
Dinsdag 7 februari 2012 - Jaargang 4, nr. 3

Oplage: 64.000 ex.

Heilige velden van het Haagse schaakbord     
Scheveningen, de Haagse Dierentuin, Hotel de Witte Brug, de Van Speykstraat 1, de KB en V&D

In het atrium van het 
Haagse stadhuis was 
vorige week eindelijk 
weer eens een mooi  
groot schaaksimultaan 
spektakel te beleven, 
dat herinneringen 
boven bracht aan de 
legendarische sean-
ces van de jaren ‘60 en 
‘70, zoals bij V&D aan 
de Grote Marktstraat. 
Maar de speciale rela-
tie van de stad met het 
Koninklijke spel telt 
nog veel oudere en bij-
zondere wapenfeiten, 
om trots op te zijn.   

Ten eerste is er de oudste vereniging van 
Nederland: het Koninklijk Haags Schaakge-
nootschap Discendo Discimus. Meestal kort 
en krachtig als DD aangeduid, opgericht 
in december 1852 en dit najaar dus al 160 
jaar oud. Nog immer de beste club in Den 
Haag e.o. trouwens, spelend op dinsdag- en 
donderdagavond en zaterdagmiddag in het 
(eigen) Nationaal Schaakgebouw, een groot 
herenhuis, met de onbetaalbare inwonende 
conciërge Ted Nooijen en z’n ega Lucik die 
de keuken bestiert op de Van Speykstraat 1. 

Bakermat van de FIDE
Met dat herenhuis in het Zeeheldenkwartier 

is iets bijzonders aan de hand. Het was 
lange tijd het woon- en werkadres van de 
advocaat  en sterke amateurschaker mr. 
Alexander Rueb (1882 - 1959), die in 
1924 met anderen in Parijs de Fédération 
Internationale des Échecs oprichtte, waar 
hij zelf 25 jaar lang de eerste president van 
bleef. Het kantoor van de wereldschaak-
bond FIDE bracht mr. Rueb onder in het 
herenhuis aan de Van Speykstraat, waar hij 
ook zorgde voor de nodige administratieve 
ondersteuning. Later stelde hij het hele 
pand voor z’n geliefde sport beschikbaar.

Grootste schaakbibliotheek
Een ander voor de schaakhistorie groot feit, 
is dat zich hier in de Koninklijke Biblio-
theek, een van de twee allergrootste col-
lecties schaakboeken ter wereld bevindt, de 
Bibliotheca Van der Linde-Niemeijerana, 
met meer dan 30.000 titels. Bijna net zo 
omvangrijk als de collectie van de Cleve-
land Public Library in Amerika.
De basis van de collectie werd in 1948 aan 
de KB geschonken door schaakprobleem-
componist Meindert Niemeijer (1902 - 
1987), in de verzekeringswereld vooral ook 
bekend als oud-topman van Nationale Ne-
derlanden. Hij verzamelde al schaakboeken 
sinds zijn 22ste, en wist onder veel meer de 
hand te leggen op sommige zeer zeldzame 
antieke en kostbare handschriften.
De collectie wordt nog steeds geactuali-
seerd, ook met nieuwe boeken. De Haagse 
boekhandel Van Stockum, die vroeger ook 
het werk van Max Euwe uitgaf, speelt daar  
een rol in. Het is nog zo’n Haags schaak-
fenomeen, met aan de Herengracht 60 een 
complete verdieping (!) met alleen maar 
schaakboeken en aanverwante artikelen.

WK’s in 1935 en 1948
Hele mooie dagen op de historsche schaak-
kalender van Den Haag waren 10, 11, 
27 oktober, 24 november en 6 december 

1935 toen dr. Max Euwe in het vermaarde 
Haagse Hotel de Witte Brug een aantal van 
zijn partijen afwerkte in de WK-tweekamp 
tegen de Rus Alexander Aljechin. Euwe - 
later nog net als mr. Rueb FIDE-president 
- won met 15 ½ - 14 ½ en werd zo de eerste 
(en tot nu toe enige) Nederlandse wereld-
kampioen. In 1948 deed Max Euwe echter 
slechtere ervaringen op in Den Haag, toen 
hij op het podium van de grote zaal in de 
Haagse Dierentuin opnieuw om de hoogste 
titel streed, met de grootmeesters Michael 
Botwinnik, Paul Keres, Vasili Smyslov en 
Samuel Rechevsky. Tijdens het toernooi, 

waarvan het tweede deel in Moskou werd 
gespeeld, bleef Euwe steken op een catas-
trofale score van 4 uit 20 en werd laatste. 
Hij trok er de les uit geen professional te 
worden en zich weer hoofdzakelijk aan de 
wiskunde te wijden.
Voor Den Haag kon Euwe echter toch al 
niet meer stuk, sinds hij in 1923 tijdens het 
internationale toernooi van Scheveningen 
tegen de Hongaar Géza Maróczy een vari-
ant in de Siciliaanse opening introduceerde 
die vandaag de dag nog steeds wereldwijd 
bekend staat als ‘de Scheveninger’.
Meer op pagina 8

-   De ‘patriarch’ van het naoorlogse Russische schaak, meervoudig wereldkampioen Michael Botwinnik (1911 - 1995), nam het in oktober 1962
tijdens een drukbezochte simultaan in de kantine van Gemeentewerken op tegen de spelers van de Haagse ambtenarenschaakclub SHGP . -
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Een uitvaart
zoals u dat wenst!

-  Fragment van een nog veel grotere staatsiefoto die genomen werd tijdens het schaaktoernooi 
van Scheveningen 1905.  Aan het tafeltje o.m. Oskam en Loman, de legendarische Amerikaan 

Frank Marshall en zijn vrouw. Achter hen o.a. Rudolf Spielmann. Grote namen van weleer! -

-  Beeld van de de WK-fi nale 1948 in de grote zaal van de Haagse Dierentuin op de hoek van de 
Benoordenhoutseweg. Het tweede deel van de fi nale werd later in Moskou gespeeld.  -

Laat uw belasting(aangifte) 
geen “belasting” voor u zijn.

Compleet verzorgd tegen zeer vriendelijke 
tarieven (vanaf €60,--).

Ook huisbezoek tegen toeslag is mogelijk voor meer informatie   

surf naar www.deryas.nl of 
www.invullenbelastingaangifte.nl 

afspraak maken? Bel: 070-4442399

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten

Valkenbosplein 1, Den Haag

T 070-3615384  Open: di. t/m za. 09.30-17.00 u.

www.goudwisselkantoor.nl



ansje Muijselaar
Tijdens onze zoektocht naar de 
vrouwelijke zijde van onze familie 
kwamen we deze foto tegen. Volgens 
zeggen is dit onze betovergroot-
moeder ansje Muijselaar, geboren 
in 1864 en overleden in 1944. p 
de achterzijde van de foto staat een 
stempel met de tekst: 
Portretvergrotingen, . . ochems, 
Lorent plein , Den aag. 

ra oto s en broches en .
Is er bij iemand iets bekend over deze 
fotozaak  Wij zouden erg graag wil-
len weten hoe oud onze betovergroot-
moeder op deze foto zou kunnen zijn. 

Margreet 
van der Zwan  de Haas
cema hotmail.com
----------------------------------------------

og niet klaar
Dank voor het prachtverhaal van 
ulius Pasgeld in de D H van 24 

januari, ik kreeg er zelfs de slappe 
lach van.
Er schoot mij nog een ander ver-
lengd  rijmpje  te binnen uit die tijd: 

ie er voor mijn voeten loopt die 
krijgt een schop
en een klap voor ijn kop
en dan ben ik nog niet klaar

ant dan trek ik aan ijn haar.

Annelies Zwanenburg
ae anenburg planet.nl
----------------------------------------------

ieletje Djati
Weer met plezier ulius Pasgeld 
gelezen. De vele jongens met Indo-
nesische achtergronden werden door 
ons Kaaskoppen vaak Pieletje Djati 
genoemd, zal wel vanwege de huids-
kleur geweest zijn. Het scheldwoord 
boerenlul werd in uiterst beschaafd 
Nederlands landsmansgenotsknots, 

waarom wisten we toen waarschijnlijk 
zelf nog niet. Een bekend rijmpje 
was: Dominee van Takkenbos wist 
niet waar hij kakken mos, dus kakte 
in zijn onderbroek een dikke vette 
panne(n)koek. Dat sloeg natuurlijk 
nergens op maar het rijmde zo leuk en 
de fraaie tekst deed de rest. Nog één 
van eerdere datum (rond 1910). Toen 
speelde mijn vader met zijn vriendjes 
een freetekeetje tegen leeftijdgenoot-
jes uit Duindorp, ze dachten stoer 
te zijn door Engels te spreken, een 
freetekeetje stond voor friendly game.

Wout en Mieke Goudsmit
ijs ijk

mi o ui gmail.com
----------------------------------------------

verdrukventiel GEB
ulius Pasgeld vroeg om meer 

geluiden met houdbaarheidsdatum. 
Twee heb ik er. Ik ben opgegroeid op 
het onstant Rebec ueplein, waar 
mijn opa en mijn vader een slagerij 
hadden van 1913 tot 1982 en waar 
ook het Gemeentelijk Energie Bedrijf 

(GEB) zich bevindt. In de vijftiger 
en zestiger jaren kon het voorkomen 
dat het GEB het overdrukventiel 
open zette, wat tot een oorverdovend 
gillend geluid leidde dat tot ver in de 
omtrek te horen was. Mensen die in 
de omgeving woonden, werden er 
echter niet warm of koud van, omdat 
dit wel vaker gebeurde. Wanneer je 
tijdens dat helse kabaal op straat toch 
iets wilde zeggen tegen iemand, dan 
moest je die boodschap wel in die 
ander zijn oor schreeuwen om die 
boodschap over te brengen. Zo ver-
schrikkelijk hard was dat geluid. p 
een keer zat ik te vissen aan de Kleine 
Veenkade bij de koelwaterinname van 
het GEB, terwijl dat gillende geluid 
wel heel erg lang aanhield. p een 
gegeven moment kwam er een auto 
van de gemeentepolitie met een me-
gafoon langs om alle vissers van de 
kade te sommeren om te stoppen met 
vissen en weg van de kade te gaan. Er 
dreigde een explosie, die ons van de 
kade af zou kunnen blazen, het water 
in. Zo zout hadden we het nog niet 

gegeten, maar ik ben wel naar huis 
gegaan. Het optreden van de Rolling 
Stones in het Zuiderpark op 30 mei 
1976 was ua geluid live te volgen 
op het onstant Rebec ueplein. Ik 
herinner me dat, omdat je het nummer 
Brown Sugar gewoon kon meezingen 
op 3,5 Km afstand!

Rens Wubben
oetermeer

l.j.m. ubben hetnet.nl
----------------------------------------------

Habl  ijswafels 
Mijn compliment voor het leuk 
geschreven artikel Gehannes op de 
expeditie bij Het Vaderland  in De 

ud-Hagenaar van 24 januari. Leuk 
wordt het vaak al gauw, wanneer er 

herkenbare zaken naar boven komen 
uit het verleden. Zo ook bij mij, daar 
mijn vader vertegenwoordiger en 
chauffeur tegelijkertijd was van ijswa-
fels bij de Haagse fa. Hablé en met 
zo’n zelfde Ford Taunus (FK1000) 
reed. Ik mocht dan als jongen in de 
vakanties  mee om de auto te laden 
enzovoorts. (Zie foto jongen op het 
dak.) Later toen ik ouder werd, zat ik 
in een vaste ploeg, die dan ’s avonds 
de bestelwagens laadden en losten. 
Een leuke bijkomstigheid is dat bij 
ons vroeger thuis ook trouw Het 
Vaderland werd gelezen. Misschien 
is het ook leuk, om eens een artikel 
te schrijven over deze fa. Hablé, die 
uiteindelijk ook jaren in Den Haag 
gevestigd is geweest. .a. ook met 
een cafetaria in de Fahrenheitstraat. 
Velen mensen zullen zich dit onge-
twijfeld herinneren.

M.M. ffringa
cjo ringa tiscali.nl

----------------------------------------------
ullen als Brugman

Vroeger zij men ook, krijg maar de 
ziekte van appenel. f krijg maar wat 
rode jozef heb gehad, op wielen. Ga 
met god, heb je een goede leidsman. 
Stik maar de galanterie moord.
Bos brandhout voor de deur. Lullen 
als Brugman.

Willeke Geelhoed
illeke.geelhoed kabel oon.nl

Naschrift: 
Praten lullen  als Brugman  met 
hoo dletter  bestaat al sinds de de 
eeu  en slaat terug op de rancisca-
ner pater ohannes Brugman  
  die bekend stond om n 

bloemrijke en vurige preken.

agina 2 insdag 7 februari 20 2 e Oud- agenaar - rant voor de 0-plusser

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

itgever
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim lsthoorn
Tel.: (070) 4275097  (ma. 10.00 - 14.00 uur)

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

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met 
De ud-Rotterdammer (oplage 120.000), De 

ud-Amsterdammer (120.000) en De ud-
trechter (oplage 50.000). Er zijn aantrekke-

lijke advertentiecombinaties mogelijk.

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

De ud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties info is-ac uisitie.com  06 - 23700323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De ud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in 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 64.000 exemplaren, 
via circa 320 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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las   van de a bastraat
ls oud leerling van klas 6  S aan de Majubastraat stuur ik u hierbij een foto van deze 

klas die vermoedelijk gemaakt is in 1943. Schoolmeester was in die tijd Meester optie,  
een bijzonder aardige kerel. Met de hele klas zijn wij nog bij hem thuis op visite geweest, hij 
woonde toen tegenover de schooltuintjes aan de Mient.

nze klas werd in de oorlogstijd ge-
teisterd door alsmaar verhuizingen 
van de ene school naar de andere. 
Ik herinner mij de scholen aan de 
Viljoenstraat, de Fisherstraat, en de 
Escamplaan. Dit kwam doordat de 
Duitsers steeds maar weer scholen 
gingen omvormen tot kazernes.
Ik woonde destijds met mijn zuster 

Loes een mijn ouders tijdens de 
oorlog in de Majubastraat en later in 
de Wesselsstraat op nummer 260.

