zoon van de circusdirecteur vergeten. Mocht hij nog in leven zijn, graag
contact. Wij wonen in Mt.Martha,
Australie, maar vertoeven ook geregeld in ons geliefde Den Haag. Nog
even dit: vele Oud-Hagenaars werden
ons toegezonden (veel dank) door
onze dierbare vriendin Moni ue van

den Broek, partner van de enige jaren
geleden overleden filmmaker Jan van
den Ende, die op zijn beurt weer een
jeugdvriend van Dirk was, toen ze
beiden in het Bezuidenhout woonden.

Marijke Eijsbertse – van Schaik

e sbertsed hotmail.com
---------------------------------------------leermakerij Donkers
Weet iemand nog iets over de kleermakerij Donkers, ze waren gevestigd
op de Vaillantlaan 425. Dit waren
mijn grootouders, de kleermakerij
is gestopt in 1 4. Er blijkt ook nog
een andere kleermakerij op de Vaillantlaan te hebben gezeten (heette die
Touw ). Daar stond een bewegende
pop in de etalage. En dit is mij erg
dierbaar: na twee dochters kregen
mijn grootouders een zoon, die maar
jaar is geworden. Hij overleed
vermoedelijk aan een narcosefout in
het Zuidwal ziekenhuis. Zijn naam:
Tonny Donkers - geboren 4 juli 1 31
en overleden 16 november 1 3 .
Nooit heb ik de medische gegevens
kunnen achterhalen. Ik stel uw reacties enorm op prijs,

Wilma Gorgel

wa.gorgel ziggo.nl

die we nog niet hebben kunnen
terug vinden. Dit zijn de oudleerlingen Joke Wingelaar, uit de
Lonnekerstraat, Moerwijk; Marijn
de Keijzer of Marijn Deijkers, Van
der Palmstraat, Voorburg; Kees van
der Heiden, ergens uit het Westland. En Dik Aarden, die woonde
in de Akeleistraat, Bomenbuurt.
Hij zat alleen in het eerste jaar bij
ons. Graag zouden we iets van of
over hen vernemen. Alle tips zijn
welkom!

Paul Hooft

paulhooft ziggo.nl

peratie Sneeuwvlok
Ik moet toch even reageren op de
artikelen omtrent de razzia Operatie
Sneeuwvlok in 1 44.
1: allereerst vond genoemde actie op
21 november;
2: Henk Kool sr, heette in werkelijkheid Piet Kool. De man was er maar
wat trots op, dat hij het genoemde
monument voor elkaar gekregen had
en terecht;
3: Het genoemde monument werd op
1 november 1 onthuld;
4: Het boek van Reinold Vugs kwam
uit in augustus 2004 en werd iedereen
die de herdenking op 21 november
2004 (60 jaar na de razzia) bezocht,
ter hand gesteld. (Gesigneerd e emplaar in mijn bezit en mede-ondertekend door Piet Kool). Jammer dat er
met deze toch zeer pijnlijke gegevens
niet zorgvuldig wordt omgesprongen,
hoe goed misschien ook bedoeld.

W.J.M. Pieters

wjmpieters gmail.com
---------------------------------------------Dolle Dinsdag
Het stukje in uw krant over Dolle
Dinsdag hebben wij, ons gezin, e act
zo meegemaakt. Wat een feest. Ik zat
op school toen het bericht kwam en

wij direct naar huis moesten gaan.
Hoe groot was de domper erna. Een
week later moesten wij evacueren.
Toen wij vroeg in de ochtend op
weg waren werd de 1e V-I of V-II
afgeschoten in de Koekoekslaan in
Wassenaar.

Alie Olij

hett oostdam casema.nl
---------------------------------------------espaarde poederdoos
Thuis hadden we het zeker niet breed.
Het was januari 1 63 toen ik in de
drogisterij kwam en daar een blinkende goudkleurige poederdoos zag. Die
kostte toentertijd wel 10 gulden. Die
moet ik kopen voor mijn moeder voor
Moederdag, dacht ik. Maar hoe krijg
ik dat voor elkaar zonder dat ze het
merkt. Ik heb met de meneer achter
de toonbank afgesproken dat ik elke
week mijn geld bij hem zou brengen,
zodat ik op Moederdag die poederdoos zou kunnen kopen. Ik kreeg van
mijn vader 5ct zakgeld per levensjaar
1 stuiver e tra per maand. Van mijn
moeder kreeg ik elke schooldag een
stuiver mee om te snoepen. Ik was
niet zo’n snoeper dus spaarde ik die
stuiver op. Dat was dus 25 ct in de
week en van mijn vader kreeg ik 5
ct 40 ct 5 ct is 45ct in de maand. Ik
hielp de buurvrouw aan de overkant
2 per week de vuilnisbak vol naar
beneden dragen en leeg weer naar
boven. Van haar kreeg 10 ct per keer,
dus 20ct per week. Al dat geld bracht
ik naar de meneer van de drogisterij.
En ja hoor met Moederdag had ik
die mooie poederdoos. Mijn moeder
was er verguld mee. Later toen ik pas
getrouwd was ben ik nog een keertje
die meneer gaan opzoeken. Hij was
al met pensioen maar woonde nog
steeds achter de winkel. Hij vertelde
mij dat hij het zo vreselijk leuk vond
dat ik op deze manier die poederdoos
bij elkaar wilde sparen, dat hij als ik
mijn centjes kwam brengen, hij er
net zoveel bij legde omdat ik anders
nooit genoeg geld bij elkaar gespaard
kon hebben om die poederdoos te
kopen. Ik heb hem toen bedankt met
een dikke kus. Ik kan nog steeds goed
sparen.

Hanneke Meurs-Schipholt
hanneke.meurs gmail.com
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proep uit Australi
Mijn man Dirk Eijsbertse, nu 5 jaar,
woonde in Scheveningen in de Dirk
Hogenraadstraat, drie hoog achter
van 1 31 tot 1 34. Het pad waar
de familie Eijsbertse woonde was
vroeger een hotel, maar vanwege
de malaise in het tijdvak tussen de
wereldoorlogen, kwamen er minder
hotelgasten en werd het verhuurd
aan diverse families. Kleine Dirk
was bevriend met het zoontje van de
toenmalige directeur/beheerder van
Circus Scheveningen, die in het grote
circusgebouw woonde. Soms liet de
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De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee wekenin Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 60.000 e emplaren,
via ruim 300 distributiepunten. Toezending is
per jaar (voor het buitenmogelijk voor
land gelden aparte tarieven).
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1 in het Brandweermuseum Wassenaar

e randweer in s ripver alen
p 1 januari 1 opent in aadhuis De aauw in Wassenaar
de tentoonstelling ‘brandweer in stripverhalen’, een initiatief
van het Brandweermuseum Wassenaar en van de Werkgroep
Brandweer istorie, onder auspici n van de Stichting
rienden van het Brandweermuseum Wassenaar.
De tentoonstelling geeft een beeld van
de veelzijdigheid van brandweer in
stripverhalen en van de manier waarop
de striptekenaars de werkelijkheid
verbeelden, in bekende verhalen en
in minder bekende verhalen, hoe rijk
en veelzijdig de stripwereld is en hoe
zorgvuldig de tekenaars zich vaak documenteren. Het hoofdthema is strips
en de werkelijkheid: de tekeningen
en de voorbeelden waarop die zijn
gebaseerd.
Bekende karakters
In de tentoonstelling zijn te zien:
fragmenten van stripverhalen over de
thema’s: blusemmers, handspuiten,
stoombrandspuiten, redvoertuigen,

blusvoertuigen, draagbare blustoestellen, blusvliegtuigen, vliegveldvoertuigen, overige voertuigen, verzonnen
blusmiddelen, springzeilen.
Er zijn foto’s van de gebruikte voorbeelden, documenten en modellen;
originele voorwerpen zoals helmen,
brandemmers, brandblussers, handbrandspuiten e.d.; originele stripalbums
en niet te vergeten een aantal originele
tekeningen.Stripfragmenten van Lucky
Luke tot Elsje, van Oom Wim tot January Jones, van Tom Poes tot Thomas
Pips, van Nero tot Jommeke, van Robbedoes tot Donald Duck, van Philip en
rancis tot de Smurfen, van Suske en
Wiske tot Bessy, van Storm tot Agent
327 enzovoorts.

LAAT DE
BRANDWEER DOOR!!
DE REBELSE REINAERT IN SUSKE EN WISKE WEEKBLAD 27 VAN 1998

FRAGMENT UIT AGENT 327 ROOKBOM, OBERON 1982

LUCKY LUKE, FRAGMENT UIT ROBBEDOES VAN 29 AUGUSTUS 1957

Bezoekinformatie
De tentoonstelling loopt van 15 januari
tot 25 maart 2012 in de tentoonstellingsruimte van Raadhuis de Paauw,
Raadhuislaan 22, Wassenaar. Open op
donderdag tot en met zondag van 12

tot 16 uur.
De tentoonstelling is mogelijk door
bijdragen van het Rabobank Stimuleringsfonds Den Haag en omgeving, van
het onds 1 1 en van de Gemeente
Wassenaar.

u in r ep win vrijwilli ersprijs
p zaterdag 17 december ontving Scoutinggroep ds erguson uit
handen van wethouder arsten lein eugd, Welzijn en Sport de
aagse ulde 11, d jaarlijkse prijs voor vernieuwend vrijwilligersbeleid.
De drie waarderingsprijzen kende de
jury toe aan Badmintonclub DKC,
Project Vivaldi en Stichting Voedselbank Haaglanden. Dit alles gebeurde
tijdens het jaarlijkse Vrijwilligersfeest
in World orum, waar 1.500 Haagse
vrijwilligers aanwezig waren.
Vereniging scoutinggroep ds erguson
is een lokaal georganiseerde scoutinggroep met circa 150 leden opgericht
in 1 1 en daarmee één van de oudste
groepen van Nederland. De jury sprak
haar waardering uit voor de erguson-groep en de manier waarop de
vereniging het traditionele imago van
scouting in een geheel nieuw, modern
jasje weet te steken. De vereniging,
die geheel op kracht van vrijwilligers
draait, is erg naar buiten gericht en

weet verbindingen in de stad te leggen door samen te werken met onder
andere dierenopvang-organisaties en
basisscholen. Doorslaggevend voor de
jury was dat het niet bij intenties blijft,
maar dat de verbindingen écht worden
gemaakt.
8 stemmen
Dit uit zich ook in het aantal stemmen dat de groep wist te verdienen
door actieve promotie in de wijk: de
scoutinggroep ontving maar liefst 250
stemmen. De stad maakt hiermee ook
haar waardering voor de ergusongroep kenbaar.
De Haagse Hulde wordt jaarlijks georganiseerd door de gemeente Den Haag
en HO en is één van de manieren

Meneer Bennik

e i aa s met et ude

waarop zij hun waardering voor Haagse vrijwilligers uiten. Alle organisaties
die werken met vrijwilligers konden
meedingen naar de Haagse Hulde
2011. Dit leverde 37 aanmeldingen op,
waaruit iedereen eerst kon stemmen
en een deskundige jury uiteindelijk de
winnaars koos. Als hoofdprijswinnaar

lei
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ging Scoutinggroep ds erguson naar
huis met het beeldje ‘De Gulden Ooievaar en een geldbedrag van 2.500.
Waarderingsprijswinnaars Badmintonclub DKC, Project Vivaldi en Stichting
Voedselbank Haaglanden prijzen zich
gelukkig met een geldbedrag van
1.500.

elling ooievaars op
14 en 1 januari
STORK, de Stichting Ooievaars
Research Knowhow, vraagt belangstellenden om in het weekend van 14 en 15
januari 2012 ooievaars te tellen. STORK
verzamelt de waarnemingen om een vollediger beeld te krijgen van de aantallen
overwinterende ooievaars in Nederland.
Geef aantal ooievaars, plaats, datum en
eventuele ringgegevens door via
1. www.ooievaars.eu Klik op MELDORMULIER WINTERTELLING
om direct naar het formulier te gaan,
waar telgegevens kunnen worden
ingevoerd.
2. Stuur een e-mail naar wintertelling2012@ooievaars.eu
3. Bel 06 20 622 . Dit nummer is uitsluitend in dit weekend te gebruiken.
In Den Haag staan vogelaars met
telescopen om ooievaars te tellen en de
aantallen vogels meteen door te geven.
Locatie: weiland naast Huis ten Bosch,
Bezuidenhoutseweg Den Haag. (begin
Reigersbergenweg). Datum: zondag 15
januari tussen 14.00-16.00 uur. STORK
verwerkt alle meldingen in een actuele
kaart. Zo ziet iedere ooievaarsliefhebber
in één oogopslag op de website waar dat
weekend ooievaars zijn neergestreken.
Informatie:
www.ooievaars.eu of info@ooievaars.eu
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HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.
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65 plussers geven wij 10% korting
Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland.
Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:
Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag
een handje. Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting,
kunt u deze aanvragen via:

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
HTMC (adv 2012) 133x124 mm oud-hagenaar.indd 1
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Antiek, postzegels en munten bij ebr. an der Deijl
Hal mei vond de o i i le opening
plaats van de antiekwinkel van
de gebroeders van der Deijl in de
Heemraadstraat te heveningen
De broers hebben jarenlans gewerkt
aan de zaak en zijn apetrots dat
alles nu gereed is en ze o i ieel hun
deuren hebben geopend
De gebroeders van der Deijl zitten
al zo’n 40 jaar in het pand aan het
Heemraadstraat en na een lange
verbouwing van bijna 5 jaar is met
de nieuwe antiekwinkel een langge
koesterde wens in vervulling gegaan.
De broers zijn met recht trots op hun
winkel. Van twee losstaande panden
hebben ze n geheel gemaakt en ook
het interieur heeft de volle aandacht
gekregen. De nieuwe winkel is

prachtig ingericht met oog voor detail.
e hebben de kasten allemaal zelf
gemaakt. Dit soort meubilair is bijna
niet meer te krijgen en is allemaal
met de hand gemaakt. , vertelt oek
van der Deijl. Dat is ook n van de
dingen die we doen, naast de verkoop
van antiek en postzegels, het maken
van meubels. e hebben hierachter
een eigen houtzagerij zitten, waar we
op maar gemaakte kasten kunnen pro
duceren. De kasten zijn een bijzaak
want het gaat in een antiekwinkel na
tuurlijk om oude spullen. aast kleine
antieke artikelen, zoals beeldjes en
schilderijen, kunt u bij de gebroeders
van der Deijl ook terecht voor postze
gels en munten. nze specialisatie
ligt echt in de oude postzegels, die zijn

ook het meeste waard , legt oek uit.
e hebben veel bijzondere zegels.
Die liggen niet allemaal in de winkel,
de meeste liggen veilig in de kluis. Dat
is tegenwoordig wel nodig. ensen
kunnen bij ons terecht voor in en
verkoop. Daarnaast hebben we ook
munten en een bijzondere pijpencol
lectie die wij graag in n keer willen
verkopen.
Gebr an der Deijl
Heemraadstraat 1 7 1 9
258
heveningen
ele oon: 070 338 0 0
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aa ser rd
en
rain nu
ez nd e lijven
ezond oud worden, wie wil dat nu niet In het boek ’ e tweede jeugd begint nu, in drie stappen fit’
geeft de bekende l mpisch- en Wereldkampioen schaatser Ard Schenk 67 samen met dwin van
den Dungen
op een prettige manier aan hoe je er zelf voor kunt zorgen om op hoge leeftijd fit te
blijven. en boek dat vooral ook tot nadenken stemt over de eigen leefwijze. Want denken we niet allemaal dat we eigenlijk best wel gezond leven

