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Initiatief om het mooie Heempark H.J. Bos en Hoeve Bijdorp te redden

Van dril tot visjes en luid kwakend plezier
Het onzalige gemeentebesluit om groengebied Hoek Madestein
af te stoten, als bezuiniging, zou nog goed
kunnen aflopen. Er is
inmiddels een stichting aan de gang om
een bedrijfsplan uit te
werken dat de redding
zou kunnen betekenen
van het mooie Heempark H.J. Bos met z’n
zeldzame duinflora, de
stadsboederij Hoeve
Bijdorp en ook de hobbytuin waar veel Loosduiners graag gebruik
van maken.
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- Twee prachtige kippen op de Hoeve Bijdorp, naast het Heempark H.J. Bos. Er zijn soms eieren te koop van bio-kwaliteit. (Foto: Frans Hoynck) -

Zelf heb ik het Heempark H.J. Bos pas
een paar jaar terug ontdekt; want de
toegang tot deze groene schat is wat
lastig te ontdekken. Je komt er via een
smal doorsteekje tussen twee huizen aan
de overkant van het Tuincentrum Ockenburg, aan de Loosduinse Hoofdstraat /
Monsterseweg. Even zoeken, maar de
vinder wordt rijkelijk beloond.
‘Bos wil meer bomen’
Ik zocht het parkje omdat ik zijn naamgever, oud directeur van de Plantsoenendienst Henk J. Bos (1921 - 2009),
voor Het Vaderland vroeger nog eens
interviewde. Hij pleitte voor aanplant
van meer bomen in de stad. Ik zette er
als kop boven: Bos wil meer bomen.
Henk Bos zag er ook op toe dat er meer
‘wilde planten’ konden groeien in de
stad. Het heempark toont het landschap,
zoals dat vroeger in en om Den Haag
te zien was. Men vindt er van oudsher
de grondsoorten veen, zand en klei.
Vandaar dat er bij de aanleg in 1977
aansluiting kon worden gezocht bij
de diversiteit, die de vegetatie van het
Zuid-Hollandse landschap vertoont in de
jonge duinen (800 jaar oud), in de oude
duinen (3000 jaar), op zand, op veen en
op klei. Het heempark kent een bijzondere flora, waaronder de Mantelanjer,

- Blauwe reiger in het Heempark op 6 april j.l.,
net als ik met belangstelling voor kikkerpoelen.
(Foto: Frans Hoynck) -

Parnassia, Liggende asperge, Schaafstro,
IJzerhard, Knikkende vogelmelk enzovoorts. Er zijn wel zo’n 60 zeldzame en
beschermde soorten te vinden
6 aprildril
Stelselmatig op m’n verjaardag haal ik
de laatste paar jaar, als een kind, wat
kikkerdril uit een van de poeltjes in
het Heempark H.J. Bos. Of dat wel of
niet mag is wat onduidelijk. Ik breng
de uitgekomen kikkervisjes groot in
een slootjesachtig aquariumpje met
o.m. komkommer, tomaat en soms wat
spinazie. Dit jaar heb ik ook een deel
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van de dril direct in een van de twee
kleine tuinvijvertjes gegoten, tussen
drie ‘reuzen’ van vorig jaar die hebben
besloten om bij ons te blijven en niet
naar de sloot te hupsen aan de overkant.
‘s Zomers voed ik de jonge kikkertjes
buiten bij met fruitvliegjes, gekocht of
gelokt met overrijp fruit. Daar hebben ze
ook wat ‘sport’ aan - en wij kijkplezier.
Net als onze gefascineerde kater Tommie; niet zo’n jager gelukkig.
Sinds ik kikkerstiefvader ben, breng ik
het trouwens niet meer op om Cuisses de Grenouilles te bestellen in een
restaurant, hoe lekker ik dat ook altijd
vond. Onze tuin is gelukkig te klein voor
een varken of een geitje. Anders zou ik
warempel nog vegetariër worden.
Ga er eens wandelen
Zoek ook de ingang eens van dit gevariëerde heempark en trek dan anderhalf
uur uit voor een lentewandeling. Leuk
en leerzaam. Op speciale plekken
wordt de flora met bordjes zeer goed
toegelicht.
Door de er naastgelegen Stadsboerderij
Hoeve Bijdorp is het ook prima geschikt
om de (klein)kinderen mee te nemen.
Er zijn veel aparte beesten te zien, als
prachtige kippen en olijke varkens. En er
is een ‘knuffelhoek’ met kleine dieren.

Haagse dames (50+) hebben hun sporen
verdiend in het houden van congressen,
workshops, trainingen en festivals, met
name op het gebied van duurzaamheid,
diversiteit en ontwikkelingssamenwerking.

- Een mooi kikkertje uit de Heempark-dril van
vorig jaar, nu tevreden in ons tuinvijvertje.
(Foto: Frans Hoynck) -

Uw steun is nodig
Als de ter redding in het leven geroepen
Stichting Hoek Madestein (zie ook hun
website www.hoekmadestein.nl) slaagt
in z’n opzet, zou het beheer van het gebied in juli van dit jaar moeten overgaan.
Diverse organisaties proberen daarbij
samen te werken, waaronder ook Zuid
Hollands Landschap, een ervaren partij
in het natuurbeheer.
Frances Weijn, penningmeester van de
Stichting Hoek Madestein, geeft samen
met Nicole Mekel leiding aan het organisatiebureau voor bijzondere themagen
All Things Nice (Sugar & Spice). Beide

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

Kruidendag op 22 april
Op zondag 22 april 2012 organiseren de
dames een ‘Kruidendag’in het Heempark H.J. Bos.
Tijdens een excursie door het heempark
gaan de deelnemers onder deskundige
leiding van o.a een natuurgeneeskundige
op zoek naar eetbare en heilzame kruiden op het terrein. Voor de deelnemers
wordt een lunch geserveerd in Hoeve
Bijdorp. De kosten voor deelname aan
deze dag bedragen € 37,50 per persoon.
Zie voor meer informatie over de dag
ook de website www.allthingsnice.nl

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

- Een van de olijke varkentjes waaraan kinderen zich vergapen op de boerderij. -

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

NO TA R I SK A N T O OR
E L L E NS & L E N T Z E

Een vertrouwd begrip

- Pag 14

Een crematie
zoals u dat wenst!