Esther
p deze foto komt ook Esther voor, 

een joods meisje met prachtige 
lange krullen, zij woonde op het 
eind van de oorlog in de Wessels-

strraat boven de waterstokerij Van 
Kooten, toentertijd keeper bij AD . 
Esther werd kort voor de bevrijding 
afgevoerd samen met haar ouders 
en zusjes en broertjes en zijn nooit 
meer terug gekomen. Het gerucht 
ging toen dat zij zijn verraden zijn 
door de heer Slagter die later we-
gens landverraad werd gefusilleerd.
Slagter was de grote verrader in het 
Englandspiel en woonde doodge-
woon op een tweede etage in de 
Wesselsstraat. Ik zou graat eens 
willen weten welk van de leerlingen 
nog in leven zijn, wellicht is er 
iets te organiseren om nog eens bij 
elkaar te komen. Vele gezichten 
herken ik nog maar namen zijn mij 
helaas ontschoten. Graag ontvang 
ik reacties.

Dick Koning 
el.  

dickkoning hotmail.com- k zit ongeveer in het midden van de foto, aangeduid met een kruisje. -
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Meneer Bennik

Het dagboekarchief is groeiende en 
altijd op zoek naar nieuw materiaal. 
Vaak weten mensen niet wat te doen 
met dagboeken of brieven. Het dagboe-
karchief koppelt nu een veilige bewaar-
plek aan een uitermate nuttige functie. 
Zodat verhalen uit het verleden niet 
verloren gaan voor de toekomst.
De persoonlijke verhalen van bijvoor-
beeld verpleegsters, leraren, bestuur-
ders, huisvrouwen of immigranten 
blijken keer op keer een bron van 
informatie  te zijn op het gebied van de 
sociale geschiedenis, cultuurgeschiede-
nis, letterkunde en psychologie.

Duits voorbeeld
Voor het het dagboekarchief is een 
aparte stichting in het leven geroepen, 
door een aantal wetenschappers en 
liefhebbers dat zich bezighoudt  met de 
‘geschiedenissen van de gewone vrouw 
en man’. Ge nspireerd door het Duitse 
Tagesbucharchiv in Emmendingen 
besloten zij dat het ook in Nederland 
de hoogste tijd werd voor een landelijk 
dagboek archief.
Met de oprichting van het archief krij-
gen persoonlijke verhalen en vergeten 
geschiedenissen de plek en de zorg die 
ze verdienen.

c uisitie
Met ingang van deze maand wordt 
de collectie ondergebracht bij het 
Meertens Instituut (voor onderzoek 
en documentatie van de Nederlandse 
taal en cultuur) in Amsterdam. Het 
dagboekarchief bevindt zich nog in 
de oprichtingsfase, waarin ac uisitie 
een belangrijke rol speelt. De collectie 
is nog niet omvangrijk genoeg voor 
bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden. 
Heeft u een dagboek of ander egodocu-
ment, bijvoorbeeld uit een nalaten-
schap of een inboedel, waar u een goed 
heenkomen voor zoekt   Neem dan 

vrijblijvend contact op via info dag-
boekarchief.nl of bel als u speci  eke 
vragen heeft met Mirjam Nieboer (tele-
foon 06 51072809. Als u zich eerst nog 
wat nader wilt oriënteren kunt u ook 
terecht op de website van de nieuwe 
stichting: www.dagboekarchief.nl

Sinds kort is er een goed heenkomen voor ongepubliceerde dagboeken, autobiografie n en me-
moires uit het hele ederlandse taalgebied  het ederlands Dagboekarchief. Doel van het archief 
is om deze documenten voor de ondergang te bewaren en in dienst te stellen van wetenschappe-
lijk en particulier onderzoek en het onderwijs.

-  ot de recente aanwinsten behoren o.m. een 
stel po ziealbums, waarvan de oudste uit 1888, 
brieven van een emigrant naar de S aan zijn 
broer uit de jaren ’50, en het dagboek van een 

kleuterjuf in opleiding uit de jaren ’60. -

ever een bijdrage aan de geschiedenissen van de gewone man en vrouw 

richting van ederlands agboekarchie   

Galerij Prins Willem V laat als enige 
plek in Nederland zien hoe in de 18de 
eeuw een vorstelijke schilderijenver-
zameling werd gepresenteerd: in een 
lange, hoge zaal waarvan de muren 
van onder tot boven vol hangen. Na 
een maand in de galerijzaal verruilt het 
Meisje met de parel deze koninklijke 
omgeving voor de moderne museumar-
chitectuur van Berlage: vanaf 28 april 

2012 is het schilderij enkele weken 
onderdeel van de presentatie Meesters 
uit het Mauritshuis  In het Gemeente-
museum Den Haag.
Het Meisje met de parel geniet, mede 
dankzij het gelijknamige boek en de 
ver  lming, een ongekende populariteit 
bij zowel nationale als internationale 
bezoekers. In verband met een uitbrei-
ding aan het pand van het Mauritshuis 

gaat het schilderij in 2012 en 2013 met 
een selectie van topstukken op reis 
naar apan en de Verenigde Staten.
Galerij Prins Willem V
In de in 2010 heropende Galerij Prins 
Willem V hangen voornamelijk werken 
van Hollandse en Vlaamse meesters 
zoals Steen, Potter, Van Mieris, Van 
Honthorst en Rubens. Met elkaar 
geven ze een beeld van de schilderij-

enverzameling van stadhouder prins 
Willem V (1748-1806). Galerij Prins 
Willem V is afzonderlijk en in combi-
natie met de naastgelegen Gevangen-
poort te bezoeken.

De bibliotheek zoekt bewoners die hun mooiste herinneringen 
en belevenissen in verhaal of gedicht verwoorden vergezeld van 
een mooie foto in een PG bestand. Het verhaal mag uit niet 
meer dan 1000 woorden bestaan.
De verhalen of gedichten kunnen tot en met 20 februari digitaal 
worden ingestuurd door het verhaal op onder het project ’50 jaar 
Groeistad Zoetermeer’ te uploaden op
www.verzinzoetermeer.nl

Inzenders die hierbij problemen ondervinden kunnen hun inzen-
ding en foto mailen naar info schrijversschool-zoetermeer.nl

rijzen
De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op maandagavond 
16 april in de Zoetermeerse hoofdbibliotheek. Alle schrijvers 
zijn uitgenodigd om daar bij te zijn, met vrienden en familie. 
Iedereen ontvangt een bundel. 

ubliekslieveling Vermeers Meisje met de parel van het Mauritshuis blijft een maand langer te 
bezoeken in Den Haag. Van 3 tot en met 5 april 01  hangt het schilderij in Galerij rins Willem V, 
gelegen aan het Buitenhof in het centrum van Den Haag.

p 7 maart 01  bestaat 
oetermeer 50 jaar als groei-

stad. Daarom organiseert 
de gemeente oetermeer in 
samenwerking met de biblio-
theek een schrijfwedstrijd. 
De 5 mooiste inzendingen 
worden als boek gebundeld.

er eer s eis e et de arel
aand e tra te ien in en Haag

edstri d  ooie oeter eerse herinneringen 

-  Het ‘Meisje met de Parel’ werd tussen 
1665 en 166  geschilderd door de Hollandse 
meester ohannes ermeer uit Delft. n 2006 

kozen lezers van het Dagblad rouw het 
werk als het mooiste in ons land. -

Help imkers aan 
een werkplek
01  Is het aar van de Bij. 

Veel mensen die net hun im-
keropleiding hebben voltooid 
staan te popelen om aan de 
slag te gaan. Helaas is er een 
groot gebrek aan locaties 
waar bijenkasten neergezet 
kunnen worden. Het Haags 
Milieucentrum is daarom op 
zoek naar zulke plekken. 

Heeft u een ruime, bij voorkeur vrij 
liggende tuin waar een imker regelmatig 
welkom is  Dan zou het  jn zijn als 
daar één of meer bijenkasten geplaatst 
konden worden. Mail of bel het Haags 
Milieucentrum, nfo haagsmilieucen-
trum.nl Telefoon: 070 - 302 99 52.
De exacte plek in de stad maakt niet 
zoveel uit, want bijen hebben een  inke 
actieradius.

Vrees geen steken
En u hoeft er in het algemeen niet 
bang voor te zijn dat u ‘als dank voor 
uw gastvrijheid’ bijensteken oploopt. 
Bijen steken alleen als ze zich bedreigd 
voelen, en de geteelde rassen van te-
genwoordig zijn zachtaardig. Voor Den 
Haag vervult het Haags Milieucentrum 
dit jaar een co rdinerende, stimulerende 
en adviserende rol bij het beschermen 
van deze belangrijke bestuivers. Veel 
meer informatie daarover kunt u ook 
nog vinden op:  www. aar andebi .nl

Vakantiespecial 
p dinsdag 20 maart komt De ud-Ha-

genaar weer uit met een vakantiespecial. 
Verhalen en foto’s met een (uitgebreid 
onderschrift) zijn daarvoor weer van 
harte welkom! nder de mooiste inzen-
dingen worden weer aardige prijzen ver-
loot. En uiteraard is de special ook van 
interesse voor adverteerders: bel voor 
prijsaanbiedingen met Irene Schaddelee: 
06 23700323.
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elastingservi e voor senioren
BO, COB en BO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het to h de moeite waard zijn om aangifte te doen.

eem onta t op met de lokale afdeling van BO, COB of BO en meld u aan.

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Serviceflat

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Servicefl at Haghesteyn
Comfortabel wonen in de residentie

ie het na een druk leven wat rustiger aan wil doen, zorgeloos wil wonen, maar zijn 
zelfstandigheid niet wil opgeven, kan tot op zeer hoge leeftijd wonen in een servi e  at. 

ust, veiligheid, omfort, vrij van vele dagelijkse beslommeringen, ofwel wilt u e ht 
genieten van uw oude dag, dan: ervi e  at agheste n. 

Elke woensdagmiddag 
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur

Servicefl at Haghesteyn - alde k rmontkade 00 - Tel: 070-3604396
www.servi e  athagheste n.nl - info servi e  athagheste n.nl - twitter hagheste n 

angesloten bij ti hting ienstverlening ervi e  ats.
www.sds-online.nl



Henk werd 7 maart 1923 geboren, in 
een gezin met 9 kinderen. Hij door-
liep de lagere school en ging daarna al 
vroeg aan het werk in de glasfabriek 
en later werkte hij bij familie Pronk, 
zij hadden een grossiersbedrijf voor 
schillen en waren depot voor schil-
lenboeren.
In de oorlog werk Henk te werk 
gesteld in de buurt van Kiel in 
Duitsland. Na de oorlog in 1945 had 
Henk, een melkwijk, hij verkocht 
melk aan huis, vooral in de omgeving 
Vruchtenbuurt  Haagweg, daar was 
hij voor velen een bekende verschij-
ning. Mijn vader was toen in dienst 
bij zuivelwinkel Steijn, deze winkel 
zat op de hoek van de Abrikozenstraat 
en de Mient. Toen de zuivelwinkel in 
1956 sloot, kreeg Henk een nieuwe 
baan, bij een zuivelhandel Westgeest  
in de Bilderdijkstraat en werd Henk 
melkman in het Zeeheldenkwartier, 
dit deed hij totdat de eigenaar van de 
zuivelhandel in 1957 moest stoppen 
van wege gezondheidsproblemen.
Het gevolg was dat Henk in de WW 
terecht kwam, dit heeft maar korte tijd 
geduurd, zijn uitkering werd onterecht 
gestopt omdat hij werd betrapt op het 
helpen van zijn vader, men beschul-
digde Henk er van dat hij bij zijn 
vader salaris ontving, dit was echter 
niet het geval.

De schillenkar
pa haalde na de oorlog schillen op 

in de Vruchtenbuurt, dit deed hij met 
een schillenkar die werd getrok-
ken door een paard. Mijn opa had 
maar een arm en toen hij ouder werd 
ging het ophalen van de schillen 
hem zwaar vallen, dat was dan ook 
de reden dat mijn vader hem hielp. 
Toen mijn vader geen uitkering meer 
ontving, deed opa de schillenwijk in 
1958 aan mijn vader over.
Mijn vader haalde de schillen op met 
een zogenaamde driepoot, dit was een 
kar op drie wielen en een brom ets-
motor erop. Aan de kar hing een grote 

bel, die mijn vader luidde als hij in de 
straat arriveerde waar hij de schillen 
wilde ophalen. 
Mijn vader rende moeiteloos alle trap-
pen op en af, haalde alle mandjes met 
schillen op die vaak al voor hem klaar 
stonden. En op een aantal vaste adres-
sen kreeg mijn vader vaak een 
kop kof e, wat hij altijd erg waar-
deerde. Lang duurde die kof epauzes 
nooit, want Pa had weinig rust in 
zijn lijf, dit had hij overgenomen van 
mijn opa. Ik hoor het opa nog zeggen: 
opschieten Kaatje, het is zo avond  

( ik heet helemaal geen Kaatje, maar 
dat was nu eenmaal zijn gezegde)

Mee op stap
Als kind ging ik in de vakanties vaak 
mee om mijn vader te helpen, ik vond 
het wel leuk om dat te doen, en ik 
rende net zo hard mee de trappen op. 
Vader wist altijd precies waar hij zijn 
moest, als ik per ongeluk wel eens bij 

de verkeerde deur stond, zei hij vaak: 
daar moet je niet aanbellen, daar eten 

ze de schillen zelf op , en dat vond ik 
maar raar, dat deed je toch niet
Als alle schillen waren opgehaald, 
gingen we naar de Laan van der 
Kroft, daar werden de schillen uitge-
laden en weer verhandeld met boeren 
uit de omgeving, die het aan hun 
varkens gaven.

mdat de schillenwijk onvoldoende 
geld opleverde, pakte mijn vader van 
alles aan om wat geld te verdienen 
voor zijn gezin. Mijn vader en opa 
zamelden ook oud ijzer en recycleden 
van alles, zij waren wat dat betreft de 
tijd vooruit, al was het uit geldnood 
geboren.