Ard: “Het idee voor een boek over
hoe je ook op oudere leeftijd ﬁt kunt
worden en blijven kwam van Edwin.
Zijn vader veranderde op 77-jarige
leeftijd van een moeizaam lopende
man in een kwieke man op leeftijd.
En dat alleen maar omdat hij verstandig ging eten en meer bewegen.
Edwin vroeg mij een voorwoord in
zijn boek te schrijven en toen ben ik
er maar eens ingedoken.’’ Het bleef
niet bij een voorwoord. Het resultaat
is een heel toegankelijk boek, waarin
in drie stappen wordt verteld hoe je
als plusser weer ﬁtter kan worden en
blijven. Stap 1: foute voeding inruilen
voor gezondere alternatieven, 2:

iedere dag in beweging blijven en 3:
trainen voor uithoudingsvermogen en
kracht.
elf te zwaar
“Ik heb zelf ook een periode gehad
dat ik te weinig bewoog,” aldus Ard.
“Ik was na mijn schaatstijd een soort
Bobo die veel op pad was voor onder
andere het NOC NS . Vergaderingen,
buitenlandse reisjes. Op een gegeven
moment was ik twintig kilo te zwaar.’’
Na een herseninfarct en nog wat
signalen was er het moment, dat de
drievoudig olympisch kampioen besefte dat het anders moest. Hij gooide
het roer radicaal om.

“Het belangrijkste is gezond eten. Dus
producten van het land en de bomen.
Al die light-producten betekenen
alleen maar via een andere deur.
Gewoon rustig en normaal op vaste
tijden eten en drinken. Ons lichaam
is er voor gemaakt om te bewegen.
Dus ga niet de hele dag in een stoel
zitten, maar beweeg meer. Het lijkt zo
simpel. Ga wel even langs de huisarts
en begin rustig,” aldus Ard in het
boek dat volgens hem vooral bedoeld
is om de lezer enthousiast te maken.
Zaken als de afwas met de hand doen,
stofzuigen, in de tuin werken, de auto
wassen, een stevige wandeling, de
ﬁets vaker pakken, de trap in plaats
van de lift nemen en thuis regelmatig oefeningen doen, kunnen al het
verschil maken tussen een oude dag
met beperkingen en een zelfstandig en
dynamisch leven. “Daarmee bedoel
ik vrij om te gaan en te staan waar je
maar wilt.” Ard spreekt uit ervaring
als het gaat om het begeleiden van
mensen op weg naar een gezonder
leven. Bijna veertig jaar al is hij werkzaam als fysiotherapeut. Hij wil daar
nog twee jaar mee doorgaan.
et volhouden
In het boek benadrukken Ard en
Edwin dat het gros van de mensen
ongezonder leeft dan ooit te voren.
Weinig bewegen, vaak te veel eten.
Er in staan overzichtelijke voedingsadviezen, maar ook beweegtips met

aa sen p de
de kinderen op hockeyschaatsen. Die
mocht ik lenen van het hoofd der
school, zoals de directeur toen nog
heette. Wat een lu e: schaatsen met
de schoenen eraan vast. We hadden
dezelfde schoenmaat en hij schaatste
er toch nooit op. Op een keer is een
van de moeders achterover plat op
het ijs gevallen. Dat was schrikken! Ze moest met een ambulance
worden afgevoerd en heeft weken met
een zware hersenschudding op bed
gelegen. De schoolschaatspret was
meteen afgelopen…
Belangrijke functie
De Houtrusthallen hebben een
belangrijke functie gehad voor het

e

e
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afbeeldingen hoe je je op een eenvoudige manier ﬁtter kunt voelen. In huis,
lekker buiten of door wekelijks met
een vriendenclubje te gaan sporten.
Motivatie is volgens Edwin belangrijk. “Ik ken ook de verhalen van
mensen die de sportzaal al snel voor
gezien houden. Je wilt daar aan je
conditie werken, maar ook de sfeer en
het elkaar stimuleren om door te gaan
is belangrijk. Ik wil zoveel mogelijk
ouderen aan het bewegen krijgen en
houden omdat ik zie wat het voor
mijn vader van nu 1 jaar heeft
betekend.”

tenschap één van de beste manieren
is om botontkalking tegen te gaan.
Toch maar die oude jogging-broek tevoorschijn halen en eens langsgaan in
de sportzaal voor een cursus it-plus
Want, zoals Johan Cruyff op de
achterkant van het boek zegt: “Als
je niet meer beweegt, sta je stil. En
stilstand is ergens achteruitgang”. En
Jan Janssen: “Dit is het eerste boek
waarin je in heldere taal kunt lezen
waarom je moet gaan sporten en hoe
je dat moet aanpakken. Verplichte
leesstof boven de 50!”

Al lezend voelen we ons steeds meer
aangesproken door Ard en Edwin.
Zeker na hun conclusie dat één van
de grote voordelen van ﬁt zijn is, dat
het je uitstraling positief be nvloedt!
Maar ook, dat sporten volgens de we-

bab riemvis.nl

Bab Riem Vis
’ e tweede jeugd begint nu’
kost 19,95 euro.
I N 9 8-9 -6162-0 -6

ij

oen ik in de krant de herhaalde advertenties zag van de dure appartementen op het terrein van de
vroegere outrusthallen, moest ik denken aan de ijsbaan in dat gebouw. Die werd daar enkele maanden per jaar ge ploiteerd als de aagse verdekte unst I sbaan.

Onze school huurde in de jaren 70
menigmaal de baan in de ochtenduren
af om de kinderen te leren schaatsen.
En wel in schooltijd! Moeders brachten mijn klas en mij naar Houtrust
en schaatsten meestal mee. Zij ontfermden zich over de beginnelingen,
terwijl de rest heerlijk rondzwierde.
Zelf had ik in mijn jeugd leren schaatsen op zogenaamde riese doorlopers.
U kent ze wel, met die krul aan de
voorkant. Met katoenen banden
moest je ze onderbinden. Buiten in de
vrieskou viel dat niet mee. Ze gleden
telkens los. Dan moest je je wanten
uittrekken om met je koude handen
die ijsbanden weer vast te knopen.
Op Houtrust echter schaatste ik met

d

Haagse gemeenschapsleven. Er
werden sportwedstrijden gehouden,
concerten gegeven, rommelmarkten
en demonstraties. De Republiek der
Zuid Molukken had er zijn jaarlijkse
bijeenkomsten, die met veel rumoer
gepaard gingen. Verder was er de
huishoudbeurs. De pan die ik daar
kocht gebruik ik nog steeds. In de
jaren 70 was er de Pasar Malam, die
ik trouw bezocht. De walm van de
houtskoolvuurtjes bleef in de hallen
hangen, dus genoot je nog dagen na…
Zelfs de Rolling Stones traden er in
1 67 op en de vorige Paus droeg er de
mis op tijdens zijn gedenkwaardige
bezoek aan Nederland. Onvoorstelbaar dat zelfs het Residentieorkest

en The New ork Philhamonic onder
Bernstein zich niet te goed achtten er
concerten te geven. Je zou denkeen
dat het gebouw toch geschikter was
voor de Haagse Beatnach, die er dan
ook plaats vond in 1 0.
Aandenken
De Houtrusthallen dateren van 1 37
en werden in 2002 wegens betonrot afgebroken. Architecten van dit
bekende Haagse ontmoetingscentrum
waren Arie van Eck en A.H. van
Leeuwen. Deze laatste ontving bij
de opening een verzilverde sigarendoos van de Gemeente. Op het
deksel was een afbeelding van het
Houtruscomple gegraveerd. De doos
is nog te bewonderen in het Haags
Historisch Museum. Wellicht blijft
dit de enige tastbare herinnering aan
dit multifunctionele gebouw waar

zoveel Hagenaars en Hagenezen hun
voetsporen hebben achtergelaten.
Zij herinneren zich nog wel die hoge
bakstenen toren naast de glazen
entree en het ruime, halfronde restaurant met de hoge vensters. Ook hier
werden vele bijeenkomsten georganiseerd zoals danspartijen, diners,
bridgedrives en modeshows.
Na de afbraak van de Dierentuin
moest ook dit multifunctionele
ontmoetingscentrum verdwijnen.
Daarvoor in de plaats zijn nu die appartementen gekomen. Zou iemand
op die “heilige plaats” willen wonen

Barend Jan Donker
lindenf planet.nl
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iet bang voor de Stille racht, maar mijn logica schoot soms tekort

nver laar are e eur enissen ui nze
n veel verhalen die zich afspelen in het oude ndi komt vroeg of laat het begrip stille kracht
aan de orde. eze term voor de m stieke sfeer in de natuur en rond de mens is ontleend aan de
gelijknamige titel van een door ouperus geschreven roman. m maar met de deur in huis te
vallen, ik doe hier geen uitspraak over het volgens mij wel of niet bestaan van zoiets als stille
kracht. el vonden er gedurende mijn verblijf in die contreien een aantal voor mij onverklaarbare gebeurtenissen plaats die ik waarheidsgetrouw zal beschrijven, waarna ieder zijn eigen mening mag vormen of er is more between earth and heaven dan oratio volgens hakespeare
ooit had kunnen dromen.
Ik heb altijd veel belangstelling voor
het onderwerp gehad dus toen ik als
marinier in Soerabaia gelegerd was
en op een gegeven moment in het
kamp het verhaal de ronde deed dat
er op Donderdagen ’s avonds (malam
djoemahat), de avond waarop geesten
actief zijn, op het kerkhof Kembang
Koening (gele bloem) stenen uit de
lucht vielen besloot ik dat te onderzoeken. Er waren geen liefhebbers om mee
te gaan; ik werd voor gek verklaard en
als variant op de bekende kreet tegen
Indi -gangers “breng je een aapje voor
me mee” kreeg ik “breng je een spookje
voor me mee” te horen. Koppig als ik
was ging ik dus alleen, helm op, gewapend, muskietennet en een zaklantaarn
bij me. Je kon tenslotte nooit weten. Op
het kerkhof dat ik van eerdere militaire
begrafenissen kende omdat daar ook
ons “ereveld” lag was ook een Chinese
hoek. Chinese graven zijn soms zo
groot als een ink prieel, met zuilen op
de hoeken en daarop een dak. Op een
dergelijk graf ging ik zitten, muskietennet over de helm en wachten. Er vielen
geen stenen, wel waren er zwermen
muskieten en hoewel mijn gezicht door
het muskietengaas werd beschermd
en ik mijn handen diep in mijn zakken
stak was er ook een blauwe soort bij die
dwars door je kleding kon steken. Ik
hield het een uur vol en hield het toen
voor gezien. Geen stenen, geen geesten
en geen spookjes om mee te nemen.
erscheurd geld
Een echt onverklaarbare gebeurtenis
vond plaats toen we na ons trouwen in
Soerabaia in de Niasstraat woonden.
Door mijn werkgever was ik na de
soevereiniteitsoverdracht uit Bodjonegoro teruggehaald naar Soerabaia en
kreeg daar onder andere een opleiding
in de te tiel-branche. Ik was een
vlotte leerling en viel erg goed bij de
Chinezen die ook die tak van handel
grotendeels beheersten. En zo gebeurde
het dat ik op een dag als tussenpersoon
een transactie tot stand bracht tussen

twee Chinezen die al jaren in een vete
verwikkeld waren. Hoewel het mij
contractueel verboden was om zaken
voor eigen rekening te doen kon ik een
vlugge klap van 500 roepia niet laten
schieten. Thuisgekomen liet ik het geld
aan Riet mijn vrouw zien. We pakten de
50 briefjes van 10 roepia in een krant,
deden er wat elastiekjes om en legden
het pakketje op een hoge kast omdat dat
ons een veilige plek leek. Er werd nogal
geroofd in die tijd.
Toen we de volgende ochtend opstonden was het eerste wat we zagen de
krant die onbeschadigd op de grond
lag, evenals de elastiekjes. Op de kast
lag het geld in stukken gescheurd. Het
waren vrij regelmatige vierkante snippers die zo te zien met
grote kracht gescheurd
waren. We konden geen
enkele verklaring voor
het gebeurde bedenken
temeer daar de krant
absoluut heel was.
Riet was erg bang en
durfde de restanten nauwelijks aan te raken. Ik
was voornamelijk kwaad
omdat iets of iemand zo
et e de
met mijn geld omsprong.
uis
Ik veegde alles bij elkaar
en we waren een paar avonden zoet met
legpuzzelen en opplakken van de snippers. Bij de bank kon ik ze gelukkig
inwisselen waarbij ze wel nieuwsgierig
waren naar de oorzaak. Anders ik wel.
Ik keek geheimzinnig en zei dat ik daar
om privacyredenen niet op in kon gaan.
Ja, ik keek wel uit.
ieze lap
We verhuisden van de Niasstraat naar
de Darmoboulevard ofwel de Djalan
Raja Darmo en trokken in een woning
van de zaak. Hier hadden we veel meer
ruimte zodat de moeder van Riet
dikwijls bij ons kon logeren. De huiskamer was groot en ruim en vermoedelijk
ooit een grote garage geweest. Er zat
geen plafond in; je kon de binten en dakspanten zo zien. We
hadden wat leuke meubeltjes
en ons pronkstuk was een klein
dressoir. En op dat dressoir
stond in een mooi lijstje onze
trouwfoto. Op een ochtend