070 - 346 95 71
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arel Birnie
Barend Jan Donker maakt een lelijke
blunder in zijn artikel over mijn dierbare vriend arel Birnie ( voorpagina
van De Oud Hagenaar van 3 april
2012).
In de aanhef laat hij hem overlijden
nog voordat het Danstheater aan het
Spui werd geopend. Dit complex
werd echter niet geopend, zoals
Donker schrijft op 9 september 1995,
maar in september 1986. Bij de
opening straalde Birnie in aanwezigheid van de koningin en de toenmalige minister Brinkman springlevend
van oor tot oor. Hij zou er nog vele
jaren actief zijn, ook nadat hij zijn
opvolging bij het dansgezelschap door
Michael de oo had geregeld. Hij
bleef zelf toen nog enige tijd in dienst
als directeur van de zaal.
arel Birnie was overigens feitelijk
niet doof. Hij had wel een ernstige
gehoorafwijking. Hij kon nauwelijks verschillende tonen binnen het
spectrum van elkaar onderscheiden,
waardoor geluiden voor hem n
rumoerige massa werden. Daarom
wilde hij bijvoorbeeld nooit naar
restaurants waar achtergrondmuziek
was, want dan kon hij geen gesprek
meer voeren. Harder praten, wat bij
dove mensen kan helpen, had bij hem
geen enkele zin.
Nog een andere onzorgvuldigheid in
het artikel: het Nederlands Ballet van
Sonia askell was niet gevestigd in
Amsterdam, zoals Donker stelt, en het
groepje rebellerende dansers verliet
dan ook niet ‘de hoofdstad’ om in Den
Haag het NDT op te richten. Het Nederlands Ballet zat reeds in Den Haag,
de meeste dansers woonden ook in
Den Haag. Het is allemaal terug te
lezen in mijn boek ‘Nederlands Dans
Theater, een revolutionaire geschiedenis’ (Balans, 1986), dat bij de opening
van het Danstheater aan het Spui
verscheen.
En nog maar iets: voor het eigen
onderkomen aan het Spui is wel
degelijk subsidie gegeven. Weliswaar
is een groot deel door het NDT zelf
bij elkaar gespaard van de winsten op
buitenlandse optredens, maar naast
de reguliere huisvestingssubsidie is er
ook door het rijk nog ruim 12 miljoen
gulden uit werkloosheidsgelden bij de
bouw gelegd.

oos Versteeg

Naschrift redactie: arend an
onker lie de redac ie reeds e en
da i n i drage rec i ca ie ehoe de.
aar dank oor de oelich ing aan
Coos des i ds che kuns redac ie
an de aagsche Couran en hans
hoo dredac eur an he ede door
he o gerich e eek lad en aag
Cen raal e eel aandach oor
kuns en cul uur in de s ad. en a onne en aard.
i k ook eens o
www.denhaagcentraal.net
---------------------------------------------homassen en olvink
Ik ben op zoek naar hris of Tasja
Thomassen en Wim of Hanna
olvink. Begin jaren ‘50 waren zij
woonachtig aan de Nijkerklaan in
Den Haag. raag zou ik hen nog een
keertje willen ontmoeten. Bent u of
weet u waar deze mensen zijn, wilt u
dan a.u.b. contact met mij opnemen, u
zou mij er een groot plezier mee doen.

Jacques Bartels

070 39 8253
noorl @case a.nl
---------------------------------------------aadslid Madurodam
Wie weet iets van Nettie Sonneville
of Zonneville, mogelijk ook Nettie
Lamers. In mijn herinnering was
zij n van de eerste raadsleden van
Madurodam. Via het secretariaat van
Madurodam en door zoeken in het
Haags emeentearchief ben ik helaas
niet verder gekomen. Nettie woonde
destijds aan de Stuyvesantstraat of
-plein en had een jongere broer die
Frans heet.

Wim Boeije

oei e@ iggo.nl
---------------------------------------------J ’ers
6
Ik zou gaarne een oproep willen doen
naar de oud AJ ers uit en vanaf de
jaren 19 5-19 6. Wie zijn hiervan
nog in het leven. Oude herinneringen
uit die fantastische jaren zijn van harte welkom. Wellicht is er een re nie
te organiseren. it ons midden kwam
wel een spraakmakende figuur tevoorschijn: Andre van der Louw. In die
jaren was ik verloofd met Bep Stam.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 6 .000 exemplaren,
via circa 320 distributiepunten. Toezending is
per jaar (voor het buitenmogelijk voor
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
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.

ers eeg@denhaagcen raal.ne

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg,
ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
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w reacties zie ik graag tegemoet.