Familie emckert
Al vanaf kort na de oorlog stamt het 
contact met de familie Lemckert die 
een kruidenierswinkel hadden aan het 
Abrikozenplein, mijn vader was daar 
vaak te vinden om karton te verwer-
ken, op te ruimen en te repareren, in 
de tijd dat mijn vader de schillenwijk 
had, kreeg hij een parttime  contract 
bij Lemckert. Hij werd magazijnbe-
diende, of liever gezegd, Manus van 
alles, want laten we eerlijk zijn, mijn 
vader was van alle markten thuis! Hij 
heeft jaren bij Lemckert gewerkt, met 
heel veel plezier en heeft lang een 

goed contact met de familie gehad, 
een contact wat overigens nog steeds 
bestaat. ok in die tijd had mijn vader 
veel contact met klanten in de Vruch-
tenbuurt, hij bezorgde boodschappen, 
o.a. ook in de wijken Morgenstond en 
Bohemen.
Henk had, inventief als hij was, nog 
een baantje erbij: hij had een handel-
tje in aanmaakhout. Dat betekende dat 
mijn vader met enorme jute zakken 
vol hout thuiskwam, dit werd bij ons 
in de serre op een groot kleed uitge-
stort, hij hakte de blokken ter plekke 
in gelijke  mootjes en daarna werd het 
hele gezin er bij betrokken, we vulden 
met zijn allen zakken vol aanmaak-
hout. De zakken leverde mijn vader 
aan kolenhandel Key, maar ook waren 
er veel winkeliers die via Lemckert 
hun bestelling plaatsten.

Baan als bode
p een gegeven moment bracht de 

schillenwijk niet veel meer op en 
moest Henk ander werk zoeken, via 

een kennis kwam Henk in 1969 bij de 
Duinwaterleiding terecht waar hij tot 
zijn pensioen heeft gewerkt, hij heeft 
daar ook heel veel verschillend werk 
gedaan, hij werkte in de lters, zorgde 
voor kof e en de laatste jaren werkte 
hij als bode.
Naast zijn baan deed Henk ook 
veel vrijwilligerswerk, eerst bij de 
wandelsport drumband S S, later 
bij Kameleon en Haag 88, dit werd 
steeds meer, zeker toen Henk met de 
V T ging.
Henk heeft dit jaren gedaan, totdat 
hij zijn vrijwilligerswerk moest gaan 
afbouwen na een zware operatie. Hij 
heeft voor zijn vrijwilligerswerk nog 
een prijs ontvangen: de zgn. Goud-
vink, een terechte bekroning voor al 
zijn activiteiten.
Henk was een bezige bij, heel sociaal 
en stond voor iedereen klaar, hij was 
handig en heel zorgzaam voor zijn 
vrouw en kinderen. Tot zijn grote 
verdriet ging hij steeds meer vergeten, 
en hij bleef echter met hulp van zijn 
vrouw Magda nog lange tijd actief 
in en rondom zijn huisje, hij zorgde 

heel goed voor Magda, die door 
haar lichamelijke handicap beperkt 
was in de dagelijkse zorg voor het 
huishouden.

aatste jaren
In 2009 werd de diagnose Alzheimer 
gesteld bij Henk, op de dag dat de 
diagnose werd bevestigd, brak Henk 
zijn heup, en ondanks de operatie 
geslaagd was, werd Henk helaas niet 
meer de oude en moest hij worden 
opgenomen in een verpleeghuis, wat 
hem erg veel verdriet deed en op 
heldere momenten erg inzat over de 
zorg om zijn vrouw.
Mijn vader was een geweldige 
man die eigenlijk een lintje  heeft 
verdiend, maar met dit artikel geef  ik 
mijn vader een onderscheiding!
Tot ons grote verdriet overleed Henk 
op 6 februari 2011 op bijna 88 jarige 
leeftijd. 
Weet u iets over Henk te vertellen 
stuur mij dan alstublieft een reactie.

Dineke Lubbers-van der Burg
dinekelubbers eelandnet.nl  

- De zogenaamde driepoot kar, met bromfietsmotor erop -
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p 6 februari 011 overleed mijn vader, Henk van der Burg. mdat Henk voor vele Hagenaars toch wel 
een bekende verschijning was heb ik onderstaande herinneringen opgeschreven, met de bedoeling om 
de lezers van de ud Hagenaar te vragen of zij Henk nog herinneren, en of men nog anekdotes weet te 
vertellen over mijn vader.

- Henk (links) en zijn vader zamelden van alles in, ook schroot. - - Mijn vader met de melkkar van Steijn op pad, hier op de Haagweg. -

- Henk aan het werk bij Lemckert. -

Wie kent hem nog, mijn vader Henk van der Burg, die van alle markten thuis was

en bekend ge icht in de r chtenb rt
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus 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: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

 

Kortingen geldig zolang de voorraad 
strekt, overhemdenactie niet in 
combinatie met Jeansactie! 
 
Openingstijden: 
13.00 – 17.30 uur (ma) 
09.00 - 17.30 uur (di t/m vr) 
09.00 – 17.00 uur (za) 

H e t  
P a n t a l o n h u i s  

Almeloplein 27,2533 AB Den Haag 
Tel.: 070 - 3080080 

U kunt ons vinden in 
in het winkelcentrum Almeloplein 

Bij aankoop van 2 
pantalons of bij 

aankoop van een 
kostuum van 179.95 of 

een combinatie 
Blazer+Pantalon een  
Gratis overhemd twv 

maximaal 29.95! 
 

WINTER Opruiming!!! 
Alle Truien en ongevoerde 

Vesten 

25% korting! 
Alle Jacks 

25% korting! 
OP = OP 

Alle gevoerde 
vesten nu: 

 15% korting! 
Jeansactie,nu 2 voor 70 

(muv Wrangler) 

Alle Colberts 

25 %  
korting! 

kostuums van 
99.95  

nu voor 74.95 
Niet i.c.m. andere acties. ctie geldig tot  fe ruari.

Belangrijk voor ouderen bij thuiszorg

Vaste 
tijden en 
hetzelfde 
gezicht
Volgend jaar bestaat ons 

bureau alweer 15 jaar , 
zegt ia van Elleswijk trots. En we zijn harder nodig dan ooit . De 
Stichting Bijdehand is geen grote, maar wel een betrokken particu-
liere thuiszorgorganisatie. Door dat ‘particuliere’ denken ouderen 
soms dat zij niet in aanmerking komen voor de zorg van de Stichting 
Bijdehand.

 Maar niets is minder waar , zegt Van Elleswijk. 
Alle ouderen kunnen gebruiken maken van onze 
exibele zorgverlening. Het woord particulier 

geeft feitelijk alleen maar aan dat wij zelfstandig 
functioneren en geen onderdeel zijn van grote 
logge instanties. Hierdoor heeft een cliënt zo min 
mogelijk te maken met bureaucratische romp-
slomp .

Er is één contactpersoon bij de stichting die wer-
kelijk alles regelt voor de cliënt. Deze korte en di-
recte communicatie komt een optimale zorgverle-
ning ten goede. De zorgverleners (meestal dames) 
denken mee, leveren alle gebruikelijke zorg en de 
Stichting voldoet aan alle eisen om AWBZ-zorg te 
kunnen leveren. 

ok werken we voor klanten met een PGB 
en particulieren, met of zonder indicatie. Als 
zelfstandig bureau hebben we veel zelf in de hand 
en kunnen daardoor directer en exibeler met alle 
situaties omgaan. uderen kloppen bij ons voor 
alles aan en door de jaren heen hebben wij de 
meest uiteenlopende verzoeken om hulpverlening 
gekregen. Er is een mooie referentielijst van tevre-
den cliënten, en  mond-tot-mond reclame speelt 
bij ons een belangrijke rol. uderenzorg heeft 
alles te maken met vertrouwen, daarom zijn goede 
referenties belangrijk. 

- advertorial -



The ld Man and the Sea van 
Alexandr Petrov is de enige groot-
beeld lm die ooit een Academy 
Award  won, de scar voor beste 
korte animatie lm in 2000. Petrov 
werkte maar liefst tweeënhalf jaar 
aan deze bijzondere productie. Hij 
beschilderde 29 duizend glasplaten 
met olieverf, vaak met zijn vingertop-
pen. Deze olieverfschilderijen vormen 
samen één groot, bewegend fresco.

Visser en de vis
The ld Man and the Sea is het 
verhaal over de vriendschap tussen de 

jonge Manolin en de oude vis-
ser Santiago die honger lijdt 
omdat hij al wekenlang geen 
vis heeft gevangen. Vastbera-
den vaart Santiago de zee op, 
op zoek naar een vangst die 
hem zijn zelfvertrouwen te-
rug zal geven. The ld Man 
and the Sea is een klassieke 
vertelling over het gevecht 
tussen een oude visser en 
een enorme zwaardvis, 
een gevecht tussen mens 
en natuur, met thema’s zoals moed, 
mannelijkheid, doorzettingsvermogen 

en persoonlijke 
triomf.
Deze prachtige 
grootbeeldani-
matie lm wordt 
vooraf gegaan door 
het docudrama He-
mingway, a Portrait 
van Erik anuel. De 
korte lm (17 min.) 
is een ontdekkings-
tocht door het leven 
van de schrijver en 

geeft inzicht in Hemingways leven, 
werk en thema’s.

De beleving 
Het grootbeeld lmtheater mniver-
sum biedt veel unieke IMA - lms, 
met als belangrijkste thema’s cultuur, 
natuur en wetenschap. Maar ook 
muziek, geschiedenis en entertain-
ment komen aan bod. De IMA - lms 
bekijkt u niet zomaar. Door de unieke 
projectietechniek en het geavanceerde 
geluidssysteem zit u als het ware in 
de lm.
De 840 m2 grote koepel die bestaat 

uit aluminium platen met daarin 60 
miljoen gaatjes  de 36 luidspeakers 
met 6-kanaals digitaal geluid en de 6 
subwoofers die zorgen voor de extra 
lage tonen, die niet alleen hoorbaar, 
maar vooral voelbaar zijn. 

Bezoekinformatie
Het mniversum is te vinden aan de 
President Kennedylaan 5, vlakbij het 
Gemeentemuseum en het Museon. 

mniversum beschikt over een gratis 
parkeerterrein. Indien het parkeerter-
rein vol is, kunt gebruik maken van de 
parkeerplaatsen van het naastgelegen 
Bel Air Hotel. Het eerste half uur kunt 

u hier gratis staan, daarna kost het u 
slechts  1,80 per uur.
Het lmtheater is vijf dagen per week 
geopend, vanaf 10.00 uur ’s ochtends 
tot 15.00 uur op maandag, 17.00 uur 
op dinsdag en woensdag, donderdag 
en zondag tot 21.00 uur, en vrijdag en 
zaterdag tot 22.00 uur.

De prijs van een kaartje kost 10 euro, 
maar voor kinderen en 65-plus-
sers 8,50. Wie twee verschillende 
voorstellingen achter elkaar wil zien 
betaalt voor de tweede slechts 5 euro.
Zie voor meer info: 
www.omni er um.nl

In 01  is het zestig jaar geleden dat he ld Man and the Sea verscheen, het meesterwerk van Ernest 
Hemingway dat onder meer werd bekroond met een ullitzer rice en de obelprijs voor de literatuur. 
Bij deze bijzondere gelegenheid programmeert mniversum de grootbeeldanimatiefilm he ld Man 
and the Sea en de korte documentaire ‘Hemingway, a ortrait’. Vanaf 13 februari.
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5daags‘AllesInclusief’‘AllesInclusief’arrangementVeluwe
Op het meest gevarieerde stukje Veluwe ligt 
BTR Senior Hotel Dennenhoeve ***. Het hotel 
in Nunspeet is een prima uitvalsbasis om te 
genieten van al het moois dat de Veluwe u te 
bieden heeft. U vindt er een restaurant, Ierse 
Pub, lounge met open haard, een terras,  
binnenzwembad, sauna en lift. De kamers zijn 
voorzien van douche, toilet, tv en telefoon.  
 
 

Inclusief 
•  verblijf van maandag t/m vrijdag  
•  4 x logies in tweepersoonskamer  
•  4 x een uitgebreid ontbijtbuffet 
•  4 x een lunch of lunchpakket   
•  4 x een 3-gangen diner  
•  GRATISGRATIS: van 18.00 - 23.00 uur drankjes:   

     koffie, thee, fris, tapbier, jenever, huiswijn 
 

Exclusief 
•  toeslag éénpersoonskamer € 45,00  
•  reserveringskosten € 15,00 
•  calamiteitenfonds € 2,50   

 

Geef bij het reserveren de volgende speciale 
boekingscode op:  BTR001 

0555059500�WWW.BTRREIZEN.NL

5-daags ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ arrangement 
 

Lezers van de Oud Hagenaar ontvangen  
10% korting 10% korting op de normale prijs van € 229,- 


10%10%

kortingkorting

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

De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw 

eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.


Ja, stuur mij geheel vrijblijvend een aanvraagformulier waarmee ik een deposito rekening 

kan openen. Ik profiteer dan tevens van de volgende voordelen:

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

Voorletters:            Achternaam: 

Adres:          

Postcode & woonplaats:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag

U kunt het aanvraagformulier ook vinden op deposito.devolhardinguitvaartzorg.nl

* De € 210,- wordt op uw depositorekening gestort, is
   niet op te nemen en wordt uitgekeerd bij overlijden.