werden we al vroeg door Ma gewekt
die volkomen overstuur was. Ze troonde ons mee naar de huiskamer en daar,
hoog op een balk, stond onze trouwfoto
en ernaast hing een vieze lap. Het was
een beangstigende toestand. Ik checkte
de mogelijkheden. Niemand van ons
kon er bij, zelfs ik niet die verreweg de
langste was. Dieren, bijvoorbeeld een
aap, konden met geen mogelijkheid
binnenkomen, nog afgezien van het feit
dat ik in de omgeving nog nooit een aap
had gezien. Een insluiper van buitenaf
was ook uitgesloten want in verband
met de vele roofovervallen was het
huis ’s avonds met een “palang pintoe”
(dwarsbalk tegen de deur) als een vesting gesloten. Voor Ma
en Riet lag de oplossing
voor de hand, hier waren
geesten in het spel. Ik
zei dat ik ’s middags wel
ergens een ladder zou
lenen om de foto er af
te halen en ging naar
mijn werk.
Toen ik thuis kwam
was er nieuws. Ma
was via een ver
familielid bij een
tille a t a
doekoen geweest.
u e us
Een doekoen is een
oude wijze man die over geneeskracht
beschikt en contact met de geestenwereld onderhoudt. Hij staat daarom
in hoog aanzien. En deze Pak Sanadi
was in een soort trance gegaan, had het
huis van binnen en buiten beschreven
en kwam tot de conclusie dat in een
pisangboom die in de tuin opzij van het
huis stond een verstoorde geest huisde.
Waarom deze geest verstoord was werd
er niet bij verteld. Misschien was hij
van streek omdat het puppy dat wij
sinds kort hadden de stam als pispaaltje
gebruikte. Volgens kenners zijn geesten
soms lichtgeraakt.
isangboom gekapt
Voor mij lag de oplossing voor de hand,
dit vroeg om actie! Ik haalde de klewang (sabel) die ik voor een krats op de
pasar tjoeri (dievenpasar) had gekocht
en sloeg de pisangboom aan de voet
door. Dat is overigens niet zo geweldig
als het klinkt want een pisangboom is
niet van massief hout maar lijkt op een

e a te isa g me tege ee tui e

heel dikke rietstengel. De ontreddering
bij Ma en Riet, die nog geprobeerd
hadden mij tegen te houden, was groot
en mijn overlevingskansen werden
door hen geloof ik laag ingeschat. De
volgende ochtend stond ik op met een
afzichtelijk opgezwollen linkerwang.
Voor hen stond de oorzaak vast en
hoewel ik de mogelijkheid van een of
andere insectensteek niet uitsloot was
er geen wondje te bekennen. Ma bracht
een bliksembezoek aan dezelfde doekoen en kwam terug met wat kruiden.
Met water en rijstmeel werd daar een
papje van gemaakt dat op mijn wang
werd gesmeerd. Het was ontroerend om
te zien hoe Ma, die erg gelovig was,
stil in een hoekje voor
mij zat te bidden. Ze
liet niets aan het toeval
over en gokte op twee
paarden, de doekoen en
onze lieve Heer. En met
succes. Na drie dagen
was mijn wang weer zo
goed als normaal en verder
deden zich in dat huis geen
vreemde zaken voor.

et is iet
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Toen wij van Soerabaia naar Semarang
verhuisden omdat ik werd overgeplaatst
smeekte onze baboe die nogal aan
ons gehecht was of ze mee mocht met
haar man en dochtertje van een jaar
of twaalf. We gingen akkoord omdat
ze een betrouwbare en goede kracht
was. De familie verhuisde met de truck
mee die onze spulletjes naar Semarang
bracht. Haar man benoemden we tot
djaga (waker) en op de veelvuldige
partijtjes fungeerde hij als djongos (bediende). Redenen genoeg om hem op
de loonlijst van de zaak te zetten, maar
dat terzijde. Ik ben even wat dieper op
zijn aanwezigheid ingegaan want hij
was de eerste die contact kreeg met een
geest. In zijn hoedanigheid als waker liep
hij ’s nachts rond met
mijn klewang. We
woonden er nog maar
kort toen hij op een
ochtend geheel overstuur kwam melden
dat hij in de nacht
een geest had gezien
die, toen hij op het
stoepje voor de deur
zat, vlak naast hem
akamdowo
i
e ag e a a P
aum s eelt de tille a t
was gaan zitten. Ik
Dat was wel even anders
ee
l
vroeg hoe de geest er
toen we in Semarang
uit zag en of hij iets gezegd of gedaan
woonden in een grote villa van de zaak.
had. Hij vertelde dat het een doorschijSamen met mijn chef, Wim, allebei een
nende gestalte was die niets deed en er
helft. Alleen het adres gaf al te denken
alleen maar zat, maar dat de omgeving
: Makamdowo 2. In het Javaans is
erg koud werd. Hij was volkomen
“Makam” een heilige plaats, een graf
verlamd van angst. Na een poosje veren “dowo” is langgerekt. Het kwam er
dween de schim, loste als het ware in
dus op neer dat ons huis stond op een
het niets op. Ma ondervroeg de djaga in
plek die in het verre verleden een bezijn eigen taal maar vond geen redenen
graafplaats was geweest. Voeg daarbij
om aan zijn verhaal te twijfelen.
het feit dat wij al gauw van collega’s te
horen kregen dat zich in het huis vlak
attigheid
voor de oorlog een Australische piloot
Na dit incident bleef het buiten verder
verhangen had en alle ingredi nten
rustig maar volgde er binnen een reeks
voor vreemde gebeurtenissen waren
van gebeurtenissen. Het begon met
voorhanden. En die lieten niet lang op
de activiteiten van waarschijnlijk iets
zich wachten.
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ndis e jaren
dat de Duitsers een Poltergeist, een plaaggeest
noemen. Niet verontrustend, wel irritant. Op een
avond bij het slapen gaan deed ik het licht uit,
liep in de vage schemer naar bed, kroop onder
de klamboe, stopte die in en net toen ik op mijn
plekje lag begon de kraan van de wastafel hard
te stromen. Lelijk woord, bed uit, licht aan en
de kraan dichtgedraaid zo vast als ik kon. Een
technische oorzaak kon ik niet bedenken, de kraan
was gewoon een aantal slagen opengedraaid. Toen
dit zich een keer of drie herhaalde begon ik nattigheid te voelen, letterlijk en ﬁguurlijk. Ik ging op
de stoel naast de wastafel zitten met het licht aan
en zat voor joker want er gebeurde niets meer. Op
aandringen van Riet die erg bang was deed ik het
licht uit en kroop weer in bed.
En jawel hoor, nauwelijks lag ik of het licht ging
weer aan waarbij we de schakelaar duidelijk
hoorden klikken. Het spel herhaalde zich nog een
keer, bed uit, licht uit, bed in licht aan. Voor mij
stond vast dat hier een plaaggeest aan de gang
was. Om te voorkomen dat ik weer een aantal
keren uit en in bed moest gooide ik het over
een andere boeg en zei dat we in dit geval met
het licht aan zouden slapen. We lagen zo een
hele tijd en deden natuurlijk geen oog dicht.
Na een uur of zo probeerde ik het nog eens
en dit keer bleef het rustig.
Djimat besi koening
In onze slaapkamer stond een grote
linnenkast waarin we vanzelfsprekend onze kleren bewaarden. Omdat er verder weinig kastruimte
was had Ma ook een eigen plank
in die kast. Daar lagen haar kleren en ook de sigarettenblikjes
waarin zij haar kleingeld
spaarde, een voor de centen
e is
eduta
en een voor de stuivers.
uit ali
En ook haar kostbaarste
dt smi
s e magis e
bezit, haar “djimat”
a t aa t ege
(talisman) die zij “besi
s e e
koening” noemde,
wat letterlijk “geel ijzer” betekent. Het zat
in een uwelen buideltje en was al generaties lang
een familiestuk. Ik heb het een keer mogen zien,
niet aanraken, en het was volgens mij een licht
beschadigd eeuwenoud bronzen bijltje . Op een
ochtend toen zij in de kast moest zijn bleek de hele
inhoud door elkaar te zijn gegooid en waren de
busjes met munten leeggegooid en uitgestrooid.
Het vreemde was dat de kleren ook door elkaar op
andere planken terechtgekomen waren terwijl, als
de deuren dicht waren er nauwelijks ruimte tussen
de voorkant van de planken en de deuren was.
Alleen de djimat van Ma was schijnbaar onaangeroerd en lag op zijn vaste plaats. Er ontstond weer
de nodige opschudding en vooral het feit dat iets
aan ons ondergoed had gezeten telde bij Ma en
Riet zwaar. Hierna bleef het een paar weken rustig,
maar we waren nog niet van onze gast af. Zoals
eerder verteld werd de helft van het huis bewoond
door Wim die inmiddels een vriendin had, Els,
die bij hem introk. Naast hun slaapkamer was een
grote lege kamer waar de bedienden hun strijkwerk

deden. Er stond ook een fraaie pingpongtafel die
we eens als betaling hadden aangenomen van
een weeshuis waar we wat levensmiddelen aan
geleverd hadden en die ﬁnancieel krap zaten. Op
een ochtend toen we zoals gebruikelijk samen
naar kantoor reden vroeg Wim mij om niet meer ’s
nachts te pingpongen, dat hield hem uit zijn slaap.
ingpongen
Ik was verbaasd want wij hadden helemaal niet
gepingpongd en dat zei ik hem. Hij deed een
beetje verongelijkt en dacht er kennelijk het zijne
van. Een week later werd er midden in de nacht
op de deur van onze slaapkamer geklopt. Ik deed
open en daar stond Wim die verbaasd zei “ben je
hier, ik dacht dat je weer aan het pingpongen was”.
Op mijn vraag waarom hij dan niet
in de werkkamer was gaan kijken om
mij op heterdaad te betrappen zei hij
dat Els dat niet wilde omdat zij de
zaak niet helemaal vertrouwde. We
gingen samen naar de kamer en
luisterden aan de
deur. En inderdaad,
binnen klonk het
geplok van de bal op de
tafel. Onze geest – ook ik sprak
al in termen van geest omdat ik niets beters
wist – boezemde mij geen angst in op grond
van de logica dat als hij kwaad in de zin had, hij
daar al maanden de tijd voor had gehad. Bleef
natuurlijk wel de vraag of geesten zich aan de
menselijke logica storen. Toen ik besloot binnen
te gaan kijken trok Wim zich terug. Ik rukte de
deur open en deed het licht aan. De pingpongbal
stuiterde na op de grond en verder was er niets te
zien. Wel hing er een ijzige kilte. Nadat ik de bal
had klem gelegd tussen de handvaten van de batjes
en het net deed ik het licht uit en de deur weer
dicht. Riet en Els die ook uit bed waren gekomen
bespraken de situatie en constateerden dat het net
als de week daarvoor “malam djoemahat” was,
de avond waarop geesten actief zijn. Ik vertelde ze
mijn visie dat het hier geen kwade geest maar een
plaaggeest betrof en voorspelde op grond van onze
ervaringen met de kraan en het licht dat er die
nacht nog meer gepingpongd zou worden. En de
geest was zo vriendelijk mij in het gelijk te stellen.
Al gauw hoorden we het bekende geluid weer.
Alleen kwam het nu minder angstaanjagend op de
anderen over omdat ik het had voorspeld. Ik stelde
voor hem zijn pretje te gunnen en we gingen niet
meer kijken. Dit was gelukkig zijn laatste optreden
want de bedienden werden langzamerhand onrustig en het woord “verhuizen” viel ook bij Wim
steeds meer. En daar voelde ik niets voor, het was
zo’n mooi huis.
Zoals ik in de aanhef al zei, alle gebeurtenissen werden door ons zelf beleefd, er is niets van
“horen zeggen” bij en net als toen heb ik er ook nu
nog geen zinnige verklaring voor. Ik heb de voorvallen naar waarheid en zo nauwkeurig mogelijk
verteld en nu mag ieder zijn eigen oordeel vormen.

Leo Meershoek ( 5)
lmeershoek ziggo.nl

Hu an st sche t cht ng
eschut- en r eps nen
renstraat
en Haag
oonzorg ederland en de Humanistis he ti hting Bes hut en
groepswonen H BG verzorgen een vij tal groepswoon omple en
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar
De omple en zijn bedoeld voor mensen die zi h aangetrokken
voelen om zel standig maar to h op elkaar betrokken te willen
wonen s dit wat voor u eem dan onta t op met de onsulent
van de H BG el 070 3912595 mail in o hsbg nl
voor in ormatie over de ins hrij pro edure en over de omple en
ooncentrum agenhage bevindt zich in de a
genstraat, middenin het centrum van Den Haag.
Door de vele tram en buslijnen die door het cen
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
r zijn
woningen en er is een grote daktuin.
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
hermerhage is gelegen aan de chermerstraat.
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de
hoek, in de etje olffstraat. Het wooncentrum
heeft driekamerwoningen van ca. 0 m2
verdeelt over drie etages

ooncentrum imon armiggelt ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscen
trum van oosduinen en ijkduin. p loopafstand
bevinden zich winkels. r is parkeergelegenheid
rondom het wooncentrum. Het centrum heeft 5
woonlagen en bevat 6 twee en
25 driekamerwoningen.

De onnehoek is gelegen aan de eresteinlaan,
in de wijk ouwlust. et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar. elangrijke
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op
loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 6 twee
kamerwoningen.

ooncentrum asa di Galleria bevindt zich aan
de ak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het comple . De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 0 minuten
loopafstand. Het wooncentrum heeft drieka
merwoningen van ca. 5 m2 en drie tweekamer
woningen van ca. 66 m2.

