Oplage: 64.000 ex.

Dinsdag 20 maart 2012 - Jaargang 4, nr. 6
Krasse knarren van Baracuda duiken onder van Zeeland tot de Maladiven

Van zeekatten en paardjes tot hamerhaaien
Veel gepensioneerden
komen op een doorsnee dag de deur niet
uit, weten niet goed
wat te doen met hun
tijd en halen de 30
minuten intensieve
lichaamsbeweging
per etmaal niet. Aldus
recent onderzoek. Het
kan ook anders. Een
toonbeeld van vitale
krasse knarren is te
vinden bij duikvereniging Baracuda, waar
60 tot 85-jarigen vaak
nog het voorbeeld zijn.
De deur uit? Ze reizen
de hele wereld rond!
Jan Baesjou (1927) is de nestor van
Baracuda. Bepakt en bezakt met zijn duikuitrusting het open water in gaan doet
hij niet meer. Maar z’n dochter Marianne,
door hem met het onderwatervirus aangestoken, wel. En de kleinkinderen ook een
tijdje. Toch fietst Jan nog elke week, op
de zon- en donderdagavonden, van z’n
huis aan de Veenendaalkade ‘s avonds
naar het sportfondsenbad in Delft, waar
hij meedoet aan de pittige conditie- en
instructietrainingen van Baracuda. Terug
op de fiets naar huis en z’n vrouw Tiny,
houdt hij meestal een tussenstop in het
Overvoordebos, op de grens van Rijswijk
en Den Haag. Daar is ‘de Bunker’, een
oude Duitse munitieopslagplaats uit WO
II die Baracuda al sinds jaar dag pacht als
clubhuis. Het is de plek waar de theorielessen worden gegeven, waar de bar is en
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- 70-plusser Arie Visser, duiker van het eerste uur. Aan zijn linkerpink de ring die hij lang geleden vond tijdens een wrakduik. (Foto: Frans Hoynck) -

waar de clubfeesten plaatsvinden.
Het Haagse Baracuda, opgericht in 1953,
is de een na oudste duikvereniging van
Nederland. En nog steeds een van de
grootste (met zo’n 160 leden) en meest
vermaarde. Er is een enorme kennis en
ervaring opgebouwd. Menige senior aan
boord, als Arie Visser (1941), herinnert
zich nog goed hoe je je duikpak destijds
zelf in elkaar moest plakken en naaien,
terwijl je ook nog nergens terecht om een
betaalbare onderwaterlamp te kopen. Zelf
maken dan maar. Hij en andere senioren
bij Baracuda waren pioniers van het
sportduiken in Nederland, in navolging
van grote voorbeelden als Jean-Jacques
Cousteau en Hans Hass. Wie iemand als
Arie Visser aan de bar in ‘de Bunker’
vraagt naar z’n ervaringen kan maar beter
de volgende dag vrij nemen.

- Een grote baracuda, ook wel zoutwatersnoek genoemd, die voorkomt in de Grote-, Atlantischeen de Indische oceaan. Naamgever van de vereniging. (Foto: Willem Pont) -

€ 210 ontvangen?
Kijk dan snel op:
www.devolhardinguitvaartzorg.nl

Wraksmurfen
Arie Visser hoort tot een categorie
seniore duikers die ook wel eens met een
kwinkslag de ‘wraksmurfen’ worden genoemd. Hij heeft in z’n leven onderwater
menig patrijspoortje van een scheepswrak gedemonteerd en thuis opgepoetst.
Wrakduiken, met als grote initiator
het seniore lid Cor Wauben (1938),
ondernemer met een prachtig en groot
metaalconstructiebedrijf op Kerketuinen.
Wie de verhalen van hem, ook over grote
mislukkingen als het opduiken van een
Duitse kist uit WO II met witte fosfor
hoort, die loopt al gauw de tranen van het
lachen uit de ogen. Erge dingen, die fout
hadden kunnen aflopen - maar dat toch
niet deden, verworden in de loop der tijd
nu eenmaal tot smakelijke anecdotes.
Onderwaterhockey
Op Baracuda is Cor Wauben trouwens
een van de oudste leden die nog steeds
met groot enthousiasme deelneemt aan
het onderwaterhockey. Een onbekende,
maar krankzinnige en leuke wedstrijdsport, die heel veel conditie vereist. Of
opbouwt als je ermee begint, hoe je het
maar wilt zien. Op de bodem van het
zwembad spelen twee teams van zes
spelers, om de puck in de doelbak van de
ander te krijgen, met een kleine houten
stick. Zonder perslucht, ze moeten steeds
naar boven om te ademen.

- Een tweegevecht om de puck tijdens het onderwaterhockey. Vrouwen spelen trouwens
met de mannen mee in gemengde teams. De sport bouwt een ijzeren conditie op! -

Bont gezelschap
Er gaapt een gat van meer dan 70 jaar in
leeftijd tussen de jongste en oudste leden
van Baracuda. Of eigenlijk: dat gat gaapt
helemaal niet! De fascinatie voor zeekatten (sepia’s) en zeldzame zeepaardjes in
onze Oosterschelde, net zo goed als voor
hamerhaaien en andere wondere verschijningen in binnen- en buitenlands water,
verbindt de leden van jong tot oud.
Zeer ervaren docenten, als voor de
theorie iemand als Hans Grootscholten
(1948), de toegwijde ‘schoolmeester’
van Baracuda, en iemand als Jan Korbee
(1949), een topinstructeur te water, zijn

(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 - Den Haag - Tel. 070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

coryfeeën van de vereniging. Ze geven
duidelijk en gemotiveerd les aan beginners, of die nou nog op de middelbare
school zitten of al 50-plus zijn. Maar ook
gevorderden leren nog veel van hen.
Mooi is ook dat je bij Baracuda een bont
pluimage vindt van mannen en vrouwen.
Uit de bouw, uit de kunstwereld, de gezondheidszorg, de politie, de tuinderij, de
ambtenarij en de wetenschap, enz..

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

Lees verder op pagina 10 en 11
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Een crematie
zoals u dat wenst!

070 - 346 95 71

KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!
JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl

Pagina 2

Dinsdag 20 maart 2012

O OE E E B EVE
ectificatie
Bedankt voor het plaatsen in nr. 5 van
mijn moeder haar herinneringen aan
de oosduinsevaart en kade. Helaas
werd onderaan het e-mailadres niet
compleet weergegeven, wat jammer is
als iemand wil reageren of kan helpen
aan een foto van het bruggetje.
Nu wel het juiste adres:
V ronique van der Heijden
spinnie@kpnplane .nl
---------------------------------------------Dalton Aronskelkweg
De prentbriefkaart van Hans Klok uit
oosduinen, vol met handtekeningen
aan de achterzijde, van de Dalton
aan de Aronskelkweg, in het vorige
nummer, leverde heel veel reacties
op! We kijken nog even goed hoe we
een selectie daarvan het beste kunnen
presenteren en komen er in een van
de volgende nummers uitgebreid op
terug. U kunt dus nog een reactie
toevoegen. Hartelijk dank trouwens
aan iedereen die dat al heeft gedaan.
Heel leuk!

Frans Hoynck

oo dredac eur
hoynck@deoud-hagenaar.nl
----------------------------------------------

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.

en andere meester e oer
Door de artikelen van meester E. de Boer moest ik terugdenken aan onze meester A. de
Boer, hoofd van de openbare lagere school aan de Dunclerstraat. Oorspronkelijk was deze
school een dependance van de Brederodeschool in de van Merlenstraat, maar toen na verloop van enkele jaren deze dependance uit de klassen t m 6 ging bestaan moest er een
eigen hoofd der school komen.
Het werd dus Dhr. A. de Boer een
man die opvallend op zijn motor
met zijspan het schoolplein op reed
om deze te plaatsen in het fietsenhok en direct vooral van de jongens
veel bekijks trok.
Dhr. De Boer werd behalve het
hoofd ook onze klasseleraar van
de 6e klas, we vonden hem al snel
een fijn mens die op een plezierige
manier les gaf en ook zorgde voor
veel buitenschoolse activiteiten.
Zo zijn we vele malen op bezoek
geweest in het Gemeente Museum,
het Museum voor Onderwijs en
zelfs een keer in schooltijd naar de
Cineac om daar de reportage van
de huwelijksreis door o.a. Afrika
van het Britse Koningspaar te zien.
Zo leerden we veel e tra aardrijkskunde.
euke stomme films
euk waren de (stomme) NOF
schoolfilms, waarbij vooral klasgenoot Albert Buitenhuis een rol
mocht spelen als filmoperateur. Ook
werden klasgenootjes aangemoedigd om voor de klas iets op te
voeren. Vele malen werden we
getrakteerd op het duo De Friejes,

o o on

Dalton Baambruggestraat
Mijn in 2010 overleden Tante Ben
Evers was onderwijzeres. Na haar
overlijden vond ik tussen de fotoalbums een boekje met de titel Ter
herinnering aan Klasse 6C. Juli
1960 . De leerlingen van deze klas
van de Openbare agere Daltonschool
Helen Parkhurst aan de Baambruggestraat 2 hebben les gehad van mijn
tante. Bij hun afscheid van de lagere
school hebben zij in dit boekje naast
hun foto wat geschreven. Zo schreef
Wim Buijteweg:

Beste Juffrouw, De laatste twee
jaren van mijn school, zijn jaren geweest met veel jool. Nu wij afscheid
nemen mogen, staan de tranen mij in
de ogen.
Wanneer n van de oud-leerlingen
van mijn tante dit boekje wil hebben,
dan stuur ik het graag naar hem haar
op. En wie het eerst komt

Ankie van der Valk - eepel

ankievdv@case a.nl
---------------------------------------------eli ulien
Mijn vader is in de oorlog 40-45
als verzetstrijder te Neuengamme
overleden. Er is op 10 Mei 1946 een
plaquette onthuld in het Gewestelijk
Arbeidsbureau aan de Prinsengracht

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 64.000 e emplaren,
via circa 320 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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te weten Frieda de Graag en Jessie
Ditmarsch die met de ukelele en
zang de klas vermaakte. Zelf was ik
regelmatig met Albert Buitenhuis
actief met de grote poppenkast die
de school bezat en waarbij we ook
voor de lagere klassen mochten
optreden.
Hoogtepunt was toch wel de liefst
5 daagse schoolreis die wij in 1953
gingen maken met een omgebouwd
binnenvaartschip en waarop we ook
sliepen, aten enz. Dhr. De Boer had
het goed voor elkaar voor ons normaal mocht een schoolreis voor de
6e klas maar 3 dagen duren, maar er
werd door de Onderwijsinspecteur
voor ons een uitzondering gemaakt.
eidse vaartocht
We maakten een prachtige en
leerzame vaartocht naar o.a. eiden
(bezoek oudheidkundig museum),
Gouda (plateelfabriek), Utrecht
(beklimming Dom) en Muiden
(Muiderslot). Van daaruit over het
IJsselmeer naar Amsterdam waar
we het Tropenmuseum bezochten.
Via de Kagerplassen (slotavond in
de Jeugdherberg) kwamen op de
5e dag weer aan bij de Trekvliet in

te Den Haag. Deze namen staan op de
plaquette vermeld: Marius Dujardin
5-11-1913 Marius J. A. Godwaldt
6-4-1912 Feli .A.Julien 16-8-1903
(mijn vader) Fransiscus G.P.Mol 296-1897 Peter . van oest 20-8-1916
Johan G.M. de Waal 11-10-1920.
Deze tekst staat er onder: In dankbare herinnering aan hun illegale
strijd tegen de bezetter.
In hen worden alle ambtenaren
geëerd,die hun vrijheid en leven eveneens hiervoor inzetten.
10 Mei 1946.
Deze plaquette is verplaatst na een
aantal jaren, naar het Gewestelijk
Arbeidsbureau aan de Troelstrakade
, hoek Moerweg. Daarna heb ik
vernomen, dat de plaquette naar een

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097 (do. 10.00 - 14.00 uur)
Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Rijswijk. Een onvergetelijke reis
die nog steeds in mijn geheugen
gegrift staat. En dat allemaal voor
15 gulden !
Moordspel
Dhr. De Boer werd later hoofd van
een nieuwe school de Cornelis
Jetses chool waar we als 14 15
jarigen nog enkele malen een reunie hebben gehouden en ook weer
onder regie van de heer de Boer
dan het moordspel speelden,
waarbij we in het donker de z.g.
dader moesten ontmaskeren.
Het verbaast mij altijd dat ik nog
zoveel fijne herinneringen heb aan
mijn lagere school tijd. Ook enkele
namen van klasgenootjes kan ik
mij nog goed herinneren zoals
Joop Messemaker, Paul Velders,
Emiel de teur, Jaap van Weezel,
Robbie Naeff,Anja Zijl, oesje
Kievit en Irma Reule. Maar vooral
onze meester de heer A. de Boer
zal ik nooit vergeten.

Hans Dijkers (v h De Niet)

h.di kers@case a.nl

kantoor in Rijswijk is gegaan. Waar,
hoe en wanneer dit is gebeurd is mij
onbekend. Wie kan mij hier iets meer
over vertellen Ik wil dit graag weten
ook voor mijn kinderen.

Ton Julien

Zoetermeer
oke. on@ iggo.nl
---------------------------------------------Heetwater peelman
Ik ben de oudste van de vier zonen
van onze vader peelman. Hij is
helaas niet meer, maar van de zeven
kinderen leven er nog zes: Nel, een,
Jan, Bert, Marco en Gertjan. Corrie is
helaas twee jaar geleden overleden.
Zoals mij is verteld kwam mijn vader
pas in 1943 wonen aan de Naar-

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

derstraat 119, daarvoor woonden mijn
ouders in de Hilversumsestraat, in het
laatste stukje, vlakbij de oestdijkse
Kade. Maar dat was voor mijn tijd.
Mijn zusters zijn daar wel geboren.
Ik kwam in juli 1946 in de Naarderstraat op de wereld maar van de
waterstokerij weet ik niet veel meer.
Alleen dat ik op mijn derde jaar
een mandfles met zoutzuur omver
heb getrokken die achter op het
plaatsje stond. Mijn vader en moeder
verkochten dat, net als zand, zeep en
soda. En ook allerlei brandstoffen, als
petroleum, kolen, turf, briketten en
aanmaakhoutjes voor de kachel. ater
kwam er nog houtskool bij.

een peelman sr.

eidschendam
leen.speel an@plane .nl
---------------------------------------------omputerverslaafd
Ik zou mijn broer helpen met het
schrijven van een bezwaarschrift, uiteraard op zijn computer. Hij is echter
geen computergek. Doordat hij geen
tekstverwerkingsprogramma op zijn
computer had geinstalleerd typte ik de
tekst in een emailbericht. Dit bericht
zou ik dan opsturen naar mijn eigen
emailadres en vervolgens voor hem
in mijn tekstverwerkingsprogramma
in de vorm van een brief gieten en
dan als bijlage bij een emailbericht
weer aan hem terugsturen. Maar mijn
emailbo was vol, dus het bericht
wat niet te versturen. Ik zei hem dat
we een printje van de tekst konden
maken, opdat ik de tekst alsnog thuis
netjes in briefvorm kon gieten en als
bijlage bij een email aan hem terug
kon zenden. Maar....zijn printer was
niet aangesloten op de computer dus
hij kon de tekst niet printen.
Daar zat hij dan met alleen de tekst
van het bezwaarschrift. Ook wist hij
niet hoe hij een bijlage bij een emailbericht moest openen. Toen gaf ik het
op en ik begaf mij zonder resultaat
naar huis.
Eenmaal thuis gekomen kreeg ik een
lumineus idee. Ik belde hem gelijk op
en zei: broer, wat zou je ervan denken als je gewoon een pen en papier
neemt en de tekst netjes overschrijft,
het geheel in een envelop stopt en van
postzegel voorziet en dan gewoon in
de brievenbus deponeert
Ook hij was al op dit idee gekomen,
dus alle problemen waren opgelost.