Bekroonde animatiefilm in grootbeeldprojectie van obelprijswinnaar Ernest Hemingway’s klassieker uit 195

he ld an and the ea in het nivers

- Beeld van het productieproces van de animatiefilm. -
- Affiche van de 

prijswinnende film -

- De oude Santiago heeft de vis uiteindelijk geland, maar er is niet veel meer van over 
na de aanvallen door de haaien. Manolin kijkt ontzet toe vanaf de steiger. -



In de jaren zestig en zeventig vonden na afloop in januari van het wereldvermaarde Hoogovens schaak-
toernooi in Beverwijk en vanaf 1968 in Wijk aan ee door het hele land een maand lang de legendarische 
V&D simultaanseances plaats. Elke dag in een andere vestiging van sponsor Vroom en Dreesman, in Den 
Haag steevast ’s avonds in de personeelskantine op de bovenste verdieping van het warenhuis aan de 
Grote Marktstraat. Daar namen schaakcorryfee n het op tegen een paar honderd amateurs per avond.
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De seances vervulden de droom van 
vrijwel elke huisschaker en modale 
clubspeler  amateur tegen meester, 
grootmeester of wereldkampioen  als 
tegen ‘patriarch’ Michael Botwinnik of 
de ‘tovenaar van Riga’ Michael Tal.
Hoofdredacteur Frans Hoynck van deze 
krant speelde in 1974 als 14-jarige bij 
V D in Den Haag zijn eerste partij 
tegen een internationaal meester, met 
rode oortjes die al dagen tevoren op-
lichtten en die nog dagen nadien bleven 
nagloeien.
Na heel veel jaren nooit meer aan een 
simultaan te hebben deelgenomen, 
schoof hij op woensdag 31 januari j.l. 
in het atrium van het Haagse stadhuis 
aan voor een partij tegen Neerlands 
hoop op een wereldkampioenschap in 
dit decennium, de 17-jarige groot-
meester Anish Giri. Geboren in Sint 
Petersburg, voorheen Russisch jeugd-
kampioen tot 12 jaar, maar in 2008 
met z’n ouders verhuisd naar Rijswijk. 
Inmiddels is Giri gestegen tot de 28ste 
plaats op de wereldranglijst, Neder-
lands sterkste speler en zo’n supertalent 
dat hij wel eens de eerste na Max Euwe  
in 1935 zou kunnen zijn, die spelend 
onder de vaderlandse driekleur, het 
allerhoogste zou kunnen bereiken. Al-
leen Delftenaar an Timman (geboren 
in 1951) is na Max Euwe nog ooit in 
de buurt van de troon gekomen, in de 
jaren ’80. 

nze hoofdredacteur doet hieronder 
verslag van z’n herinneringen aan de 
V D simultaan van 1974 en vertelt iets 
over het evenement dat net plaatsvond.

Eerste zetten
In 1972 was ik als veel jongens van 

mijn leeftijd gaan schaken en lid van de 
club SG Rijswijk geworden, aangetrok-
ken door alles wat gaande was rond 

‘de WK-match van de eeuw’ tussen de 
Amerikaan Bobby Fischer en de Rus 
Boris Spasski in I sland. Ik speelde die 
partijen na op zondagmorgen bij de 
oma van m’n Zwitserse vriendje Peter 
Gisi (tegenwoordig stadsdichter en 
schrijver te Basel). Helaas moest Peter 
het schaken op dringend schooldok-
tersadvies al binnen één jaar opge-
ven, gedwongen. Peter was extreem 
intelligent, op allerlei vlak, maar niet 
helemaal van deze wereld, zeer gevoe-
lig en wat autistisch. Verliespartijen 
kon hij niet verwerken en hij lag daar 
nadien nachten van wakker. Nog steeds 
bekende verschijnselen  trouwens onder 
schakende pubers. En bij sommigen die 
het spel nooit opgeven gaat dat nimmer 
over. Schaken doet in z’n rechtlijnige 
bedoeling (de koning van de ander 
‘dood’ maken) en z’n nauwelijks te 
rationaliseren moeilijkheid, een ultiem 
beroep op heel verschillende dimensies 
van de intelligentie en iemands karak-
ter. Daarbij vergeleken is schoolwerk 

op VW -niveau echt ‘pindanootjes’. 
Wat niet wegneemt dat de gemiddelde 
spelletjesspeler het ook met plezier kan 
doen. De regels zijn eenvoudig.
Voor een slim en ambitieus kind is het 
schaken echter een extreme uitdaging. 
Met risico’s, soms verzuipt hun leven 
erin, vol zelfkwelling. De harde wer-
kelijkheid is dat schakers verlies aan 
niets anders kunnen wijten dan aan hun 
eigen tekortkomingen. Daar moet je 
tegen kunnen, of dat leren. Het spel kan 
in die zin verwoestend zijn voor de een, 
maar zeer vormend voor de ander, zoals 
een ‘ander soort mensen’ aan het geloof 
(religie) iets ontleent dat voor henzelf 
en hun omgeving iets positiefs oplevert. 
Maar een ‘echte’ schaker is z’n eigen 
God en Duivel ineen, binnen een uni-
versum van 64 velden met bedrieglijk 
eenvoudige regels en contouren. Elke 
schaker doorleeft dat de waarheid op de 
zwarte en witte velden meestal grijs is, 
beige of bruin. Zelfs een wereldkam-
pioen heeft de waarheid niet in pacht  
maar hij is degene die het best weet wat 
we allemaal niet weten. Zoals de Paus, 
zal ik maar zeggen, in geloofszaken.

weede plek
Ik was zelf geen groot talent in de jaren 
‘70, maar ook geen klaverjasser. Als 
jeugdspeler werd ik een jaar tweede in 
de regionale HSB-kampioenschappen, 
nadat de Haagsche ourant nog op 
de sportpagina’s had gekopt dat ik 
met volle score ( 6 uit 6) op de beker 
afkoerste. it de laatste drie partijen 
haalde ik nog maar een half punt, tegen 
twee outsiders en de uiteindelijke win-
naar Peter Gelpke.
Maar die tweede plek was dezelfde die 
ik vorig jaar in de regio haalde onder 
de 50-plussers. Weinig veranderd dus! 
Ik mis, m’n hele leven al, altijd net dat 

beetje extra voor de laatste meters. Ge-
noeg talent maar te weinig ‘ausdauer’. 
De egmatieke Britse grootmeester 
Tony Miles (1955  2001) zei eens 
tegen m’n vriend, schaker en studiege-
noot Henk Suurmond: o succeed in 
chess, you ve got to be level headed, 
but also one track minded.  e moet 
heel slim zijn en je verder met niks 
anders bezig houden. Het was Miles’ 
verklaring destijds waarom an Tim-
man (in 1966 al jeugdkampioen van de 
Haagse Schaakbond) geen wereldkam-
pioen zou worden: te belangstellend 
in bijvoorbeeld literatuur! Tijdens een 
cruciaal toernooi in Argentinië op een 
vrije dag een bezoek brengen aan orge 
Luis Borges, de blinde schaakminnende 
topliterator. Dat is mooi maar de dood 

in de pot van je WK-ambities. p zo’n 
vrije dag hoor je gewoon de laatste 
nieuwtjes in de Najdorf, een variant van 
het Siciliaans, genoemd naar ook een 
Argentijn (verhaal apart) te exerceren, 
aldus oordeelde Tony Miles. 

ob Hartoch
In 1974 werd ik als ‘broekje’ tijdens de 
V D simultaan ingedeeld tegen Rob 
Hartoch (1947  2009),  een Amster-
dammer met een volstrekt ‘bohemien’ 
karakter  zo werd me duidelijk toen ik 
wat ouder was. Hartoch was zeer geta-
lenteerd, maar geen doorbijter en een 
beetje lui. Z’n belofte als jeugdspeler 
(hij werd in 1965 in Barcelona tijdens 
het jeugd-WK 2de), loste hij niet in. Te 
gevoelig, te gauw ontdaan door verlies. 
Hij kwam later vooral bekend te staan 
als de ‘remisekoning’, geen vechter. 
Maar voor mij was Hartoch in 1974 
bij V D toch gewoon een God van 
de schaakolympus, een Internationaal 
Meester (IM), een titel die toen nog 
veel meer betekende dan tegenwoordig. 
Spelen tegen hem was thrilling  nu nog 
herinner ik mij precies de eerste vijftien 
zetten, een klassieke Najdorf , waarin 
hij (met wit) kort rokeerde, f2-f4 en de 
witveldige loper via e2 naar f3.

- Overzicht van de drie carr s waarbinnen de topgrootmeesters Giri, iviakov en Karjakin tegen gezamenlijk zo’n 120 amateurs op 1 januari hun partijen afwerkten 
in het atrium van het Haagse stadhuis. nzet  De Groningse Rus Serge  iviakov denkt na over z’n volgende zet. FO O’s   Frans Andriessen. -

Hoop op herleving van V&D traditie uit de jaren ’60 en ‘70   een mooi initiatief van het 160 jaar oude DD, de gemeente Den Haag en de ussische ambassade  en de belofte van nish Giri

  velden   groot eesters tegen  Haagse schakers

- De 1 -jarige Rijswijkse GM Anish Giri (op de rug), eerlands hoop op een wereldtitel in 
dit decennium, speelde aan de ‘elektronische borden’ (live op internet) tegen o.m. onze 
hoofdredacteur (links), rechts ge ankeerd door weer zo’n groot jong talent, de oeter-

meerse Robb  Kevlishvili (geboren in 2001, ederlands kampioen tot 12 jaar) die remise 
wist te maken. Giri vreesde zelfs dat hij in de slotstelling verloren stond.  -

- Gens una sumus, het devies van de F D ! Super-GM Karjakin schudt zijn prille Haagse 
tegenstandster de hand bij het begin van de partij. FO O   Frans Andriessen. -

- Anish Giri wordt voor de radio gevraagd 
wat hij vindt van het evenement.  -
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Pas na een zet of 40 combineerde Hartoch me in het 
late middenspel naar het hiernamaals en gaf ik op - in 
de hoop het nog eens beter te doen tegen hem.Wat 
uitkwam! Maar na het omleggen van m’n koning in 
‘74 deed ik iets waar ik mij nog steeds voor schaam.

Van V D hadden we allemaal bij ons bord een 
lichtblauw notatieformulier gekregen (waarop je de 
gespeelde zetten schrijft tijdens de partij) en met 
een ruim vakje erop waarop de held van jouw avond 
(Hartoch in mijn geval) na a  oop dan royaal z’n 
handtekening zou kunnen zetten. Bij iedereen ging 
dat dan ook zo. Maar toen Hartoch bij mij z’n hand-
tekening wilde zetten, zei ik: liever niet . En ik trok 
m’n formulier met een rood hoofd gauw weg en liep 
snel van de tafel af. Hartoch verbaasd achterlatend. 
Hij zat er trouwens niet mee, denk ik achteraf.
Punt was dat ik bij het ‘organisatiehoekje’ in de 
V D personeelskantine de rijzige Max Euwe had 
zien staan, wereldkampioen schaken in 1935 (door 
te winnen van de Rus Alexander Aljechin). Meneer 
Euwe,  loog ik, de heer Hartoch vergat m’n formu-
liertje te tekenen, wilt  alstublieft uw handtekening 
zetten  Hij tekende! Ah,  zei hij, kijkend naar de 
zetten. Najdorf, dat is heel goed. Maar nou niet je 
gewone huiswerk vergeten, h .  Een raad die ik trou-
wens heel moeilijk vond op te volgen, maar daarom 
gaf hij hem waarschijnlijk.

erfecte reprise 
Het was 31 januari in het atrium bijna weer zo 
enerverend als 28 jaar terug. Zeker ook omdat mijn 
(als laatste verloren) partij tegen Anish Giri live werd 
uitgezonden via internet (zie voor partijen, foto’s 
etc. www.amburu-dd.nl ). Het was met als andere 
simultaangevers de Groningse Rus Sergey Tiviakov 
en Sergey Karjakin (6de op de wereldranglijst, tegen 
wie o.m. m’n lief Annelies speelde - met nog maar 
10 lessen achter de rug) een topevenement, waaraan 
ook BN’ers deelnamen als oud parlementsvoorzitter 
Dick Dolman en 50-Plus politicus an Nagel.
Het geheel was, met steun van de Russische ambas-
sade en de gemeente Den Haag werkelijk perfect 
georganiseerd door Dimitri Karagantcheff c.s. van 
schaakclub Discendo Discimus (DD), de oudste 
vereniging van ons land (uit 1852 - zie ook de 
voorpagina daarover). Gelukkig gaat het gerucht dat 
net als vroeger met de V D simultaans geprobeerd 
wordt om de jaarlijkse traditie weer op te pakken, 
voor Den Haag althans! 
Zie voor meer over DD op internet: www.dd1852.nl
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Wooncentrum ag ag  bevindt zich in de Wa-
genstraat  middenin het centrum van en Haag  

oor de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn  oningen en er is een grote daktuin  

Be oners kunnen achter het gebou  gelegen 
parkeerplaatsen huren

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

te bereiken  e belangrijkste inkels zijn om de 
hoek  in de Betje Wol straat  Het ooncentrum 
hee t  driekamer oningen van ca  7  m
verdeelt over drie etages

Wooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat  halver ege het oude dorpscen-

trum van oosduinen en ijkduin  p loopa stand 
bevinden zich inkels  r is parkeergelegenheid 
rondom het ooncentrum  Het centrum hee t 5 

oonlagen en bevat 7  t ee- en
5 driekamer oningen

  is gelegen aan de Beresteinlaan  
in de ijk Bou lust  et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar  Belangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopa stand gelegen  Het gebou  bevat  t ee-
kamer oningen

Wooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de ak van oortvlietstraat  Het openbaar vervoer 
bevindt zich op korte a stand van het comple  e 
belangrijkste inkels zijn op ongeveer  minuten 
loopa stand  Het ooncentrum hee t 7 drieka-
mer oningen van ca  75 m  en drie t eekamer-

oningen van ca   m

Humanistische Stichting
 eschut- en roe swonen

 Torenstraat 17  13  en Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

- Overzicht van de drie carr s waarbinnen de topgrootmeesters Giri, iviakov en Karjakin tegen gezamenlijk zo’n 120 amateurs op 1 januari hun partijen afwerkten 
in het atrium van het Haagse stadhuis. nzet  De Groningse Rus Serge  iviakov denkt na over z’n volgende zet. FO O’s   Frans Andriessen. -

Hoop op herleving van V&D traditie uit de jaren ’60 en ‘70   een mooi initiatief van het 160 jaar oude DD, de gemeente Den Haag en de ussische ambassade  en de belofte van nish Giri

  velden   groot eesters tegen  Haagse schakers

- o, en nou jij weer!  straalt deze zelfbewuste jonge speelster uit, in haar partij tegen toch niemand 
minder dan de nr. 6 op de wereldranglijst, Serge  Karjakin. FO O   Frans Andriessen. -
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Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

r o  itr o  it
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstel-
lingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. De agenda wordt samengesteld door het entraal 
nformatiepunt Ouderen ( PO). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda 
op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  Stuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via (0 0) 64 8 21.