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

advinderij bij de eorge Williamshorde in de jaren ’6 en ’7 deel 1

nder een l

w nin en in aria e

Een van de geneugten van een onbezorgde jeugd eind jaren zestig, begin jaren zeventig was voor
veel kinderen in die tijd de padvinderij. Vergeet al die verschrikkelijke verhalen van uit de hand
gelopen ontgroeningen bij studentenverenigingen of tijdens de toen nog verplichte dienstplicht,
of, erger nog, verhalen van misbruik in de katholieke kerk - waarvan toen overigens in de verste
verten nog niet eens een vaag begin van een donker vermoeden was. Bij bij de padvinderij ging
het er open en bloot een stuk wilder aan toe, op een hilarische, onschuldige manier.
In ieder geval bij de padvindersgroep
waarvan ik een paar jaar achtereenvolgens welp, padvinder, helper en
uiteindelijk gids heb mogen zijn: de
George Williamshorde uit de Haagse
wijk Mariahoeve, toen nog een jonge,
nieuwe wijk waar ons hol gevestigd
was in een speciaal voor dit soort
sociaal maatschappelijke doeleinden
aangelegde kelderruimte onder een blok
woningen. Daar hezen we op zaterdagen in ons padvindersuniform plechtig
de vlag en herhaalden wij iedere week
trouw onze padvinderseed:
Wij
Akela
Wij
Akela
Wij
amen

Akela, wij doen ons best.
w best
a, ons best.
Djib-djib-djib-djib.
Dob-dob-dob-dob.
Woef

(djib doe je best, dob doen ons best,
van het oorspronkelijke Engels D
do our best, en DO do our best).
Vraag:
wie in hemelsnaam verzint zoiets !
Antwoord:
Lord Robert Baden-Powell, in 1 07.

g

d ade P ell
de
dlegge a
uti g als de ad i
de i i te ati aal
dt ge emd

dat was eigenlijk standaard het geval
bij onze horde), en dat alles onder
onze driekoppige leiding bestaande uit
Akela, Raksha en Baloe, respectievelijk
onze hoofdwolf, wolvenpleegmoeder
(van Mowgli), en vriendelijke beer uit
het beroemde Jungle Book van Rudyard
Kipling. Hun echte namen heb ik nooit
geweten, en daar waren wij als padvinders ook totaal niet in ge nteresseerd.
Net zoals wij volledig in onze rol van
eerst welp en later padvinder opgingen
op het moment dat wij op zaterdagen
ons padvindersuniform aantrokken,
en niet maar deden alsof, waren zij op
hun beurt voor ons gewoon echt Akela,
Raksha en Baloe, punt uit. Zo helder en
simpel was de wereld toen nog.

Akela, aksha en Baloe
In ons padvindershol deden we allerlei groeps- en sportactiviteiten zoals
slagbal en, vooral, paaltjesvoetbal (een
vroege vorm van de tegenwoordig in
et ferme hand
het voetbal zo gangbare rondo en de
Goed beschouwd verkeerde je als padpanna, maar dan veel moeilijker want
vinder van de George Williamshorde,
wij speelden met een tennisbal in plaats
Nest Bruin (iedere padvindersgroep
van een voetbal, en gevaarlijker was het
was onderverdeeld in kleinere groepjes
ook want in onze drieste pogingen om
of nesten, aangeduid door een gekleurd
de kartonnen paaltjes –van keukenroldriehoekje op je uniform, en geleid
len- van andere spelers omver te schiedoor een gids met
ten, en tegelijkertijd
twee gele strepen
die van onszelf te verom de mouw, en
dedigen tegen datzelfde
een helper met een
lot, werden schenen en
gele streep), in
andere ledematen niet
een min of meer
gespaard, zoals bij veel
voortdurende staat
meer spelletjes die wij
van oorlog. Oorlog
toen speelden en waar
in de eerste plaats
je, zo was de algemeen
met de buurt,
heersende teneur, hard
waar naast allerlei
van werd), verzamelkattenkwaad bijden we enorme bergen
voorbeeld de ramen
oud papier, werkten
e
e e ui ee
ulai lees e
van de woningen
we aan onze insignes
ge ad i de s uit
boven en om ons
(waarvan seinen met
hol op zaterdagen steevast net zo lang
van die kleine, gekleurde vlaggetjes het
met tennisballen werden bekogeld
leukste en moeilijkste was), vierden
door de beste en brutaalste werpers van
we Sinterklaas en Kerst (met een feesonze horde, iets waaraan trouwens ook
telijke zuurkool en rookworstmaaltijd
gewoon onze Baloe vrolijk meedeed,
met alle ouders erbij, wat overigens niet
tot de algemeen bekende boze buurman
voorkwam dat het op de een of andere
woedend naar buiten kwam stuiven om
manier toch altijd uit de hand liep maar

ons tot onze grote hilariteit het liefst
allemaal een pak slaag te geven. Dat
was in die tijd niets vreemds trouwens,
een pak slaag; lijfstraffen op school
waren destijds ook eigenlijk maar net
uit het onderwijs verdwenen, of nou
ja, in ieder geval ofﬁcieel dan toch,
maar algemeen regeerden volwassenen
en gezaghebbenden overal nog met
ferme hand. In Nederland heerste toen
nog een overzichtelijk soort orde en
tucht. Thuis werden wij goed opgevoed (streng, zou men tegenwoordig
zeggen), en daarbuiten was er ook nog
geen enkele ruimte voor gekkigheid,
zeker niet van kinderen. Als volwassenen aan het woord waren, hadden
wij braaf onze mond te houden, zo was
ons geleerd. De wereld behoorde nog
volledig aan volwassenen en ouderen,
aan de schoolmeester, de huisarts, de
priester, de dominee, de notaris. Een
eenzame politieagent met niets anders
dan alleen een platte pet op boezemde
toen nog alom ontzag in.
Oorlog was het ook wanneer je als
padvindertje in uniform soms opeens
ergens in de stad alleen in een straat
terechtkwam waar men het, om voor
mij toen nog onbekende redenen, totaal
niet op padvinders bleek te hebben, en
je dus eerst werd uitgejouwd en daarna
achterna gezeten tot je de straat uit was
gevlucht. Pas later leerde ik dat zoiets
dus helemaal niet persoonlijk bedoeld
was maar dat zulke dingen dus ook
standaard gebeurden met beambten
van de gemeentereiniging, postbodes,
politie, zeg maar gewoon met iedereen
in uniform. Oorlog was er vooral ook
met andere padvindersgroepen, en dan
vooral op kamp, waarover later meer.
Met de vrouwelijke variant van de
padvinders, overigens, de kabouters,
hadden wij geen oorlog, maar dat was
alleen maar omdat zij door ons padvinders alom beschouwd werden als zulke
volstrekt verachtelijke wezens, in hun
bruine pakjes en rokjes, lange paardenstaarten, en kleine met haardspeldjes
vastgemaakte mutsjes op hun brave
hoofden, dat wij hen gewoon geen oorlog waardig achten; dat veel padvinders
later op de een of andere manier nog
nader met diezelfde kabouters te maken
zouden krijgen in hun persoonlijke levens, daarvan hadden wij toen uiteraard
nog geen idee.
Indisch bruin
Of het inderdaad allemaal e act zo
was als ik nu beschrijf Waarschijnlijk
niet, of in ieder geval niet helemaal,
maar zo heb ik het toen in ieder geval
wel allemaal ervaren, zijnde een niet al

am

e leidi g a

te groot, keurig net padvindertje, met
een eerste brilletje op een lichtbruin
(want met Indische achtergrond; je gold
dan algemeen als bruin; Surinaamse
Nederlanders en andere immigranten
en gastarbeiders waren er toen nog nauwelijks in Nederland; goed beschouwd
waren Indische Nederlanders de eerste
grote groep aan hun huidskleur herkenbare allochtonen die Nederland sinds
de onafhankelijkheid van Indonesi
waren komen bevolken; als anders gold
je ook, maar dat vonden wij helemaal
niet erg, in tegendeel, het maakte de
onderlinge band tussen kinderen met
een Indische achtergrond volstrekt
natuurlijk en vanzelfsprekend, zonder
dat daar veel woorden of grote daden
voor nodig waren; het was voor ons een
heel prettig soort geheim verbond waar
wij allemaal veel aan hebben gehad in
onze jeugd) sproetig wijsneusje, in een
padvindersgroep met verder een aantal
van de grootste waaghalzen en belha-

e tie

egels a de ad i de s et

eg e e

s

ui e est

aa mi

e

mels uit de buurt, met wie mijn iets
oudere broer, die ook padvinder was, en
een boef, allemaal goed bevriend was,
wat mij waarschijnlijk voor een hoop
onheil heeft bespaard, besef ik nu. Het
was overleven en je zo snel en goed
mogelijk aanpassen aan de heersende
mores van de wilde horde, die overigens voor een beginnende welp werd
uitgemaakt door de gids en de helper
van zijn nest, en niet door de volwassen leiding, en daarbij ging het er nooit
zachtzinnig aan toe.
Om een voorbeeldje te geven, het
jaarlijkse Sinterklaasfeest in ons hol.
Hoogtepunt en tegelijk afsluiting
daarvan was ieder jaar steevast als
algemeen verzoeknummer een partijtje
judo n, lees: vrijworstelen, met Zwarte
Piet. Dat was de potige zoon van een
in de wijk Bezuidenhout-Mariahoeve
gerespecteerde en geliefde huisarts
die ieder jaar voor Sinterklaas kwam

als die i e e s

li e
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ela d
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spelen. Hoewel pas sinds een paar jaar
padvinder-af, was Zwarte Piet nog
steeds een enorm sterke wildebras, die
vanzelfsprekend natuurlijk niks leuker
vond dan op zo’n voor hem inmiddels
kinderachtig Sinterklaasfeestje nog
eens ink een aantal padvindertjes
in een stevige houd- maar veel liever
nog verstikkende wurggreep te nemen.
Ook voor hem was de avond echter
niet alleen maar een zacht eitje want
na wat al te makkelijke prooien, waar
hij altijd razendsnel korte metten
mee maakte, namen gaandeweg de
avond ook de sterkere padvinders het
gedurfd, en steeds behendiger, tegen
hem op, zoals onder andere ook zijn
eigen jongere broer, een enorme boef,
en dan moest ook Zwarte Piet, die op
een gegeven moment natuurlijk toch
ook gewoon moe begon te worden
van het ﬁjnknijpen en wurgen van al
die padvindertjes, vol aan de bak om
toch nog te winnen, of zelfs om niet
onverhoopt het onderspit te delven. Er
werd dus gestreden op leven en dood,
en dat alles onder een voortdurend
en aanzwellend gebrul en gejuich
van onze steeds nauwer wordende
kring padvinders die niets van de
actie wilden missen. De goede Sint en
onze niet minder goede Akela keken
goedkeurend toe. Hier werden jonge
welpen letterlijk en ﬁguurlijk tot inke
padvinders gekneed.
Straatvechten e-hoi
Ach ja, met de edele verdedigingssport
judo had het allemaal erg weinig te

l en nze nes en

speelde (stom,stom!), verscheen daar
maken, maar dat had ik al een paar jaar
die jongen als silhouet bij de enige toeeerder aan den lijve ondervonden toen
gang tot de kelder en tuurde hij door de
we van Rijswijk naar Den Haag waren
duisternis naar binnen. Me zo dapper
verhuisd. Kunnen jullie straatvechten
en stil mogelijk voorbereidend op het
vroegen de twee nieuwe, oudere en
pak slaag dat nu toch wel onvermijdgrotere buurjongens (die altijd luidbaar was geworden, zag ik hem echter,
keels Oe-hoi! in het portiek jodelden
na wat een eeuwigheid leek te duren,
als zij thuiskwamen; uit de brievenplotseling rechtsomkeert maken en
bus van hun voordeur hing toen nog
hoorde ik hem buiten weghollen naar
gewoon een touwtje om de voordeur
zijn vriendjes, die hem inmiddels hadvan buiten open te trekken, net zoals
den bijgebeend. In die oude, plotselinbij heel veel voordeuren in die tijd, dus
ge verdwijntruc trapte ik natuurlijk niet
waarom ze nou eigenlijk precies ook
en dus bleef ik nog een poosje op mijn
nog iedere keer als zij thuiskwamen zo
veilige plek in het donker liggen totdat
keihard Oe-hoi! moesten roepen Hun
de kust volgens mijn inschatting echt
oerkreet weerklonk in ieder geval altijd
veilig was. Geen idee hoe lang precies
luid in ons portiek als ware het om
ik daar nog heb gelegen: een half uur
voortdurend hun territorium te bevesEen uur Toen ik mij uiteindelijk weer
tigen) mijn broer en mij bij onze eerste
uit de kelder waagde kon ik echter
kennismaking buiten op straat.
inderdaad weer veilig op huis aan, en
Straatvechten Eh, nou nee, we kunnen
hoe dan ook was het wel weer een heel
wel judo, probeerden we nog zo stoer
goede les voor me geweest: blijf altijd
mogelijk (onze vader, een uitblinker in
rennen, desnoods tot je er bij neervalt.
alle sporten waaraan hij in zijn jeugd in
Maar terug naar het SinIndi had gedaan,
terklaasfeest. Hoe zat het
van voetbal, bokeigenlijk met de Sinterklaassen en zwemmen,
surprises op zo’n avond Tsja,
tot motorracen en
om die een dieptepunt van de
speedbootracen,
avond te noemen is nog teveel
zou zeker trots op
eer; wanstaltig is een betere
ons zijn). Nou, in
benaming voor de reeks in- en
Den Haag moesten
intrieste cadeautjes van een
we toch echt kunpaar dubbeltjes tot ma inen straatvechten
maal een kwartje (de meeste
hoor, en hup, daar
mensen hadden in die tijd
werden we pardoes
ui e s i t e aa i
i
gewoon erg weinig geld te
ge
in de struiken met
di
e
i
g
ela
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besteden en ieder dubbeltje
brandnetels voor
werd door de meeste mensen
ons huis geslinecht een paar keer omgedraaid), die
gerd. Een wijze les: we waren allebei
zonder uitzondering maar wel met
overduidelijk helaas niet in de wieg
enorm veel fantasie en enthousigelegd voor vechtersbaas (sorry, Pap),
asme verstopt en gepropt waren in
en moesten ons vege lijf in het vervolg
meters plakband, stapels kranten, hele
dus op andere manieren zien te redden,
brokstukken vette klei, gedrochten
zo wisten we nu. Wie niet sterk is moet
van papiermaché, grote uitgeholde
slim zijn, of in ieder geval snel, en dus
winterpenen of volledig dichtgetimheb ik toen vaak, laf maar wel wijsemerde, houten bouwwerken die helaas
lijk, razendsnel het hazenpad gekozen.
met geen mogelijkheid meer open te
Een keer echter kon ik rennen wat ik
krijgen waren. Kon je na een paar uur
wilde maar bleef mijn achtervolger
vergeefs proberen je surprise open te
hardnekkig achter mij aan hollen om
krijgen zelfs naar die armzalige ballmij eens ink te grazen te nemen.
point of goedkope prul van een piek
Waarom Geen idee, maar veel meer
nog uiten. In soortgelijke gedrochten
dan allicht een misplaatste, bijdehante
staken we met Kerst op een middag
opmerking van mij tegen de verkeerde
enthousiast maar weinig kunstzinnig
jongen op het verkeerde moment op
wat dennentakken en kaarsen en die
de verkeerde plek, kan het niet zijn genoemden we thuis dan apetrots kerstweest. Hoe het ook zij, die jongen kon,
stukjes; onze moeders, tantes en oma’s
helaas voor mij, nog een stuk harder
waren er hoe dan ook altijd zichtbaar
hollen dan ik, en na een paar straten
wat blij mee.
begon hij dus ook beangstigend op
mij in te lopen. Daarop besloot ik, met
steken in mijn zij van het rennen, en
in paniek, dan maar plots af te wijken
van mijn voorgenomen vluchtroute, en
verstopte ik me in een donker gangetje
met kelderbo en onder een atgebouw.
Hartstikke stom natuurlijk: niet alleen
had ik zelf in een klap mijn voorsprong
teniet gedaan, maar ik kon ook meteen
geen kant meer op. En terwijl dat
e e sei e met lagge ee a de
allemaal razendsnel door mijn hoofd
aa dig ede aa mee e ee i sig e
ale
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eitje arweitje
Het ongetwijfeld nog steeds
vele mensen bekend in de
oren klinkende Heitje voor
Karweitje was natuurlijk een ander jaarlijks
terugkerend hoogtepunt
in het leven als padvinder.
Wie dat ooit verzonnen
heeft was een genie en een
sadist in een want hoe kom je er op
duizenden kinderen eerst vrijwillig
voor een kwartje per karweitje allerlei
huishoudelijke rotklusjes op te laten
knappen bij jan en alleman, soms
met gevaar voor eigen leven, om hen
vervolgens hun zuurverdiende zak
duppies en kwartjes zonder pardon
weg te laten geven aan Het Goede
Doel, wat dat ook mocht zijn. Toch
gingen we er altijd vol goede moed
de straten van onze wijk voor op, alle
huisdeuren langs, portieken in, portieken op, en nooit kwam het zelfs maar
in ons op om niet al onze zuurverdiende dubbeltjes en kwartjes trots tot
de laatste cent in te leveren, wat niet
alleen kwam doordat wij zo gezagsgetrouw waren, maar bovenal omdat
Heitje voor Karweitje, in ieder geval
bij onze horde, was verworden tot een
onvervalste wedstrijd wie er het meeste
geld kon ophalen met zijn karweitjes
(net zoals de jaarlijkse Duinenmars
bij onze horde ook was verworden tot
de Duinenrace die door ons, geheel
tegen de geest van de Duinenmars in,
en tot ergernis van de meeste andere
deelnemers, in snelwandeltempo werd
afgelegd, of, liever nog, half hollend).
Dat was jaren achtereen een lange, magere jongen, die ook misdienaar was,
die ook nog gewoon aan het Heitje
voor Karweitje bleef meedoen toen hij
al lang niet meer op de padvinderij zat.
Dan zette hij, als enig overgehouden
ofﬁci le stuk padvindersuitrusting,
gewoon zijn oude inmiddels te kleine
padvinderspetje op, en ging daarmee
weer als een wervelwind de hele wijk
door. Hierbij schroomde hij ook niet
om een dag eerder te beginnen dan
Heitje voor Karweitje ofﬁcieel van
start ging, en dus was de wedstrijd
eigenlijk al beslist voor die goed en
wel was begonnen.