Dick Koning

015 2612515
dickkoning@ho ail.co
---------------------------------------------Genoten van HU
Hiermee wil ik graag even vertellen
dat ik heb genoten van het artikel
over H S. Als kind in de jaren ‘50
woonde ik schuin tegenover een van
de winkels van H S, op de hoek van
de Soestdijksekade en de Escamplaan.
Als je als kind brood kwam kopen,
kreeg je een koekje... niet te groot en
speciaal gebakken om weg te geven
althans zo zagen ze eruit, ik zie ze
nu nog voor me. Klopt dus wel met
de traditie van zuinigheid die in het
artikel is terug te vinden. Die koekjes
waren wel erg lekker trouwens. Bij
mij in de keuken staat nog steeds een
blikken beschuitbus van H S, waar
wij vroeger thuis de rol beschuit in
bewaarde. Sinds het overlijden van
mijn moeder heeft die beschuitbus
een ereplaatsje bij mij in huis.
Achter de winkel van H S stond altijd een hele hoge stenen schoorsteen,
ik dacht altijd dat daar ook brood
werd gebakken

Sjaak Akerboom

s aakaker oo @ho ail.co
---------------------------------------------earoom ormosa

Trudy van Stuijvenberg
Apeldoorn
s ui e@ eleka el.nl

Naschrift redactie: ls e ons nie
ergissen aren de koek es die u als
kind kreeg ogenaa de is aksels .
e o lekker na uurli k.
---------------------------------------------omaten plukken
Ik geef graag een reactie op het stukje
over tomatenplukken van Julius Pasgeld in de vorige krant. Ik heb in de
zomer van 1958 ook tomaten geplukt
en wel in Wateringen bij een tuinder
aan (hoe bestaat het) de Tomatenlaan.
Ik was geslaagd voor mijn M LO
diploma en deed dus vakantiewerk.
Ik plukte eerst tomaten en later moest
ik de tomatenplanten stropen, deze
planten stonden toen nog in de volle
grond. Je moest echt wel de nodige
kracht gebruiken om ze uit de grond
te trekken. Je deed dit werk zonder
handschoenen, dus je handen zagen er
‘s avonds niet uit en je kreeg ze bijna
niet schoon met zeep. Ik had in die

Uitgever
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First oyal Telecom BV
Postbus 260 6, 2502 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 275097 (do. 10.00 - 1 .00 uur)
ormgeving
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

tijd gesolliciteerd bij de KLM en werd
opgeroepen om een sollicitatiegesprek
te voeren. Het tijdstip waarop dat
gesprek plaatsvond weet ik niet meer,
maar ik weet nog goed dat ik toen een
paar groene handen had, ze waren niet
schoon te krijgen. Je mocht van die
tuinder geen tomaten mee naar huis
nemen, maar om toch het spreekwoord ‘wie appelen vaart, die appelen
eet’ te gebruiken, nam ik een zak mee,
vulde die met tomaten en verstopte
die zak bij het hek aan de weg. En als
ik dan naar huis ging pakte ik die zak
op. Ik vond het fijn om het geld dat ik
daarmee verdiende aan m’n moeder
te geven, want dat kwam heel goed
van pas.
O ja, ik ben bij de KLM aangenomen
en heb daar eerst een interne cursus
van 6 weken gevolgd om bij de afdeling Passage de trajecten die de KLM
vloog te berekenen, het zogenoemde
‘proraten’.

Ik ben op zoek naar informatie over
tearoom Formosa In de jaren ‘50,
‘60 en ’70 ( ) in Den Haag gevestigd.
Inmiddels al jaren geleden gesloopt.
In de familie kunnen we het niet
eens worden over de locatie van deze
horecavestiging.

oos de Koning

roseking@ iggo.nl
Naschrift Frans HvP: eugdseni en en eers e kan ik u recies
er ellen aar da as na eli k
aan he ui enho in he langgerek e

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met
De Oud- otterdammer (oplage 120.000), De
Oud-Amsterdammer (120.000) en De Oudtrechter (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.

hoek and aar nu al eer lang de
reseli ke ha urger en c onalds
in huis . i n o a en o a na en i
in de aren
aak ee daar naar
oe oor de ar e lunch. i ilden
ees al ie s uk e rood en chi ola a udding e aras uinsaus oe
ik ge onden cha ignonsoe en een
kinderi s e e een ara luu e .
i de ui gang aan de eede a eri de s ond al i d een kalend anne e
e een i hes e ach er een a el en
i rine e rook aar. i he er rek
koch o a al i d nog een gro e sigaar
i he in een ooi likken koker e
aar hi dan in de na iddag huis
in i n luie s oel an genoo e een
oude gene er.
---------------------------------------------ransman Jean
Ik ben op zoek naar gegevens over
een Fransman, genaamd Jean uit
Parijs, die in 1955 voor enkele maanden een kamer had gehuurd in het
hoekpand Venestraat 2 (Dagelijkse
roenmarkt 21) in het centrum van
Den Haag.
Mijn moeder Louise Zwiers had
enkele maanden een relatie met hem
en kwam in 1955 regelmatig op zijn
kamer. Ik ben het resultaat van deze
amoureuze ontmoetingen. Hij werkte
als ingenieur voor de Shell of BPM
(Bataafsche Petroleum Maatschappij).
Mevrouw Schoonbeek was de huurder van het pand. In dit pand was op
de benedenverdieping een sigarenzaak met de naam Adelante NV
igarros gevestigd. De eigenaar van
het pand was de Hr. HP Wenckebach.
Misschien weet u wat, laat mij dat
dan horen, s.v.p..

obert Swankhuizen

r. .s ankhui en@snelne .ne
---------------------------------------------rans Halsschool
Mijn meisjesnaam is Annie oes. Ik
zou willen weten of er nog lezers zijn
die zo ongeveer tussen 1931 en 1936
de meisjesschool hebben bezocht aan
de Jan de Baenstraat. Zo ja, dan zou
ik graag per e-mail met hen in contact
willen komen.