Atie Vergunst - Burgersdijk
verguns @ iggo.nl

De Oud-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
Advertenties
info is-acquisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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Woensdagavond 28 maart in bioscoop Pathé Buitenhof

eezin en met
de o nd o si
Wat begon als een eenmalig evenement met aul de eeuw in het Oude u or heater in otterdam
is uitgegroeid tot een happening die al twaalf jaar volle theaters en bioscopen trekt in heel ederland. a het succes van de voorjaarstour 0 , gaat Aernoud lorijn in het voorjaar van 0
met de
Meezingversie van he ound of Music op tournee langs een aantal ath Bioscopen in ederland.
Woensdag 28 maart 19.30 uur is de
Meezing ound of Music te zien in de
Path Buitenhof bioscoop te Den Haag.
De filmversie van The ound of Music
is onverwoestbaar. Het romantische
verhaal, de prachtige muziek blijven de
harten van jong en oud raken. Ook de
Meezing ound of Music trekt al jaren
volle zalen en het publiek lijkt er geen
genoeg van te krijgen.

- Aernoud Florijn (Foto: Eduard Engel) -

Men mag blaffen naar de butler en
sissen tegen de barones.
retpakket
Voor iedere bezoeker ligt er een Meezing ound of Music pretpakket klaar:
een tasje met allerlei attributen die men
kan gebruiken tijdens de film. Voorafgaand aan de film legt de presentator,
Aernoud Florijn, uit hoe het allemaal

Het is dan ook een absoluut unieke en
hilarische manier van film kijken. Het
is vergelijkbaar met karaoke, maar dan
veel leuker. Het publiek is zelf de ster
en kan luidkeels meezingen met de
klassiekers zoals ‘Do-Re-Mi’, ‘Edelweiss’ en ‘Climb every Mountain’.

- ostuumparade (Foto: Philip intes) -

precies in zijn werk gaat, zodat iedereen goed beslagen ten ijs komt.
Verkleed komen
Het is het allerleukste als het publiek
verkleed, als personage uit de film,
naar de Path Bioscoop komt en de
ervaring leert dat gemiddeld 50 procent
van het publiek dit ook daadwerkelijk
doet. Iedereen wordt dus uitgenodigd
om de verkleedspullen van zolder te
halen en te komen als non, kapitein,

barones of uitgedost in een Dirndl of
ederhosen. Iedere verklede bezoeker
wordt gefotografeerd en krijgt een
eigen plaatsje op de website www.
meezingbioscoop.nl. Tijdens de kostuumparade kan men samen met alle
andere verklede bezoekers op het podium strijden om het hardste applaus.
Creativiteit en fantasie worden beloond
met een prachtige prijs.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.pathe.nl

Thema van KNNV in 2012: bloeiende bermen

eniet an de ente
en trek er op it
Met het starten van de paddentrek, het jubelen van de kieviten, het zagen van de koolmezen en
het ontluiken van de eerste dotterbloemen is nu de lente weer begonnen. De eerste citroenvlinder
zal ook spoedig te zien zijn. edereen kan ervan genieten, maar er ook aan bijdragen dat de natuur
bloeit en z n pracht blijft tonen. Vooral mensen met een tuin.
Een van de organisaties die u daarbij
op de goede weg helpt is de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging (KNNV). De afdeling Delfland geeft iedere week een nieuwsbrief
uit. Daarin is ook een rubriek Tuintips
opgenomen. Dit zijn tips om de natuur
in de tuin te bevorderen. Belangstellenden kunnen zich daarop gratis
abonneren, door een e-mail te sturen
aan afdelingDelfland knnv.nl

Vogelzorg
Om zo goed mogelijk voor de vogels
te zorgen geldt een aantal specifieke
regels:
- broedende vogels mogen niet verstoord worden
- de Flora-en faunawet kent een jaarronde bescherming voor de nesten
van hui mu , ooie aar, bui erd,
gier waluw, grote gele kwikstaart,
havik, kerkuil, ran uil, teenuil,

Meneer Bennik

oehoe, slechtvalk, zwarte wouw en
roek, maar elk nest verdient het natuurlijk om beschermd te worden.
e hier oven ve gedruk e soor en
roeden rou ens in el and.
uinadviezen
Adviezen voor een tuinbezitter
- hang een nestkast op
- zorg voor water in de tuin al is het
maar een schaal

- loeiende bermen: ook zeldzame planten en dieren vinden een toevluchtsoord naast de weg.. -

- houdt er rekening mee dat uw kat
geen kwaad kan in de broedtijd
- zorg voor voedsel aan vogels: plant
zoveel bloeiende planten voor insecten
en voor besdragende struiken
- start een composthoop, zorg wel dat
deze minimaal 2 meter van een sloot
staat, dit i.v.m. afstromend lekwater,

dat zeer voedselrijk is en het water
vervuilt.
Vraag meer informatie over deze
adviezen via (015) 261 00 48 of per
e-mail afdelingDelfland knnv.nl
Kijk ook eens op de website:
www .knn .nl/afdeling el and

pagina

Dinsdag 20 maart 2012

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Vreugdenhil Stijlmeubelen waar stijl en kwaliteit elkaar ontmoeten.

Kom kijken in onze mooie showroom, de kofﬁe staat klaar!
Parkeren kan voor de deur en is GRATIS!

Vreugdenhil Stijlmeubelen

2de paasdag
geopend
van 11
:00 tot 17:00 met

schitterende paas

een

show!!

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

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

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

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

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

Iedere uitvaart uniek

Haghesteyn

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag
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De Kunst van het uisteren

Vanaf maandagochtend 6 maart

Meesterpianist eoffrey Douglas Madge ontvangt in Korzo als centrale gast het luisterend publiek zelf! Op zondag 5 maart start
de verrassende serie De Kunst van het uisteren in het Korzo
theater. Met zes workshops plus concerten op de zondagmiddag
treden publiek en muzikanten in een levendige dialoog. eem deel
aan de workshop, op zoek naar verruimende luisterinzichten en
geniet vervolgens dubbel, bij de uitvoering van meesterwerken op
het hoogste niveau!

De afgelopen 5 jaar heeft Museum ijswijk met groot succes cursussen kunstgeschiedenis verzorgd. Binnenkort gaan er weer twee
cursussen beginnen, gegeven door een eerste-graads lesbevoegde
kunsthistorica met meer dan 5 jaar ervaring in het lesgeven.

ad e in orzo

In de ruim 50 jaar die zijn carri re als
concertpianist bestrijkt, staat Geoffrey
Douglas Madge erom bekend e treme
uitdagingen niet uit de weg te gaan.
Zo geeft hij integrale uitvoeringen
van het Wohltemperierte Klavier
van J. . Bach eventueel uit het
hoofd en ontsloot hij het oeuvre van
componisten die nog niet vereeuwigd
zijn op de balkons van het Concertgebouw in Amsterdam. Naar model
van eonard Bernstein’s ‘Norton
ectures’ deelt Madge in ‘De Kunst
van het uisteren’ inzicht in structuur
en zeggingskracht van meesterwerken
met luisteraars van verschillende
ervaringsniveaus.
zondag 5 maart
Workshop 13.00 15.00 ymfonische
ervaringen Concert 16.00 17.30
ymphonie Fantastique van Berlioz
in bewerking iszt, Geoffrey Douglas
Madge, piano

A

ijzer in nst es hiedenis
in se m ijs ijk
Aan de hand van dia’s gaat de kunst
voor u leven. Voorkennis en aanschaf
van studiemateriaal is niet noodzakelijk, er worden informatiestencils met
samenvattingen van het behandelde
uitgereikt.

zondag 0 mei
Workshop 13.00 15.00 Actieve sessie uitvoeringspraktijk toen en nu
Concert 16.00 17.30 Pianokwartetten van Mozart en Brahms Ensemble
Geoffrey Madge met o.a. Ferdinand
Erblich, altviool
zondag 0 juni
Workshop 13.00 15.00 Een kijkje
achter de schermen van het ensemblespel Concert 16.00 17.30 chubert
pianotrio en pianokwintet Die Forelle
Ensemble Geoffrey Madge met
o.a. uirijn van Regteren Altena,
contrabas
Kaarten via: www.kor o.nl

A

ymbolen
De cursus ymbolen in de kunst,
deel II start op maandagochtend
26 maart van 11.00-12.45 uur en
bestaat uit 4 bijeenkomsten. Data: 26
maart 2, 16 en 23 april 2012. Prijs:
40,--Wanneer men let op symboliek
in de kunst gaat er een nieuwe wereld
open. Een aantal veel voorkomende
symbolen worden behandeld: met
name symbolen in 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst, symboliek bij de
Pre-Raphaelieten, bij de Nederlandse
symbolisten en in architectuur.
raaie huizen
De cursus Fraaie Huizen, Vreemde

Vogels , start op maandagmiddag 26
maart en bestaat uit 4 bijeenkomsten
van 13.30-15.15 uur. Data: 26 maart
2, 16 en 23 april 2012. Prijs: 40,-Een aantal van de fraaiste landhuizen en tuinen in Zuid-Engeland
worden besproken waarbij vooral de
bewoners en hun e centrieke gedrag
centraal staan. Behandeld worden:
The Proud Duke van omerset en
William Tumer te Petworth House,
ir Harry Fetherstonhaugh, the dairymaid en Uppark ueen Victoria en
famille in Osborne House Edward
James en alvador Dali te West Dean
en Monkton House de Bloomsbury
groep te Charleston Farmhouse en
Vita ackville-West te issinghurst.
De cursus verloopt chronologisch
mode, interieurstijlen, de gebruikelijke en afwijkend manners and
morals komen ook aan bod.

- Harold Nicolson en Vita ackv
ille
West, op de trap van issinghur
st
Gardens -

Muzee cheveningen
De cursus Fraaie Huizen, Vreemde
Vogels kan ook worden gevolgd in
het Muzee cheveningen (Neptunusstraat 92) op de dinsdagmiddagen van
12.30-14.15 uur. Data: 27 maart, 3,
10 en 17 april 2012.
Voor meer informatie of een informatiefolder met aanmeldingsformulier
kunt u kosteloos aanvragen bij de
docente, lucyhovinga kpnplanet.
nl telefonisch 0181-482236 of 0651176390 of afhalen in Museum
Rijswijk, Herenstraat 67 tijdens de
openingstijden van het museum
(dinsdag t m zondag van 12-5 uur).

A

Notariskantoor Ellens
entze, Parkstraat 93
2514 JH Den Haag, 070 3644830, notaris ellenslentze.nl

e en oor het oede doe
Er zijn weinig plaatsen op de wereld waar zo veel goede doelen n zo veel gulle gevers te vinden zijn
als in ons land. En gelukkig maar! Want er zijn nog steeds te veel mensen, dieren, culturele instellingen en monumenten die het zonder onze steun niet zouden redden.
Daarom co rdineert de Campagne Nalaten van 16 tot en met 20
april aanstaande de Week van het
Testament. Dat is een week waarin
de grote, landelijke goede doelen
aandacht vragen voor hun werk. Maar
bovenal willen zij u wijzen op de
mogelijkheid dat u hen kunt opnemen
in uw testament.
Zodra u weet welk doel u wilt steunen
door het in uw testament op te laten
nemen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. Zo kunt u denken aan een
legaat. Een legaat is een bepaling in
uw testament waarin precies wordt
aangegeven welk bedrag of welk
goed, zoals uw huis bijvoorbeeld, u
aan een organisatie wilt nalaten. De
grootte van dat legaat bepaalt u zelf
en staat los van de omvang van uw
nalatenschap.
Als u een goed doel tot erfgenaam
benoemt, wordt uw bezit onder al uw

erfgenamen familie, vrienden en het
goede doel verdeeld. De grootte van
dat erfdeel is dan afhankelijk van de
grootte van uw totale nalatenschap.
En omdat goede doelen geen successierechten hoeven te betalen, weet u
zeker dat alles wat u hen toewenst bij
hen terechtkomt. En zo draagt u dan
weer bij aan de continu teit van het
werk dat u zo belangrijk vindt.
Doelen kiezen
Of uw hart nu uitgaat naar asieldieren, slachtoffers in rampgebieden,
kinderen die in armoede opgroeien
of kleine, culturele initiatieven,
er zijn talloze instanties die zich
inzetten voor het verbeteren of juist
voor het behoud van een bepaalde
situatie. Maar soms is het moeilijk te
achterhalen welke organisatie precies
die activiteiten onderneemt die u zou
willen steunen. Uw notaris kan u ook

hierbij helpen. Wij zijn niet alleen bekend met de landelijke goede doelen,
ook de lokale goede doelen hebben
wij goed in beeld.
okale initiatieven
Nu de grote organisaties u om uw aandacht vragen, verdienen juist ook de
kleinere, lokale initiatieven dezelfde
belangstelling. Want ook niet-gecertificeerde goede doelen kunnen in uw
testament worden opgenomen. Denk
bijvoorbeeld eens aan uw sportclub
of een buurtvereniging waarvan u
wilt dat het ook voor toekomstige
generaties blijft bestaan. Of misschien

zet u zich al jaren in voor het behoud
van een gebouw, een kerkorgel of
een kunstinstelling in de buurt. Welk
initiatief u ook steunt, uw hulp zal
veel betekenen voor velen.
Uiteraard steunt ons kantoor ook een
aantal goede doelen. Zo helpen wij
iemand hier uit Den Haag die geheel
op eigen initiatief geld en medicijnen
inzamelde voor de slachtoffers van de
tsunami in ri anka in 2004. Inmiddels heeft haar stichting een weeshuis,
woningen, een school en medische
voorzieningen kunnen realiseren en
groeit het project nog steeds. Ook
steunen wij een lokale dierenarts die
zijn eigen geld en tijd inzet om een
school in Gambia te bouwen en te
voorzien van materiaal. En zo doen
wij nog veel meer.
We moeten doen wat we kunnen doen
om elkaar te helpen. Voor sommigen
betekent dat de inzet van tijd, door
vrije uren aan vrijwilligerswerk te
besteden. Anderen schenken jaarlijks
een bedrag aan een instelling met
voor hen aansprekende doelstellingen.

De hoogte van zo’n bedrag maakt eigenlijk niet veel uit. Want ook al lijkt
het slechts een kleine druppel op een
gloeiende plaat, het verkoelt wel!
ratis advies
Momenteel overweegt slechts een
vijfde van alle Nederlanders een goed
doel in zijn testament te laten opnemen. Maar hoe dat moet en voor welk
doel zij moeten kiezen is vaak nog
niet duidelijk. aat u daarom goed
informeren over alle mogelijkheden
en de mogelijke fiscale voordelen.
In de Week van het Testament is het
eerste adviesgesprek bij de notaris
hierover gratis. Bij Ellens
entze
is uw eerste gesprek altijd gratis en
geheel vrijblijvend!
Mijn collega’s en ik adviseren u
graag, op ons kantoor of bij u thuis of
op de zaak. Want ons doel is samen
om met u de wereld wat mooier te
maken. Wij helpen u graag te helpen.

Michaël entze
Notaris
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Vakantie in het

van Brabant
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Kerstarrangement
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Hotel De Paddestoel, cheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

H otel

A an de
.ho
www

Va art

telaa

ndev

aart.

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het
Drents-Friese Wold, 40 comfortabele kamers, lift aanwezig,
sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen.

nl

Boek nu met € 50,- korting uw
supervoordelige compleet
verzorgde 55+ vakantiereis

Boek nu voor onze groepsrondreizen door
Indonesië, Thailand, Vietnam, Sri Lanka
of China. Al onze reizen zijn volledig
verzorgd, gaan in een aangenaam
tempo en bevatten diverse hoogtepunten van de verschillende landen!

or die p
All in; Halen & Brengen
en dat vo
Excursies & Entreegelden
Individueel & Groepsreizen
Fiets- & Wandelarrangementen

rijs!

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl, www.hotelaandevaart.nl

Tevens hebben wij een uitgebreid
aanbod strandvakanties op Bali,
Lombok en Sulawesi!

bezoek één van onze filmpresentaties!

Surf dan voor meer informatie naar
onze website of bel 058-213 77 06.

reizen

De tijd van uw leven

Data, plaatsen en meer informatie op:

www.schonestreven.nl

Beluga

Compleet verzorgde
arrangementen
voor senioren

ADVENTURES

Wilt u Azië ook ontdekken
zoals het bedoeld is?

€ 35 p.p. per arrangement

Nogenkeleplaatsenop
expeditiecruisesIJsberen&
walrussenbijSpitsbergen.
Belvoorinformatie
(010-2950126)ofkijkop

www.belugareizen.nl

5 dagtochten/rondvaarten
De gehele maand
juni, juli, augustus
en september 2012

rolstoel
vriendelijk

april t/m juni 2012:

juli en augustus 2012:

september t/m november 2012

2-daags arrangement
Dolfinarium
Harderwijk

2-daags arrangement
met boottocht op de
Vecht

2-daags arrangement
Openluchtmuseum
Arnhem

Inclusief: vervoer per luxe touringcar, entree, 3-gangendiner, overnachting hotel
Dennenhoeve Nunspeet, gratis lezing ergonomische producten Well-Fair, lunch,
rondleiding, glas Prosecco en een foto van uzelf als herinnering.
Meer informatie? Vraag de gratis brochure aan.
Iedere 25ste inzender wint een gratis arrangement naar keuze voor twee personen!