Woensdag 8 februari
Moza ek op vaas
Deelnemers van deze workshop mozaïek voor 
55-plussers van VÓÓR Welzijn gaan naar huis met 
een prachtige door henzelf bewerkte vaas. U mag naar 
hartenlust decoreren. Buurtcentrum De Lijsterbes, 
Lijsterbesstraat 61, 13.00-16.00 uur. deelnamekosten 
€ 5,-. Aanmelden: tel. (070) 360 02 37.

aterdag 11 februari 
Huil niet om gister
Ontroerend Hindoestaans theater over ouder worden 
en de onvermijdelijke route naar het  verzorgingshuis. 
Culturalis Theater, Hobbemastraat 120, 20.00 uur, 
entreeprijs € 15,- inclusief een boek met honderd 
gedichten. Entreekaarten zijn te koop bij videotheek 
Govinda, Paul Krugerlaan 176; KMI Music Bank, Paul 
Krugerlaan 125; en Ram’s Videotheek, Beeklaan 277.

ondag 1  februari
Koorconcert ‘Vo  nti ua in 
Vuur en Vlam’
Kamerkoor Vox Antiqua, onder leiding van George 
Overmeire, laat horen dat ook in de zestiende eeuw 
mensen passie hadden en soms licht ontvlam-
baar waren. Vreugde en verdriet bij leven en dood 
weerklinken in werken van o.a. Sweelinck, Ockeghem, 
Josquin, Morley, Weelkes en Willaert. St. Albaans-
kerk, Rietzangerlaan 2a, 15.30 uur, entree € 10,- / 
Ooievaarspas € 5,-. Reserveren via tel. (070) 737 03 
12 (Agnes Olthof), kaarten zijn ook te koop in de kerk 
voor aanvang van het concert.

E cursie eendenkooi
De Haagse Vogelbescherming verzorgt een rondlei-
ding in de eendenkooi in het Zuiderpark (die normaal 
niet toegankelijk is voor publiek). Aanvang van de 
rondleiding door Ruud van der Waard: 10.00 uur. 

Opgeven kan tussen 18.00 en 21.00 uur via tel. 06 47 
46 01 59. Er mogen geen honden mee. Informatie: 
www.haagsevogels.nl.

Debby etter
Cabaretière, presentatrice en voormalig nieuwslezeres 
Debby Petter brengt de solovoorstelling ‘Ik ben er 
nog’. Daarin vertelt ze het verhaal van haar moeder, 
die als 10-jarig joods meisje en als enige van haar 
gezin de Tweede Wereldoorlog overleefde. Met haar 
vertelling beoogt Petter een stem te geven aan de vele 
stille overlevenden van een generatie. Diamant Thea-
ter, Diamanthorst 183, 14.30 uur, toegang € 10,-.

Dinsdag 14 februari
lzheimer af  de liefde

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die meer wil 
weten over dementie, een ingrijpende aandoening voor 
patiënten en hun naasten. Zij vinden er ondersteuning 
in een informele sfeer. Met elke maand een deskun-
dige over een thema, en gelegenheid ervaringen uit 
te wisselen. Vanavond als thema: ‘Ik hou nog steeds 
van je.’
Als uw partner, vader, moeder, opa of oma dement 
wordt, verandert uw relatie in veel opzichten. Op 
Valentijnsdag praten we over liefde, loslaten en 
vasthouden. Er is uitgebreid tijd voor het stellen van 
vragen aan ervaringsdeskundigen en professionals. 
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 19.30-21.30 uur, zaal 
open 19.00 uur, toegang gratis, aanmelden niet nodig. 
Inlichtingen: CIPO, tel. (070) 364 38 18, e-mail info@
haagseouderen.nl.

Inspiratiemiddag 
voor 55 -vrouwen
In het Huis van de Grootmoeders, met als gast-
spreekster Soumya Koning, schrijfster/journaliste en 
samenstelster van het boek ‘Rimpelingen. Grootmoe-

ders dromen de wereld’. Bewonersplatform Ster-
renoord, Sterrenoord 81a, 13.30-15.15 uur, toegang 
gratis. Kom op tijd, want de deur gaat dicht als het 
programma is gestart! Meer informatie: tel. (070) 309 
74 12 of www.huisvandegrootmoeders.nl.

Vrijdag 17 en 
zondag 19 februari
Erasmus en zijn otheid
Dit jaar wordt herdacht dat de grote schrijver en fi lo-
soof Erasmus in 1511 zijn ‘Lof der Zotheid’ schreef. 
Michel Meissens historisch literair spel ‘Erasmus en 
zijn Zotheid’ brengt zijn leven, geest en strijd voor een 
beschaafdere samenleving tot leven, in een voorstel-
ling van Het Portret Spreekt. Muzee Scheveningen, 
Neptunusstraat 90-92, vrijdag 17 februari om 20.15 
uur, zondag 19 februari om 16.00 uur, entreekaarten 
à € 18,- bij de kassa of via tel. (070) 350 08 30. Infor-
matie: www.hetportretspreekt.n

ondag 19 februari
pen podium bdijkerk

Een unieke voorstelling door de leerlingen van de 
Dans en Balletstudio Like2Dance. Wellicht voor het 
eerst in de geschiedenis zullen dan kinderen hun 
danskunsten vertonen binnen de meters dikke muren 
van deze acht eeuwen oude kerk. Ze hebben dat ge-
leerd in Dansschool  Like2Dance die gevestigd is in de 
onderverdieping van het voormalige Postkantoor aan 
de Aaltje Noorderwierstraat. De school ,welke onder 
leiding staat van Marjolijn van Schie, laat met veel 
succes kinderen van alle leeftijdsgroepen kennisma-
ken met de meest uiteen lopende soorten van dans 
zoals: klassiek ballet, modern,jazz, streetdance, hip 
hop, breakdance, tapdance en zumba. Er wordt weke-
lijks geoefend in  twee grote zalen met een dempende 
sportvloer, prachtige spiegels en een professionele 
geluidsinstallatie.
Like2Dance werkt permanent aan uitvoeringen  welke 
elk jaar op verschillende danspodia worden gegeven. 
Bezoekers van de Abdijkerk op 19 februari kunnen van 
deze voorstellingen vast een voorproefje meemaken.
Leerlingen, van verschillende leeftijden, laten aan u 
zien, wat zij zoal geleerd hebben de afgelopen tijd. Dit 
doen zij met veel enthousiasme en plezier!  De dans 
zal worden ondersteund door veel (live)muziek op de 
piano en...zelfs door muziek vanaf het orgel. Voor de 
bezoekers van de Open Podium middagen zal dit een 
bijzondere ervaring zijn. Toegang en programma zijn 
gratis,  wél is er een uitgangscollecte voor de onkos-
ten. Open Podium  begint om half vier. Het adres van 
de Abdijkerk is Willem III straat 40. Voor bezoekers 
van buitenaf: de kerk staat in de directe omgeving van 
de molen. Zowel RR 3 als HTM tram 2 stoppen in de 
buurt. www.abdijkerk.info. 

Dinsdag 1 februari
ntmoetingsdag 55 -vrouwen

In het Huis van de Grootmoeders. U kunt er spelletjes 
doen, wat lezen, handwerken en gewoon met elkaar 
praten.
Bewonersplatform Sterrenoord, Sterrenoord 81a, 
13.30-15.15 uur, toegang gratis. Meer informatie: tel. 

(070) 309 74 12 of
www.huisvandegrootmoeders.nl

Donderdag 3 februari
Film  he ruman Show
Truman Burbank heeft een goede baan, een liefheb-
bende vrouw en een goede vriend. Langzaam komt hij 
er echter achter dat dit perfecte leventje iets té perfect 
is: hij ontdekt dat hij het middelpunt is van ‘The Tru-
man Show’, een succesvolle liveshow op televisie, in 
elkaar gezet door zijn vader die producer is. Iedereen 
rond Truman speelt eigenlijk een rol. Wat kan hij hier-
aan gaan doen?
Ontmoetingskerk, ingang Aaltje Noordewierstraat 199, 
aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Na afl oop is er 
gelegenheid tot napraten.

ondag 6 februari
homas Mann lezing

De lezingen van Tom Dommisse over Thomas Mann, 
een goede traditie van wijlen Buddenbrooks Boek-
handel zullen worden hervat. Het Veilinghuis van Van 
Stockum en het literair-culturele tijdschrift Extaze ma-
ken deze herstart mogelijk. De tiende Thomas Mann 
lezing vindt plaats in het Veilinghuis van Van Stockum 
op zondag 26 februari, aanvang, 15.00 uur. Kosten 5 
euro, inclusief kopje koffi e/thee en een glaasje wijn na 
afl oop. De zaal is open vanaf half drie.
 Adres: Prinsengracht 15. Reserveren: info@vanstoc-
kum-veilingen.nl / telefoon 070 3649840 of redactie@
extaze.nl De hervatting van de Buddenbrooks- salons/
lezingen is een initiatief van Boekenklus. Boekenklus is 
ook uw adres voor het (laten ) bestellen van boeken en 
uw boekbestellingen desgewenst thuis laten bezorgen.
Boekenklus: ook uw adres voor het ordenen/schonen 
van uw boekenbezit. Achter Boekenklus schuilt veertig 
jaar boekhandelservaring!
Reacties naar Boekenklus@gmail.com/ telefoon  070 
3858269

Woensdag 9 februari
Fit en Slank Fitness
HWW Zorg start in samenwerking met een diëtist van 
Liv voeding- & leefstijladvies een cursus voor iedereen 
met overgewicht die op een sportieve en gezonde 
manier wil afvallen of niet verder wil aankomen. 
Bestaande uit 8 bijeenkomsten van 2 uur (laatste cur-
susdag 18 april) met voedingsvoorlichting en fi tness. 
Medsports, Forellendaal 2, start in twee groepen, 
om 15.00 uur en 16.00 uur, deelnamekosten € 50,-. 
Informatie of aanmelding: cursusbureau HWW Zorg, 
tel. (070) 379 57 85.

Elke maandag
Dansen in Houthaghe
Elke maandag kunnen ouderen volksdansen in 
zorgcentrum Houthaghe, op muziek uit landen als 
Engeland, Israël, Polen en Griekenland. Alle dansen 
worden stap voor stap aangeleerd en regelmatig 
herhaald. Zorgcentrum Houthaghe, Toon Dupuisstraat 
10, 14.00-15.45 uur. Inlichtingen: Joop Brandenburg, 
tel. (070) 397 17 26.

Herman van een Herman van een 

Losse kaart € 3 , 0  pas, 
C  € 2, 0 korting.
070  00 333  www.philipszaal.nl

erman van een is donderdag 6 februari  vrijdag 7 februari 
te zien in de r nton hilipszaal in en aag. Bijgestaan door 
drie muzikanten brengt van een veel nieuwe, eigen nummers. 

ussen de muziek door hoort u kleine anekdotes, gedi htjes of 
een  loso  s he geda hte, maar dan verpakt in het wonderlijke 
levensverhaal van een ontspoorde buurtgenoot. 

et is het leven van de gewone man waar erman van een 
inspiratie uithaalt en waarmee hij de tijdgeest probeert te verkla-
ren. en bijzondere voorstelling, die bijna heilzaam werkt volgens 
de olkskrant: “door het volledig a hterblijven van enig nisme 
of zelfs ironie, brengt erman van een een oase van rust en 
bezinning in een nis he, harde en he tis he wereld.”  

onderdag 6  vrijdag 7 februari (20.  uur)
r nton hilipszaal

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON OPLEVEREN

antieke meubelen antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl

06 53 62 19 62 • 070 323 82 60
Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

• antiek • koperwerk 
• modern • boek/CD/DVD 
• klokken • schilderijen
• kristal glaswerken

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES
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E we site voor de - lusser uit en Haag

Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

www.haagseouderen.nl

EE

75-plussers worden opgezocht om te kijken wat ze e tra nodig hebben 

el i ns erkers bi   o  be oek
Gratis parkeren 
Hagenaars met 
beperking wordt 
niet afgeschaft
Het plan om de gratis parkeerkaart 
voor Hagenaars met een beperking af 
te schaffen is voorlopig van de baan. 
Verantwoordelijk wethouder Smit kreeg 
er tijdens de vergadering van de com-
missie Leefomgeving op 19 januari te 
weinig steun voor. Vrijwel alle gemeen-
teraadsfracties hadden grote moeite met 
het plan, waarmee de wethouder het 
veelvuldig misbruik met de kaart wilde 
tegengaan. ok de verhoogde kosten 
voor een bevolkingsgroep die toch al te 
maken krijgt met een opeenstapeling van 
bezuinigingen ging de partijen veel te 
ver. De wethouder gaat nu andere vor-
men van fraudebestrijding onderzoeken.

eumafonds 
opent Meldpunt 
Fysiotherapie
Het Reumafonds heeft een meldpunt ge-
opend voor mensen met reuma die sinds 
1 januari geen fysiotherapie meer ver-
goed krijgen vanuit de basisverzekering. 
Bij het Reumafonds waren daarover al 
meer dan 100 reacties binnengekomen. 
Het fonds besloot daarom dit jaar te 
gaan bijhouden hoeveel mensen hierdoor 
zijn gestopt met fysiotherapie en welke 
gevolgen dit heeft voor hun dagelijks 
leven. Van de 2,3 miljoen mensen met 
reuma en artrose heeft bijna de helft (1,1 
miljoen) dusdanig ernstige klachten dat 
zij gebruikmaken van fysiotherapie, zo 
is gebleken uit TN -onderzoek in 2011. 
Mede door deze therapie hebben zij een 
behoorlijke kwaliteit van leven en kun-
nen ze vaak blijven deelnemen aan het 
arbeidsproces. it het TN -onderzoek 
bleek ook dat 44  van de mensen met 
reuma een huishoudinkomen heeft van 
maximaal 1700 euro netto per maand. 
Het is de vraag of zij de extra kosten 
voor fysiotherapie zelf kunnen opbren-
gen. Wie door de maatregel is getroffen, 
kan dit kenbaar maken in een online 
en u te op www.reumafonds.nl meld-
punt. Afhankelijk van de uitkomsten zal 
het Reumafonds met zorgverzekeraars 
en politiek in gesprek gaan over de 
fysiotherapievergoeding.

e komen niet onaangekondigd  natuurlijk niet.  krijgt netjes be-
richt vooraf als u ‘aan de beurt’ bent. Maar toch is het de moeite 
waard u in deze krant iets te laten lezen over de huisbezoeken bij 
Haagse 75-plussers. I  was benieuwd naar de achtergronden 
en informeerde ernaar.