Joop Smit

06 - 23152288
s i @ lane .nl
----------------------------------------------
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Distributie
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Boek over Lombokgeneraal Marinus ost van onningen

et da elijks leven in ederlands ndi

Den Haag, den Haag, de weduwe van Indi ben jij , zo zong en zingt ieteke van Dort in n van
haarpopulairste liedjes. En het is waar Den Haag en Indi hebben een eeuwenlange band met elkaar
Militaire, ambtenaren en gewone burgers reisden op en neer van ederlandsch-Indi naar Den Haag.
We kunnen het allemaal nauwelijks
geloven, maar wat is Ons Indi toch
geruime tijd verbonden geweest met
Nederland en in het bijzonder Den
Haag. Het was zo’n hechte eenheid.
Vele vaal vooraanstaande familiales
waren verscheurd of verdeeld over
Nederland en de Overzeese gebieden.
We kunnen ons deze tijd moeilijk
voorstellen. We schrijven dan over de
19e eeuw. Een tijd waarin de contacten
hoofdzakelijk verliepen middels een
eenvoudig briefpapiertje en soms
middels een telegram. Dat was erg
duur (10 gulden) en kon bruin niet
altijd trekken. We spreken over een
tijd, waarin mobieltjes noch webcams
bestaan. En dan leeft een deel van de
familie in Nederland terwijl het andere
deel was uitgezonden naar Indi .
Geboorte
De familie ost van Tonningen was
zo’n familie. Ooit was de luitenantgeneraal in 1852 te Paramaribo
geboren. Zijn vader Nicolaas was daar
gestationeerd als militair. Hij vond het
een vreselijk leven, vooral vanwege het
in zijn ogen onaangename tropische
klimaat. Hij had de stomdronken
slaven langs de wegen gezien. Maar
hoe anders waren de militairen. Daar
kon hij totaal geen respect voor
opbrengen. Maar hij losofeerde over
de afschaf ng van de slavernij die
zich elders reeds had voorgedaan. De
slaven kwamen na de bevrijding vaak
in een verpauperde situatie terecht,
dus dat was ook beslist geen weldaad.
Het was moeilij, om een weg te vinden
tussen recht en rechtvaardigheid. Met
die insteek werd de jonge Marinus geboren.. De beelden van de slaven nog
op zijn netvlies gebrand, maar ook de
wetenschap dat een ideaal altijd anders
was dan de werkelijkheid., hoe goed
ook bedoeld.
De jonge Marinus ost van Tonningen
ging op jonge leeftijd naar de Konink-

lijke Militaire Academie te Breda. Hij
was zestien en vol goede moed. Dapper
en strijdvaardig om al het onrecht te
niet te doen. Een gezonde Hollandse
jongen, die serieus was en bekend
was met het militaire leven in WestIndi . Hij zou alles anders doen. Hij
zou rechtvaardig te werk gaan en de
overheersende volken respecteren. Hij
volgde zijn carri re en verbleef lange
tijd In Nederlands-Indi . Hij begreep
heel goed de spanningen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen. En

- arinus ost te paard -

hij zag bij zijn bezoeken aan de tolloze
eilanden van Indië dat je de bevolking
van dit grote land niet over n kam
kon scheren. Ieder had zo zijn eigen
identiteit. Van Java tot Lombok en
van elebes tot Sumatra. Je moest wel
blind zijn om deze verschillen niet te
kunnen zien. Ondertussen werd Indië
vanuit Den Haag geregeerd en daar
zagen de ambtenaren niet de culturele
verschillen. Tragisch maar waar
Dagelijks leven
Het boek over de Lombokgeneraal is
geen biogra e. In het boek kunnen we
het dagelijkse familieleven lezen van
de Hollanders in Indië. Het was geen
mooi verhaal. Degene die er oog voor
had zag de spanning en voelde het
broeien. Indië ontwikkelde zichzelf
tot een eigen cultuur en natie. Het
gezinnetje van Marinus ost van Tonningen was dapper, veilig en simpel.

Meneer Bennik

Ze hadden geen omgang met hun
Indische leeftijdgenoten. Toen ze puber
werden moesten ze naar de H.B.S. in
Den Haag. Ze kwamen op de voetbal
terecht bij het pas opgerichte uick,
waar Wim in het vierde speelde. Heel
waarschijnlijk had ik in het derde
gespeeld als er niet zo verschrikkelijk
veel nieuwe leden uit een andere clubs
bij waren gekomen. De voetbal -uit
Engeland overgewaaid- stond nog in
haar kinderschoenen, getuige een verklaring van Wim ost van Tonningen
de zoon van de generaal: In Engeland
is het heel ver. Daar spelen ze al om
hun brood te verdienen, de zogenaamde professionals. Ze eten weinig vlees,
drinken weinig water, roken weinig
enz. Ze trainen er zich geheel voor. Ik
vind dat het geen genot meer blijft .
Tsja en zo dacht er ieder het zijne over.
Wim ost van Tonningen logeerde bij
zijn moeder aan de root Hertoginnelaan. Het was best wel moeilijk voor
oma om de band met ouders en kind
in stand te houden. Maar toen Marinus
ost van Tonningen bevorderd werd tot
majoor en kolonel wist de hele Haagse
gemeenschap hiervan te getuigen.
Bij ilhelmina
Vooral toen Marinus adjudant werd in
buitengewonde dienst van de pas gekroonde Wilhelmina was dat een groots
voorrecht. Iedereen sprak er over. De
volgende Prinsjesdag reed Marinus als
adjudant ook deftig achter de koets,
die de Koningin vervoerde en destijds

- .B. ost van Tonningen (zittend in het midden), als majoor en commandant van de artillerie,
met o cieren tijdens de Eerste omboke peditie van
-

. . . . an der el
overigens een andere route volgde
l .. ir a oek
- dan tegenwoordig. Het was eigenlijk
- . . . os an onningen
zakelijk rechttoe-rechtaan van Paleis
he a iliele en an de
Noordeinde naar de idderzaal. Paleis,
o okgeneraal. oor euro a e
Noordeinde, Buitenhof, Binnenhof en
halen i de schri er ia hel zelfde route terug. In
huis@ iggo.nl ok erkri ghofkringen sprak men
aar ia de oekhandel.
altijd over de trein in
plaats van de stoet,
dat was even wennen
F.J.A.M. van der Helm
voor Marinus. Toen
hel huis@ iggo.nl
de Lombokgeneraal
meereed was hij veel
bekenden gewaar.
Het deed hem deugd.
Eindelijk was hij weer eens in
Den Haag en had hij de hoogste
rang van commandant van het
KNIL weten te verwerven met
daarnaast de titel van adjudant
van H.M. de Koningin die hij
 Gespecialiseerd in volledige en frame
zijn hele verdere leven correct
gebitsprotheses ook op implantaten
zou weten te eerbiedigen. Hij
 30 Jaar lange ervaring en persoonlijk advies
was een trouwe en eerlijk mens.