Naam:

Stuur mij vrijblijvend
meer informatie over:

Adres:
Postcode:
Woonplaats
Telefoon:
Mobiel:
Email:
Geboortedatum:
Voorkeur periode:

❏ Dolfinarium
❏ Boottocht op de Vecht
❏ Openluchtmuseum
Arnhem
❏ Oude Ambachten- en
speelgoedmuseum
❏ Aantrekkelijk
groepsarrangement
voor mijn vereniging
❏ Hotel Dennenhoeve

O.H. 2/2012

Wilt u vrijblijvend meer informatie, stuur dan deze bon retour naar: Arriveer Reizen,
Elspeterweg 30, 8071 PA Nunspeet. Voor alle andere extra’s, kijk op www.arriveer.nl

Geschikt vanaf 10 tot 30
personen, intieme sfeer

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

1

Dinsdag / Leiden-Haarlem vv (juni t/m sept.)
Vertrek: 9.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

4

Elke
Donderdag / Leiden-delft vv (juni t/m sept.)
Vertrek: 9.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.30 uur Zijldijk Leiderdorp

2

Dinsdag / Leiden-Katwijk vv (juli & aug.)
(bezoek de touristenmarkt)
Vertrek: 11.00 uur haven Leiden
Aankomst: 17.00 uur haven Leiden

5

Vrijdag / rondje Haarlemermeer (juli & aug.)
Vertrek: 09.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

3

Woensdag / Holland op zijn mooist (juni t/m sept.)
Vertrek: 12.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Voor alle dagtochten dient u vooraf telefonisch te reserveren.

ar a

e enin en i

Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-52 19 875 (e) info@partyboot.nl

e tart met aar enioren a

Iedere zaterdag het hele jaar door! ontvangen
senioren van 55+ 30% korting op alle wasprogramma´s.

Haal nu uw kortingskaart af bij Carwash Scheveningen!!!

30
Ko

rting

Carwash Scheveningen bevindt zich aan de Zwolsestraat 424, naast het
onbemande benzinestation van Tinq en naast de parkeergarage Scheveningen Bad.

www.carwashscheveningen.nl

el. 0 0- 56036 .
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lub Vit organiseert korte sportieve vakantie

oot ampen in de ta iaanse pen

lub Vit 30 minuten bewegen, de gezellige persoonlijke sportstudio in de Bloemenbuurt van Den Haag
organiseert een vijfdaagse sportieve vakantie naar rati iani in de taliaanse Alpen, van zondag 6 mei
t m donderdag mei. Een korte vakantie om voor de zomer die laatste kilo s nog kwijt te raken, met
fitness, wandelen en fietsen in een prachtige omgeving.

De trainers van Club Vit geven, ook in
Italië, veel persoonlijke aandacht en
goede begeleiding bij het werken aan
conditieverbetering en een strakker en
slanker lichaam.

andgoed
Het landgoed Prati Piani in iguria
bevindt zich vlak onder het hoogste
punt van de Monte Grande (1100 m),
die deel uitmaakt van de Alpes Mari-

- Voor- en zijaanzicht van het landhuis waar u verblij t. -

times. Prati Piani wordt omringd door
dennenbomen en door fruitbomen,
waar naar hartenlust van geplukt kan
worden. Je vindt het comple te midden van met loofbos en olijfgaarden
bedekte heuvels, waar riviertjes - nog
schoon genoeg voor forel hun weg
doorheen vinden. Eetbare paddenstoelen en tamme kastanjes treft u volop
in deze omgeving, die tevens het
woongebied vormt voor everzwijnen,
vossen en dassen.
Dichtbij ligt de bekende mondaine
kustplaats an Remo, die de derde
dag wordt bezocht om te fietsen met
uitzicht op zee en waar ook wordt
geluncht.
Arrangement
Het arrangement van Club Vit (op
basis van twee personen die een
kamer delen of 100 toeslag voor

- Prati Piani wordt omringd door dennenbomen en door ruitbomen, waar naar hartenlust van
geplukt kan worden.-

een npersoonskamer) kost 499
per persoon. U hebt dan 4 overnachtingen, 4 keer ontbijt en 3 keer een
driegangen diner. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Verder is men nog de kosten kwijt
van de vlucht retour naar Nice. Vanuit
Amsterdam bent u daar ongeveer
125 per persoon aan kwijt.

Meer info
Voor meer informatie m.b.t. (alternatieve) vertrekdata, verlengd verblijf,
prijzen en activiteiten kunt u terecht
bij Richard de Ruijter van Club Vit.
U kunt hem bellen via telefoonnummer 06 1442 6732 of u kunt hem een
e-mail sturen voor meer informatie of
om u aan te melden:
richard clubvit.nl

Verhuur van monumenten ter overnachting

taats os eheer
en het iten e en
De rare beslissingen van DA milieuvernietiger Henk Bleker deed
ons eens kijken op internet wat taatsbosbeheer zoal doet. Een
geweldige bijdrage leveren ze aan ederland. Ze blijken ook mooie
vakantiewoningen. Wij gingen het een weekend uitproberen in een
charmante boerenhoeve, in Oud Vels op de allandse heuvelrug.

De huisjes zijn meestal fantastisch
opgeknapte monumenten uit een vervlogen tijd, met een aangename lu e
zonder overdrijving. Rondom was het
heel stil. Het was winter. De dunne
zon gaf dat natuurlicht wat in Den
Haag alleen maar te zien is als je heel
vroeg op bent en richting de duinen
loopt. ‘s Ochtends vroeg dan omdat
anders het stadslawaai en het verkeer
de stadslucht gaan domineren.
We hebben natuurlijk veel gewandeld
en gefietst. Naar de Holterberg, een
must als je hier bent. Een grote heuvel

met mooie uitzichten naar alle kanten.
Wandelen langs de Regge een bekende rivier als je vroeger op school
bij de meester ten minste je aardrijkskunde goed hebt bijgehouden. Mooi
landschap! Wandelaars die vrolijk
in de stevige winterzon zich pratend
een weg banen. Gewapend met een
verrekijker en elkaar aanstotend als er
weer een vogel te zien was. Zelf hebben wij niet veel kennis van vogels,
ze zijn meestal alweer gevlogen voor
we de hebben herkend.
Zondagochtend vroeg, pas net van

- De zitkamer van het boerderijtje, dat plaats biedt voor vier ter overnachting. -

- Het boerderijtje ud Vels ligt in de bossen van landgoed chuilenburg, bijna onvindbaar verscholen tussen bomen en struikgewas. -

bed, keken we door een klein raam
en daar zagen we dan eindelijk een
ree. Het werd nog druk, er rende ook
nog twee hazen voorbij op weg naar
een plek waarvan wij het bestaan niet
kenden en waarvan je je van afvraagt
wat zou daar te doen zijn. Waarschijnlijk hazenlol.
astenboek
In het huisje lag een gastenboek, met
allerlei aardige opmerkingen van
bezoekers.
Over vogels: Bij het huisje zat een
bonte specht. Wat kan zo’n beest
hakken! Wij hebben genoten van de
houtkachel in het huisje, de meesjes
en boomklevers die aan de mezenbolletjes zich tegoed deden.
En: Na het vroege ochtendconcert
van de vogels, na het laat wakker
worden stond er een hertje voor het
slaapkamerraam, tijdens het ontbijt

in de voortuin ontdekten we een
nestje van de gekraagde roodstaart.
Regenbuitjes maar toch de tuindeuren
open. We zitten buiten en onder de
dikke lindeboom. De wind blaast de
bloesem in het rond. En als die op de
grond liggen dan pakken we ze op en
maken daar thee van. De lindeboom
gaf ons de volgende dag nog meer
plezier. We werden aangevallen door
scherp vliegen vinken, toen we aan de
picknick tafel zaten te lezen.
Opa en oma
Veel oudere bezoekers blijken, zo
leert het gastenboek, een of twee
kleinkinderen bij zich te hebben.
Vooral voor kinderen tot een jaar of
twaalf lijkt het er leuk, om boshutten
te bouwen en speurtochten te houden.
En in huis kan en mag van opa en
oma altijd veel meer, zelfs houtjes op
de kachel gooien of in bomen klim-

men. Ravotten bij de schuur en als
je je hond bij je hebt dan wordt het
alleen maar leuker voor ze.
Voor opa en oma zelf is het trouwens
mooi dat taatsbosbeheer goed
rekening houdt met 50-plussers, er
zijn voor hen allerlei voorzieningen
en voorrechten.
Meer info
Ons aller taatsbosbeheer heeft 53
bijzondere vakantiewoningen in de
aanbieding, cultureel erfgoed dat
op een hele goede en verantwoorde
manier beschikbaar wordt gesteld
om te kunnen genieten van de natuur.
Bravo!
Kijk zelf ook eens op de website
www.staatsbosbeheer.nl Overnachten

Constant Martini

ar ini@ orgloos onen.nl
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WBS ontruimingen
Bezemschoon opleveren van woning en
edri fspand na overli den verhuizen grote
schoonmaak enz Bi ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
uderwets vakmanschap tegen een eerli ke pri s

slechts € 12,50

een moeili ke woorden en kleine lettert es
wi houden het simpel en duideli k
één telefoont e en wi komen gratis langs om
een geheel vri li vende offerte uit te rengen
Betalingen alti d achteraf

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

eli k duideli kheid géén verrassingen achteraf

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Nieuw!!

Behandeling
aan huis

Meubeltoonkamers MODERN
2000 mtr. showroom met bankstellen, dressoirs, kasten, eethoeken, slaapkamers en kleinmeubelen.

De Jong Damesmode

mode in maat 38 t m 52
maandag- en koopavond gesloten

Mode

Een team van
prothesespecialisten

die bij
u past

AANBIEDING!
Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil.
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend

Tel. 010 4268815

za. 10.00-17.00 uur

ma. gesloten

www.meubeltoonkamers.nl

VERHUIZEN
HUIS LEEGRUIMEN
IETS GROOTS VERVOEREN

HARFA Bouw

aat u elasting aangi te
geen Timmerwerk
elasting voor u ien
n

Bus met chauffeur te huur voor

35,00 per uur

Verder geen andere kosten
Bel gerust voor informatie of afspraak
06-13034326 Jacques

BEWAAR DEZE ADVERTENTIE

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

aan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 12)
2563 AW Den Haag Tel: 070 363 01 03

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)

Oo

onderhoud

ompleet ver orgd tegen eer vriendeli e
tarieven vana 0 --

uis e oe tegen toeslag is mogeli voor meer in ormatie

surf naar www.deryas.nl of
www.invullenbelastingaangifte.nl
a spraa ma en

el 0 0-

2

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC

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

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

HTMC
a
31 aa

a

- ag aa
g a

a
aa

aa a

5

a 13

a a

ga

a

a a 13

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:

aa 3
7 533
7 3

17 3
a a

C

65 plussers geven wij 10% korting

a

1

a 1

HTM

17

aag
17 3

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
HTMC (adv 2012) 133x124 mm oud-hagenaar.indd 1

04-01-2012 11:34:38

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud
i er e immerwerken
en onderhoud
He
en n keuken
en o m m ken
He e en n hou en oeren
He m ken n
ond

Harfa Bouw is een éénmanszaak.
Dus als u mij belt heeft u mij
meteen aan de lijn. Omdat ik
een eigen werkruimte heb zijn
de kosten niet zo hoog.
Daardoor kan ik voor een
redelijk tarief werken.
Is er rondom of aan uw huis onderhoud nodig, dan kom ik geheel
vrijblijvend bij u langs voor een
prijsopgave.

H rr

n der

n reden ur hwe
Ri wi k

Te
m i
h rr

nder

m i om
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april

estival Vertigo
Literair Theater Branoul wordt door het Haagse
toneelschrijfhuis De Kosmonaut omgebouwd tot
Vertigo, een stad die ‘een vlucht uit de werkelijkheid’
biedt. Tijdens festival Vertigo gaat iedere week een
nieuwe voorstelling in première. Daarnaast biedt het
een masterclass toneelschrijven, filmavonden en meer
activiteiten. De Kosmonaut is opgericht door vier
jonge toneelschrijvers. Theater Branoul, Maliestraat
12, 20.00-22.00 uur. Meer informatie:
www.dekosmonaut.nl.

orge uis antos De aso
In Galerie De Gelegenheid aan de Barentzstraat 10
is tot medio april de expositie ‘De Paso’ te zien van
het werk van de gerenommeerde Cubaanse schilder/
beeldhouwer Jorge Luis Santos Lopez (1973). Hij
heeft verschillende prijzen gewonnen en veel geëxposeerd, o.m. in Havanna, New York, Miami, Padova,
Bari en Wenen.

Vrijdag 3 maart
ordic walking
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij deze cursus van docente Diny Waagenaar. U ‘walkt’ samen door duinen,
strand en bos, tussen 9.30 en 10.40 uur. Informatie en
aanmelden: tel. (070) 368 05 20, e-mailadres diwa5@
hetnet.nl en www.dansvoorjongenoud.nl.

van zes jaar op. Oud-strafrechter Frederik Heemskerk
heeft de historie geanalyseerd en vertelt daarover op
uitnodiging van het Nederlands Muziek Instituut i.s.m.
de Willem Mengelberg Vereniging. Aula Koninklijke
Bibliotheek (achter Den Haag CS), 16.00-18.00 uur,
entree € 15,- (inclusief borrel na afloop), inloop met
koffie/thee om 15.30 uur. Vooraf aanmelden via tel.
(070) 314 07 21 of info@nederlandsmuziekinstituut.
nl.

Zaterdag

maart

nstrument proberen
Het Koorenhuis organiseert een nieuwe reeks
oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke zaterdag
(behalve tijdens schoolvakanties) van 13.00 tot 15.30
uur kunt u kennismaken met een bepaald instrument.
Zaterdag 24 maart: cello, luit, piano en blokfluit.
Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27, deelnamekosten € 12,50 per workshop. Aanmelden: mail uw naam,
adres, telefoonnummer(s), geboortedatum en de
workshop waaraan u wilt deelnemen naar jackvanderhulst@koorenhuis.nl.
Inlichtingen: www.koorenhuis.nl.

ratis tennislessen
Tennisvereniging Never Out Houtrust verzorgt, in
samenwerking met tennisschool Jan de Rook, gratis
tennislessen. Bovendien hoeft u, als u op deze dag lid
wordt van de tennisclub, geen inschrijfgeld te betalen.
Laan van Poot 38, 13.00-17.00 uur, vooraf aanmelden
gewenst via e-mail info@tennisparkhoutrust.nl.

rootmoestuin
Elke vrijdagmiddag organiseert het Huis van de Grootmoeders tuinmiddagen in de Grootmoestuin. Kom
langs om wat te tuinieren, te klussen, thee te drinken
en te genieten van de natuur. Ook is er vrouwkracht
nodig voor het welslagen van de tuin. Vastleggen voor
elke week hoeft, u komt wanneer u dat leuk vindt.
Neem gerust vriendinnen en buurvrouwen, tantes en
nichten mee. Bewonersplatform Sterrenoord, Sterrenoord 81a, 13.30-15.15 uur, toegang gratis. Meer
informatie: www.huisvandegrootmoeders.nl of tel.
(070) 309 74 12.

Willem Mengelberg
Dirigent Willem Mengelberg leidde bijna 50 jaar het
Concertgebouworkest en populariseerde de muziek
van Mahler en andere moderne componisten. Ooit was
hij populairder dan koningin Wilhelmina. Zijn gedrag
tijdens de bezettingsjaren veranderde alles. In 1947
legde de Centrale Ereraad hem een dirigeerverbod

Matth us assion
Johan Sonneveld dirigeert het koor van Koninklijke
Zangvereniging Excelsior, professionele solisten
en het RBO Sinfonia. Agneskerk, Beeklaan, 19.30
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.
kzvexcelsior.nl, via tel. (070) 391 19 87 of aan de kerk.
De kaarten kosten € 25,-, maar Ooievaarspashouders
betalen de helft.