Uiteraard deed zijn
inspirerende voorbeeld ook anderen
volgen waardoor er voor de gewone
gezagsgetrouwe padvinders zoals ikzelf op den duur steeds moeilijker nog
karweitjes te vinden waren in de wijk.
Gelukkig had ik nog de mazzel dat er
alleen al in mijn straat nog vier andere
ooms en tantes woonden om bij langs
te gaan, maar vaak waren zij juist de
lastigste en gierigste mensen om een
karweitje voor te doen, of ze hadden
thuis zo’n akelig, gemeen, klein keffertje dat altijd zo’n angstaanjagend
kabaal maakte als je aanbelde dat ik
me meestal snel weer uit de voeten
maakte, bang als ik toen nog gewoon
was voor alle vervaarlijk blaffende
honden. Veel meer dan een gulden of
vijf zal ik toen trouwens nooit met
mijn karweitjes hebben opgehaald,
tegenover de dertig of veertig gulden
van de winnaar, wat echt een ink bedrag was in die tijd. Toch krijg ik elke
keer als ik zo’n echte ouderwetse koperen deurknop in een portiek zie nog
steeds de neiging die eens een inke
beurt te geven met een poetsdoek,
maar ja, wie geeft mij daar nu nog een
heitje voor Welke portieken worden
nu trouwens nog door de portiekbewoners zelf schoongemaakt Welke
straatstoepjes worden nu nog door de
bewoners zelf schoongeveegd We
leefden toen, en leven nu, in volstrekt
andere werelden.
In De Oud-Hagenaar 2 van 2 januari
a.s. wordt dit verhaal vervolgd. Dan
staan de belevenissen op het padvinderskamp centraal, het hoogtepunt van
het jaar.

Arthur Gelink

a gelink hotmail.com
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r p ui !
1 , 11 of 1 januari
Cursus ‘Weet wat je besteedt’
In deze gratis cursus van de gemeente Den Haag leert
u beter met uw geld om te gaan. Over uitgaven die
moeten en die mogen; besparen; budgetteren; een
overzicht maken van inkomsten en uitgaven; post en
thuisadministratie bijhouden; omgaan met reclame en
koopverleiding.
Alle Haagse burgers kunnen meedoen. U moet wel
voldoende Nederlands spreken, schrijven en lezen.
Hebt u een partner, volg de cursus dan samen. De
cursus bestaat uit 7 lessen en een terugkomdag na 2
maanden.
Achterzijde Gemeentelijke Kredietbank, Lombardstraat
3, startdata 10, 11 en 12 januari, zowel ’s middags
(13.00-15.30 uur) als ’s avonds (19.00-21.30 uur).
Deelname en cursusmateriaal zijn gratis. Aanmelden: bij het Advies- en informatiepunt in een van de
stadsdeelkantoren.

rijdag 1 januari
Cursus kunstgeschiedenis
‘ eiden Centraal 189 -199 ’
Twaalfdelige cursus over kunstenaars die een
belangrijke rol hebben gespeeld in het artistieke
leven van Leiden en omgeving, zoals Menso en Harm
Kamerlingh Onnes, Floris Verster, J.J.P. Oud, Theo van
Doesburg, Chris Lebeau, Jan Wolkers, Fer Hakkaart en
Justus Donker.
Theater Branoul, Maliestraat 12, vrijdagochtenden van
10.00 tot 11.30 uur, deelnamekosten € 120,-, inclusief
map met artikelen. Belangstellenden mogen een
gratis proefles volgen. Aanmelden of informatie: Anne
Marie Boorsma, Kersengaarde 83, 2272 NB Voorburg,
telefoon (070) 382 21 30,
e-mail annemarieboorsma@gmail.com
of www.annemarieboorsma.nl.
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januari

ratis proeflessen
nordic wandelen
Voetbalvereniging S.V. Loosduinen biedt al 7 jaar onderdak aan groepen nordic wandelaars van 50 jaar en
ouder. Elke vrijdagochtend lopen zij 1 uur onder deskundige begeleiding. Nordic wandelen is multitasking;
u verbetert buiten in de natuur uw conditie en dus uw
gezondheid, en ondertussen hebt u tijd en energie
voor een gezellig praatje. Nieuwsgierig? Kom gerust
tweemaal gratis en vrijblijvend kennismaken. S.V.
Loosduinen zorgt voor de begeleiding, de stokken en
koffie of thee. Kantine van S.V. Loosduinen, Sportpark
Madestein, Madesteinweg 17, twee groepen, om 9.45
uur en om 11.00 uur. Informatie: svloosduinen.com/
nordic-walking/.

aterdag 14 januari
Winterfeest
Het Centrum voor Transcendente Meditatie in Wassenaar viert zijn traditionele Winterfeest. Iedereen is
in de gelegenheid eens met dit centrum en de vele
activiteiten kennis te maken. Bloemcamplaan 2, Wassenaar, 14.00-17.00 uur, entree gratis.

robeer een instrument
Het Koorenhuis begint met oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’ voor mensen die muziek willen maken
maar nog niet weten wat, hoe of met welk instrument.
U kunt kennismaken met instrumenten of aan de slag
met uw eigen stem. Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27, 13.00-15.00 uur, deelnamekosten € 12,50
per workshop. Zaterdag 14 januari: workshops gitaar,
slagwerk, contrabas, piano en saxofoon spelen. Op de
zaterdagen daarna: accordeon, viool, klarinet, djembé,
luit, cello, piano, blokfluit en close harmony zingen.
Aanmelden: mail uw naam, adres, telefoonnummer(s),

50PlusReizen
tegen
BetaalbarePrijzen
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geboortedatum en de workshop van uw keuze naar
jackvanderhulst@koorenhuis.nl. Inlichtingen: Koorenhuis, tel. (070) 707 17 22, www.koorenhuis.nl.

aterdag 14 jan.
ouw stad

9 feb.

mijn stad

Een klein leger van middelbareschoolleerlingen heeft
de afgelopen maanden Haagse ouderen geïnterviewd.
Voor de leerlingen was dit een maatschappelijke stage
waardoor ze hun omgeving op een andere manier leren kennen én actief bijdragen aan de samenleving. De
leerlingen interviewden de ouderen over democratie
en burgerschap, cultuur, onderwijs, sport, ex-koloniën, internationale stad, de Tweede Wereldoorlog,
economisch leven en koninklijke stad. Zij vroegen de
ouderen ook naar foto’s daarvan. Een tentoonstelling
brengt de mooiste foto’s van de spoorzoekers bijeen,
samen met de bijbehorende verhalen van de ouderen
en aangevuld met materiaal uit het Haags Gemeentearchief. Haags Informatie Centrum, Stadhuis, Spui 70,
werkdagen 7.00-19.00 uur, donderdag tot 21.00 uur,
zaterdag 9.30-17.00 uur, toegang gratis.

ondag 1 januari
aagse azz Club
Haagse Jazz Club Sessionband met gelegenheid tot
meejammen, dus neem uw eigen instrument mee.
Ruime dansvloer aanwezig! Crowne Plaza Promenade
Hotel, Van Stolkweg 1, 14.30-17.30 uur. Entree €
9,-, goede parkeergelegenheid, parkeren eerste 4 uur
gratis.

rijdag

Cursus tai chi
Tai chi is een eeuwenoude bewegingsleer. Deze
kenmerkt zich door zachte, beheerst uitgevoerde
bewegingen die heilzaam zijn voor gezondheid en
concentratievermogen en die reumatische klachten
en stress kunnen helpen verminderen. Wijkcentrum
Bouwlust, Eekhoornrade 215, 14.00-15.00 uur. Inlichtingen of inschrijven: Fred Abdoel, tel. 06 13 18 16 64,
e-mail fredabdoel@planet.nl.

rij.

zon.

ationale

jan.

ezondheidsbeurs

De grootste consumentenbeurs op het gebied van
gezondheid en een gezonde leefstijl, voor jong en oud.
Met vier thema’s: Medisch, Eten & Drinken, Sport
& Wellness en Verzorging. Gezondheidstesten, de
nieuwste gezonde leefstijltrends en nieuwe ontwikkelingen zoals het UMC Utrecht Paviljoen, het Allergie
Paviljoen, de Opblaasbare darm, de QLF-D camera en
het Gezondheidsplein. Jaarbeurs, Utrecht, dagelijks
10.00-17.00 uur, toegangsprijs aan de kassa € 12,50.
Informatie: www.denationalegezondheidsbeurs.nl.

ondag

januari

aagse azz Club
Optreden van de Dixie Dandies. Ruime dansvloer aanwezig! Crowne Plaza Promenade Hotel, Van Stolkweg
1, 14.30-17.30 uur. Entree € 9,-, goede parkeergelegenheid, parkeren eerste 4 uur gratis.

ante ien

U HA D A
MA
childerijen uit de e en 20e eeuw
Galerie Ridderkerk (op afspraak)

Tante Lien, alias Wieteke van Dort, treedt op op het
tennispark Houtrust. Eten en dansen staan centraal!
Tennispark Houtrust, Laan van Poot, 15.00 uur, entree
€ 10,- in de voorverkoop en € 15,- aan de deur. Reserveren via e-mail: koempoelanvantantelien@gmail.com.

A IS

januari

ele oon 0 101 3581

eld je aan voor een
DUI bij BA ACUDA

A UA I

pen dag bij duikvereniging

1

. .v. .Baracuda.

eer info over:
Duikcurussen, Duiken in binnen- en buitenland, en overige
activiteiten van Baracuda.

Informatie en aanmelden op WWW.BA ACUDA.I
- advertorial -

Carwash Scheveningen
start met Seniorendagen
igenaar Dave eijburg vertelt trots dat hij op dit idee is gekomen
omdat ze veel complimenten ontvangen over hun werkwijze.
Carwash Scheveningen start met seniorendag. Eigenaar Dave Meijburg vertelt trots
dat hij op dit idee is gekomen omdat ze veel
complimenten ontvangen over hun werkwijze.
Vooral de ouderen vinden het zeer plezierig
om hun auto bij ons te laten wassen. Zij
vinden dat we nog de ouderwetse aandacht
en vriendelijkheid bieden, en dat ze niet als
een nummer beschouwd worden. Door de
zeer uitgebreide voor- en nazorg is de auto
ook echt schoon. Ook als men liever niet in de
auto wil blijven zitten tijdens het wasproces,
zorgen de wasboy’s er voor dat de bestuurder

uit kan stappen. Op zaterdag 31 december
2011 startte Carwash Scheveningen met haar
seniorendag, en deze zal vervolgens elke
zaterdag er na plaatsvinden. De senioren
55+ krijgen als introductie tegen inlevering
van de kortingsbon 50% korting op alle
wasprogramma’s. Daarna zullen de senioren
55+ altijd 30% korting ontvangen op de
wasprogramma’s. Carwash Scheveningen
bevindt zich aan de Zwolsestraat 424 naast
het onbemande benzinestation van Tinq en
naast de parkeergarage Scheveningen Bad.