Rommelmarkt
Op zaterdag 28 april a.s.
is er een Rommelmarkt in de “Croissant”
Zieken 1 te Den Haag.
U bent welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur
De entree is gratis en de koffiebar is open voor
een heerlijk kop koffie, thee of een frisdrankje.





Vergoeding vanuit de basisverzekering
tevens bij bezoek aan huis
Voor spoedreparaties en pasvormcorrecties kunt u ook bij ons terecht
volgens afspraak
Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk

Riouwstraat 17
2585 GP Den Haag
(070) 35 00 482
www.praktijkstroink.nl
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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
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

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Iedere uitvaart uniek

06-01-2011 11:34:26
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ie werd er in de uip ver oord
reemd om zo nu en dan te horen dat een ontmoeting met
ja in Den Haag zou worden beschouwd als ‘wedstrijd van
het jaar’. inds ik D en
Den Haag volg, zijn de wedstrijden tegen eyenoord altijd veel belangrijker geweest.
En na de bloedige confrontaties van het seizoen
zijn ze dat helemaal.
Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Ik heb geen enkel idee meer wat ik die
dag precies aan het doen was, maar het
nieuws dat Aad Mansveld F Den Haag
in de zomer van 1977 ging verruilen
voor Feyenoord moet een enorme schok
zijn geweest. Hoe moest de club in
hemelsnaam verder zonder zijn grote
leider, rots in de branding en trefzeker
breekijzer in noodsituaties In de voorbereiding stond trainer Anton Malatinsky
voor de schier onmogelijke opgave een
geschikte vervanger te vinden voor de
man die alleen door zijn aanwezigheid
tegenstanders jarenlang angst aanjoeg.
Een oefenwedstrijd tegen Lierse SK
maakte pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar
F Den Haag zonder Mansveld kon
zijn. Na een afstraf ng met 6-1 liet de
toenmalige vriend van mijn zus zich niet
nog eens overhalen mijn broer en ik naar
een uitwedstrijd te rijden.
eldslag
Terwijl de F de wonden nog likte, plande de KNVB voor de eerste speeldag van
het nieuwe seizoen uitgerekend een bezoek van Feyenoord met Mansveld aan
het Zuiderpark. Voor de eerste wedstrijd
van de oud-aanvoerder in het rood en wit
liep het Zuiderpark weer eens ouderwets
vol. En op n uitzondering na werd
het voor elke Hagenaar een wedstrijd
om nooit meer te vergeten. Met Dojcin
Perazic als libero en Lex Schoenmaker
als nieuwe aanvoerder zagen wij van de
net overdekte West-tribune een vol overgave strijdend team Feyenoord vanaf
de eerste minuut overklassen. Henk van
Leeuwen zette het stadion binnen 120

- ojcin erazic schiet op het doel tijdens een ntertoto wedstrijd tegen
arseille (Foto: ees utten).. -

ondag 22 april 2

2, 2 .

seconden in lichterlaaie. Een ongelukkig
eigen doelpunt van Martin Toet was kort
voor rust een domper, maar een treffer
van Martin Jol na een ‘Kopfballstafette’
met Van Leeuwen maakte dat meer dan
goed. De F bleef daarna jagen op meer.
Van Leeuwen kogelde uit een strafschop
de bal eerst tegen de paal en teisterde
vervolgens nog eens de lat.
esterkt door die veelbelovende ouverture kende F Den Haag een goede
start van het seizoen. Weliswaar werd
de zege op Feyenoord direct gevolgd
door de gebruikelijke uitnederlagen (in
Kerkrade en Deventer), maar na zes
duels stond het team van Malatinsky
met acht punten op een keurige zesde

- ekie Hoekema zorgde tegen 6 voor een
hoogtepunt met een sprint vana eigen hel t, gevolgd door een dreun in de verste hoek: (Foto: ees utten). -

plaats. Vanaf dat moment kwam echter
nadrukkelijk de klad in de prestaties.
Buitenshuis waren vooral verliespartijen
tegen VVV (5-1) en F Twente (6-1)
alleen maar goed voor de vergetelheid
(sorry). Voor eigen publiek werd alleen
de nieuwe kampioenskandidaat AZ’67
bedwongen. Oekie Hoekema zorgde
voor een zeldzaam hoogtepunt met een
onnavolgbare sprint vanaf eigen helft,
gevolgd door een onhoudbare dreun in
de verste hoek: 1-0.
eldslag 2
Toen F Den Haag medio december
opnieuw tegen Feyenoord en Mansveld in het strijdperk trad, was de club
afgezakt naar de dertiende plaats en
had Malatinsky te horen gekregen dat

uur. Dr

nton

- e

choonmaker (links) en artin Jol proberen imon Tahamata van ja te stoppen, in april
op de mat van het uiderpark (Foto: Edward usanna). -