Het idee kwam op tijdens overleg 
van de gemeente Den Haag met de 
welzijnsorganisaties. De gemeente 
heeft ouderen hoog in het vaandel 
staan en wil ook graag meer over hen 
weten. Dus ontstond het plan om bij 
zo veel mogelijk Haagse ouderen 
thuis op bezoek te gaan. Tijdens zo’n 
persoonlijke ontmoeting kan in kaart 
worden gebracht hoe zij ‘varen’. En 
mochten zij behoeften of problemen 
hebben, dan kan daar nota van worden 
genomen.

Informatie over de wijk
‘Dat is het belangrijkste doel,’ vertelt 

onny van den Berg, projectleider ou-
derenwerk bij Zebra Welzijn, ‘maar we 
brengen bijvoorbeeld ook informatie 
mee over wat er in de wijk te doen is 
en over diensten en mogelijkheden op 
allerlei gebieden. Bovendien is zo’n 
bezoek een mooie gelegenheid om hun 
vragen te beantwoorden.’
Alle Haagse 75-plussers bezoeken is 
een mooi streven, maar het is waar-
schijnlijk een illusie dat dat zou kun-
nen lukken. ‘Alleen al in Loosduinen 
zijn er 12.000!’ weet onny. Daarom 
worden de Haagse 75-plussers bezocht 
in het jaar waarin ze een kroonjaar 
hopen te vieren. In het kalenderjaar 
waarin ze 75 worden, krijgen ze voor 
het eerst bezoek, en vervolgens om de 
vijf jaar. ‘In de tussenliggende perio-
den bellen we ze wel op om het contact 
warm te houden en te horen hoe het 
met ze gaat,’ aldus onny. ‘Dat gaan 
we ongeveer om het jaar doen.’

Voorlopig richten deze bezoeken zich 
dus op 75-plussers, maar dat kan nog 
veranderen. ‘Gaandeweg moet blijken 
of die leeftijdsgrens een goede keus 
is,’ licht onny toe. ‘In Transvaal en 
de Schilderswijk bijvoorbeeld moeten 
we misschien wel een lagere grens 
hanteren. Dat gaan we bekijken.’

Het zijn vrijwilligers
onny co rdineert de huisbezoeken. 

Ze zorgt voor informatiemateriaal 
en adressen, die ze verspreidt over 
de Haagse ouderenconsulenten. Die 
werken per stadsdeel en zetten voor de 
vele huisbezoeken vrijwilligers in.

uderenconsulent Matthias Wenzel 
bijvoorbeeld is eind vorig jaar begon-
nen met de organisatie van de eerste 
huisbezoeken in Zeeheldenkwartier. 
Via de wijkkrant ging hij op zoek naar 
vrijwilligers. Daarbij deed hij trouwens 
een interessante ontdekking. ‘ p dit 
vrijwilligerswerk komen andere men-
sen af dan op gewoon  vrijwilligers-
werk in bijvoorbeeld het wijkcentrum. 
Deze mensen vinden het blijkbaar 
vooral leuk om iemand thuis te bezoe-
ken en individueel aandacht aan hen te 
besteden.’ Matthias is inmiddels ook 
begonnen vrijwilligers te zoeken voor 
de wijken Kortenbos en Archipel. Deze 
vrijwilligers krijgen vooraf overigens 
een basistraining.
Zoals gezegd wordt het huisbezoek 
dat de vrijwilliger gaat a eggen vooraf 
aangekondigd. ‘We sturen daarover een 
brief. Daar zit ook een folder bij met 
uitleg, namens de wethouder,’ vertelt 

Matthias. Sommige vrijwilligers gaan 
langs om de uitnodiging persoonlijk 
te brengen. De ouderen zien hen dan 
al een eerste keer aan de deur en dat 
is prettig.

Het duurt een uur
verigens zijn de vrijwilligers er louter 

en alleen voor de huisbezoeken zelf. 
Tijdens het bezoek, dat gemiddeld on-
geveer een uur duurt, vullen ze samen 
met de ouderen een vragenlijst in. Die 
levert een beeld op van bijvoorbeeld 
hun leven, gezondheid en woonsituatie.
Zijn de vrijwilligers bij iemand 
geweest die hulp nodig heeft of die 
op een andere manier kwetsbaar is, 
dan gaat de ouderenconsulent daar 
vervolgens zelf op bezoek. Als dat 
nodig is, kan de consulent direct werk 
maken van hulpverlening. In het geval 
van een gezondheidskwestie kan een 
wijkverpleegster van de Zichtbare 
Schakels worden ingezet.
Gelukkig doen de vrijwilligers ook 
veel positieve ervaringen op. ‘Ze zijn 

tot nu toe bij ouderen terechtgekomen 
die stevig en positief in het leven ston-
den,’ vertelt Matthias over de eerste 
bezoeken. ‘En over de vragen die de 
vrijwilligers stellen, blijken de oude-
ren graag te vertellen. De vrijwilligers 
komen vaak terug met verhalen.’ Zo 
kan van het een ook het andere komen.
 

veral in Den Haag
Na de start eind 2011, wordt 2012 het 
jaar waarin dit project overal in Den 
Haag op gang zal komen. In sommige 
wijken is het al begonnen, in andere 
zijn de ouderenconsulenten vrijwil-
ligers aan het zoeken en trainen. In de 
loop van 2012 zullen er in alle Haagse 
stadsdelen huisbezoeken bij 75-plus-
sers plaatsvinden.
Bent u ge nteresseerd om er als 
vrijwilliger aan mee te werken  Bij 

IP  (tel. 364 38 21, e-mail info
haagseouderen.nl) kunt u informeren 
naar de contactgegevens van de oude-
renconsulenten.

ls  een b rtt in ilt hebben
kan dat nog  aar eest snel 

 kunt er dan uw eigen groenten, 
bloemen of planten verbouwen. Voor 
de meeste tuinen kunt u voor  4,- 
ook een sleutel aanschaffen om op 
elk gewenst tijdstip het complex te 
betreden (anders alleen op werkdagen, 
van 9.00 tot 17.00 uur). Een aantal 
buurttuinen is speciaal bestemd voor 
55 ’ers.  kunt zich er op woensdag 8 
februari tussen 9.00 en 16.00 uur voor 

inschrijven, op de volgende locaties en 
voor de volgende buurttuinen:

- Milieu Service Punt Reigershof, 
Reigersbergenweg 280: aanmelden 
voor buurttuinen lingendael  en 

verbosch.
- Stadsboerderij ‘t Waaijgat, Haven-

kade 75: aanmelden voor buurttuinen 
Havenkade en Markenseplein .

- Schooltuin De Kornoelje, Kornoel-
jestraat 117: aanmelden voor buurt-
tuinen Kornoeljestraat, Mozartlaan, 
Madestein  en Kamperfoeliestraat.

- Milieu Service Punt Zuiderpark, 
Anna Polakweg 7, ingang Vrees-
wijkstraat: aanmelden voor buurt-
tuinen Zuiderpark, Erasmusweg en 
Nijkamp.

   Neem een geldig legitimatiebewijs 

mee bij het inschrijven! En: vol is vol, 
dus wie het eerst komt, die het eerst 
maalt.

NB De buurttuinen lingendael, 
Markenseplein en Madestein worden 
in elk geval tot 1 juli nog door de ge-
meente onderhouden. Huurders krijgen 
voor die tijd bericht of ze daarna toch 
verder kunnen tuinieren.

De gemeente Den Haag beschikt over een aantal buurttuincomple en. Inwoners van de gemeente 
kunnen daar voor € 44,- een tuin van 30 m  huren voor de periode van 15 maart tot 1 november. 
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Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van isterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.kof e  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 

hristien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

eeft u dieetwen en  ok daar houden wi  
rekening mee. aarnaa t kunt u ook bi  on  
terecht oor bridge en familie weekend e  
en al  u iet  te ieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 4 december tot 01 januari
e prijs voor dit arrangement is  in l. busretour, 4 middagto htjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog meer aangeboden!

oor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  0 -  
of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM isterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van isterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.kof e  en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 

hristien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en  of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 

eeft u dieetwen en  ok daar houden wi  
rekening mee. aarnaa t kunt u ook bi  on  
terecht oor bridge en familie weekend e  
en al  u iet  te ieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 4 december tot 01 januari
e prijs voor dit arrangement is  in l. busretour, 4 middagto htjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze lu e touringcar opstapplaats 
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog meer aangeboden!

oor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  0 -  
of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM isterwijk.

Alle kamers begane grond 
met eigen terras, douche, 
toilet, tv, telefoon, u hoeft  
geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!

Voor 2 pers. op één kamer 
geldt een korti ng van € 30,00 p.p.

Opstapplaats vanaf 13.00 uur: 
CS Den Haag platf orm, 

Mozartlaan/hoek, Diepenbrockhof.

Arrangement speciaal voor Senioren 

 7 dagen v.a. € 650,00 p.p.
incl. busretour/ 4 bustochtjes en 

toeristenbelasti ng, met gezellige avonden. 

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.

De Boerenbonthalstoffen
Papestraat 29, 2513 AV Den Haag, 070 - 3628186

Alle dagen geopend, www.boerenbonthal.nl, denhaag@boerenbonthal.nl

•  1x overnachting in een standaard 2-persoonskamer

•  Onbeperkt Hollands gedestileerd 

(frisdrank, huiswijn, bier) van 10:00 tot 23:00

• 1x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1x lunch van de kaart

•  3-gangen keuze diner bij de dag van aankomst

•  gratis gebruik van jacuzzi 

Let op! 
U betaald slechts € 99,- per kamer per nacht!

€ 99,- voor 2 personen ALL INCLUSIEF

Gortelseweg 8
8076 PS Virehouten
tel: 0577-411323
www.foreesten.nl

Het genoemde tarief is exclusief gemeentelijke  

heffingen á € 1,50 p.p.p.n. bittergarnituur, gebak en fietshuur. 

Dit arrangement loopt tot 30 april 2012

TONZON BV • Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl • YouTube: TONZONHR

TONZON 
de unieke en milieuvriendelijke 
oplossing voor een warme vloer Bijzondere isolatietechniek

TONZON heeft een unieke isolatie-

techniek ontwikkeld, waarbij lucht 

wordt gebruikt die overal gratis 

aanwezig is. Het opvouwbare 

isolatiemateriaal (Thermoskussen) 

ziet eruit als een fl exibele 

thermosfl es. 

De Thermos kussens blokkeren 

de permanente uitstraling van de 

vloer naar de koude grond onder 

ons huis. Hierdoor komt de vloer 

eindelijk op kamertemperatuur 

en koelt ’s nachts maar weinig af. 

Het effect is verbluffend en niet te 

vergelijken met andere isolaties!

 

Extra kostenbesparend

TONZON bespaart veel meer 

energie dan een gewone vloer-

isolatie. Het stookseizoen wordt 

korter en u hoeft minder heet te 

stoken om comfortabel te wonen. 

Bij vloeren met vloerverwarming 

is de besparing nog hoger. De 

verwarming kan eindelijk goed 

geregeld worden.

 

Bewezen resultaat

Dat de TONZON techniek fantas-

tisch werkt, is wetenschappelijk 

onderbouwd. Het telt zeer hoog 

mee in het label en de milieu-

belasting is minimaal.

 

Comfort voor u én voor het milieu.

 

Wilt u meer weten over TONZON 

isolaties? Kijk voor meer informatie 

of een offerte op www.tonzon.nl 

en bekijk de video’s op YouTube 

kanaal TONZONHR.

Veel beganegrondvloeren in Nederland zijn koud. 

Vooral aan het eind van de winter. De ‘koude zone’ 

onderin de woning blijkt eenvoudig te verhelpen met 

een unieke Nederlandse uitvinding.

Voor   Koud en klam Na   Warm en droog

“De thermostaat staat nu lager 
en de vloer voelt veel behaaglijker aan. 

Kortom, wij zijn meer dan tevreden
over de werking van TONZON.”

HTMC

HTMC

070 - 3907722
www.htmc.nl - info@htmc.nl

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

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: 

ook te vinden op uw smartphone

HTMC (adv 2012) 133x124 mm oud-hagenaar.indd   1 04-01-2012   11:34:38

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
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Hans 
Roodenburg
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?

&pinie     Informatie

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals er recht  belastingen en andere inanci le zaken   vragen orden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven   kunt u  k esties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl o  naar ostbus  5   en Haag  raag met vermelding van rubriek echten en lichten

Volgens het entraal Bureau voor de 
Statistiek ( BS) is het gemiddelde ver-
mogen van de Nederlandse huishoudens 
per 1 januari  2011 iets lager uitgekomen 
dan een jaar eerder. Grotendeels door 
de waardevermindering van de eigen 
woning. Dat geldt nauwelijks echter voor 
huishoudens waarin minstens één lid 65 
jaar of ouder is. In de vermogensklasse 
van 20.000 tot 200.000 euro  de begin-
nende ‘rijken’  is het aantal ouderen 
zelfs toegenomen.
In bijna één op de vier huishoudens in 
Nederland is er wel iemand die ouder is 
dan 65 jaar. In die huishoudens met een 
65-plusser behoort weer bijna één op de 
vier tot de vermogensklasse met een be-
zit (in waarde) van 200.000 tot 500.000 
euro. Die kunnen we dus met recht tot de 
rijken rekenen.
Het BS gebruikt hierbij de term ‘ver-
mogen’ voor bank- en spaartegoeden, 
effecten, eigen woning (na aftrek van 

de hypotheekschuld), ander vermogen 
en na aftrek van overige schulden. Dus 
alles netto wat men in zijn bezit heeft en 
eventueel tot waarde kan maken.
Stoeien met de statistische cijfers van het 

BS leert ook dat het doorsnee vermo-
gen van alle huishoudens per 1 janauri 
2011 29.000 euro bedroeg, 4000 lager 
dan het jaar daarvoor door vooral de al 
genoemde waardedalingen van het eigen 
huis. Bijna zes op de tien huishoudens 
bezitten een eigen woning. De waarde 
daarvan bedraagt gemiddeld in Neder-
land 233.000 euro (geheel of grotendeels 
belast met hypotheken).