Zondag 5 maart
oncert voor sloppen
Pianisten Joost Jan van Houten, Alim Zulfiqar, Marc
van der Marel en Jurriaan Bos spelen belangeloos
werken van o.a. Chopin, Liszt en Schumann. U kunt
het concert tegen een vrijwillige bijdrage bijwonen.
De gehele opbrengst is bestemd voor de Daughters
of Charity, die ervoor zorgen dat de bewoners van
sloppenwijken in de Ethiopische hoofdstad Addis
Abeba door educatie en kleine leningen een bestaan
kunnen opbouwen. Elandstraatkerk, Elandstraat 194,
13.15-14.15 uur.

Atelier voor vrouwen

achtverhuur
STEENBERGEN

Neem eigen werk en materialen mee naar het Huis van
de Grootmoeders of gebruik wat aanwezig is. Grootmoeder Nanda geeft waar nodig advies. Buurtkamer
Het Oord, Het Oord 24-26, 13.30-15.15 uur. Meer
informatie: www.huisvandegrootmoeders.nl of tel.
(070) 309 74 12.

De Ontmoeting

Voor een heerlijke, rust gevende
vaarvakantie hebben wij luxe
motorjachten te huur met slaapgelegenheden tot 6 volwassenen.
Binnen- en buiten-besturing
aanwezig.
Vaarbewijs NIET
noodzakelijk.

oor meer in ormatie
Tel. 0167-530333
of 06-23603307
E-mail:
verhuur@jachtverhuursteenbergen.nl
Website:
www.jachtverhuursteenbergen.nl

Senioren uit Segbroek en daarbuiten vertellen tijdens
deze bijeenkomst van de Stichting Manggar Megar
hun levensverhaal aan het publiek, met een lach en
een traan. Het gaat niet om de verschillen tussen toen
en nu, maar juist om de overeenkomsten. Onderwerpen bijvoorbeeld: onderwijs, taboes, tradities,
identiteit, ouders en opvoeding. Er zijn jongeren
aanwezig om ervaringen mee uit te wisselen en er is
gelegenheid voor ontspanning, gezelligheid met dans
en muziek en contacten leggen. Dienstencentrum
Copernicus, Daguerrestraat 16, 14.30-19.00 uur,
toegang gratis, maar wel even aanmelden i.v.m. een
gezamenlijke maaltijd!!!!: tel. 06 31 64 03 07, e-mail
stichtingmanggarmegar@hotmail.com, www.manggarmegar.nl.

Dinsdag

maart

nspiratiemiddag vrouwen
Frans Romeijn komt bij het Huis van de Grootmoeders
vertellen over biologisch-dynamisch tuinieren en
natuur- en etherkrachten. Bewonersplatform Ster-
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. De agenda wordt samengesteld door het entraal
In ormatiepunt uderen ( IP ). Actuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda
op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail
redactie haagseouderen.nl, o neem tele onisch contact op met arco Daane via (070)
.

renoord, Sterrenoord 81a, 13.30-15.15 uur, toegang
gratis. Meer informatie: www.huisvandegrootmoeders.
nl of tel. (070) 309 74 12.

di. 0 april en wo.

Zaterdag 3 maart

Een uniek cabaretduo dat met een combinatie van
excellente humor, niet mis te verstane lichaamstaal
en vocale vindingrijkheid elke zaal plat krijgt. Hun
originele stijl van stand-up comedy gemixt met mime
en slapstick en hun stemmen en acrobatiek zorgt
voor een hilarisch resultaat. Het duo heeft nagenoeg
alle cabaretprijzen in de wacht gesleept over de hele
wereld die er maar zijn. Ze waren te gast bij David
Letterman, Jay Leno etc.
De voorstellingen van deze ‘tweeling’ zijn een unieke
theaterervaring: grappig, creatief en technisch indrukwekkend. Geïnspireerd door cartoons, computerspelletjes en mime brengen ze een onweerstaanbare
komedie. Dwaas gedrag van het hoogste kaliber. In
Heaven By Storm komen ze te overlijden op weg naar
het theater en als ze bij de hemel aankomen blijkt er
maar één plaats over te zijn.
Op dinsdag 10 april treden zij (om 20.15 uur) op in
Westlandtheater De Naald (telefoon 0174-636900) en
op woensdag 11 april in het Haagse Theater Diligentia
(telefoon 070-3610540).

nstrument proberen
Het Koorenhuis organiseert een nieuwe reeks
oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke zaterdag
(behalve tijdens schoolvakanties) van 13.00 tot 15.30
uur kunt u kennismaken met een bepaald instrument.
Zaterdag 31 maart: jazzzang, trompet, dwarsfluit en
keyboard. Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27,
deelnamekosten € 12,50 per workshop. Aanmelden:
mail uw naam, adres, telefoonnummer(s), geboortedatum en de workshop waaraan u wilt deelnemen naar
jackvanderhulst@koorenhuis.nl. Inlichtingen: www.
koorenhuis.nl.

Zondag

april

Madurodam weer open
Op 1 april 2012 opent het vernieuwde Madurodam
zijn deuren. U kunt die dag (geen grap!) met de Willemsvaart naar Madurodam varen. Vanaf 11.00 uur
vertrekt er elk halfuur een boot vanaf de opstapplaats
Dr. Kuyperstraat (ter hoogte van Koninginnegracht 15)
naar de aanlegplaats Madurodam. Een kaartje kost €
3,-. Reserveren kan via e-mail info@willemsvaart.nl.

Home Made Market
Lifestylemarkt in het Zeeheldenkwartier met leuke producten, lekker eten en drinken en de nieuwste trends
op het gebied van interieur, kleding, accessoires en
kunst. Met terrasjes, muziek, zweefmolen, podium,
modeshow en de langste sjoelbak van de wereld. Prins
Hendrikplein en Prins Hendrikstraat, 11.00-18.00 uur.
Kijk voor alle informatie op www.homemademarket.
co.nl, of bel met (070) 338 44 00.

Markus assion
Kamerkoor Musica Sacra geeft onder leiding van Hans
Jansen een passieconcert met o.a. de Markus Passion
van Heinrich Schütz (1585-1672). Enkele instrumentale en vocale solisten verlenen medewerking. Oude
Kerk, Herenstraat, Rijswijk, 15.30 uur, entree € 5,-,
deuren open om 15.00 uur voor een (gratis) kopje
koffie of thee. Vrienden van de Oude Kerk hebben vrij
entree.

Dinsdag 3 april
unchpauzeconcert
Het Nederlands Muziek Instituut ontvangt het Arte Duo
bestaande uit Aubrey Snell, saxofoon en Lineke Lever,
piano. Het duo brengt een afwisselend programma
met onder meer ‘La Malinconia’ van de Nederlandse
componist Henk Badings en ‘La pequeña Czarda’ van
de Spaanse componist en saxofonist Pedro Iturralde.
Aula Koninklijke Bibliotheek (achter Den Haag CS),
12.30-13.00 uur, toegang gratis.

Woensdag

april

renzen stellen
Start van een tweedaagse cursus. Deze eerste
bijeenkomst is gericht op het herkennen en/of
afbakenen van uw eigen grenzen: wat gebeurt er als
die worden overschreden en wat kan helpen om dit
te voorkomen? In de tweede bijeenkomst (18 april)
kunt u praktisch te oefenen met het stellen van uw
grenzen. Waar let u op? Hoe komt de boodschap
over? Stichting MantelZorg, Torenstraat 172, 10.0012.30 uur, deelname kosteloos. U kunt zich opgeven
via telefoonnummer (070) 346 87 01 of e-mail info@
mantelzorgdenhaag.nl.

Den Haag

blind

Voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwbouw van
het station, georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) en
verzorgd door ProRail. De bijeenkomst is inclusief een
rondleiding. Den Haag Centraal, Koningin Julianaplein,
13.45-15.30 uur, verzamelen tot uiterlijk 13.45 uur
in de stationshal bij Bruna. Graag vóór donderdag 29
maart aanmelden bij de secretaris van de NVBS afdeling Haaglanden, Theo Baijer, tel. (070) 324 34 27 of
e-mail theo@nvbs-haaglanden.nl.

he

april

mbilical Brothers

vrij.

en za. 8 april

oneellab Wuivend

raan

Op 27 en 28 april om 20.15 uur en 29 april 2012 om
14.15 uur speelt Toneellab “Wuivend graan” van Wim
T. Schippers in het Culturalistheater, Hobbemastraat
120 Den Haag.
Men neme de absurde schrijfstijl van Wim T. Schippers en mengen dit met vijf acteurs. Voeg daar
aan toe: een getraumatiseerde hoogleraar met het
volledigheidsyndroom, een aandachtvragende del,
een bemoeizieke dominante moeder, een stalkende
ex-vrouw en een dochter die om aandacht schreeuwt.
Overgiet dit geheel met een sausje van sulligheid en
klunzigheid, ook wel genoemd de moderator. Het
eindresultaat is een absurde en doldwaze komedie.
Kaarten 10 euro reserveren: toneellab@ziggo.nl of bel/
sms 0643622062

,

en 3 mei

OO met Vliegensvlug
Op 11,12 en 13 mei brengt TROOP de productie
‘Vliegensvlug’. U weet wel, dat stuk met die kerel die
er drie stewardessen op nahoudt, en die vriend die
alles in het honderd schopt en natuurlijk die vreselijke
huishoudster die overal maar doorheen loopt. Kortom:
reden voor een avondje onbedaarlijk lachen.
En dan nog Wilma die haar toneeldebuut maakt als
Anouk, een van de stewardessen. Alsook een vroeger
schoolvriendinnetje van mij die in de rol kruipt van
de Britse Britney. Reden des te meer om te komen
kijken. Er wordt gespeeld in het Laaktheater (voorheen
Pierrot), aan de Ferrandweg 4 T (vlakbij NS station
Moerwijk), op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei ‘s avonds
om 20.15 uur, en op zondag 13 mei ‘s middags om
14.15 uur. Kaarten kosten 12 euro, voor 65-plussers 8
euro en voor Ooievaarpashouders 6 euro. Reserveren
per telefoon 070 - 3947065 of per e-mail wveltman@
yahoo.com Surf ook even naar:
www.troopproductions.nl

Whistler’s Moeder
AA

A

Whistler’s Moeder iedt gezelschapsdiensten en
ondersteunende diensten aan senioren
aarnaast iedt Whistler’s Moeder haar diensten
aan Mantelzorgers van licht dementerenden

Bi het afsluiten van een a onnement ingaande
april
ontvangen
1
van Whistler’s Moeder gratis
toegangskaart es voor de theatervoorstelling
M
van i l Beckand
of voor het concert SJ S
SJ S M
nr van et esidentie rkest

P
elefoon
We site
-mail

-

P
tot
uur ereik aar
www whistlersmoeder nl
mari ke whistlersmoeder nl
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ere dreizi er ert an oppen
Wateringer Bert van Koppen geboren in 38 in Kwintsheul wordt volgende maand
jaar, maar
is nog steeds een van de meest actieve leden van onderwatersportvereniging Baracuda. inds
zijn pensionering als docent aan een technische school is hij alleen nog maar verdere en langere
reizen gaan maken, van Zuid Amerika tot Australi . Maar hij blijft het toch ook ieder jaar mooi vinden om in de Oosterschelde te duiken, vooral in de paaitijd van de tienpotige inktvissen, ook wel
zeekatten of sepia s genoemd, een van de fraaiste verschijningen in ons ederlands water.

Bert van Koppen begon in 1971 als
dertiger met duiken. Alle duiken die hij
sindsdien maakte staan geregistreerd in
zijn logboeken, zoals sportduikers die
bijhouden. Hij weet daarom precies te
vertellen hoe vaak hij inmiddels kopje
onder ging: 3.252 keer. Omgerekend
heeft hij dus zo’n 135 dagen van zijn
leven onderwater doorgebracht. Behalve
in Nederland (in de Oosterschelde en
de Grevelingen vooral) was dat in:
Alaska, Canada, Me ico, Galapagos,
Equador, Chili, Argentinië, Brazilië,

Australië, Nieuw Zeeland, amoa,
Italië, Frankrijk, Kroatië, Griekenland,
Indonesië, de Fillipijnen, Maleisië en de
Maladiven.
otografie
Onder zijn clubgenoten en ver buiten
die kring is Bert van Koppen vooral
ook bekend als onderwaterfotograaf.
Al heel lang gaat hij bijna alleen nog
maar naar beneden met zijn, veilig in
een ‘onderwaterhuis’ ondergebrachte,
Nikon camera en belichtingsapparatuur.

Duizenden dia’s maakte hij, maar
tegenwoordig gebruikt hij een digitale
spiegelrefle camera.
De enkele keren dat de camera aan
de kant blijft hebben zijn duiken
meestal toch een voor de fotografie
voorbereidend karakter. Om het ‘terrein’
te verkennen, of zoals hier in Nederland
in de Oosterschelde bij Zierikzee om
‘hekjes’ op de bodem te plaatsen die
sepia’s in het voorjaar (de komende tijd
dus) graag gebruiken om hun eieren aan
op te hangen. Om te paaien zwemmen

- ert van oppen (links) tijdens een duikr
eis met de club in 00 naar arsalam, ook in Egypte. (Foto: Frans Hoynck)
-

deze inktvissen jaarlijks honderden
zeemijlen terug naar de Oosterschelde,
waar zij ooit zelf werden geboren.

erst in harm e heikh

, hebben we in de laatste week
Omdat de Kerstdagen ons, buiten vervelende herinneringen, niets zeggen
vroeger aan het ontvluchten gevoor de 5e toch nog besloten weg te gaan. Vanzelfsprekend is er reeds
blijken de prijzen voor de bewuste week
dacht, maar wanneer je dan in reisgidsen of op het internet zoekt,
verdubbeld te zijn. Dat beneemt je alle zin om weg te gaan.
Toch bleef de wens om aan het circus te
ontvluchten sterk aanwezig. Dat werd e tra
versterkt door Kerstgekte waaraan je niet
ontkomt bij je noodzakelijke gang naar de
winkel. Onze stille hoop was een gunstige
last minute . Immers, al die hotels zijn
echt niet volgeboekt en dat geldt ook voor
de vliegtuigstoelen. Ruim een week voor de
bewuste datum zoek ik de last minute lijst
van Transavia af en tref daar een mogelijkheid om voor weinig geld een weekje naar
harm te gaan. De boeking geeft geen
probleem. De vluchttijdstippen zijn zeker
voor de terugvlucht ongunstig, maar dat kan
ons niet weerhouden.

opless in tanga
We komen terecht in het Three Corners hotel
buiten harm el heikh. Een duikarrangement is er niet bij, maar dat regelen we wel
ter plaatse. Omdat ik weinig of geen ervaringen heb met all in resorts en hun publiek,
valt het me niet mee. Het is massaal, er
wandelen en liggen te veel stevige dames
met te korte rokjes en te lage decollet s. Het
jongere vrouwvolk heeft ook geen gevoel
voor normen en waarden, zeker niet voor
‘n verblijf in een

Islamitisch land. Om topless in een tanga aan
het zwembad te liggen past naar mijn mening
niet in een Islamitisch land. Het uitsluitend
mannelijke personeel loopt met hun ogen
op stokjes, gniffelen en denkt er duidelijk
anders over. Ook het buffet geeft nogal eens
de nodige ergernissen, onbehoorlijk gedrag
van onze verre oosterburen stoort ons wel
een aantal keren, maar we leren er mee leven.

graden
3
De temperatuur in die week is heerlijk,
overdag een goede 23 24 graden. ‘s Nachts
zakt deze tot een graad of 15 maar met een
fleece trui is dit goed te verdragen. De kamer
is goed, het personeel vriendelijk en behulpzaam. De dag na aankomst gaan we naar de
stad om ons op het duiken te oriënteren.
Met het openbaar vervoer (spreek uit: djalla,
djalla ) gaan we naar harm. Ik sta versteld,
vermoedde wel dat er veel veranderd zou
zijn, maar ik herken vrijwel niets meer. Ruim
20 jaar geleden was ik hier voor de laatste
keer, zat toen in het Ghazala resort, een van
de weinige verblijfsmogelijkheden indertijd.
Nu is alles volgebouwd, het strand niet meer
zichtbaar. Er zijn naast ontelbaar veel hotels,
casino’s, nachtclubs, bars en heel erg veel
winkels.
Detectiepoort
We vinden de aanlegsteiger voor de dagboten, vroeger een gammel houten steigertje,
nu degelijke aluminium pontons met zowaar
een detectiepoort om wapens of ander terroristisch tuig te kunnen ontdekken. Vlakbij
de steiger zit de basis van Werner au, we
lopen daar naar binnen, en informeren naar
de mogelijkheden die er zijn. Dage-

meter
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lang kan worden. Een bekende

lijks varen er meerdere boten uit naar bestemmingen in de directe omgeving of naar
de traat van Tiran of Ras Mohammed.
Het papierwerk wordt ingevuld en het wordt
ons duidelijk: wanneer er iets niet goed gaat
is de duiker te allen tijde verantwoordelijk
voor alle schade! De eerste duik wordt bij
De Tempel gemaakt, daar was ik eerder!
Herinner me koraalformaties in alle kleuren,
veel vis en weinig duikers. Het is nu anders,
dood koraal, weinig of geen vis op een
enkele gevlekte rog na. Geen succes!