hij niet op contractverlenging hoefde
te rekenen. Niemand gaf dan ook een
cent voor de Haagse kansen, maar
tot ieders verbazing deelde de groengele brigade in de Kuip vanaf de eerste
minuut de lakens uit. Treffers van Henk
van Leeuwen (na een solo van linksback
omeo Zondervan) en oger Albertsen
waren slechts een bescheiden afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Na de
rust kwam de Haagse verdediging wel
zwaar onder druk te staan, maar na een
tegentreffer van Willy Kreuz zorgde
rechtsback Martin Jol met een lob voor
de bevrijdende derde goal: 1-3. Jammer
dat het Feyenoord-legioen wat moeite
had die teleurstelling te verwerken.
Het kostte mij na afloop de door mijn
moeder gebreide F Den Haag-sjaal.
De triomfantelijke terugkeer op station
Hollands Spoor deed dat verlies snel
vergeten.
De onverwachte dubbel tegen de aartsrivaal uit otterdam-Zuid maakte nieuwe
krachten vrij. Direct na de winterstop
werden ook oda J , o Ahead Eagles
en Telstar aan de zegekar gebonden. Tegen Volendam pakte F Den Haag echt
uit. Een hat-trick van Van Leeuwen en
treffers van Schoenmaker en Jol waren
goed voor een overwinning met 5-2 en
Van Leeuwen en Jol speelden zich ook
in de eerste Oranje-selectie voor het WK
in Argentinie.
Wat de opmaat leek naar toch nog een
succesvol seizoen, eindigde nog bijna in

hilipszaal

Soweto Boys Choir
o eto is on et ist et e endste to ns ip in uid- ri a De dans u ie en sa enang i n ereld eroe d en e en et to ns ip oo ultureel op de aart ge et i
ila a i opri tster van onder andere de o eto piritual ingers ee t i over et
o eto o s
oir ont er d en een pra tig progra
a sa engesteld et een grote
vers eiden eid aan sti len
Op ondag 22 april o t et o eto o s
oir naar de Dr nton P ilips aal in Den Haag
Het progra
a doet re t aan de enor e s at aan u ie die o eto ri is en laat
tevens ien dat de u i ale ont i eling aldaar eslist niet ee t stilgestaan raditionele
en spirituele liederen van et ontinent orden oeiteloos a ge isseld et li t lassie e stu en ge ra t et een vitaliteit en levenslust du nu eens ontroeren dan eer tot
dansen uitnodigen

Lezersaanbieding

Lezers van de Oud Hagenaar betalen € 15,00 voor een eerste rang kaartje i.p.v. € 28,50.
ilt u ge rui
a en van de e aan ieding el dan naar de assa van de Dr nton P ilips aal 070
o v v a tie ode Oud Hagenaar

00

tranen. Na Volendam wist de Haagse
elf geen tegenstander meer te verslaan.
Na drie achtereenvolgende nederlagen
in april was de gevarenzone plotseling
angstaanjagend nabij. Sponsors zorgden
ervoor dat de F in de thuiswedstrijd tegen Vitesse op de steun van een vol stadion kon rekenen. Het gratis toegelaten
publiek zag Lex Schoenmaker uitblinken en scoren. Een late gelijkmaker van
Vitesse zorgde voor een domper, maar
een gelijkspel was voldoende om in de
laatste wedstrijd van het seizoen weer
zonder zorgen van NA te verliezen. De
tirade van een Haagse supporter bij een
Bredase bushalte na afloop van dat duel
deed overigens anders vermoeden.
part aperitief
De speciale Intertoto-competitie voor
de aan het WK deelnemende landen
zorgde nog voor een apart aperitief.
F Den Haag ging tegen Eintracht
Braunschweig veelbelovend van start.
Na weer twee treffers van Schoenmaker
kwamen de Duiters nog terug zoals alleen Duitsers terug kunnen komen: 2-2
in de laatste acht minuten. Na puntendelingen met Honved Boedapest (0-0) en
Olympique Marseille (1-1) volgden nog
eens drie verliespartijen. Na de nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Honved
(0-1) moet op weg naar de tramhalte van
lijn 6 op het Hobbemaplein het idee bij
mij zijn opgekomen voor de verandering
de Tour de France maar eens voorrang te
geven op het voetbal.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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slechts € 12,50

Wij bieden de beste service en alle maten zijn uit
voorraad leverbaar eel keus in herenmode
artikelen zoals stropdassen riemen sokken
petten bretels manchetknopen enz
ortom te veel om op te noemen wat niet ziet
vraag ernaar en bel ons op 0 0 0 00 0
ezoek ook eens onze website
www hetpantalonhuis tk
ot ziens op het lmeloplein

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

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!

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en
bedrij spand na overlijden verhuizen grote
schoonmaak enz ? ij ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
uderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n tele oontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende o erte uit te brengen
etalingen altijd achtera

akantie in het
van Brabant
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Arrangement
speciaal
voor
• Pasvormcorrecties en reparaties
Kerstarrangement 2 decemberSenioren
tot januari
• Gratis behandeling aan huis
ei in l usretour
ni o iddagto lit es en toeristen elasting
De pri s voor dit arrange ent iso
U wordt opgehaald
• 75% vergoeding vanuit uw
li o enateruggebracht met onzeolu e touringcar
e opstapplaats
e e
uidplein Ale ander laardingen hoogvliet dordrecht . at krijgt u nog meer aangeboden!
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
akantie in het
van Brabant
• Rechtstreekse vergoeding
Een geheel verzorgde vakantie temidden
te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV.
envan Oisterwijk,
a
2 in december
januari
door uw zorgverzekeraar
van de Kerstarrangement
vennen enda
bossen
De kamers zijntot
op de begane
grond en goed
pri s voor dit arrange
ent
is
in
l
usretour
iddagto
t
es
en
toeristen
elastingu kijkt
Hotel deDePaddestoel.
toegankelijk
(ook
voor
rolstoelen),
• Florence leden krijgen
incl. busretour/ 4 bustochtjes en
U wordt
opgehaald
en teruggebracht met
onze
lueen
e touringcar
opstapplaats
Dit Senioren-hotel
biedt
u
een
geheel
uit
op
prachtige
tuin
en
/
of
10% korting op de eigen bijdrage
toeristenbelasting, met gezellige avonden. bos, met

info@woningbezemschoon.nl
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Overnachten
in stijl...