Kortingsbon arwash
wolsestraat 4 4
Scheveningen
el. 7 -7 6 64

egen inlevering van deze
bon op de seniorendagen
ontvangt u op alle
wasprogramma’s
bij Carwash
Scheveningen eenmalig:

www.carwashscheveningen.nl



heveningen

orting
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neel ij en
spe iaal v r seni ren
Cultuurmenu
geldt niet bij
zorgindicaties
Woej verzorgt inmiddels al ruim
een jaar mooie culturele programma’s voor -plussers uit
eidschendam en oorburg. Dit
Cultuurmenu
is een cultureel all-inpakket, inclusief bus
vervoer van en naar huis voor
de deelnemers. et is bedoeld
voor ouderen die bijvoorbeeld
niet meer zo goed ter been zijn,
die geen zin hebben om alleen
te gaan of die niet in het donker
over straat durven.
Sinds najaar 2010 hebben al zo’n 0
ouderen genoten van Cultuurmenu 55 .
Onder hen waren geluiden te horen als
‘Ik kom nu eindelijk weer eens bij een
voorstelling’, ‘Heerlijk dat ik word
vervoerd’ en ‘Hier ben ik nou nog nooit
geweest’. En in 2012 wordt dit gewaardeerde aanbod verdubbeld. Daardoor is
er ongeveer elke twee maanden iets te
doen voor 32 ouderen i.p.v. 16.
In februari en maart biedt Cultuurmenu
55 bijvoorbeeld muzikale programma’s
met Leoni Jansen en met Lenny Kuhr
(zie foto), de komedie ‘Buigen voor
Oranje’ van Nel Kars, gesitueerd rond
kroonprinses Juliana’s achttiende
verjaardag, twee Cinema Plus -ﬁlms
‘Le ils de l’ picier’ en ‘ rida’ en een
interactief programma met Christiaan
Huygens in de hoofdrol.
De locaties zijn de theaters Camuz en De
Tobbe en Huygensmuseum Hofwijck.
Een uitgebreide beschrijving van het
programma is te vinden in de folder die
verkrijgbaar is in de gemeentelijke servicecentra, wijkcentra (o.a. van Woej),
bibliotheken etc.
Of kijk op www.woej.nl.
De deelnamekosten zijn ma imaal
60,- voor een menu van vier activiteiten (voor Ooievaarspashouders ma imaal 3 ,-).
LET OP! Inschrijven, met de bon in de
folder, kan nog tot 16 januari! Bel voor
meer informatie op werkdagen tussen
.00 en 11.00 uur de Seniorenbellijn van
Woej, tel. 3 7 10 .

Bij het heater aan het Spui hebben ze een boontje voor senioren.
omend voorjaar wordt er de actie oneelkijker Senior georganiseerd. egen een scherp tarief zit u op de eerste rij bij een
flink aantal voorstellingen, en dat niet alleen. n speciaal voor u
organiseert het theater inleidingen en voor- of nabesprekingen.
U maakt kennis met acteurs, regisseurs, dramaturgen, theaterrecensenten en toneele perts. ortom, u krijgt een kijkje in de
keuken van het theater.
Meedoen aan de actie ‘Toneelkijker
Senior’ kan om heel verschillende
redenen. Sommige deelnemers zien het
als een mooie kans om geregeld lekker
naar het theater te gaan. Anderen doen
het omdat dat ook nog eens voordelig
is. Een veel gehoorde reactie is daarnaast dat het gezellig en interessant is:
samen met andere ge nteresseerden een
voorstelling zien en daar dan gezamenlijk over napraten.
Ietsje meer
En: als toneelkijker komt u meer te
weten dan andere bezoekers. Als u de
inleiding of het nagesprek bijwoont,
steekt u het nodige op over toneel en
de voorstelling. In de eerste bijeenkomst legt een e pert bijvoorbeeld
de kunst van het toneelkijken uit
(interessant voor zowel beginners
als gevorderden). En omdat u binnen
relatief korte tijd veel ziet, ontwikkelt
u ook uw eigen smaak verder. Kortom:
er zijn volop redenen om deel te nemen
aan dit succesvolle project.
Deelnemen
Het project Toneelkijker Senior duurt
van januari t/m mei 2012. Voor slechts
10,- per maand ziet u dan vijf voorstellingen. Ge nteresseerd U kunt zich
opgeven via het e-mailadres toneelkijkersenior@theateraanhetspui.nl.
Daarna ontvangt u van het theater een
bevestiging met alle instructies. Nadat
u het deelnamebedrag hebt overgemaakt, krijgt u op de eerste bijeenkomst in één keer alle toegangskaarten.

n

Eén week voor elke voorstelling krijgt
u via e-mail bericht met wie er een
voor- of nabespreking is georganiseerd.
Als u een keer verhinderd bent, mag
u uw kaarten altijd aan iemand anders
doorgeven. Wilt u iemand meenemen
naar een voorstelling, dan betaalt uw
introducé slechts de helft van de normale prijs. Overigens: het Theater aan
het Spui beschikt over voorzieningen
voor rolstoelgebruikers.
Na iedere voorstelling vraagt het Theater aan het Spui u een korte vragenlijst
over de voorstelling in te vullen; een
soort recensie. Na a oop van het
seizoen kiezen de kijkers de beste
voorstelling tijdens een feestelijke jurybijeenkomst. Het project omvat deze
eerste maanden van 2012 de volgende
voorstellingen:
rijdag 1 januari
Carver – ‘Slappe was’ Over twee
mensen die alles zeker weten, omdat ze
aan alles twijfelen. Carver onderzoekt
steevast een onderwerp vanuit het
fysieke en het visuele, waarbij de
humor kenmerkend is. Dit gezelschap
is gespecialiseerd in de uitvergroting
van klein menselijk leed tot lichtabsurdistische proporties.
Donderdag 9 februari
Golden Palace – ‘De Vriendin van
Harry’ Dankzij internet heeft Harry
eindelijk een vriendin. Hij nodigt zijn
beste vrienden Dick en Tom uit om met
haar kennis te maken. Tot hun grote
verbijstering is de vriendin echter een

es
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levensechte pop. Toch behandelt Harry
haar als een vrouw van vlees en bloed.
Golden Palace laat in zijn energieke,
humoristische voorstellingen herkenbaarheid en vervreemding hand in
hand gaan.
aterdag 17 maart
Theaterproductiehuis Zeelandia
– ‘KING, sweet KING’ Met zijn
ondernemingsgeest, temperament en
vechtlust weet een bakkerszoon uit
Zeeuws-Vlaanderen de kleine familiezaak van zijn vader uit te bouwen
tot een grote biscuit- en snoepfabriek.
Tijdens de oorlog legt een bombardement de hele fabriek in as. Wanneer
de stamvader zich terugtrekt uit het
bedrijf, leidt de opvolgingskwestie
tot spanning binnen de familie. In
opdracht van Theaterproductiehuis
Zeelandia schreef Paul Pourveur met
‘KING, sweet KING’ een stuk dat is
ge nspireerd door een van de meest
succesvolle Zeeuwse industri len en
zijn familie-imperium. Een geschiedenis met een knipoog naar ‘King Lear’
van Shakespeare, hét toneelstuk over
macht en opvolging.
rijdag
april
Theatergroep Suburbia – ‘3 leven’

stelli g i

In ‘3 Leven’ vertelt asmina Reza
het verhaal van het echtpaar Sonja en
Henri. Sonja is een succesvolle zakenvrouw, Henri een minder succesvolle
sterrenkundige. Ze staan aan het begin
van wat een gewone avond lijkt te
worden. Totaal onverwacht staat er
dan belangrijk bezoek voor de deur.
De ijskast is echter leeg en zoonlief
jengelt om een koekje. Wat volgt is
een hilarische avond over het menselijk tekort. De steeds terugkerende
vraag in het toneelwerk van asmina
Reza lijkt: hoe te leven In ‘3 Leven’
is niets wat het lijkt.
Woensdag
mei
Orkater / Via Berlin i.s.m. Ragazze
Kwartet – ‘Vanaf nu heet je Pjotr’ In
een land waar mannen oorlog voeren
en vrouwen aan de zijlijn staan,
gebeurt er in een klein naaiatelier iets
waardoor alles begint te schuiven. Een
van de naaisters wordt door waanzin
overmand en lijkt alle greep op de realiteit te verliezen. De anderen voelen
zich gedwongen het heft in eigen hand
te nemen; stilzwijgend, ogenschijnlijk
onschuldig, maar met brute standvastigheid. Via Berlin ontwikkelt muziektheater met eigen teksten en muziek uit
het klassieke wereldrepertoire.

ens rens verdu eld in

De veelbesproken inkomensgrens voor sociale huurwoningen blijft ook in 1
van kracht. Wie per jaar meer verdient dan een bepaald grensbedrag, komt niet
in aanmerking voor een sociale huurwoning.
In 2011 was dit grensbedrag
33.614, maar voor 2012 is het
opgetrokken naar 34.0 5.
Indicatiestelling
En er is nog iets veranderd:
sinds 1 januari jl. is deze

regel niet meer van toepassing op personen die zorg aan
huis krijgen vanwege ziekte
of handicap. Het gaat dan om
mensen met een bepaalde zorgindicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De indicaties die in aanmerking komen zijn: persoonlijke
verzorging, verpleging of
individuele begeleiding met
speciﬁeke leveringsvoorwaarde “volgens afspraak en
direct oproepbaar”, “voortdu-

rend in de nabijheid” en “24
uur per dag aanwezig”. Door
deze wijziging van de regels
kunnen personen met zulke
indicaties niet meer worden
meegerekend bij het bepalen
van de inkomensgrens. Zij
kunnen zo dus gemakkelijker een sociale huurwoning
toegewezen krijgen. Eenzelfde uitzondering gold al bij

toewijzing van een woning
op grond van de AWBZ of
bij integrale levering van
wonen en zorg op basis van
een inkomensafhankelijke
bijdrage.
Maar: voor ouderen en gehandicapten met een lichtere
indicatie blijft de inkomensgrens wél bestaan.
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De Boerenbonthal,
al meer dan 50 jaar “Voor al uw stoffen”:
Hollandse folklore stoffen, Interieurstoffen, Modestoffen, Technische stoffen,
Ongebleekt katoen, Feest- en Carnavalsstoffen, Theaterstoffen, Brandwerende
stoffen, Gordijnstoffen, Meubelbekleding, Decoratiestoffen, Brabants bont,
Buitenstoffen, Baby- en Kinderstoffen, Quiltstoffen, Imitatiebont,
...en nog zo veel meer
Wij leveren graag service en hebben altijd scherpe prijzen! Ook maken wij uw
gordijnen, kussens, lakens, tafelkleden, servetten e.d. en bekleden uw bank op
vakkundige wijze. Kunt u de stoffen niet zelf ophalen? Wij versturen uw stoffen
naar ieder adres.

Haus am Kurpark ***
Annie en Stefan wensen U allen
een gezond en gelukkig 2012

D-56841Traben-Trarbach

De Boerenbonthalstoffen
Papestraat 29, 2513 AV Den Haag, 070 - 3628186
Alle dagen geopend, www.boerenbonthal.nl, denhaag@boerenbonthal.nl

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

Het Pantalonhuis aan het Almeloplein 27 is heropend!

Bel nu:
070-388 42 81

Al meer dan 50 jaar
Uw vertrouwde adres voor betaalbare Herenmode
ok dit najaar kunt U bij ons weer terecht voor uw wintergar
derobe. n ons uitgebreide Assortiment vind U onder andere
pijkerbroeken van het merk rangler
verhemden vanaf . 5
Pantalons voor 6 . 5 in alle maten
winterjacks vanaf . 5
atoenen broeken vanaf 5 , 5
ruien en overhemden tot en met maat 5
complete kostuums vanaf . 5

en natuurlijk nog veel meer!
Graag heten wij U welkom in ons vernieuwde Pand
op een vertrouwd adres:
Almeloplein 27
2533 AB Den Haag
070 3080080
Maandag van 13:00uur t/m 17:30uur
dinsdag t/m vrijdag 9:00uur t/m 17:30uur
zaterdag van 9:00uur tot 17:00

Heeft u last van
rug-bekken-heup klachten?
ent u al ge eest ij u
uisarts de ort opeed
de neuroloog de internist de uroloog de g nae oloog
de anueel arts o t erapeut ee t u de rugs ool gevolgd
doet u aan tness He t u ondan s alles nog la ten
Herkent u een van de volgende klachtenpatronen:
age rugpijn ij et e enge ri t so s uitstralend langs de e enrand o naar de onder ui de lies o de eup
au elij s unnen o draaien in ed o onverdraaglij e pijn ij
opstaan o lopen Kan oesten en nie en uiter ate pijnlij ijn
2 ijn van de ri en ast langs de ervels naar et e enge ri t
rij t u regel atig et
u
and langs de rug Ko t u oeilij uit een diepe stoel o ee t u oeite et gaan staan
oet u so s uit ed ruipen op anden en nie n He t u pijn in de lies en aan et ovenste
deel van et een Kunt u et este liggen op u rug o op de ij et opgetro en nie n
He t u pijn in de ilspleet so s uitstralend naar de a ter ijde van et oven een ij een vol
gevoel in de dar en ijn in de e en ode
ij annen vooral ij re top itten
He t u oeite et lang itten pijn toena e in de il ij een euvel o duin oplopen
eleens
ra p in de ilspier ij e
en in oud ater ijn in de oven il ij et eilig een o juist
ij et it een et eilig een en eer naar de eup O is er so s et gevoel o een spij er
in de il it
5 He t u pijn in de il uitstralend via de ij ant van et een de nie en et onder een naar
de en el O juist eer aan de a ter ijde van de il et oven een en de uit Hin t u
een eetje ij lopen
ordt u a er van de pijn en rolt u dan naar de andere ijde s gaan
staan een pijnlij e e eging
He t u pijn a ter de eup uitstralend naar et e enge ri t et so s uitstraling naar de
oven- a ter ijde van et een oene end et itten staan en lopen
as er ij ontstaan
van de pijn spra e van je el opvangen ij een val o daar ij plotseling op een een draaien
o
et even i t te e aren ijn er oo tintelingen in et een de uit en voet
s er diepe euppijn et uitstraling tot de nie s er pijn aan de uitenvoor ijde van et
oven een er indert de pijn snel lopen o ge a elij op de ij liggen Helpt stre en van
de eup tegen de pijn

Uw vakantie adres
aan de Moezel

6-daags luxe verwenarrangement
bij aankomst fruit en sekt op de kamer
5 x logies/ontbijt, 5 x diner, incl. wijn
1 x bootreis naar Bernkastel vv.
1 x Kaffee mit Kuchen
1 x stadstour door Cochem
1 x wijnproeverij, incl. wijncerti�icaat