W -potten
De tweede duik is beter maar het moet veel
beter kunnen. De volgende dag gaat naar
Ras Mohammed, ook hier komen de herinneringen van vroeger weer boven. De steile
wanden, anemoon-velden, napoleonvissen,
murenes en natuurlijk de restanten van het
Jolanda rif, containers met sanitair, badkuipen en ander aardewerk. Vol verwachting
gaan we te water en stellen al snel vast dat
hier vrijwel alles intact is gebleven. De
container is weggeroest, maar het pakket
badkuipen staat nog compact op de bodem.
De wc potten staan zodanig opgesteld dat je
er kan gaan zitten, menig videofilmpje is hier
opgenomen stel ik me zo voor.
Ook de Napoleonvis is nog weer aanwezig,
waarschijnlijk een van de nazaten van het
reuzene emplaar met de hazenlip, dat hier
vroeger rondzwom. Waarschijnlijk is hij
of zij aan een hartkwaal gestorven, door
het kwalijke gedrag van duikers die deze
reusachtige vissen lokken en voeren met
hardgekookte eieren ...
Nu vraagt de vis wederom om aandacht,
niet door te bedelen, maar door een show te
geven. De grote groene bultkop komt recht
op ons af zwemmen, gaat dan vlak onder ons

Gedurende een week of acht, tot de
eieren uitkomen, blijven de inktvissen
dicht bij hun legsel in de buurt. Daar

plat in het zand liggen en draait als een platvis een rondje om een koraalblokje, met z’n
grote bolle oog kijkt hij ons aan, draait zich
op z’n andere zij en voert dan z’n kunst weer
uit. Dan vervolgt hij zij de weg naar andere
duikers om applaus te oogsten.
Ook de duiken in de traat van Tiran zijn
succesvol, er is nog genoeg moois te zien. De
week verloopt al duikende, zeer aangenaam,
watertemp. 23 graden, op het zonnedek bijkomen van de belevenissen, lunch aan boord,
geen ergernissen van onbeschofte Russen.
Daarna weer een rela ed duikje.

Bouw ligt stil in Egypte
Om 17.00 uur worden we door het busje
weer naar ons slaapadres gebracht. We zien
onderweg veel hotels en resorts in aanbouw,
maar wat opvalt, is dat overal de bouwactiviteit gestaakt is! Bij navraag waarom er
niet meer gebouwd wordt krijgen we het
volgende antwoord. In verband met de veranderde politieke situatie in het land hebben
bijna alle investeerders besloten geen cent
meer uit te geven totdat duidelijk is hoe het
verder gaat.
Men vreest dat het toerisme zeer sterk zal
teruglopen wanneer de fundamentalisten

- De aanlegsteiger met de dagboten, waarmee de duiktrips worden gemaakt naar as
ohammed en de traat van iran (Foto:
ert van oppen). -

aan de macht komen. A
toerisme, strand en bad
alcoholverkoop worde
gen laten zich raden! D
oorden waar hij zij dit
Nu ligt de bouwsector
de hotels minder bezoe
neel de straat op! De le
krijgt ook met een teru
redelijke welvaart die
gebracht heeft, gaat m
Thuis hebben we met
hoe de Egyptische reg
gebracht. Mubarak we
Daarna valt het voor o
niet dat de politieke v
gewone man in Egypt
kunnen krijgen.
Veel te snel is de wee
oudejaars-avond terug
boven Noord-Holland
de lucht in geschoten
Ondanks de economi
het goed.

Bert van Koppen
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Met de camper
De reislust van Bert van Koppen
betreft niet alleen het onderwaterleven,
al gaat de uitrusting wel altijd mee

ra hti

want een echte landrot zal hij nooit
meer worden. Zo doorkruiste hij
een jaar of tien terug binnen in totaal
anderhalf jaar Nieuw Zeeland en

Australië, met de camper. En van
juli 2005 tot februari 2007 was Zuid
Amerika aan de beurt. Dit keer met een
zelfgebouwde camper. Je bent docent

aan een technische opleiding geweest
of je bent dat niet! Op het onderstel
van een opgeknapte tweedehands
four-wheel-drive Chevrolet pickup
truck bouwde Bert een prachtige
‘woondoos’.
Maar het zijn niet alleen de grote
reizen waar Bert van Koppen als
superactieve zeventiger z’n plezier
aan ontleent. Zo was zijn laatste
reis, met kerst 2011, een bescheiden
duikuitstapje naar harm El heikh
in Egypte. Hij ging erheen met
zijn partner Cocky, nog steeds
werkzaam in het onderwijs en ook
een enthousiaste duikster. Bert doet
hieronder verslag van het bezoek aan
harm, waar viel te merken dat het in
Egypte rommelt .
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

in

identiteit

-

VEEGSCHOON

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

kwaliteit

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

4 3

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

KEES TALEN • antiek • koperwerk
KOOPT ALLES • modern • boek/CD/DVD

• vrijblijvende prijsopgaaf • klokken • schilderijen
• kristal glaswerken
• gratis taxatie

antieke meubelen

antieke klokken

www.keestalen.nl
06 53 62 19 62 • 070 323 82 60

kunst, boeken, cd’s

Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

schilderijen

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
Voorjaars Bloesemarrangement
4 nachten verblijven = 3 nachten betalen.
Alleen geldig in de midweek van
4 maart t/m 27 april.
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

isselende dags

otel voor

9

an maandag t m aterdag tussen
1 00 uur en 1 00 uur Happ Hour
l e aterdag een -gangen menu
voor

13 9

egelmatig isselende spe ialiteiten
pparte ruimte voor
eesten en parti en
eopend van

00 uur t m 21 00 uur

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

Wij helpen uw
vereniging de
crisis door ...
... ontvang € 50 per
aangebracht lid!



In deze financieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een
vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken.
De Volharding kan u daarbij helpen:
Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat is ons € 50 waard:
wanneer een lid van uw vereniging zich inschrijft bij De Volharding, dan staat daar dus een storting
van € 50 in uw verenigingskas tegenover!
Kans maken op een pakket inschrijfformulieren die per stuk € 50 waard zijn? Stuur deze coupon dan
zonder postzegel naar: De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.
Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging
Voorletter(s):

Achternaam:

Vereniging of sportclub:
Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
Waarom moeten wij juist uw vereniging of sportclub steunen?

m

v
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Agent in touw
Het zal rond 5 geweest zijn.
Opgroeiend als nakomertje
5
in de childerswijk in oosduinen
hadden we nog ontzag voor de politie. Vooral agent Heil boezemde
vrees in bij alleen al zijn verschijning om de hoek van de aulus
otterstraat
op zijn hoge
dienstfiets
met bijna
altijd een in
beslag genomen voetbal onder de
snelbinder
van de bagagedrager.

Pa had een volkstuintje aan de Ockenburgstraat Monsterseweg. Van alles lag
er daarvan thuis opgeslagen. Een lang
stevig touw had ik daarvan weggesleept
en voor de deur van nummer 29 vastgebonden aan de uitstekende pennen van de
kap van de lantaarnpaal. ekker slingeren
om die paal en de buurjongens mochten
voor 1 cent meegenieten. paren tot 10
cent en dan wachten op de ijskar van
Jamin voor een stickie van een dubbeltje.
Zover kwam het niet. Voordat we het door
hadden stond plotseling Heil voor onze
neus. Althans voor mijn neus, want de rest
was al gevlogen. Met zijn zware basstem
vroeg hij: van wie is dat touw Van mijn
vader meneer, was mijn antwoord. Waar
woon je, was de volgende vraag. Hier op
29 meneer. Hij pakte me beet en liep met
me mee naar de voordeur. Hij belde aan
(zo’n ouderwetse trekbel nog) en wist
op dat moment nog niet, dat Ida (mijn
moeder) bij het horen van de bel al bij
voorbaat de pest in had, want het zal wel
weer iemand voor geld zijn. En dat was
schaars in die tijd. Goed volk trok aan het
touwtje, dat dag en nacht uit de brievenbus
hing. Pontificaal stond zij boven aan de
trap toen Heil de eerste stappen de gang in
kwam. Is dat jong van u , was zijn eerste
vraag. Hebbie der wat van was moeders
antwoord. Ik kreeg al het gevoel, dat het
voor mij niet slecht zou aflopen. Moeder
had het niet zo met Heil destijds.
Hij reageerde met de mededeling, dat hij
het touw in beslag zou nemen. Van bovenaan de trap kwam het antwoord: knoop
je eige der maar an op . Omdat de man
met zijn ervaring in onze buurt wel door
had, dat hij met deze moeder niet veel
verder kwam, keek hij mij nog een keer
vernietigend aan en vertrok met het touw
opgerold onder zijn arm.
Hij zal er later best spijt van gehad hebben, want hij had die bal ook al onder zijn
snelbinders. Maar mijn gevoel, dat ik er
goed zou afkomen, bleek niet te kloppen.
Ik moest toch boven komen en nauwelijks
binnen het bereik van haar handen kreeg
ik een paar flinke lellen om mijn oren, die
nog net konden horen, dat ik een rotjong
was. Daar is ze gelukkig later wel op
teruggekomen.
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De bruidssuikers van ar waren legendarisch

merika erd ero erd met
snoep aar drank in zat
Halverwege de jaren 0 van de vorige eeuw kwam de snoep, drop- en chocoladefabriek .V. ar terecht aan de lachthuiskade. De makers van zoetigheid waren een begrip in Den Haag. De legendarische bruidssuikers van
ar waren een heuse traktatie en dankbare herinnering voor iedereen die
een bruiloft bijwoonde.

Ook misdienaars bij een huwelijksmis werden meestal bedeeld met
feestelijk verpakte bruidssuikers. De
vader van Wim van Beek (1933),
werkte sinds 1924 bij het bedrijf
onder andere als conciërge. Wim
weet zich nog veel te herinneren uit
die tijd.
De fabriek was in 1898 begonnen in
de Koninginnestraat te Den Haag.
Een sombere dwarsstraat in de
childersbuurt, die liep van de Parallelweg tot de Hoefkade. De zaken
gingen uitstekend en vijfentwintig
jaar na de start werd er verhuisd naar
een nieuw comple gelegen aan de
lachthuiskade, thans Neherkade. In
1930 volgde daar verder uitbreiding
en afstoting van de tweede fabriek
aan de Koninginnestraat. De fabriek
omvatte het hele gebied tussen de
Rijswijkseweg en de aakmolen. Het
gebied tussen de aak en het aakkanaal. Als zoon van de conciërge
maakte de jonge Wim van alles
mee. Wat was er mooier voor zijn
leeftijdsgenootjes om bevriend te zijn
met een jongen van de snoepfabriek!
Hard werken
De omzet van de Par bleef groeien.
Er werden afzetmarkten gevonden
tot Amerika aan toe. Tijdens de
drooglegging aldaar, veroverde Par
Amerika door snoepjes met alcoholvulling op de markt te brengen!
In grote roodkoperen pannen werd
de zoetigheid bereid. Een controleur
zorgde voor de constante optimale

- Personeels eest op de boot te otterdam in

kwaliteit. Tot de Tweede Wereldoorlog verliep het meeste werk handmatig. Alle snoep werd door meisjes,
die aan weerszijden van grote tafels
zaten, gesorteerd en ingepakt. Het
personeel was voornamelijk uit
de buurt afkomstig. Het was hard
werken. Van inpakster tot stoker,
maar zeker ook voor de conciërge.
De laatste moest bij nacht en ontij
klaar staan om de vroege arbeiders
naar binnen te laten. ‘s Ochtends om
zes uur kwam de stoker als eerste
met een ploeg. Om half acht kwam
de portier, die de grote poort opende
en zo kon de dagelijkse arbeid beginnen. Toen om vijf uur de fabriek was
gestopt, ging de portier naar huis en
kreeg de conciërge weer alle verantwoording. Er waren altijd nog wel

mensen bezig met voorbereidende
maatregelen voor de volgende dag.
En ook zij moesten weer uitgelaten
worden. Maar wat te denken van
schoonmaaksters van het kantoor.
Zij kwamen om zes uur en verlieten
om acht uur de fabriek. Enkele keren
was er wel eens alarm en stond de
politie op de stoep. Patrouillerende
politieagenten van bureau Huygenspark meenden dan midden in de
nacht licht te zien branden in de
fabriek. De conciërge werd gewekt
en samen met de dienders trokken ze
de angstig donkere fabriek binnen.
oms werd er geen spoor van licht
gezien, maar kregen de agenten een
zak bruidssuikers mee, wat kennelijk
hun bedoeling was.

Cok van der pek

oud-Loosduiner
ro anvdspek@case a.nl

- Advertentie in de Del tsche ourant van

. inks directeur . . . de ong met zijn vrouw. -

0. -

.-

ijdens en na WO
Tegen het einde van de oorlog
kwam de fabriek grotendeels stil te
liggen. Dit had alles te maken met
het gebrek aan grondstoffen. De
conciërge werd ook belast met het
rondbrengen van bestellingen met
paard en wagen. Dat heeft n keer
tot grote ongerustheid geleid: hij
kwam niet op de gebruikelijke tijd
terug. De fabriek belde de klanten
af en het bleek dat hij niet bij de
laatste klanten was geweest. Bij Van
Driel op de hoek Valkenboskade
met de Thomsonlaan was hij voor
het laatst gesignaleerd. ater bleek
dat zijn wagen was gevorderd door
de Duitsers om enkele vrachtjes te
verzorgen.
Na de oorlog maakte verdere mechanisatie flink wat arbeiders overbodig. Ondanks het harde werken was
er ook tijd voor vertier. Zwemmen in
de aak tijdens de middagpauze of
het uitje in 1948 ter gelegenheid van
het vijftigjarige bestaan van de zaak,
dat werd gevierd met een boottochtje
in Rotterdam en een feestavond in
Amicitia, waar in een soort revue
alle producten van Par werden
gepresenteerd.
In de jaren ‘60 viel het doek. Het
bedrijf ging failliet. Nooit meer
zouden de buren in de Molenwijk
de karamelgeur ruiken die uit de
schoorsteen van de fabriek kwam.
Ook de roetneerslag, zichtbaar op
het wasgoed aan de lijn, was verleden tijd.

F.J.A.M. van der Helm
- Foto bij het 0-jarig bestaan in

ebruari

hel huis@ iggo.nl
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Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. Wat overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Om niet uit de toon te vallen

Had je met n dienstbode al een probleem, echt moeilijk werd het als je er twee had. Honderd jaar geleden wrong men zich
in allerlei bochten om maar te voldoen aan de eisen van de tijd. et zoals nu trouwens.
‘Onder dunne, voile japonnen dient
u hoofdzakelijk witkatoenen of batist
onderjurken te dragen waarvan het
lijfje geheel uit broderie is vervaardigd’. Onder de rubriek ‘correspondentie’ werd aan de lezeressen van
de ‘Huishoudgids’ uit 1917 dit soort
goede raad gegeven waar het ging
om het nauwkeurig volgen van de
modevoorschriften.
Tafzijde, gase de soie, imitatie zobel,
taffetas-glac , petit gris, cachemire,
thibet en cr pon. Oma’s die nog precies weten wat voor stoffen dat waren, moeten zich maar even melden.
Ieder stofje had zijn eigen wasvoorschriften. En mocht
er al eens een vlek
op de zijden cr pe
zitten, dan moest
die weer heel anders
worden behandeld
dan bijvoorbeeld een
vlek op de crinoline
met grove witte tule.

luisterde nogal nauw. Neem een begrafenisplechtigheid. Als je je daar in
1917 vertoonde in kleding van zijde
lag je er helemaal uit. Iedereen zag
dan, dat je niet wist hoe het hoorde.
Nou, vooruit. Tafzijde. Tafzijde kon
nog net op een begrafenis. Mits
gegarneerd met krib-biais. En dan alsjeblieft alleen een soepele soort. Want
‘hardere soorten taf ruischen teveel,
hetgeen voor een rouwkleed heel
onaangenaam is.’ Maar echte rouw
diende toch liever niet in in tafzijde te
geschieden. Alleen zwarte, doffe stoffen als cachemire, thibet en cr pon
kwamen daarvoor in aanmerking.