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 lekuidplein Ale
laardingen
hoogvliet dordrecht
at krijgtmet
u nog
meer aangeboden!
verzorgde vakantie
op ander
basis van
volpension
eigen. terras
buiten
meubeltjes. Dus u ker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
incl.kof e/ enAlle
of thee.
hoeft geen trap of lift te nemen.
kamers begane grond
geheel
verzorgde
vakantie
temidden
te,eekoelkast,
telefoon met nachtbel
Zomerse midweekarrangement
LeukeEen
uitstapjes,
muziekavond
met
Marie
t dieetwensen
ok daa enhoTV.den wi
met
eigen
terras,
douche,
van debingo
vennen
bossen
van Oisterwijk,
Deekening
kamersmee.
zijn op aa
de begane
goedi ons 4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
hristien,
en enspelletjes.
naast kgrond
nt enook
toilet,
tv, telefoon,
u inhoeft
Hotel degeen
Paddestoel.
toegankelijk
voorenrolstoelen),
u kijkt es
De comfortabele,
ruime
kamers
zijn alle-en kunt
te
echt oo (ookidge
amilie weekend
trap
te lopen
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
Dit Senioren-hotel
biedt
u een geheel
uit als
op eeniets
prachtige
en /t.of bos, met
maal voorzien
douche,
toilet,
kitcheneten
te ie tuin
en he
zovannaar
buiten,
heerlijk toch!
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) verzorgde vakantie op basis van volpension eigen terras met buiten meubeltjes. Dus u
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
2 opers.
kamer
oo mee
o Voor
matie en
olde op
khoeft
ntéén
incl.kof
e/ en ofinthee.
geenellen
trap ofmet
lift te nemen.
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl
korti
van
30,00
p.p.
ogeldt
e oekeen
on emet
weMarie
sitengwww.hotelde
addestoel.nl
ee t €
dieetwensen
ok daa ho den wi
Leuke uitstapjes,
muziekavond
w w w.deoudebrouwerij.nl
ekening
mee. uur:
aa naast k nt ook i ons
hristien, bingoHotel
en spelletjes.
De Paddestoel, Scheibaan
5, 5062TM
Oisterwijk.
Opstapplaats
vanaf
13.00
echt oo
De comfortabele, ruime kamers
alle-Haagteplatf
CS zijn
Den
orm,idge en amilie weekend es
als iets te ie en he t.
maal voorzien vanMozartlaan/hoek,
douche, toilet, kitchenet- en
Diepenbrockhof.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

oo mee in o matie en o olde k nt ellen met
o e oek on e we site www.hotelde addestoel.nl

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Online winkelen bij de krant

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

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

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO



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):

e

€

elijk duidelijkheid g n verrassingen achtera

06 - 41 45 00 45

Laan van Meerdervoort 555
(bij oudenregenstraat, halte
3 & 12)
2563 AW Den Haag Tel: 070 363 01 03

Achternaam:

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

m

v

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

HTMC

HTM

C

65 plussers geven wij 10% korting
Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland.
Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:
Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag
een handje. Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

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

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
HTMC (adv 2012) 133x124 mm oud-hagenaar.indd 1
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Een ries in de kerk aan de ieuwe Laantjes in cheveningen

en onverzettelijke do inee in roeri e tijden

In n van de ud Hagenaars van het vorige jaar, werd het begrip Dolerenden genoemd. p september 2 betrekt de ud-Gereformeerde
Gemeente cheveningen een ander kerkgebouw, te weten de in
aan de ieuwe Laantjes door de ‘Dolerenden’ gebouwde kerk , zo lees ik.

Binnen de diverse kerkgenootschappen in ons land hebben er in de loop
van de geschiedenis enkele malen
scheuringen plaats gevonden. Zo was
rond 183 een groot aantal leden van
de Nederlands Hervormde kerk van
mening, dat er binnen deze kerk een
al te verlichte interpretatie van de
bijbel gehanteerd werd. Ze scheidden
zich af en men sprak dan ook van de
Afscheiding.
braham Kuyper
ond 1886 herhaalde zich dit en nu
sprak men van de Doleantie (dolent is
het Franse woord voor klagend). Ook
nu weer vond men, dat ods woord
veel te lichtzinnig werd weergegeven. Alles kon en mocht binnen de
kerk. Abraham Kuyper heeft hierbij
een belangrijke rol gespeeld. Denk
overigens niet, dat het om slechts
enkele gelovigen ging. Zo’n 300.000
mensen verlieten de Nederlands Hervormde kerk De bezittingen, zoals
de kerkgebouwen, bleven eigendom van de Hervormde kerk en dit
betekende, dat die gelovigen en met
hen de dominee op straat kwamen
te staan. Er zijn zelfs processen over
gevoerd, waarbij de Hervormde gemeente aan het langste eind trok. Hier
werd uiteraard tegen geklaagd en er
werd bezwaar tegen aangetekend,
vandaar het woord Doleantie.
Ook in Scheveningen besloot men
een nieuwe kerk te gaan bouwen.
Op het adres Nieuwe Laantjes 120