Dubai Jewellers 316 B, Den Haag
www.dubaijewelllers.nl

€ 349,-pp. obv. 2 p.kamer

isselende dags

otel voor

Dagelij s van 00 tot 10 00 uur
Ko e
a e voor
an aandag t
aterdag tussen
1 00 uur en 1 00 uur Happ Hour
meer info en mogelijkheden:

0049 6541 819820
info@moezelmosel.nl
www.moezelmosel.nl

Geen vervoer? Informeer naar onze
Seniorenreizen. Wij kunnen U ophalen.

egel atig isselende -gangen
enu s vana
pparte rui te voor
eesten en partijen
eopend van

00 uur t

21 00 uur

e av rn n
h anple n
el
-

1

oor de e en nog andere la tenpatronen ijn in on e pra tij goede oplossingen e end atuurlij unnen ij niet alles op lossen en et ene patroon vraagt eer tijd dan et andere aar
vaa e en ij goede resultaten in relatie orte tijd Hee t u nog vragen o ilt u een a spraa
a en
unt ons erei en op et nu
er 0 0- 5 510

J.C.L.K.vanWelij-Fysiotherapie
Boreelstraat15,2582TWDenHaag,
Telefoon:0703545109
info@praktijkvanwelij.nlwww.praktijkvanwelij.nl

Nieuw:behandeling
CarpaalTunnelSyndroom

ALTIJD DE BESTE PRIJS
VOOR LOOP- SLOOP EN SCHADEAUTO’S!
BEL BENNY REUVERS: 06 24 89 20 17
NOORDERHAVENWEG 2, 4004 JX TIEL I TEL: 0344 - 63 37 41 I INFO@AUTOREUVERSTIEL.NL I WWW.AUTORECYCLINGREUVERS.NL

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:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

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

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Iedere uitvaart uniek
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De media staan bol van de dreiging dat gepensioneerden vooral in 2013 het kind van de rekening worden. Pensioenfondsen zouden dan door hun slechte dekkingsgraden verplicht worden
de ingegane pensioenen te korten (minder uitkeren per maand in euro’s dus!). Schrale troost: het is nog lang niet zover. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl

ortingsdreiging in

1 voor gepensioneerden

“Veel pensioenfondsen staan er zo slecht voor dat ze in 2013 vermoedelijk moeten korten. Bij mijn
fonds wordt nu al gesproken over een afstempeling van mijn pensioen van 7 tot 8 procent. Dat is fors,
maar toch ben ik niet van plan er een boterham minder om te eten”, schrijft ons een lezer met een
redelijk aanvullend bedrijfspensioen op de AOW.
Het blijft natuurlijk kofﬁedik kijken, maar
als de rente niet oploopt en de aandelenbeurzen zich niet spectaculair herstellen,
zal het grootste deel van de gepensioneerden per 1 januari 2013 hun bedrijfspensioen met ma imaal 10 procent gekort
zien worden, terwijl veel pensioenen nu al
stilstaan, want daarop – op enkele goeddraaiende fondsen na – wordt al enkele jaren geen in atievergoeding meer gegeven.
Vergeten wordt wel eens dat de nog
werkenden vergelijkbaar worden gekort.
Het verschil is dat zij dat pas merken als
zij met pensioen gaan en nog lang genoeg
kunnen doorsparen om de eventuele
teruggang goed te maken. De mogelijke
korting vanaf volgend jaar op de ingegane
bedrijfspensioenen lijkt dramatischer
dan het in werkelijkheid is, hoewel
genoeg oudere lezers van deze krant het
‘schandalig’ zullen vinden. Hoe hoger het
pensioen, hoe hoger het bedrag dat wordt
ingeleverd.
Velen zullen dat niet leuk vinden, maar je
kunt ook zeggen: hoe hoger het pensioen,
hoe meer men het kan lijden. Vandaar de
opmerking van een relativerende lezer,

aan het begin van dit stuk, dat hij ‘er geen
boterham minder om zal eten’.
Slechter af
Bovendien zullen vele anderen in ons
land, met de voortgaande bezuinigingen
op onder meer zorg, cultuur, persoonsgebonden budget, sociale uitkeringen en
kinderopvang, verhoudingsgewijs in hun
koopkracht vaak slechter af zijn. Dan hebben we het niet eens over de enorme klappen die gepensioneerden – die toch al veel
slechter af zijn – in Griekenland, Spanje,
Itali en Portugal te verduren krijgen.
De schrale troost voor de gepensioneerden
in ons land is dat hun AOW in stand blijft
en wél wordt ge nde eerd (vergoeding
voor de in atie). Het pensioen bestaat in
feite uit twee trappen: de AOW ‘van de
staat’ en het aanvullend bedrijfspensioen
dat werknemers samen met hun werkgevers in hun werkzame periode hebben
opgebouwd. We laten de eventuele derde
trap buiten beschouwing: het bij elkaar
geschraapte (li uide) eigen vermogen
waarop op z’n minst de laagste bankrente
wordt vergoed.

Nemen we iemand met AOW (een alleenstaande heeft circa 1000 euro netto per
maand) en ongeveer netto 500 euro aanvullend pensioen (het gemiddelde thans in
Nederland) dan betekent een e tra korting
in 2013 van 10 procent op het aanvullend
pensioen een koopkrachtverlies van ruim
3 procent op het totale netto inkomen.
Relativerend valt dat dus zeer mee. Heeft
iemand een bedrijfspensioen van pakweg
2000 euro (komt ook voor!), is het
mogelijke koopkrachtverlies in 2013 ruim
tweemaal zo hoog: 6,7 procent. Aanzienlijk méér, maar zoals de lezer stelt; met
zo’n inkomen hoef je er geen boterham
minder om te eten. Dan maar bezuinigen
op (overbodige ) lu e.
inder dramatisch
De voorbeelden tonen aan dat de eventuele afstempelingen in 2013 minder
dramatisch zijn dan ze lijken. Teveel op
de achtergrond verdwijnt ook de kans dat
het allemaal meevalt. In de eerste plaats
zullen de meeste pensioenfondsen in 2013
slechts enkele procenten op het pensioen
hoeven te korten als de zogenoemde dek-

rootste
pensioenfondsen
moeten korten

kingsgraden zo slecht blijven. Eventuele
premieverhogingen (van werknemers én
werkgevers; de CAO-onderhandelingen
daarover moeten nog van start gaan), het
oplopen van de rente (waarschijnlijk ook
van de in atie) en het verbeteren van de
aandelenportefeuilles hebben alle in de
loop van dit jaar invloed op de hoogte van
de korting, die pas in de laatste maanden
van dit jaar wordt vastgesteld.
Dus het kan allemaal nog meevallen. O k
tegenvallen! Maar dan heeft onze hele
samenleving een groot probleem en niet
alleen de gepensioneerden. In dat dramatische geval is onze ‘poldereconomie’
een groot goed. Tenzij sommige politieke
partijen zullen oproepen tot grote opstand.
Dan wordt de chaos compleet.

De vijftig grootste pensioenfondsen
van Nederland, die procent van de
Nederlandse pensioenpot uitmaken, moeten
in 2013 korten op de pensioenuitkeringen,
meldde Het inancieel Dagblad ( D) op
basis van eigen onderzoek. Bij de vijf
grootste pensioenfondsen ABP, Zorg en
Welzijn, PME, PMT en het pensioenfonds
voor de Bouw hangt zelfs een verlaging
van gemiddeld 7, procent in de lucht,
meldt de krant.
De gemiddelde dekkingsgraad van deze vijf
grootste fondsen in Nederland was volgens
het D in november 2,3 procent, waar
105 procent het vereiste wettelijk minimum
is. De pensioenfondsen die onder dit
minimum zakken, hebben herstelplannen
ingediend bij De Nederlandsche
Bank (DNB). Van de vijftig grootste
pensioenfondsen hadden er eind november
32 een dekkingstekort.
Volgens het D kunnen pensioenfondsen
tekorten compenseren door
premieverhogingen, versobering van
toekomstige pensioenen, bijstorting door de
werkgever of aanpassing van de regels voor
berekening van dekkingsgraden.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
rf- en
schenkingsrecht
egaat aan zoon
moet in testament
Als gescheiden alleenstaande heb ik vier
kinderen van wie één vrijgezelle zoon bij
mij inwoont. Hij is de minst draagkrachtige. Mijn onbelaste woning wil ik aan hem
in een legaat nalaten. De andere kinderen
hebben daar geen enkel probleem mee.
Kan een legaat vergeleken worden met
een testament? Of kan ik met een codicil
volstaan?
Een legaat (geldelijke waarden) moet
altijd in een testament worden beschreven.
Dat kan dus niet zomaar via het wettelijk
erfrecht. Een codicil gaat alleen over hoe u
uw uitvaart wilt doen en over de verdeling
van uw spulletjes , zoals huisraad. Geld
nalaten via een codicil kan dus nooit! Wij
raden u aan met een notaris in overleg te
treden zodat uw nalatenschap helemaal
volgens uw wensen wordt geregeld.
Misschien een vervelende opmerking: u
kunt ook niet helemaal vertrouwen op de
handelwijze van uw andere kinderen na
uw dood. Zodra iemand is overleden, ontstaat soms over delen van de nalatenschap
onenigheid tussen erfgenamen over hun

rechten. Dus u kunt dat maar beter zelf
van tevoren hebben geregeld.
Informatie opvragen
bij de notaris
Na het overlijden van mijn vader hebben
mijn moeder en broer een verklaring van
erfrecht bij de notaris laten opmaken.
Hierin ben ik natuurlijk ook opgenomen
als erfgenaam. Maar heb ik nu ook
recht op informatie over zijn vermogen
(mijn theoretisch erfdeel)? En kan ik bij
uitblijven van antwoord van mijn moeder
en broer bijvoorbeeld bij de betrokken
notaris de informatie opvragen?
Uiteraard moet de notaris, als er een
testament is, u als erfgenaam precies informeren hoe de nalatenschap is verdeeld.
Als het lang duurt, moet u de notaris
vragen hoe ver hij is. Is er echter slechts
sprake van het wettelijk erfrecht dan is
uw moeder automatisch de erfgenaam van
uw overleden vader en krijgen u en uw
broer een vordering op uw moeder totdat
zij is overleden.

amilierecht
Alsnog pensioen claimen van e
Het huwelijk van mijn zus is in 1988 door

de rechtbank ontbonden. Haar ex moet
haar sindsdien 650 gulden per maand betalen om in haar levensonderhoud te voorzien. Hij heeft tot op heden elke maand
die alimentatie betaald. Tijdens hun meer
dan twintig jaar durende huwelijk heeft
hij ook pensioen opgebouwd, dat hij sinds
vorig jaar krijgt. Nu wil zij weten of zij
recht heeft op een deel van het pensioen
van haar ex?
De e had in principe de mogelijkheid na
twaalf jaar van zijn alimentatiebetaling af
te komen. Dat is dus niet gebeurd en zo
heeft uw zus binnen wat er binnen is gekomen. De vraag is wat er in het vonnis en
eventuele echtscheidingsconvenant staat
over pensioenrechten. Want in principe
moesten indertijd ook al pensioenrechten
(zogenoemd) worden verevend . Dat
laatste houdt in dat de pensioenrechten
die uw zus tijdens de huwelijksperiode
zelf had opgebouwd verrekend moesten
worden met die van haar gescheiden
echtgenoot. Uiteraard niet met wat haar
e daarna heeft opgebouwd. Destijds kon
na pensionering nog op twee manieren
worden uitgekeerd: 1. de man betaalde een
deel van zijn pensioen aan zijn e -vrouw
als een soort verlengde alimentatie (heel
lastig en gebeurt dus tegenwoordig niet

meer) en 2. de vrouw kreeg op haar 65ste
een zelfstandig recht te geven van het
pensioenfonds of de verzekeraar.
Wij kunnen aan de hand van uw gegevens
niet nagaan wat bij uw zus het geval is.
Laat zij vooral eerst het echtscheidingsconvenant goed lezen en vervolgens
eventuele stappen ondernemen bij het
pensioenfonds, de verzekeraar of bij haar
e . En wellicht haar echtscheidingsadvocaat advies vragen.

A W en pensioen
‘Aanrechtsubsidie’
en partnertoeslag
Mijn man wordt in juni 2012 65 jaar. Hij
krijgt dan AOW en een bedrijfspensioen.
Wij komen met AOW, partnertoeslag en
pensioen per maand boven de 2500 euro
bruto. Ik neem aan dat we dan ook met 10
procent gekort worden op de partnertoeslag? Ikzelf word in mei 2012 62 jaar en
ik werk parttime. Mijn inkomsten zijn ongeveer 10.000 euro bruto per jaar. Als ik
stop met werken, heb ik dan recht heb op
de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’? Heeft
het dan nog zin te blijven werken?
Bij het bedrag aan gezamenlijk inkomen

dat u noemt, is er inderdaad sinds augustus
een korting van 10 procent op de toeslag.
Uit uw inschatting van uw jaarlijkse bruto
inkomsten begrijpen we dat u waarschijnlijk nog een toeslag zult krijgen, heel
ruw geschat enkele honderden euro s per
maand. Als u stopt met werken, houdt u
nog recht op de ‘aanrechtsubsidie’, de
hefﬁngskorting die de Belastingdienst
uitbetaalt als er geen inkomen is. Die ‘aanrechtsubsidie’ wordt over een hele lange
periode trouwens afgebouwd.
De vraag of je niet beter kunt stoppen met
werken als je partner een partnertoeslag
op de AOW, plus aanrechtsubsidie krijgt
hebben we al vele keren eerder behandeld
en onderbouwd. inancieel is het een stuk
ongunstiger en het positieve verschil met
blijven werken kan maandelijkse oplopen
tot honderden euro s. We hebben eerder
ook al geadviseerd dat het niet de vraag is
of het zin heeft om te stoppen, maar dat
het vooral ervan moet afhangen of men
nog plezier in zijn werk heeft en of men
het inkomen kan missen. Daar gaat u z lf
over!
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Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld
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‘ ullig ben ik al.
n daarom lees ik i a itweek’

wen. aboe, andalf, une unes, uziek pres, itweek, Aloha. Allemaal tijdschriften die zijn verdwenen. ammer. Want als je ze
las hoorde je er niet alleen bij maar zou je ook de wereld wel even verlossen van regenten, bemoeials, dwingelanden en andere politici.
Voor me liggen drie jaargangen van
Hitweek. Van maart 1 66 tot juni
1 6 . Niet helemaal compleet. Maar
wel bijna. Ik doe ze niet weg. Nog
voor geen goud. Want Hitweek heeft
me meer gevormd dan welk opvoedingssysteem, ouder of sympathieke
docent dan ook. Hitweek droeg bij
aan de ontwikkeling van een gezond
wantrouwen tegen politici en zakenlieden. Hitweek leerde mij om zelf
na te denken. Zonder overdrijving
kan ik wel stellen dat Julius Pasgeld
zonder Hitweek wat kleurloos tussen
de Bressen en de Bressers terecht was
gekomen.