Voorschriften
Voorschriften, regels, goede raad.
Allemaal met het doel om er bij te horen en niet uit de toon te vallen. Het

Huishoudgids
De mevrouw die wekelijks de correspondentie in de Huishoudgids afhandelde, wist het allemaal heel precies.

Een echte dame was het. Conservatief
en belerend. Ze schreef niet alleen
de mode voor. Maar behandelde en
passant ook nog even de omgangvormen met het huispersoneel. Want ook
dat luisterde vreselijk nauw. Neem
de nieuwjaarsfooi aan het personeel.
‘Wanneer de nieuwjaarsfooi aan de
dienstbode is bedoeld als godspenning (handgeld) bij het opnieuw
aangaan van hare dienstbetrekking
en de dienstbode wenscht tussentijds
te vertrekken, dan is zij verplicht het
ontvangene terug te geven. De handof Godspenning kan in mindering van
het loon worden gebracht wanneer
de dienstbetrekking niet langer dan
drie maanden heeft bestaan. In andere
gevallen verplicht het aannemen ener
nieuwjaarsgift wederzijds tot niets.’
Alsjeblieft. En waag het eens anders
te doen.
astig hoor
Had je met n dienstbode al een probleem, echt moeilijk werd het pas als
je er twee had. Want dan kon het zijn
dat het keukenmeisje bezwaar maakte
tegen ‘het nalopen van de bel’. En
dat is, volgens de lieve ita van de

correspondentierubriek uit
de Huishoudgids, volstrekt
begrijpelijk. Aangeraden werd om
het nalopen van de bel aan de tweede
meid op te dragen. De tweede meid
droeg immers de zorg voor het naai
en stopwerk. Dat werk was namelijk
gemakkelijker te onderbreken dan
‘van het eten af te lopen’. Zoals het
keukenmeisje dat zou moeten doen
als de bel ging. Bovendien kon de
tweede meid, na de koffietafel, gekl d zijn. En steeds schone handen
hebben. Waardoor ze direct open kon
doen. Hetgeen met de keukenmeid
niet altijd het geval was. Wat een
problemen. Wat een gedoe.
aar ndi
Tussen alle mode- en wasvoorschriften door wordt er van advies gediend
bij het verzenden van postpakketten
naar Indië. Eerst diende men een
certificaat van uitvoer te halen. Dan
een certificaat van oorsprong. Daarna
een douaneverklaring. En vervolgens
moest het certificaat van oorsprong
worden gecopiëerd en geviseerd. ‘U
moogt wel veertien dagen voor de
boot met uw pakketje vertrekt met

een en ander beginnen!’, zo raadde
men de briefschrijfster aan.
‘Hebt u nog steeds last van het klonteren van de maizena Of gaat het
nu al wat beter ’, krijgt een andere
briefschrijfster te horen. Hetgeen
erop wijst, dat ook de nazorg voor
dames met kookproblemen onberispelijk werd uitgevoerd.
Bijouterie n
Wist u trouwens, dat een bruid op
haar trouwdag nooit bijouterieën
draagt Tenzij die een geschenk zijn
van de bruidegom natuurlijk. Want
dan kunnen die geschenken, juist op
haar trouwdag, ‘naar behoren worden
vereerd’.
Tenslotte een hartenkreet van die
lieve ita uit 1917: ‘Ik zie maar
weinig rokken, die volkomen rond
hangen.’ Inderdaad mevrouw. Dat is
bijna honderd jaar later nog steeds zo.
En dat is niet alleen ergerlijk. Maar
daar zou zo langzamerhand eens flink
tegen opgetreden moeten worden.
Ja toch Mail het naar: julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Wij zijn
geopend!
Winkels
Kringloop Holland
Binckhorstlaan 322 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag
Kerketuinenweg 21 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag
Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag
Weimarstraat 364 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag
Hendrik Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Kringloop Holland
Kerketuinenweg 21
Den Haag
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De klas spaarde voor een apanse eekhoorn van 5, 5 gulden

e ra enis ied erd in de
m ziek es e omponeerd
wee jaar ben ik onderwijzer geweest aan de Huis ter ieuburchschool in ijswijk. Dat waren de cursusjaren 63- 6 en 6 - 65. De daaropvolgende jaren fungeerde ik als vakdocent tekenen en handvaardigheid op O- en M O-scholen, de ijswijkse Openbare cholengemeenschap en tenslotte de edagogische
Academie van het Haagsche enootschap. Maar de eerste twee jaar hebben de meeste indruk achter gelaten. De namen van de leerlingen van toen ken ik nog allemaal. k weet zelfs waar ze zaten.

Naast het melkgeld en het geld voor
de jaarlijkse schoolreis wist ik de leerlingen zover te krijgen dat ze iedere
week ook een stuiver meenamen ten
behoeve van de aanschaf van een dier
in een kooitje dat achter in de klas een
vriendje van ons allemaal zou kunnen
worden.
Het verzorgen en het waarnemen van
de ontwikkeling van zo’n dier was, zo
meende ik, uit pedagogisch oogpunt
ook goed voor de leerlingen. Niet
alleen vanuit de ontwikkeling van het
verantwoordelijkheidsgevoel vanwege de verzorging, die geheel bij de
leerlingen diende te liggen, maar ook
vanuit het wat concretere onderricht
in de biologie.
Op een dag achtte ik het gespaarde
voldoende voor de aanschaf van
een beest en turfde ik op het bord
op democratische wijze de voorkeur
van de leerlingen. Na afloop van het
klassegesprek hierover (dat toen nog
niet zo heette) stond er het volgende
op het bord:
Cavia: 4
Hond: 1
Neushoorn: 1
Hamster: 8
Fret: 3
Kanarie: 1
Japanse eekhoorn: 18

wijzer zelf. Zo ontstond een ene helft
in de klas die ruimte bood aan 38 leerlingen inclusief meubilair en een andere helft voor een Japanse eekhoorn
van 20 centimeter groot e clusief
staart. Maar inclusief een inderhaast
opgesnorde boomstronk, een voederbak, een drinkbak en enige takken en
touwen om leuk aan te zwaaien en te
hangen. Toen was de tijd rijp en het
lokaal klaar om de eekhoorn aan te
schaffen. Met vijf uitverkoren leerlingen begaf ik mij op een woensdagmiddag naar de dierenwinkel. Met een
schoenendoos waarin zorgvuldig wat
gaatjes waren geprikt om eventuele
verstikking tijdens het vervoer tegen
te gaan keerden we terug en lieten de
bij nadere beschouwing toch wat iele
eekhoorn enigszins bezorgd achter in
zijn nieuwe woonlandschap.
itvaartritueel
Het trof dat de onderwijsinspecteur
enige weken later onze nieuwe aanwinst kon bewonderen. Want eigenlijk
wilde niemand het bekennen. Maar de
aan onszelf toebemeten ruimte was in
de praktijk van alledag toch wel wat
krap gebleken. En de inspecteur had
op zijn zo kenmerkende bulderende
toon geëist dat de eekhoorn bij zijn
volgende bezoek gehuisvest diende
te zijn in een kooitje van wat meer

- De apanse eekhoorn won de verkiezing als dier van de klas glansrijk. -

Dat laatste kwam omdat imon in de
dierenwinkel in het winkelcentrum In
de Bogaard een afgeprijsde Japanse
eekhoorn in de aanbieding had zien
staan voor slecht fl. 5,75.
Voordat we overgingen tot de
aanschaf besloten we nog dat hij een
erg groot hok zou krijgen omdat het
anders zo zielig was. Derhalve werd
een geweldig stuk gaas gespannen
halverwege de klas. Het gaas werd
bekostigd uit de wedde van de onder-

gangbare afmetingen. Maar zover
kwam het niet.
In de paasvakantie belde collega
Beukenholt me op. Ze was de plantjes
op school water wezen geven, zei ze.
En in mijn lokaal hing de eekhoorn
er aan een tak wel merkwaardig bij,
vond ze. Misschien moest ik toch
eens komen kijken
De eekhoorn bleek gestorven. Ik
bood hem tijdelijke huisvesting in de
koelkast thuis. En na de paasvakan-

tie was er weer themaweek. Tijdens
de handvaardigheidslessen werd
er een klein kistje vervaardigd. Bij
biologie werden er geschikte bloemen
uitgezocht alwaar stemmige kransjes
van werden gevlochten. Tijdens de
muzieklessen werd een begrafenislied gecomponeerd en ingestudeerd.
De lessen lichamelijke oefening
werden besteed aan het inoefenen
van een begrafenispas. (Drie stappen
vooruit, n achteruit). En zo kon het
gebeuren dat een stoet kinderen zich,
voorafgegaan door de dragers van het
kistje, via de schooltrappen, schuifelend en een somber lied neuriënd,
naar het tuintje naast het schoolplein
begaf alwaar een pas gedolven grafje
wachtte. Terwijl menig meisje, maar
heus ook wel een enkele jongen, manmoedig pogingen deed de waterlanders binnen te houden.

de moeder van Ankie van Riel zich op
een ouderavond in uiterst beschaafde
bewoordingen beklaagd over mijn capaciteiten op het gebied van de Franse
taal. Waarbij ze zich ter compensatie haastte te verklaren dat ze mijn
reguliere onderwijsbekwaamheden
daarentegen van meer dan gemiddelde
kwaliteit achtte.
alaris
Mijn salaris bedroeg ongeveer 360
gulden netto per maand. Daar kwamen
de revenuen van de lessen Frans nog
bij. Dat salaris werd toen nog niet op
je giro gestort. Om de eenvoudige
reden dat lang niet iedereen toen een
giro had. Eens in de maand kwam er

- Papa ume une pipe et mama est dans la cuisine! -

ranse les
Om de een of andere reden, ik heb
nooit goed begrepen welke, bestond
voor de leerlingen van de klassen
vijf en zes de mogelijkheid onderricht te volgen in de Franse taal. Op
maandagochtend om kwart voor
acht, v r de aanvang van de gewone
lessen, werd dat Frans verzorgd door
de eigen onderwijzer. Deze lessen
waren niet verplicht. Ze kostten twee
gulden per maand per persoon, direct
en zonder tussenkomst van gemeentelijke en of fiscale instellingen over
te dragen aan de onderwijzer zelf.
Zo kon het dus gebeuren, dat ik mijn
schoolweek begon met een vijftiental
slaperige leerlingen die ik de grammaticale beginselen van het roken
van een pijp door vader en het snijden
van een brood door moeder trachtte
bij te brengen. Daartoe volstrekt niet
gehinderd door het feit, dat ik tijdens
mijn vooropleidingen nooit meer
dan een vier voor Frans gehaald had
en dat mijn uitspraak van het Frans
meer weg had van een Volendammer
streekdialect. Een keer slechts heeft

een man in een lange, leren jas op een
bromfiets langs. Die man kwam van
het gemeentehuis en in de zijtassen
van zijn bromfiets zaten alle salarissen
van alle onderwijsgevenden in het
openbaar onderwijs in Rijswijk. In
kleine, bruine papieren zakjes. Op die
zakjes stond een voorbedrukt netto
bruto traject van slechts drie regeltjes.
Met inkt waren de bedragen daarachter ingevuld. Nooit mochten wij
leerkrachten onze klas alleen laten. Er
was maar n uitzondering. Als die
man met die leren jas kwam mochten
we allemaal naar het hoofdenkamertje
om daar ons geld na te tellen voor het
geval het niet klopte. Het klopte altijd.
Tot op de cent nauwkeurig. Als ik na
het tellen van mijn gage weer naar
mijn klas terugkeerde zag ik al van
verre, dat Tommy Voshol bij de halfopen deur van mijn lokaal stond. Daar
komt-ie. Daar komt-ie , hoorde ik hem
dan roepen. Als ik dan in de klas kwam
zat iedereen rustig te werken. Net zo
rustig als ik ze achter had gelaten. En
net zo rustig als ik ze bezworen had
tijdens mijn afwezigheid te zijn.

ode potloden
Een laatste anekdote. De schoolinspecteur werd, zoals hierboven al
ruimschoots bleek, door een ieder
gevreesd. Twee tot drie keer per jaar
kwam hij onverwacht de klas binnenvallen. Al gauw had ik vanuit mijn
lokaal op de tweede bouwlaag in de
gaten dat hij steeds arriveerde in een
blauwe Renault. Op een vergadering
stelde ik voor, dat de collega die hem
het eerste zag aankomen snel een
leerling de klassen rond zou sturen
die dan moest vragen om ‘vijf rode
potloden’. En soort code die inhield:
de inspecteur is gearriveerd en kan
elk moment je klas binnenstormen.
Het moest wel in code, legde ik uit.
Want stel je voor dat die leerling de
klassen rond zou gaan met de boodschap: ‘Mijn meester laat zeggen dat
de inspecteur net is aangekomen’ en
dat dat juist zou gebeuren in de klas
waar de inspecteur reeds was gearriveerd! Dat kon natuurlijk niet.
Na enige maanden was het zover. Ik
zie uit mij raam de blauwe Renault
van de inspecteur een parkeerplaats in de Wijnand van Elststraat
indraaien. Gerard van Dokkum zat
juist aan de haren van Titia Ellens te
trekken. Gerard, zou jij alle klassen
even willen rondgaan om vijf rode
potloden te vragen , vroeg ik. Dat
wilde Gerard wel. ang bleef hij
weg. Na tien minuten kwam hij terug
met 25 rode potloden. Al mijn collega’s waren de afspraak vergeten!
En zagen zich derhalve geconfronteerd met wederom een onverwachte
inval van overheidswege.
ater hebben collega Offerman en ik,
wederom bekostigd uit eigen wedde,
eigenhandig een interne telefoonlijn
door de hele school aangelegd met
in ieder lokaal een tweedehands
telefoontoestel. Opdat we elkaar op
eigentijdse wijze konden waarschuwen voor onverwachte calamiteiten.

Erik de Boer
erik 2mail.nl

e eers e en eede deel van di
verhaal verschenen in e udagenaar nr. van 1 e ruari en nr.
van aar .
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Vox Delflandiae
A
presenteert

A

Notariskantoor Ellens
entze, Parkstraat 93
2514 JH Den Haag, 070 3644830, notaris ellenslentze.nl

s de dood ons s heidt
og niet iedereen heeft een e ecuteur benoemd in zijn testament. Vaak denkt
men dat de verdeling van eigendommen gemakkelijk zal verlopen en dat er verder niet veel hoeft te gebeuren. och komt er bij het afwikkelen van een nalatenschap veel meer kijken dan de meeste mensen denken. Want niet alleen de
emoties die na een overlijden opspelen, maar zeker ook de vele nog uit te voeren
taken worden nogal eens onderschat.

Händel’s

MESSIAH

Een uitvaartondernemer kan de erfgenamen veel
werk uit handen nemen, zoals de uitvaart zelf, de
rouwkaarten
en de2aangifte
van overlijden
bij de
Deel
wordt
uitgevoerd
tijdens het traditionele
burgerlijke stand. Maar er zijn meer zaken waaraan gedacht moet worden. Want wie zorgt er
voor de lopende rekeningen, het opzeggen van
abonnementen, het stopzetten van belastingtoeslagen en het leeghalen van uw woning En dan
25 maart om 16.00 uur in de Dorpskerk van Schipluiden
moeten de spullen nog verdeeld worden Wie
zal dit respectvol en volgens uw wensen doen
Sopraan: Annemieke Rademaker
Is een van uw erfgenamen hiervoor geschikt en
Anna-Lucia van Dijk
is hij in staat zich onafhankelijkAlt:
op te stellen
Tenor:
Met een professionele, onafhankelijke e ecuteurArd Verkerke
Bas:
Maarten
van Manen
als uw woordvoerder weet u zeker
dat uw
testament eerlijk en bekwaam wordt nageleefd.

PAASCONCERT
Het geheel staat o.l.v. dirigent: Koos van Beurden

Lekker relaxed de zomer in!
Durea comfortable shoes,
4 keer beter!