Doorsnee vermogen
Richten we ons op de ouderen dan 
bedraagt het doorsnee vermogen (dat is 
iets anders dan het gemiddelde, namelijk 
het midden van een reeks) omstreeks 
111.000 euro voor een huishouden met 
één lid dat ouder is dan 65 jaar.

Men zal het vaak niet met mij eens zijn, 
maar deze groep kan de bezuinigingen 
door de overheid op hun maandelijkse 
inkomen en het niet meer groeien van 
hun pensioen (soms zelfs korten) nog 
heel veel jaren gemakkelijk opvangen.
Het BS geeft in zijn cijfers overigens 
aan dat er onder de huishoudens van 
ouderen nauwelijks (nog niet 1 procent) 
negatief vermogen is, terwijl dat in het 
algemeen in Nederland tóch ruim 10 pro-
cent van het aantal huishoudens betreft.
Altijd leuk is om te weten hoeveel 
miljonairs er onder de 65-plussers zitten. 
Welnu, volgens de statistieken hebben 
63.000 huishoudens (3 procent) mét een 
65-plusser een vermogen van meer dan 
1 miljoen euro. Naar verhouding zijn 
dat er méér dan onder lle Nederlandse 
huishoudens, want daarvan kan ‘slechts’ 
ruim 2 procent (ofwel 151.000) zeggen 
een miljoen of meer te hebben. 
Een huishouden met een lid boven de 65 

jaar bestaat uit gemiddeld twee personen. 
Zijn die in gemeenschap van goede-
ren getrouwd, dan zijn ze dus ‘halve’ 
miljonairs.
Laten we de grote groep minder be-
deelde huishoudens (ongeveer eenderde 
heeft minder dan 20.000 euro bezit) mét 
een 65-plusser buiten beschouwing, dan 
kan men met recht stellen dat ouderdom 

tegenwoordig ook rijkdom betekent!
Dit opiniestuk is gebaseerd op en ge n-
terpreteerd naar aanleiding van de cijfers 
van StatLine: samenstelling vermogen 
particuliere huishoudens. p de site van 
het BS kunnen mensen meer informatie 
vinden.

Ouderen zijn steeds gelukkiger, schreven wij in april vorig jaar op deze plaats naar aanleiding van een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De redenen zijn het stijgende gezondheidsniveau en de 

betere economische situatie van de meeste ouderen. Dat laatste sloeg met name op de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Hoeveel vermogen daarbij ter beschikking staat, was in dat onderzoek niet aan de orde 

gesteld. De meest recente gegevens daarover heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu vrijgegeven. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

derdo  betekent veelal ook ri kdo
Hoe ouder, hoe rijker tegenwoordig. Mensen met een minimumuitkering en g n enkel vermo-
gen of soms zelfs met schulden  blijven er ook nog. Het meest in de grote steden. Maar nog 
nooit zijn, gemiddeld genomen, ouderen zo rijk geweest als thans.

Sociale voorzieningen

Bijstand in gevaar
door zoon met baan

en man van  jaar hee t kanker in een 
vergevorderd stadium. ijn oon van  
jaar oont bij hem in en orgt voor hem. 
De man hee t een bijstandsuitkering. De 
oon hee t sinds enkele maanden een baan 

tegen iets meer dan het minimumloon. 
lopt het dat over enkele maanden de 

man ijn uitkering k ijtraakt van ege 
de inkomsten van ijn oon  In dat geval 
al ijn oon het huis moeten verlaten, 

hetgeen ook nare conse uenties hee t.

De betreffende man wordt in ieder geval 
tot 1 juli niet in zijn bijstandsuitkering 
aangetast. Voorts niet als hij en zijn zoon 
kunnen aantonen dat de inwonende zoon 
hem verzorgt en dat de vader ‘zorgbe-
hoevend’ is. Laat de betreffende man en
of zijn zoon daarover contact opnemen 
met de sociale dienst. Het komt erop neer 
dat de vader een geldige indicatie moet 
hebben voor tien uur of meer zorg uit de 
AWBZ per week. Dat mag ook mantelzorg 
zijn door de zoon! Het moet gaan om een 
indicatie van het IZ voor persoonlijke 
verzorging, verpleging en begeleiding. 
Een ingewikkelde kwestie dus, maar als 
hij er niet zo best aan toe is, wel te doen.
Nieuw is inderdaad dit jaar dat er een 
‘huishoudinkomenstoets’ in de bijstand 
komt. Dat houdt in dat andere inkomsten, 

bijvoorbeeld van kinderen, gaan meetellen 
in bepaling van de hoogte van de ‘gezins-
uitkering’. De maximale gezinsuitkering 
in de bijstand bedraagt vanaf 1 januari 
netto  1.336.42 per maand.
Voldoet de 25-jarige zoon niet aan het 
criterium dat hij zijn vader verzorgt, dan 
wordt de bijstand van zijn vader inderdaad 
per 1 juli gekort.  schrijft dat hij iets 
meer verdient dan het minimumloon. 
Dan lijkt het erop, als zijn vader niet een 
geldige indicatie krijgt, dat de bijstand per 
1 juli niet meer wordt uitgekeerd.
De opmerking van u dat zijn zoon dan het 
huis moet verlaten, kunnen wij niet beoor-
delen. Als het een huurhuis is, verandert er 
niet zoveel. Misschien in de huurtoeslag. 
Het valt wel aan te bevelen zijn zoon als 
medehuurder op te geven. Problemen 
kunnen wel ontstaan als het een koophuis 
is, waarvan vader en zoon samen de hypo-
theeklasten niet meer kunnen opbrengen.
Vandaar ook ons advies om deze zaak 
in zijn geheel voor te leggen aan de 
sociale dienst in de gemeente. f vraag 
eerst advies aan de organisatie MEE, die 
mensen met een beperking gratis helpt: tel. 
0900 999 88 88. Bovendien zijn er genoeg 
actiegroepen en politieke partijen, die zich 
met dit soort negatieve uitwerkingen van 
de aangepaste wetgeving bezig houden.

peenstapeling
van uitkeringen

Van mijn voormalige erkgever ontvang ik 

een achtgeldregeling. De e ontvang ik in 
principe tot . Ik moet el ingeschre-
ven staan als erk oekende bij het V. 
Door iekte en operatie ontvang ik nu via 
het V een iekte etuitkering. Mijn  
uitkering ou stoppen op  april , 
maar ord ik eer goedgekeurd dan ga ik 

eer terug de  in. Dan heb ik langer 
recht op een  uitkering.
De e maand ord ik  jaar en dan ont-
vang ik mijn  e pensioen. lles bij elkaar 
opgeteld krijg ik nu drie uitkeringen en 
egt mijn onderbuik gevoel dat er iets niet 

klopt. Nu heb ik alle betrokken instanties 
gebeld en die eggen mij mondeling toe 
dat dit geen gevolg hee t voor mijn uitke-
ringen. Maar nu komt de aap uit de mou  
niemand il kan mij dit garanderen. oe 
moet ik hiermee omgaan

Het is eigenlijk heel eenvoudig: elke uitke-
ring is aan voorwaarden en vaak ook aan 
een termijn gebonden. De WW-uitkering 
(of een wachtgeldregeling bij een over-
heid) loopt altijd na een bepaalde periode 
(afhankelijk van uw arbeidsverleden) af.
Hetzelfde geldt voor een ziektewetuitke-
ring die, als deze lang duurt, na allerlei 
keuringen mogelijk overgaat in een (la-
gere) arbeidsongeschiktheidsuitkering. w 
 expensioen houdt u tot uw 65ste, maar 

wordt weer gekort op eventuele WW- , 
ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen. Bij de WW en bij de ziektewet 
heeft u, voor zover het kan, de plicht om 
werk te zoeken. Natuurlijk krijgt u nergens 

een garantie, want het hangt van allerlei 
omstandigheden, en zeker die van uzelf, af 
in hoeverre en hoe lang u de uitkeringen 
krijgt.

Erf- en 
schenkingsrecht

aatste woord aan
e ecuteur testament

Ik ben e ecuteur-testamentair voor mijn 
oude tante. ijdens het vastleggen van het 
testament ei de notaris nogal onvrien-
delijk   Maar ik heb het laatste oord . 
Ik vraag me a  at dat betekent. ok o  
het handig is als tante mij machtigt voor 
haar bankrekeningen voor het geval haar 

oning moet orden ontruimd en ik daar-
voor rustig de tijd il nemen.

Het openbaren van een testament aan de 
erfgenamen moet inderdaad door een no-
taris worden gedaan. Pas als hij (of zij) het 
testament moet afwikkelen en uitvoeren, 
heeft hij het laatste woord. Niet als u dus 
als executeur door uw tante bent benoemd, 
want dan moet u haar wensen uit het 
testament binnen de wettelijke regels uit-
voeren. Een notaris, maar ook een andere 
erfgenaam, kan wel ingrijpen als men het  
vermoeden heeft, dat u zich niet aan het 
testament en de wettelijke regels houdt.
De machtiging aan u van uw tante voor 
de bankrekeningen is prima. Maar ook 
hier weer geldt dat u zich dient te houden 

aan regels om dat naar eer en geweten te 
doen. verigens bij het overlijden van de 
tante vervalt uw machtiging en kunnen 
erfgenamen na een verklaring van erfrecht 
(of executele) al vrij snel over de bank-
rekening beschikken om vooral in eerste 
instantie de noodzakelijke betalingen te 
doen. Voor de verklaring van erfrecht is 
weer een notaris nodig.

Erven van zoon uit
eerder huwelijk

ngeveer ,  jaar geleden ben ik gehu d 
met mijn huidige echtgenoot in gemeen-
schap van goederen. it een eerder 
hu elijk heb ik een oon van  jaar. In 
ons testament is geregeld dat alles naar 
de langstlevende gaat. ls ik eerder ou 
overlijden hee t mijn oon dan recht op 
een deel van de er enis

ok bij een langstlevende testament 
krijgen eigen kinderen van de overleden 
ouder een vordering op de langstlevende 
partner, die pas tot uitbetaling komt als 
de langstlevende ook is overleden. Het 
gevaar bestaat inderdaad dat er dan niets 
of weinig meer over is om de vordering 
te kunnen voldoen. Wilt u dat niet, dan 
kunt u in uw testament laten opnemen dat 
bij uw overlijden uw zoon al geheel of 
gedeeltelijk erft.
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Vroeger had je hristelijke ongelingsverenigingen, de eugdbond voor nthouding, de advinderij, de rbeiders eugd entrale, 
de Katholieke Kajotters. llemaal verkapte pogingen om de jeugd alvast in een bepaalde richting te duwen.

Waar bleef in ‘Van de Straat’ de
Humanistische eugdbeweging

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

- eugdherbergvader speelt gitaar op slot 
Assumburg te Heemskerk. -

- Het internationaal jeugdhotel in 
Scheveningen in 195  -

In het boek ‘Van de Straat’ (Akade-
mische itgeverij) staan ze allemaal 
nog eens zorgvuldig beschreven. 
Tientallen jeugdorganisaties die de 
afgelopen honderdvijftig jaar confe-
rentieoorden, kampen, Paasheuvels, 
jeugdherbergen, jongerencentra, 
stadions en clubhuizen bevolkten. Als 
je de foto’s bekijkt word je bevangen 
door vertedering. Kinderen, vaak 
reeds in de kracht van hun leven, 
luisterden, gezeten in een kring, 
aandachtig naar het gitaarspel dat de 
vader van de jeugdherberg ten gehore 
bracht. Eigenhandig werden er Rode 
Valkennesten, heemtuinen en Zon-
nehallen aangelegd. Ernstig werd ten 
overstaan van oudere, wijze mannen 
en vrouwen de eed afgelegd. f er 
werd geuniformeerd gevolksdanst. 

oons en dochters van
Hoewel compleet en uiterst gede-
tailleerd mis ik in het boek ‘Van 
de Straat’ een beschrijving van de 
Humanistische eugdbeweging. Niet 
in de laatste plaats, omdat ik daar 
rond 1960 z lf deel van uitmaakte. 
De Humanistische eugdbeweging 
(H B) werd voornamelijk bevolkt 
door de 15- tot 20-jarige zoons en 
dochters van leden van het Huma-

nistisch Verbond en was, net als alle 
andere jeugdorganisaties, opgericht 
om de nieuwe generatie te behoeden 
voor ideeëen van andersdenkenden. 
Er waren afdelingen van de H B in 
Den Haag, Amsterdam en trecht. 
In naam was de H B de eerste ‘onge-
leide’ jeugdorganisatie in Nederland. 
In werkelijkheid hielden enkele 20- 
tot 25-jarige leden van de H G (Hu-
manistisch ongeren Gemeenschap), 
daartoe aangezet door het bestuur van 
het Humanistisch Verbond, een oogje 
in het zeil. Maar toch was het leuk. 

Ik bedoel, als je op Humanistische 
grondslag bent opgevoed, ben je in 
principe wars van welke bemoeienis 
dan ook. a toch
Maar openlijk bier of wisky drinken 
op een camping op Maaldrift in Was-
senaar deed je toen toch niet zo gauw 
in je eentje. Daar was enig netwerken 
in verenigingsverband voor nodig. 

m nog maar te zwijgen van de 
eerste voorzichtige stappen op de 
moeizame weg van het zoeken naar 
een toekomstige liefdesrelatie.