Bekende namen
Al bladerend kom ik bekende namen,
rubrieken en strips tegen. Ik noem
er een paar. Zonder volledig te zijn.
Allereerst had je natuurlijk Marjolein. ‘Voor vraagstukken: Marjolein’,
stond er altijd op iedere eerste pagina.
Van het begin tot het einde zwaaide
ze de scepter over de ingezonden
brievenrubriek. Echte Haagse kenners
herkenden in haar Marjolein Kuijsten,
die tot 1 60 een keurig meisjesleven

sleet op het Haagse Dalton Lyceum
aan de Aronskelkweg maar daarna
dus om onnaspeurbare redenen terecht kwam op de zedenloze burelen
van Hitweek aan de Ale ander Boersstraat te Amsterdam tussen jongens
als Willem de Ridder en Peter J. Muller die bepaald niet van onbesproken
levenswandel waren. Het pleit voor
hen dat kwibussen zoals Andre van
der Louw (later burgemeester van
Amsterdam) en Jan Nagel (ook al
zo’n vreemde snuiter) nauwelijks
succes hadden bij hun pogingen om
Hitweek om te werken tot kaderblad
van jonge socialisten. Dat neemt
niet weg, dat Peter J. Muller in zijn
eigen Hitweek nummer 26 wel weer
kans zag zijn eigen singletje ‘Beter
langharig dan kortzichtig’ met op de
ipside het nieuwste nummer van de
Kinks ‘ ollower of ashion’ in een
Hollandse covering aan te bevelen.
Want je verzetten tegen de gevestigde
orde is één maar vriendjespolitiek is
van alle tijden.

De strip ‘Witje’
De strips in Hitweek waren eerst van

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

de toen 17-jarige Theo van den Bogaard. In latere uitgaven tekende hij
‘Witje’. En prachtig meisje met goudblonde lokken en ogen als meren die
niet konden jokken. Witje beleefde
avonturen van de meest uiteenlopende aard. En niemand verbaasde zich
erover, dat ze dat steeds deed zonder
ook maar een enkele draad aan haar
lijf. Later deed ook Evert Geradts de
strips en illustraties in Hitweek Wij
denken dan aan zijn onnavolgbare
‘Moe Koe’. Ook Evert Geradts kwam
van het Dalton Lyceum in Den Haag.
Bepaald onnavolgbaar was de rubriek
‘Dag Dokter’. Als je met je vragen
op het gebied van seks en drugs zelfs
niet bij de Nederlandse Vereniging
voor Se uele Hervorming durfde aan
te kloppen kon je wel bij ‘Dag Dokter’ terecht. Se was trouwens toch
al een geliefd onderwerp in Hitweek.
We denken aan de beroemde artikelen
‘Vlekken in de lakens’ van Hans Nip
uit maart 1 67 en aan ‘Het leuke van
neuken’ van Willem de Ridder uit
mei 1 73 (in Aloha, de opvolger van
Hitweek). Ook Phil Bloom, de eerste
bloterik op de Nederlandse tv, was

daarv r in de meest uiteenlopende
stadia van ontkleding al ruimschoots
vertegenwoordigd in Hitweek.
Hitweek noemde zichzelf een ‘vakblad voor twieners’. En dat was het
ook. Eindelijk geen gezeur meer aan
je hoofd over hoe het zou moeten.
Maar gewoon zoals het was. ‘Honk
honk, het is de bonk’, de eerste lichtshow in Nederland van Jeep van der
Bundt. Optredens van Winterswijk tot
Goes. En uit de ingezonden brievenrubriek: ‘Lullig ben ik al. En daarom
kees ik al jaren voor Hi Ha Hitweek’.
En een ander: ‘Wie zijn er nou hysterischer Wij bij een beatconcert of
onze ouwe lui bij een voetbalmatch ’
Of: ‘Vetkuiventijd in Heerenveen’,
een verslag uit de provincie.

opgrammofoon
Geadverteerd werd er wel in Hitweek.
Maar de reclame stond de aandacht
voor waar het om ging niet in de weg.
Voor puistjes (‘die vuile rotpukkels!’)
had je Jade (‘Huiddinges’). Melk was
‘voor de poes’. Crespa Chips heetten
‘Hippe muziekchips’. Salty Dog uit
de Haagse Vlamingstraat adverteerde

met wetlookbroeken in magenta en
parelgrijs en Hawai-shirts met korte
mouw. De Philitina popgrammofoon
was voor 4 , 5 gulden speciaal voor
de jeugd bij de erkende ‘platelaar’
verkrijgbaar.
En dan heb ik het nog eens over de
muziek gehad. Want Hitweek was
natuurlijk allereerst een muziekblad.
Met de nieuwste nieuwtjes over de
wereldbestormemde muziek van toen.
Zonder commerciele bijbedoelingen.
Stones, Zappa, Dylan, Beatles. Het
leukste echter, als je door die oude
jaargangen van Hitweek bladert, zijn
de namen van de bandjes waar je vijftig jaar lang niet meer aan hebt gedacht en ineens zegt: Tjezis, ja. Dat is
waar ook. Hu en de Hilltops. Lovin’
Spoonful. Cliff Bennet and the Rebel
Rousers. Dave, Dee, Dozy, Beaky,
Mick and Titch. The our Tops.
Herman’s Hermits, erre Grignard en
Bobby Darin. Was Bobby Darin niet
van ‘If I was a carpenter...’.
Als u nog iets anders in uw zorgvuldig bewaarde Hitweeks hebt
gevonden, mail dan naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

Kringloop
Holland
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Prijswinnaars van de najaarspuzzel!
Deze week weer nieuwe sudoku’s, u heeft ze door de grote najaarspuzzel even moeten missen. U
moet ook in het nieuwe jaar weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes, die staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van drie cijfers. Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze vakje een
‘4’; in B een ‘7’ en in C een ‘6’ , zodat het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 4-7-6.

De 19 gelukkigen
In de grote najaarspuzzel van De
Oud-Hagenaar nr. 25 op 13 december moest u zoeken naar het missende woord. Dat was ‘eenzaamheid’ – door ons gekozen omdat dat
er ook niet bij zou moeten horen in
de feestmaand. Sommige inzenders
meenden dat (ook) ‘ezel’ er niet in
stond, maar die stond er echt in!
Er kwamen ruim 1.200 goede inzendingen binnen. De kans op een
prijs was dus ongeveer 1 op 60. De
hoofdprijs, voor 100 euro shoppen
in onze online-winkel www.oudhagenaarwinkel.nl werd gewonnen
door: Leonoor Kannegieter, te Den
Haag
De twee tweede prijzen (voor 75
euro shoppen) werden gewonnen
door: Mw. Winkelman – Cramer,
te Leidschendam; en Bea Bak, te
Den Haag.
En drie derde prijzen (voor 50
euro shoppen) werden gewonnen door: Zsuzsanna van Vianen,
te Rijswijk; Gerard Lenting, te
Zoetermeer; en Hans Knijnenburg,
te Den Haag.

Proﬁciat! U ontvangt nog nader
bericht van ons over de besteding
van uw waardebon.
Die drie winnaars van het boek “Ik
doe het – van dromen naar doen”
krijgen dit deze maand thuisgestuurd, net als de tien winnaars van
het boek “Eerst Napels zien …”
“Ik doe het” werd gewonnen door:
Cees van Bochove, te Den Haag;
Hanny Ouwejan – van der Heiden,
te Den Haag; en Martha Tigchelaar,
te Capelle a/d IJssel. “Eerst Napels

zien…” werd gewonnen door: André Bellekom, Mw. Van der Leden
– Bonsang, en Mies Nekeman (allen
uit Den Haag); Peter Hulst, C.A.J.
Duijvestein, en L.E.M. Lassche
(allen uit Leidschendam); Leny
Wooning, en Els Teunissen (beiden
uit Voorburg); J, Visse, te Zoetermeer; en tenslotte Piet Eekhout, te
Kwintsheul.

Inzendingen
Als bijna elke keer kwamen we

briefkaarten en email tegen bij de
inzendingen zonder woon- of postadres. Denkt u daar toch a.u.b. aan,
u doet zichzelf tekort! Vermeldt
bovendien op uw briefkaart of in de
onderwerpregel van uw e-mail het
nummer van de krant (in dit geval
dus bijvoorbeeld Sudoku Nr 1) We
moeten uw oplossing van de nieuwe
puzzel, de drie Sudoku’s, binnen
hebben op uiterlijk:

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 1
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

Woensdag 18 januari

(advertorial)

HEEFT U DIT JAAR WEER RECHT
OP NIEUW ZORGPASVOORDEEL?
CONTROLEER UW VOORWAARDEN
Als u een bril of contactlenzen aanschaft bij
Specsavers, kan u dit veel voordeel opleveren omdat
wij met bijna alle zorgverzekeraars samenwerken.
Specsavers regelt de vergoeding in de meeste
gevallen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar:
1. Tot 30% korting op uw bril naast
uw zorgvergoeding.
2. Deze korting geldt ook als u alleen een basis-

verzekering heeft zonder brilvergoeding of
als u uw vergoeding al heeft gebruikt.
3. In veel gevallen is uw bril of contactlenzen door onze samenwerking met zorgverzekeraars helemaal gratis.
Check nu uw totale zorgvoordeel en
onze beste zorgkortingen ooit via:
www.specsavers.nl/zorgverzekeraars

GRATIS NETVLIESCHECK
BIJ SPECSAVERS
SIGNALEER VROEGTIJDIG NETVLIESAFWIJKINGEN
MET DE GRATIS NETVLIESCHECK
Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar komen
bepaalde oogziektes vaker voor. Deze kunnen vaak
ongemerkt ontstaan en tegen de tijd dat de eerste symptomen merkbaar worden, is het proces
al even aan de gang. Met de preventieve NetvliesCheck van Specsavers kunnen mogelijke netvliesafwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen. Het is een extra controle
van de gezondheid van uw ogen waarbij met een
netvliescamera foto’s worden gemaakt van de binnenkant van uw oog, het netvlies. De foto’s worden
altijd beoordeeld door oogartsen en optometristen.
Wat is de preventieve NetvliesCheck?
Met de preventieve NetvliesCheck maken we een
foto van het netvlies (de binnenkant van het oog
waar beelden op binnenkomen en worden doorgestuurd naar de hersenen) en de aderen in het oog.
Zo kunnen we bepaalde aandoeningen ontdekken
die zouden kunnen wijzen op bijvoorbeeld hoge oogdruk, netvliesslijtage of complicaties door suikerziekte. Wanneer deze afwijkingen op tijd gesigna-

NetvliesCheck

leerd worden, is het mogelijk dat een behandeling
van de oogarts of oogchirurg de aandoening kan
verhelpen of verdere verslechtering kan voorkomen.
Hoe werkt het?
Als onderdeel van het uitgebreide oogonderzoek
in de Specsavers-winkel wordt met een speciale
camera van ieder oog één netvliesfoto gemaakt.
Wanneer we de foto’s maken, ziet u een ﬂits in de
ogen, net als bij het maken van een gewone foto. Dit
is pijnloos en geheel onschadelijk. Het is niet nodig
de ogen te druppelen en u kunt direct weer goed
zien. De netvliesfoto’s worden vervolgens, samen
met de overige resultaten van het oogonderzoek,
beoordeeld door oogartsen en optometristen van
oogheelkundig centrum Best Eye Care. Na maximaal
een week krijgt u de uitslag van de beoordeling van
uw foto’s. Indien na zorgvuldige beoordeling blijkt
dat verder onderzoek van uw ogen raadzaam is,
ontvangt u hierover een brief met verdere informatie en zult u tevens een verwijsbrief ontvangen
waarmee u een afspraak kunt maken bij uw oogarts.

UW SPECSAVERS-WINKEL IN DE BUURT!
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

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen. © 2012 Specsavers Optical Group.
All rights reserved.
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‘Zelf denken
samen leven’
Dit is het uitgangspunt van het
Humanistisch Verbond: iedereen
is verantwoordelijk voor zijn of
haar eigen handelen, maar heeft
ook verantwoordelijkheid voor
andere mensen.
Het Humanistisch Verbond
maakt zich sterk voor
waarden als zelfbeschikking,
gelijke behandeling en
verdraagzaamheid. De
keuzevrijheid van individuen
en eigen verantwoordelijkheid
staan centraal. Het humanisme
is een levensbeschouwing, die
er van uitgaat dat elk mens
verantwoordelijk is voor eigen
keuzen en besluiten.
Het Humanistisch Verbond
afdeling Haaglanden organiseert
allerlei activiteiten om hieraan
invulling te geven.
Het adres is:
Torenstraat 172
2513 BW Den Haag
T (070) 359 64 49
E haagland@regio.humanistischverbond.nl
Kijk voor meer informatie op

Het Humanistisch Verbond
Haaglanden is aangesloten bij de
Humanistische Alliantie Haaglanden.
Voor meer informatie zie
www.humanhaaglanden.nl.
Eén van de projecten van het
Humanistisch Verbond Haaglanden
is de Humanistische Dienstverlening
Haaglanden ‘Een luisterend oor en
praktische hulp’.
Het project is bedoeld om hulp
en ondersteuning te geven door
vrijwilligers aan inwoners in de regio
met een humanistische levensvisie.
Een luisterend oor, met respect
voor eigen verantwoordelijkheid,
kan hulp en steun geven bij het
omgaan met problemen of verlies.
Een goed gesprek kan mogelijk
helpen. Onderwerp van gesprek
kan bijvoorbeeld zijn: het verlies
van een dierbare, gezondheid, een
verstoorde relatie met kinderen,
partner, vrienden, collega’s of
woonomgeving.

Bel voor contact (tijdens
kantooruren) naar 06 819 372 63
http://afdeling.humanistischverbond.nl/haaglanden (coördinator)

Haghesteyn

Wij geven u € 210,-

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceflat

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.
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