1. Diverse
wijdtematen

w w w. d u r e a . n l

Loosduinse Hoofdstraat 94
2554 AK Den Haag. Tel. 070-3978788

3. Verwisselbaar
voetbed

2. Perfecte
hielaansluiting

4. Extra
teenruimte

Internet: www.guineeschoenen.nl
(Bereikbaar met tram 2 en 3, parkeerplaats voor de deur)

€ 210 ontvangen?
Kijk dan snel op:
www.devolhardinguitvaartzorg.nl

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

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

De e ecuteur
beheren van de goederen
De e ecuteur is degene
Entree:
vrije
gift.
Meer
informatie
op
www.zangverenigingvivace.nl
en voor het betalen van de
die uw laatste wil uitschulden van uw nalatenvoert. In een emotionele
schap, voor de belastingaangifte
periode is hij degene die het aanen de afdracht van heffingen.
spreekpunt is voor de naaste betrokoms, zeker als u een eigen zaak heeft, kan het
kenen en de zakelijke relaties. Het moet daarom
verstandig zijn meerdere e ecuteurs aan te steliemand zijn die u vertrouwt en waarvan u zeker
len. Denk dan aan uw notaris en uw accounweet dat hij met respect n met kennis van zaken
tant, met elk hun eigen, duidelijk omschreven
uw wensen in ere houdt. Een notaris heeft veel
taken en specialisme. Wilt u toch een van uw
ervaring op dit gebied en voorkomt door zijn
erfgenamen als e ecuteur, dan kunt u uw notaris
inbreng tevens, niet geheel onbelangrijk, wanook vragen hem te ondersteunen en bij te
trouwen of jaloezie tussen uw erfgenamen.
sturen waar nodig. Ook hierin zijn uw wensen
Bovendien blijft alles wat de notaris in een
bepalend.
notariële akte opneemt bewaard . Notariële akten
worden nooit vernietigd. En dat is van groot
belang als u zich realiseert dat een e ecuteur onAltijd bereikbaar
beperkt aansprakelijk is. Die aansprakelijkheid
Zoals u ziet, komt er nogal wat kijken bij de
is niet beperkt in tijd (aantal jaren) of hoogte
afwikkeling van een erfenis. Daarom zijn de
(met een minimum- of ma imumbedrag), en zo
medewerkers van Notariskantoor Ellens
moet een e ecuteur zelfs na dertig jaar bijvoorentze altijd bereikbaar ook in het weekend en
beeld nog kunnen aantonen dat hij er alles aan
ook tijdens vakanties. Wij helpen niet alleen bij
heeft gedaan om bepaalde tegoeden te vinden en
de juridische afronding, maar juist ook bij de
dat hij niet verwijtbaar is als bepaalde informatie
schijnbaar kleinere dingen als muziekkeuze, het
niet boven tafel is gekomen. Dat is een grote
zorgvuldig omgaan met uw inboedel en het converantwoordelijkheid voor iemand die rouwt om
tact met de uitvaartondernemer en de schouwhet verlies van een dierbare.
arts. Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op
ons kantoor of bij u thuis of op de zaak. Want
als wij uw nalatenschap afwikkelen weet u zeker
De taken
dat uw erfgenamen niet alleen het geld en de
De taken en de bijbehorende bevoegdheden van
goederen krijgen waar zij recht op hebben, maar
de e ecuteur zijn bij wet vastgelegd. Maar de
ook dat zij alle zorg en aandacht krijgen die zij
erflater, degene wiens wil wordt uitgevoerd, kan
op dat moment nodig hebben.
in zijn testament wel aangeven welke uitbreidingen of juist beperkingen op die taken hij aan de
e ecuteur oplegt. U bepaalt zelf of de e ecuteur
Michaël entze
alleen de praktische zaken rond de begrafenis
o aris
of crematie regelt of dat hij verantwoordelijk
is voor de gehele nalatenschap. De e ecuteur
angeslo en i de ederlandse
is dus kort gezegd verantwoordelijk voor het
rganisa ie oor ecu eurs.
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NIEUWS:

ehandicapt of
chronisch ziek

De twee steunfondsen van de gemeente
Den Haag, het Fonds voor ouderen en het
Fonds voor chronisch zieken en gehandicapten, zijn vorig jaar beide afgeschaft. Ze
werden het slachtoffer van noodzakelijke
bezuinigingen. Maar voor langdurig zieke
en of gehandicapte Hagenaars, die vaak
hoge bijkomende kosten maken, is er nu
toch weer een e traatje van 125,-. Bent
u gehandicapt of chronisch ziek, of is een
gezinslid van u dat, dan kunt u deze tegemoetkoming aanvragen. U komt ervoor
in aanmerking als u een inkomen hebt
tot 110 van de bijstandsnorm n een
Wmo-beschikking (Wet maatschappelijke
ondersteuning) of een indicatiebesluit van
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Aanvragen kan met het Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen 2012. U kunt dat
formulier bij het stadsdeelkantoor in uw
buurt krijgen, of telefonisch aanvragen
via (070) 752 76 20 (tussen 9.00 en 17.00
uur). Hebt u al een Wmo-beschikking n
een WWB (Wet Werk en Bijstand)-uitkering, dan krijgt u in het tweede kwartaal
(april tot juni) automatisch een ingevuld
formulier. tuur het formulier op naar:
Gemeente Den Haag, Aanvraag Ooievaarsregelingen, Postbus 12 610, 2500 DK
Den Haag.

Vruchtenbuurters
over vroeger
Het Wijkberaad Vruchtenbuurt brengt
buurtbewoners bij elkaar om gezellig te
praten over het leven en wonen in deze
buurt vroeger. Deze gespreksgroepjes komen eens in de maand bijeen in wijkhuis
Abri (Abrikozenstraat 207). Elke maand
komt een ander thema aan bod. Onlangs
brachten de deelnemers een bezoek aan
het Gemeentearchief om er archieven en
documenten te bekijken. Dit voorjaar zullen nieuwe groepjes van start gaan. Meer
info bij Roel auerbreij, tel. 323 89 40 of
e-mail roelsauerbreij hotmail.com.

A

EE

O gaat op een andere manier werken

n ormatie en h p di hter ij h is

Als u dit leest, is de datum 6 maart alweer enkele dagen gepasseerd. och staan we er even bij stil, omdat het voor ons bij het
entraal nformatiepunt Ouderen een bijzondere datum was. Het
was namelijk de allerlaatste dag dat onze bezoekersruimte in
Het utshuis geopend was. En dat voelde een beetje aan als een
einde van een tijdperk.
Maar ja, hoe gaat dat: de wereld
verandert, Den Haag verandert en ook
voor ons bij CIPO staat de tijd niet stil.
De sluiting van de bezoekersruimte
is een van de stappen in ons veranderingsproces.
Op 1 januari 2013 zal CIPO samen met
de tichting MantelZorg, Importante
en HOF opgaan in een nieuwe organisatie. Deze gaat zich geheel richten
op participatie in de samenleving door
Haagse burgers. lle Haagse burgers,
dus ook de 55-plussers! U gaat daar
uiteraard nog veel meer over horen.
Wat CIPO de afgelopen twintig
jaar heeft gedaan, blijft voor een
deel behouden binnen deze nieuwe
organisatie. Maar andere werkzaamheden behoren straks niet meer tot ons
werkterrein. Dat geldt vooral voor onze
‘loket’-functie. U kon op werkdagen
altijd bij CIPO in Het Nutshuis terecht
om persoonlijk vragen te stellen aan
onze publieksvoorlichters of om een
folder te halen. Daarvoor zijn we
dus niet meer geopend. Persoonlijke

Bewonersorganisatie De Groene Eland
is op zoek naar foto’s van het Zeeheldenkwartier, met het oog op een boek over de
geschiedenis van deze wijk. Hebt u foto’s
van straten, pleinen, winkels, gebouwen
en bewoners liggen U kunt ze tussen 9.00
en 12.00 uur afgeven (u krijgt ze uiteraard
terug!) bij De Groene Eland, Elandstraat
88a. Daar worden de foto’s gescand. Zet
uw naam en adresgegevens op de achterzijde! Hebt u digitale foto’s Die kunt u
e-mailen naar info groene-eland.nl

i- hops en A
Kortom, CIPO blijft alleen een beetje anders. Wilt u met iemand spreken
over uw vraag, pak dan de telefoon of
ga naar een informatieloket bij u in de
buurt. U kunt terecht bij een i- hop,
of bij een advies- en informatiepunt
van de gemeente in een stadsdeelkantoor (zie het overzicht hierbij). En
misschien is het goed om te weten dat
u dan ook profiteert van het werk van
CIPO. Wij gaan de i- hops en de A Ipunten namelijk ondersteunen met
onze eigen vakkennis. CIPO blijft de
ontwikkelingen rond ouderen volgen
en informatie daarover doorgeven en
delen.
elefoon en e-mail!
En om even een misverstand uit de

- De publieksvoorlichters van IP blijven in actie met tele oon en mail! -

weg te werken: onze buitendeur gaat
dicht, maar CIPO zelf niet! Integendeel: we blijven beschikbaar voor u en
uw vragen. Die kunt u ons ook straks
gewoon stellen per telefoon bijvoorbeeld. Ons telefoonnummer is en blijft
364 38 18. E-mailen Kan ook. Als u
uw vraag stuurt naar info haagseouderen.nl, krijgt u op werkdagen binnen
24 uur antwoord van ons.
foto bezoekersruimte, bijschrift: De
publieksvoorlichters van CIPO blijven
in actie met telefoon en mail!
nternet en rijsWijs!
Ook als u graag zelf naar informatie
zoekt, kunt u op CIPO rekenen. Op
www.haagseouderen.nl verzamelen

we alles wat voor Haagse 55-plussers
belangrijk is op het gebied van wonen,
hulp, geldzaken, vrijetijdsbesteding,
enz. U kunt er zoeken aan de hand van
thema’s, of u kunt zelf een zoekwoord
invullen en kijken wat er uitkomt.
Binnenkort kunt u ook per Haags
stadsdeel naar deze informatie zoeken.
Op de site vindt u ook nieuwsberichten en een omvangrijke agenda.
En CIPO komt zelfs naar u toe via
internet! Dat doen we met de nieuwsbrief GrijsWijs. Elke twee weken
(meestal op vrijdag) sturen we die
rond, tjokvol actuele onderwerpen,
internettips, activiteiten en nieuwsberichten. Een abonnement is gratis.

Overzicht i- hops
De i- hops zijn de ‘weetwinkels’ van
Den Haag. Iedereen kan er terecht
met vragen op het gebied van wonen,
zorg, welzijn, vrijwilligerswerk, geldzaken, etc. Ook als u hulp nodig hebt
bij het invullen van een formulier of
als u iets op internet zou willen laten
opzoeken, kan dat bij de i- hops. Er
is er altijd een dichtbij:
entrum
Julianakerk, chalk Burgerstraat 217,
tel. 424 80 90
Gezondheidscentrum De Rubenshoek,
Van der Vennestraat 185,
tel. 445 22 00

oto s Zeeheldenkwartier

voorlichting en informeren wordt puur
en alleen het werk van loketten bij u
in de buurt: de i- hops en de adviesen informatiepunten in de Haagse
stadsdelen.

cam
Bouwlust, Eekhoornrade 215,
tel. 323 18 60
Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51,
tel. 388 50 52
aag e out
Mariahoeve, Ivoorhorst 155,
tel. 347 00 41
Bezuidenhout,
Johannes Camphuysstraat 25,
tel. 347 72 97

aak
De Wissel, Betsy , Perkstraat 14,
tel. 396 00 00
Buurtcentrum, Cromvlietplein 120,
tel. 307 61 60
eid chen een/ enburg
penburg, Plesmanlaan 217 A,
tel. 319 60 60
eidschenveen, Harriët Freezerhof
201, tel. 320 50 32
oo duinen
De Henneberg, Tramstraat 15,
tel. 397 60 01
Houtwijk, Dr. H.E. van Gelderlaan
260, tel. 397 72 48
che eningen
Het Trefpunt, Tesselsestraat 71,
tel. 338 54 99
Het Kalhuis, Badhuisstraat 177,
tel. 306 99 00
egbroek
De Regenvalk, Weimarstraat 69,
tel. 346 95 43
De ijsterbes, ijsterbesstraat 61,
tel. 360 02 37

A

punten

De Advies- en Informatiepunten van
de gemeente vindt u in de stadsdeelkantoren. U kunt erheen voor
financieel en juridisch advies, hulp bij
schulden, informatie over en formulieren voor financiële voorzieningen,
de goedkope ziektekostenverzekering,
huur- en zorgtoeslag, de Ooievaarspas, de ta ibuspas en hulpmiddelen
zoals rolstoel of badplank. Voor
vragen daarover kunt u ook bellen:
tel. (070) 353 75 00.
entrum tadhuis, pui 70
Maandag t m vrijdag 7.30-16.30 uur,
donderdag tot 20.00 uur
cam eyweg 813
Maandag en woensdag t m vrijdag
8.00-14.00 uur,
dinsdag 12.00-20.00 uur.
aag e out oudonstraat 95
Maandag t m vrijdag 8.00-16.30 uur,
dinsdag tot 20.00 uur

aak lachthuisplein 25
Maandag t m vrijdag 8.00-16.30 uur,
donderdag tot 20.00 uur
eid chen een- enburg
Brigantijnlaan 303
Dinsdag en donderdag 8.00-16.30 uur,
woensdag 8.00-20.00 uur
oo duinen
oosduinse Hoofdstraat 565
Maandag t m donderdag 8.00-16.30
uur, vrijdag 8.00-20.00 uur
che eningen
cheveningseweg 303
Maandag 8.00-20.00 uur, dinsdag t m
vrijdag 8.00-16.30 uur
egbroek
Fahrenheitstraat 190
Maandag t m vrijdag 8.00-16.30 uur,
woensdag tot 20.00 uur
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nformatie

Hans
oodenburg

In de periode tot 1 april moet weer aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting over 2011. Als men er nog niet aan toe is, kan eenvoudig uitstel worden gevraagd aan de Belastingdienst. Deze pagina staat geheel in het teken van dit jaarlijks terugkerende ritueel. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

e en a er een nahe in
an enke e d izenden e ro s

Ouderen die 65 jaar worden en daardoor naast hun AOW meer dan een pensioentje krijgen uitbetaald, hebben vaak niet in de gaten dat zij over dat jaar een behoorlijke belastingaanslag kunnen
krijgen. mmers op de AOW wordt de heffingskorting toegepast en het aanvullende pensioen, dat
gescheiden wordt uitbetaald, kan zo hoog zijn dat de pensioeninstantie te weinig loonheffing en
de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhoudt. Ze houdt alleen maar rekening met de laagste
tariefgroepen.
Als het belastbaar inkomen met bijvoorbeeld AOW (plus toeslag) en pensioen
boven de 34.000 euro (in 2012) per jaar
komt, wordt men al gauw geconfronteerd met een belastingaanslag die in de
duizenden euro’s kan lopen. Dat komt
door het verschil in de progressieve
tariefgroepen (bijna 18 procent). Na het
eerste jaar waarin men 65 wordt, houdt
de belastinginspecteur daarmee rekening
door vaak al in januari een voorlopige
aanslag voor het lopende kalenderjaar te
sturen. Met deze kwestie komen lezers
van deze ouderenkranten aan als zij
hun belastingaangifte doen. We kennen
gevallen dat mensen tot hun grote schrik
een naheffing krijgen van ruim 2500
euro over 2011.
Elektronische aangifte
Het is voor ouderen een jaarlijks ritueel

om de inkomstenbelasting over het
voorgaande kalenderjaar v r 1 april ‘op
te geven’. Hoewel elektronisch aangifte
doen met een pc via internet voor particulieren veelal een fluitje van een cent is,
kunnen we ons goed voorstellen dat men
daar als een berg tegen opziet.
Daarom staan weer volop hulptroepen
voor ouderen klaar. Zij maken uiteraard
ook gebruik van de computerprogramma’s. Ervaren helpers hebben binnen een
kwartiertje mensen geholpen die geen
ingewikkelde fiscale posten hebben. In
vergelijking met de vroeger in te vullen,
vaak onbegrijpelijke, papieren aangifteformulieren spreekt de elektronische
aangifte voor zich en is er een grote mate
van zelfcontrole.
Voor een vlotte afhandeling is het natuurlijk wel zaak alle relevante gegevens
van u en uw eventuele partner bij de

hand te hebben, zoals alle jaaropgaven
van lonen en uitkeringen, documenten
van de Belastingdienst, spaarsaldi en
beleggingen, gegevens over de eigen woning, en zeker als het gaat om ouderen
alle uitgaven voor chronische ziekten.
ratis hulp
Indien u nog beschikt over een kopie
van de aangifte over 2010, komt die
bij aangifte over 2011 handig van pas.
De Belastingdienst helpt zelfs gratis
minder draagkrachtige particulieren.
Daarover kunt u en over andere zaken
vragen stellen aan de Belasting Telefoon
0800 0543. Gratis belastinghulp (of
voor een ‘fooitje’) is vaak te krijgen bij
familieleden, kennissen, ouderenbonden,
vakbonden en vrijwilligers in zorgcentra.
Daarnaast zijn er nog de commerciële
administratie- en belastingadviesbureaus.