Keldertje
Iedere zondagavond waren er 
wekelijkse bijeenkomsten van de 
Haagse H B in een keldertje op het 

ranjeplein. Die bijeenkomsten zal 
ik niet gauw vergeten. Steeds stond er 
een thema of een geestelijke stroming 
centraal. Vooraf aangekondigd op 
een gestencilde, per post thuisbe-
zorgde convocatie. Er werd steeds 
een deskundige uitgenodigd om het 
thema of de stroming toe te lichten. 
Zo herinner ik me nog, dat H B-er o-
hanniek van der Molen aan een Mor-
moonse afgevaardigde vroeg waarom 
Mormonen altijd ondergoed met 
kantjes droegen. Het antwoord is me 
ontschoten. Maar niet mijn bewon-

dering voor het lef van ohanniek dat 
hij dat durfde te vragen. ok kreeg 
dokter Schenk, de toenmalige direc-
teur van de psychiatrische inrichting 
Rosenburg, tijdens een inleiding over 
de meest voorkomende psychoses in 
datzelfde keldertje ineens zomaar een 
bloedneus. Gek hoor. Ik weet niks 
meer van al die hoogdravende zaken 
die daar wekelijks de revue passeer-
den. Maar alleen die rare details. 
Af en toe vond er een uitwisse-
ling met de andere H B-afdelingen 
plaats. Zo leerde ik Wouter Klootwijk 
uit trecht kennen. f we gingen 
op bezoek bij de H B-afdeling in 
Amsterdam die toen haar wekelijkse 
bijeenkomsten hield in het clubhuis 
van de Hells Angels (dat toevallig 
vorige week gesloopt werd). Ik weet 
niet of het aan mij lag, maar mijn 
indruk was wel, dat het in Amsterdam 
veel duidelijker was dat het eigenlijk 
om sex, drugs en rock ‘n roll ging dan 
in Den Haag. 

f dat nou echt allemaal de bedoeling 
was geweest van onze Humanistische 
ouders, toen ze ons attent maakten op 
het mogelijke lidmaatschap van de 
H B, is mij tot op heden niet duide-
lijk. Maar Humanistisch of niet, we 
leerden in de H B het leven in al zijn 

facetten kennen. 

Marietje
Zo was er ééns per jaar een H B-
congres ergens op de Veluwe. Geheel 
z nder personen boven de twintig. 
Maar dat congres stond wel weer, 
zo bleek later, onder de stiekume 
supervisie van spionnen van het 
Humanistisch Verbond. Een landelijk 
H B-bestuur leidde de Algemene 
Vergadering. Er was een huishoude-
lijk regelement. En er waren statuten. 
Daar konden dan amendementen en 
moties tegen worden ingediend als je 
het ergens niet mee eens was. Hele 
discussies ontsponnen zich. Ik weet 
nog wel, dat Marietje, die later bur-
gemeester van Alkmaar is geworden, 
altijd het hoogste woord had. Voor de 
ene helft van de congresgangers was 
het een oefening in macht. De andere 
helft was alleen maar op ontspanning 
uit. Eigenlijk net zoals in de echte 
maatschappij.
Bijna vergeet ik nog de zeilkampen. 
aarlijks in het Friese Langweer. Ik 

reed er op mijn  ets heen, helemaal 
vanuit Den Haag. En weer terug. 
Kom daar nu eens om.

ok H B-er geweest  Laat het weten: 
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

Het spreekt vanzelf, dat die Tweede 
Wereldoorlog het vrijwel onmogelijk 
maakte om deze ideeën in daden 
om te zetten, hetgeen overigens niet 
wil zeggen, dat hier niet verder over 
nagedacht werd. Tijdens illegale 
bijeenkomsten, waaraan o.a. Willem 
Drees en de eerste voorzitter van Hu-
manitas, oris in ’t Veld deelnamen, 
werd voorbereidend werk gedaan en 
gedurende de winter van 1944-1945 
werd er een commissie ingesteld, die 
de concrete uitvoering hiervan ging 
uitwerken. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk, dat op 31 mei 1945  
vlak na het beëindigen van die oorlog 

 de Stichting voor Maatschappelijk 
Werk op Humanistische Grondslag 
van start ging. 

rofessor In ’t Veld
p 5 juli 1895 is oris in ’t Veld in 

Dubbeldam geboren. Na de M L  
behaalde hij in 1916  hij was toen 17 

jaar!  de M  akte staatsinrichting. 
Enkele jaren later slaagde hij voor het 
staatsexamen en vervolgens studeerde 
hij Nederlands recht in Leiden. In 
1929 promoveerde hij in de rechts-
geleerdheid aan dezelfde universiteit. 
Na een aantal jaren in Rotterdam 
gewerkt te hebben, werd hij van 1937 
tot maart 1941 burgemeester van 
Zaandam. Na de oorlog nam hij de 
draad weer op en van 1948 tot 1952 
was hij minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting. Vervolgens lid 
van de Eerste Kamer, waarvan enkele 
jaren als fractievoorzitter van de 
PvdA. Daarnaast was hij buitenge-
woon hoogleraar aan het Institute of 
Social Studies in Den Haag, en tot 
1970 lid van de Raad van State. Een 
indrukwekkende carri re, en dan te 
bedenken, dat hij hiernaast nog vele 
nevenfuncties bekleedde. m er 
enkele te noemen: bestuurslid van de 
Volksuniversiteit, medeoprichter van 

de Nederlandse onsumentenbond 
en van 1945 tot 1963 voorzitter van 
het landelijk bestuur van Humanitas. 
Hij is tweemaal getrouwd geweest en 
had drie kinderen, een zoon en twee 
dochters. mstreeks 1956 is oris 
in Den Haag komen wonen, op het 
adres: Van Hogenhoucklaan 74. p 
15 februari 1981 is hij in Den Haag 
overleden.

Doel Humanitas
Het doel van Humanitas was aanvan-
kelijk om de menselijke waardig-
heid na de Tweede Wereldoorlog 
te herstellen en de traditie van de 
liefdadigheid te doorbreken. Met 
behulp van vrijwilligers werden zaken 
als: gezinsverzorging, bejaardenzorg, 
reclassering en het algemeen maat-
schappelijk werk aangepakt. Het werd 
al snel duidelijk, dat die vrijwilligers 
geschoold zouden moeten worden en 
bovendien besloot men in 1948 dat 

Humanitas als Vereniging beter kon 
functioneren dan door middel van 
de Stichtingsvorm. Via het landelijk 
bestuur werden plaatselijke afdelin-
gen opgericht, de eerste in trecht, de 
tweede in Amsterdam. Later  rond 
1995 - zou er een tussenlaag aan 
toegevoegd worden in de vorm van 
een vijftal districten.
De afdeling ’s Gravenhage werd op 8 
september 1945 opgericht en in 1968 
werd de naam veranderd in afdeling 
Den Haag. p 26 augustus 1992 was 
er sprake van een fusie. Vanaf dat 
moment vallen: Wassenaar, Voorburg, 
Rijswijk en Leidschendam ook onder 
deze afdeling en de naam werd ver-
anderd in afdeling Haagland. p dit 
moment zijn er een groot aantal vrij-
willigers en enkele betaalde krachten 
bezig om mensen, die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken, te helpen. 
Al deze mensen zijn geschoold en 
gaan uit van de ideeën, die Humanitas 
voorstaat: geen taken overnemen en 
zo kort mogelijk ondersteunen. it-
eindelijk moet diegene, die om hulp 
gevraagd heeft, het immers zelf doen.
Het gaat om een viertal projecten. 
Gezinnen, waarin een kind onder de 
zeven jaar (pedagogische) problemen 

heeft (Home-Start). Ex-gedetineer-
den, die een nieuwe kans verdienen 
(Een Nieuwe Kans). ongeren en 
volwassenen, die een maatje kunnen 
gebruiken (Allemaal een maatje). 
Mensen die tijdens een rouwproces 
ondersteuning kunnen gebruiken 
(Steun bij Rouw). Eigenlijk is er 
sinds 1945 niet zo heel veel veran-
derd. Die Humanistische grondslag 
is nog steeds aanwezig en dat wil 
ondermeer zeggen, dat iedereen wel-
kom is, en zo er al sprake is van een 
drempel, dan is die wel heel erg laag!
Wilt u meer weten, dan moet u maar 
eens kijken op: www.humanitashaag-
land.nl 

arl Doeke Eisma
carleisma planet.nl  

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was het gebruikelijk, dat mensen die het 
moeilijk hadden, aangewezen waren op de armenzorg en liefdadigheid. Medewerkers van kerken en 
particulieren droegen hier zorg voor. Vlak voor de weede Wereldoorlog bedacht men, dat dit ook op 
een andere manier zou moeten kunnen plaatsvinden. Dit idee was afkomstig uit de kringen van de ar-
beidersbeweging, denk maar aan de Sociaal Democratische rbeiders artij SD  , het ederlands 
Verbond van Vakverenigingen VV  de V , en het Vrije Volk.

en itgestoken hand  H anitas van  tot heden

- Prof. Dr. oris in ’t eld, de eerste voorzitter 
van Humanitas. -
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Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

7 4 6
5

9 6 2 3
1

7 8 2
9 2

2 8 1 6
6 1

1 5 9 4 8

2 5 8
7 4 2

1 6 7
6 4 3 5 9

3 8 9 2 6
8 5 9
5 6 1

3 7 2

1 2 3
9 8 5

2 5
5 6 1

9 4 2
3 7

9 2 4 8 7
1

3 9

3 6
4 5 1

1 6 8 7
2
5 8 6 9 7

3
8 1 6 9

2 9 5
7 2

Sudoku D                                

dok  eer ee  in
Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bi oorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘3’  in B een 
‘8’ in  een ‘9’ en in D een ‘1’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bi oorbeeld luidt: 3-8-9-1.

rijswinnaars
In De ud-Hagenaar nr. 2 van 
24 januari presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
woensdag 1 februari de tijd kreeg. 
De complete reeks die werd gezocht 
luidde: 8-4-8-8.  We trokken drie 
prijswinnaars, die allen het boek 
Eerst Napels zien  van asper 

Postmaa krijgen opgestuurd. 

obi Machielse, te Den Haag
Rob Hommels, te Den Haag
oop ommissaris, te Zoetermeer

Inzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
een prijs mis door geen afzenders-

adres te vermelden. Denkt u daar 
toch a.u.b. aan, u doet zichzelf te-
kort! We moeten uw oplossing van 
de nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
binnen hebben op uiterlijk:

Woensdag 15 februari

Stuur naar:
Puzzel De- ud Hagenaar
udoku nr.

Postbus 26046
2502 GA Den Haag

f stuur uw oplossing per e-mail 
naar:

u el deoud-hagenaar.nl

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken 
in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Stuur naar:

WANNEER DOET U DE GRATIS NETVLIESCHECK?

(advertorial)

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.

Drs. R. Zandbergen 

Oogheelkundig centrum Best Eye Care

Oogarts

RUIM 50.000 MENSEN GINGEN U AL VOOR!

Drs. R. Zandbergen, één van de oprich-

ters van Best Eye Care, is een van de 

meest ervaren oogartsen in Nederland. 

Zandbergen wordt daarnaast gezien als 

een vooraanstaand refractiechirurg in 

Nederland. Zandbergen beschikt over 

een uitgebreid netwerk van oogspecia-

listen.

 

Zandbergen: “De preventieve Netvlies-

Check ligt mij al jaren na aan het hart 

en ik ben hier ontzettend gepassio-

neerd over. Het oog is een van de wei-

nige plekken in het menselijk lichaam 

waar je zonder te snijden als het ware 

in het lichaam kunt kijken. Op deze 

manier kunnen dus vrij eenvoudig net-

vliesafwijkingen vroegtijdig gesigna-

leerd worden. Daarnaast is deze ser-

vice laagdrempelig; mensen hoeven 

niet naar een ziekenhuis te gaan, maar 

kunnen in hun eigen winkelstraat een 

netvliesfoto laten maken.” 

Wie komen er in aanmerking voor de 

preventieve NetvliesCheck? 

In principe komt iedereen in aanmer-

king voor deze service, maar omdat de 

oogafwijkingen waar op gecontroleerd 

wordt veel vaker voorkomen op latere 

leeftijd adviseren we met name men-

sen vanaf 45 jaar om deze check te 

laten doen.

Wat is de  preventieve  NetvliesCheck?

Met de preventieve NetvliesCheck 

maken we een foto van het netvlies 

(de binnenkant van het oog waar beel-

den op binnenkomen en worden door-

gestuurd naar de hersenen) en de ade-

ren in het oog. Zo kunnen we bepaalde 

aandoeningen ontdekken die zouden 

kunnen wijzen op bijvoorbeeld hoge 

oogdruk, netvliesslijtage of complica-

ties door suikerziekte. Wanneer deze 

afwijkingen op tijd gesignaleerd wor-

den, is het mogelijk dat een behan-

deling van de oogarts of oogchirurg 

de aandoening kan verhelpen of ver-

dere verslechtering kan voorkomen.

Hoe werkt het?

Als onderdeel van het uitgebreide oog-

onderzoek in de Specsavers-vestiging 

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 pijn-

loos en geheel onschadelijk. Het is niet 

nodig de ogen te druppelen en u kunt 

direct weer goed zien. De netvliesfo-

to’s worden vervolgens, samen met de 

overige resultaten van het oogonder-

zoek, beoordeeld door oogartsen en 

optometristen van oogheelkundig cen-

trum Best Eye Care. Na maximaal een 

week krijgt u de uitslag van de beoor-

deling van uw foto’s. Indien na zorg-

vuldige beoordeling blijkt dat verder 

onderzoek van uw ogen raadzaam is, 

ontvangt u hierover een brief met ver-

dere informatie en zult u tevens een 

verwijsbrief ontvangen waarmee u een 

afspraak kunt maken bij uw oogarts.

Oogartsen en optometristen

Best Eye Care is een oogheelkundig 

centrum dat gespecialiseerd is in 

oogzorg en met name netvlies-

checks. Deze organisatie verzorgt 

voor Specsavers de beoordeling 

van de foto’s, eventuele 

verwijzing en klantenservice. 

Best Eye Care werkt met gekwalifi-

ceerde oogartsen en optometristen  

en heeft een netwerk van academisch 

geschoolde oogartsen en oog klinieken 

 waarnaar doorverwezen kan  worden. 

Specsavers  ontvangt geen  

inhoudelijke uitslag van de  beoordeling 

van de gemaakte netvliesfoto’s.

Bezoek nu uw Specsavers-winkel  

of naar www.specsavers.nl.

VOUCHER

1 voucher per persoon. De netvliesfoto’s worden beoordeeld door oogartsen en 

 optometristen van oogheelkundig centrum Best Eye Care en zijn een moment-

opname van de gezondheid van uw ogen waaraan geen garanties kunnen worden 

gekoppeld. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Met deze voucher kunt u bij Specsavers gratis een compleet oogonderzoek 

inclusief NetvliesCheck laten uitvoeren.

GRATIS NETVLIESCHECK!

NetvliesCheck

UW SPECSAVERS-WINKEL IN DE BUURT!  

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

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

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

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

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