Voor deze professionele diensten moet
men wel betalen, hoewel de tarieven
zeker bij eenvoudige handelingen best
meevallen. We zien elders in deze kranten adverteerders die een eenvoudige
aangifte al vanaf 50 euro doen.
Worden de belastingperikelen ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine zelfstandigen en zzp’ers waarbij de ondernemersactiviteiten zich vermengen met die
van de particulier, bij bezit van ander
onroerend goed, bijzondere beleggingen
en flink vermogen, of bij ingewikkelde
echtscheidingsconstructies, dan is het
raadzaam de betaalde specialisten in te
schakelen als men zelf niet zeker van
zijn zaak is.Voor de mensen die g n
verzoek tot aangifte van de Belastingdienst v r 1 april hebben gekregen, kan
het ook zeer aantrekkelijk zijn om mag
ook nog in de loop van het jaar te
onderzoeken of zij misschien belasting
kunnen terugclaimen. Bij verschillende
werkgevers in n jaar en bij hoge ziektekosten voor eigen rekening is dat vaak
het geval. Het kan voor ouderen vaak
lonen om toch even na te gaan of er kans
is op teruggave.

-formulier
Doet u voor de eerste keer aangifte, is
het goed te weten dat de Belastingdienst
het steeds gemakkelijker maakt door
alvast een aantal gegevens bijvoorbeeld loon, uitkering en WOZ-waarde
in te vullen. Het is wel raadzaam ze
te controleren en de inkomsten, die niet
staan geregistreerd, aan te vullen. Om
die gegevens te krijgen, moet u zich
inloggen bij de Belastingdienst met een
zogenoemde veilige DigiD-code. Voor
degenen die helemaal niet thuis zijn in
digitale aangifte en dat ook niet door een
ander willen laten doen, is nog een (ingewikkeld) ouderwets papieren P-formulier
aan te vragen.
Voor ouderen zijn vaak e tra aftrekposten die overigens grotendeels worden
meegenomen in de eenvoudige digitale
aangifte. Voor de doe-het-zelvers, die
met wat ingewikkelder zaken te maken
hebben, is een goede belastinggids aan
te bevelen. Koploper in Nederland is de
jaarlijkse Elsevier Belasting Almanak
met een schat aan informatie.

ragenru riek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals erfrecht elastingen en andere financi le zaken Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonli k antwoord te geven U kunt uw kwesties sturen naar
hansrooden urg kpnmail nl of naar Post us
en aag raag met vermelding van ru riek echten en Plichten
iscale zaken
nkomensafhankelijke
premie Zvw
k he verschillende aanvullende pensioenen. u ors el ik e de inko ensa hankeli ke i drage van de orgver ekeringse . k he he idee da en eveel pre ie
hee ingehouden. a kan ik daaraan
doen
Bij gescheiden uitbetalingen van meer
dan n pensioen kan het gebeuren dat in
totaliteit m r wordt ingehouden dan de
ma imumbijdrage (2590 euro in 2011)
voor de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (Zvw). Indien u
uw aangifte doet, wordt dat automatisch
berekend door de Belastingdienst. Wilt
u een teruggave al over het lopende jaar
hebben, dan kunt u bij de Belastingdienst
een ‘verzoek voorschot Zvw’ indienen.
Het ma imale bedrag waarover premie
wordt berekend, gaat in 2012 omhoog van
33.427 naar 50.064 bij een iets lagere
premie. Eenvoudig gesteld zijn de laagste
inkomensgroepen met pensioen iets beter
af (ma imaal 200 euro per jaar) en de
gepensioneerden met veel pensioen en een
belastbaar inkomen van boven de 38.000
euro iets slechter af (ma imaal 615 euro
per jaar) ten opzichte van 2011.
Erfenis van tante
uit Duitsland
innenkor kri g ik een groo geld edrag
da ik he ge r d van een an e ui ui s-

land. e e an e hee de ui se na ionaliei . k en el in ui sland ge oren aar
en nu ederlands s aa s urger. oe ik
aan de ui se s aa er elas ing e alen o
aan ederland kun e kie en n hoe
voorko ik du ele elas ing
De erfbelasting moet worden betaald in
het land waar de uitkering plaatsvindt. In
dit geval dus Duitsland. Wij nemen aan
dat de betreffende notaris, die ongetwijfeld bij de verdeling van de nalatenschap
is betrokken, al de Duitse erfbelasting
inhoudt en anders moet u hem haar erom
vragen. In Nederland zal u niet hiervoor
belast worden op grond van de erfbelasting. Hooguit later misschien als u boven
de vrijstellingen uitkomt in bo 3 van
de vermogensbelasting. Maar daarbij
gaat het slechts om 1,2 procent. Mocht
de Belastingdienst u toch vragen in Nederland erfbelasting af te staan, dan kunt
u heel gemakkelijk aantonen dat u al in
Duitsland hebt betaald. Tussen Nederland
en Duitsland zijn de belastingverdragen
waterdicht.
Belasting in bo 3 op
en of-rekening
i n oeder is i na vier aar geleden
edu e ge orden. i ilden oen de
rekening van i n ouders op naa van
i n oeder en i e en. oen erd ons
ver eld da als i n naa er i k a e
s aan op een ogenoe de en o rekening
ik voor he edrag van de rekening van
i n oeder elas ou orden. e eken

da dan da ik ord elas over he ver ogen van i n oeder

u ons ver ellen hoe e de e ui kering kunnen aanvragen

Dat is inderdaad het geval als niks anders
(officieel, bijvoorbeeld door het laten
opstellen van een akte door een notaris)
wordt vastgelegd. Bij een en of rekening
gaat de Belastingdienst ervan uit dat ieder
voor de helft eigenaar is van de rekening.
Dat positieve saldo telt voor een ieder mee
als boven de vrijstellingen in bo 3 wordt
uitgekomen. Voor de meeste mensen met
een en of-rekening is dat geen probleem,
omdat zij toch al niet boven de vrijstellingen uitkomen of gehuwd (fiscaal partner)
zijn. Dit is een van de redenen waarom
wij niet zo’n voorstander zijn van een
en of-rekening tussen een ouder en een
uitwonend kind. Met een machtigingspasje
van moeder of vader heeft men met geld
opnemen voor de ouders dat probleem
helemaal niet. Bovendien is de rekening
van de ouder gemakkelijker controleerbaar
voor andere kinderen. En bij internetbankieren is het ook vrij eenvoudig om voor
uw moeder haar bankadministratie te doen
zonder dat u ervoor wordt aangezien dat
een deel van de rekening voor u is.

Ja. U doelt op wat in de politiek soms de
‘aanrechtsubsidie’ is genoemd. Vraag hem
aan bij de Belastingdienst. Als uw vrouw
geen inkomsten meer heeft, kan zij de zogenoemde heffingskorting (een aftrekpost
op de loonheffing) uitbetaald krijgen. Dat
kan achteraf na afloop van een belastingjaar heel eenvoudig met de aangifte.
Het kan ook per zogenoemde ‘voorheffing’ en dan krijgt zij het bedrag eenmaal
per maand op haar rekening gestort.
Achteraf moet het bedrag per aangifte dan
natuurlijk definitief verantwoord worden.
De ‘aanrechtsubsidie’ wordt overigens,
verdeeld over een heel lange periode,
afgeschaft.

Heffingskorting voor
vrouw zonder inkomen
e he en gehoord da een nie erkende
vrou een ui kering kan kri gen van ongeveer 1 0 per aand. i n vrou hee
ge erk in een s o en inkel die helaas
erd geslo en. ierna hee i
gehad.
aarna geen enkele ui kering eer. un

ontroleren van WOZ-beschikking
e
e aardering onroerende
aken is aan de orde i de aangi e van
i n inko s en elas ing en ook i diverse
andere he ngen van de ge een e en de
a erschappen. k he he idee da de
ge een e ons huis veel e hoog aardeer .
a kan ik daaraan doen
Indien u vermoedt dat de gemeente de
waarde van uw eigen huis, die jaarlijks
wordt vastgesteld, te hoog heeft geschat,
kunt u binnen zes weken na ontvangst van
de WOZ-beschikking een bezwaarschrift
indienen bij uw gemeente. Het is daarbij
wel zaak goed beslagen ten ijs te komen.
U kunt uw gemeente om inzicht in haar

berekening vragen. Vraag daarom het
ta atieverslag op van uw woning. Daarin
ziet u zogenoemde ‘referentiepanden’
staan waaraan uw woning is gerelateerd.
Als ongeveer hetzelfde huis van een
van uw buren verkocht is voor de aan u
opgelegde WOZ-waarde, is er weinig aan
te doen. Of u moet kunnen aantonen dat
uw huis veel minder waard is. Dan heeft
het misschien zin een bezwaarschrift in
te dienen. Het ta atieverslag kunt u bij de
meeste gemeenten digitaal opvragen via
uw DigiD-code.
amenwonenden
als fiscale partners
k oon al aren nie geregis reerd sa en.
oor ons kan he aan rekkeli k i n o
als scale par ners door he leven e
gaan. aar ee kunnen e isschien ie s
elas ing esparen op on e huislas en en
in o ver ogen spaargeld en . . oe
kunnen e als scale par ners orden
eschou d
Per 1 januari 2011 is inderdaad het fiscaal
partnerbegrip wat uitgebreid. amenwonenden zonder een notarieel samenlevingscontract en beiden eigenaar van het
koophuis en op hetzelfde adres ingeschreven, vallen er nu ook automatisch
onder. Hetzelfde geldt voor degenen die
als partners bij een pensioenfonds staan
geregistreerd.
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moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier udoku s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. Dit keer zijn er vijf prijzen beschikbaar.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in udoku A in
het grijze vakje een ‘7’ in B een
‘2’ in C een ‘7’ en in D een ‘4’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 7-2-7-4.

udoku A

W.F. Mekking, te Den Haag
W. .A. K hler, te Den Haag
M. Buitenhek, te Pijnacker
nzendingen
Wederom liep een aantal inzenders
een prijs mis door geen afzenders-

udoku B

9
6
5

krijgen opgestuurd.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 5 van
6 maart presenteerden we vier
udoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 14 maart de tijd kreeg.
De complete reeks die werd gezocht
luidde: 1-2-3-4. We trokken prijswinnaars, die allen het boek Eerst
Napels zien van Casper Postmaa

7
9
8 2

2 3
9 2
5 1
3
4

3 5
2
4
6
5
7

2
6
1 8
3

8

2
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Woensdag 8 maart

Of stuur uw oplossing per e-mail
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Puzzel De-Oud Hagenaar
udoku nr. 6
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
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adres te vermelden. Denkt u daar
toch a.u.b. aan, u doet zichzelf tekort! We moeten uw oplossing van
de nieuwe puzzel, de vier udoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:
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PROFESSIONELE OOGZORG BIJ SPECSAVERS
Misschien is het u wel eens overkomen. Dat u onaangenaam bent verrast door de prijs die u voor een bril moest betalen. Veel mensen weten
namelijk niet welk prijskaartje er aan een bril hangt, blijkt uit onderzoek. Bij Specsavers komt u nooit voor verrassingen te staan!
Bij Specsavers worden oogmetingen alléén
verricht door een minimaal MBO-opgeleide
opticien. En niet, zoals soms nog steeds
gebeurt, door medewerkers die een korte
eigen cursus oogmeting volgden. De MBOopleiding opticien duurt vier jaar. In die tijd
krijgen de studenten onderwijs in algemene
optiekkennis, anatomie en fysiologie van
het oog, en veel wis- en natuurkunde.

Die kan vooral na het veertigste jaar toenemen. Dit kan aanleiding geven tot glaucoom, een aandoening waarbij de zenuwvezels van het netvlies geleidelijk aan verloren
gaan. Door op tijd met medicijnen de oogdruk te verlagen, kan erger worden voorkomen. Een andere aandoening waar de oogmeting inzicht in geeft, is staar. Ook hier
geldt: op tijd weten, is op tijd maatregelen
kunnen nemen. Om het oogonderzoek comOogonderzoek
pleet te maken wordt de preventieve NetDaarnaast leren ze glazen slijpen, een vaar- vliesCheck uitgevoerd, waarmee mogelijke
digheid die veel precisie en geduld vereist. netvliesafwijkingen vroegtijdig kunnen worMaar het belangrijkste van de hele oplei- den gesignaleerd.
ding is het onderdeel oogmeting. Waarom
dat zo belangrijk is, heeft alles te maken met Kwaliteit waarborgen
wát er gemeten wordt. Dat is niet alleen de Professionele oogzorg bij Specsavers is dus
sterkte van de ogen maar ook de oogdruk. in de eerste plaats een oogmeting door

René van Maurik
(Opticien)
Specsavers Den Haag Spuistraat

Kan ik mijn ogen niet beter door een
oogarts laten meten?
Probleem is alleen dat oogartsen het erg druk
hebben en al jaren lang geen tijd meer hebben
om een oogmeting te verrichten. 80% van de
mensen gaat daarom naar een brillenwinkel voor
een oogmeting. Wij krijgen ook steeds meer
een zogenaamde ‘poortwachterfunctie’. Dat
betekent dat wij de eerste partij zijn die oogproblemen signaleren en mensen doorverwijzen
naar hun huisarts.

MBO-opgeleide opticiens of zelfs HBOopgeleide optometristen. In de tweede
plaats leiden we onze medewerkers intern
nog verder op voor een oogonderzoek
waarbij meerdere aanvullende testen worden verricht. In de derde plaats besteden we
veel aandacht aan nazorg. U koopt een bril
bij Specsavers? Dan roepen we u na een jaar
op voor nacontrole. Om eventueel weer uw
ogen te meten. En om uw bril zodanig af te
stellen dat die weer voor een jaar goed zit.
En tóch voordelig
Specsavers toont aan dat professionaliteit,
service en topkwaliteit niet duur hoeven
te zijn. Bij Specsavers heeft u al een complete bril vanaf €29! Die prijs is inclusief
professioneel oogonderzoek en inclusief
standaard enkelvoudige CE en ISO-gecertiﬁceerde glazen, ongeacht de sterkte of
prisma-afwijking. Standaard enkelvoudige
glazen zijn gratis bij aankoop van elk montuur en standaard varifocale glazen zijn
gratis bij monturen vanaf €99.

u veel voordeel opleveren omdat wij bijna
met alle zorgverzekeraars samenwerken.
U kunt uw exacte voordeel berekenen op onze
website: www.specsavers.nl
Verleent Specsavers ook hoorzorg?
Jazeker, inmiddels in driekwart van de
winkels! En ook hiervoor werken wij uitsluitend met professionele, volledig gediplomeerde audiciens.
Graag zien we u binnenkort in onze winkel!

Heeft Specsavers ook afspraken met
zorgverzekeraars?
Uiteraard! Als u een bril, contactlenzen of een
hoortoestel aanschaft bij Specsavers kan dit
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Bij aankoop van een montuur vanaf €99
UW SPECSAVERS-WINKELS IN DE BUURT!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250
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Kom kijken: er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 31 maart is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans
om geheel vrijblijvend binnen te kijken bij vele aantrekkelijk geprijsde huizen.
Bovendien kunt u nog profiteren van de verlaagde overdrachtsbelasting en
de verhoogde NHG tot € 350.000,-. Daardoor is er vaak tóch meer mogelijk
dan u nu wellicht denkt. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel een
NVM-aankoopmakelaar in. Hij kan u nader informeren over huizen die u
heeft bezocht, onderhandelingen voeren en u bij de aankoop ontzorgen.
Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende
huizen. Goed gevoel. NVM.