werd rond 1890 een kerk gebouwd.
Dit gebouw staat er overigens nog
steeds. Het draagt nu de naam Eben
Haëzer vernoemd naar een gedenksteen - en huisvest een deel van de
ereformeerde emeente. Het woord
ereformeerd stamt uit de 16e eeuw
de eformatie en we kunnen het
als een verzamelnaam beschouwen.
De eerder genoemde Afgescheidenen
en de Dolerenden zijn
in 1892 samen verder
gegaan onder de naam
de ereformeerde
kerken.
Eise Eisma
Eise was van 1893
tot 1917 dominee
van de gemeente
die gebruik maakte
van de kerk aan de
Nieuwe Laantjes
te Scheveningen.
Zijn vader was
een broer van mijn
overgrootvader.
- e kerk aan de
Eise is op 17 juli
185 in Bozum
of Boazum voor
de Friezen onder
ons - geboren. Zijn vader was bakker.
Eise werd leerling op de Latijnse
school, eerst in Sneek en later in
Zwolle. Vervolgens ging hij in
trecht theologie studeren. Hij kreeg
hier o.a. les van Nicolaas Beets. In
1876 werd hij hervormd predikant

in Oudega. In 1878 trouwde hij met
Pietje Tromp. Ze kregen vier kinderen. Pietje is in 1893 in Scheveningen
overleden en vijf jaar later trouwde
Eise met eertje Sikkama. Eise was
inmiddels in Bennekom benoemd.
Aanvankelijk als hervormd predikant
en vanaf 1887 als gereformeerd
predikant. In dit jaar verbrak de kerkenraad van de Hervormde emeente

kwam op 12 mei van dat jaar na een
uitspraak van de rechtbank te Arnhem
een einde aan, dat wil zeggen: niet
meteen.

onfrontatie
Op zondag 19 juni kwam het tot een
confrontatie. Eise en zijn gemeente
werd de toegang tot het kerkgebouw
ontzegd. Dit gebeurde door 25
infanteristen. In de
dorpsstraat patrouilleerden 12 bereden
artilleristen en wel
10 rijksveldwachters
hielden een oogje
in het zeil Dominee Eisma week uit
naar de tuin van zijn
pastorie en onder de
moerbeiboom hield
hij een preek voor
een ontelbare schare .
In allerijl werd er een
nieuwe kerk gebouwd
en eind 1887 kon
deze al in gebruik
genomen worden.
ieuwe aantjes in
cheveningen, in de
tijd
da
t
Eis
ma
da
ar
Een onverzettelijke
dominee was..dominee in roerige
tijden, zo te zien.
in Bennekom namelijk de band
met het Synodale Bestuur van de
amen op weg
Hervormde Kerk. Dit had tot gevolg,
Na een verzoek vanuit Den Haag afdat hem samen met de ouderlingen
gewezen te hebben, werd Eise Eisma
het lidmaatschap ontnomen werd.
op juni 1893 in Scheveningen
Toch bleven ze nog enkele maanden
benoemd. Hier zou hij tot zijn dood
het kerkgebouw gebruiken, maar hier
in 1917 blijven werken. Enkele dagen

nu

- ominee Eise Eisma in
,
een achteroom van mij. -

hiervoor heeft hij het besluit tot
ineensmelting van de ereformeerde
Kerken van Scheveningen nog ondertekend. Eise werd begraven op de
Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan . Hij was de medeoprichter van
’s Heerenloo in Ermelo. Het betreft
hier: de Vereeniging tot opvoeding
van idioten en achterlijke kinderen .
Dominee Eisma stond in hoog
aanzien , zo lees ik.
In mei 200 is de afscheiding
ongedaan gemaakt. Toen vond er een
fusie plaats tussen de Nederlands
Hervormde kerk, de ereformeerde
kerk en de Evangelisch-Lutherse
kerk, onder de naam: Samen op wegkerken. Eise zou eens moeten weten.

arl Doeke Eisma

carleis a@ lane .nl

ron e dolerenden an
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jaar zel standi

Doordat subsidies, welke de Gemeente Den Haag altijd had verstrekt, werden stopgezet op april
, moest de grootste ta icentrale uit Den Haag privatiseren. De Haagse a i Mobilofoon entrale is
toen op april
gestart met in totaal 2 kleine zelfstandigen met hun ta i’s.

Het aantal taxi’s dat in een gemeente
mocht rijden ging naar rato van het
aantal inwoners van de gemeente
Den Haag. Dat kwam uit op een
vergunning voor 310 taxi’s. Het
bedrijfspand aan de ijswijkseweg
127 en de apparatuur konden door
de HTM van de gemeente worden
overgenomen voor het symbolische
bedrag van 1 gulden.

- Het pand aan de ijswijkseweg en de centrale werden voor het
symbolische bedrag van gulden overgenomen. -

ergunningbeleid
Men kon alleen een vergunning
van de gemeente krijgen als een
andere kleine zelfstandige ermee
ging stoppen. Zonder gemeentevergunning kon je geen taxi rijden. Elke
taxiondernemer kon op straat worden
gecontroleerd door medewerkers
van het toenmalige ‘vervoerswezen’,
dat kantoor hield in het hoofdbureau
van de politie aan de Burgermeester

Patijnlaan.
Wie een vergunning van de gemeente
Den Haag had, mocht alleen staan op
de standplaatsen in deze gemeente.
De overige gemeentes zoals Voorburg, Leidschendam en ijswijk,
hadden hun eigen vergunningsbeleid.
trenge regels
Per 1 april 1987 was de vrijheid
van het taxiondernemen afgelopen.
Iedereen moest zich conformeren aan
de nieuw opgestelde regels, welke
in het verleden nooit bestonden.
Zo moesten de HTM chauffeurs
allemaal in kostuum gaan rijden, een
psychologische test en stratenkennis
toets ondergaan . Dit was een enorme
omslag voor de branche. Maar zonder aan alle voorwaarden te hebben
voldaan mocht je niet rijden voor de
HTM .

De telefoonpalen op de standplaatsen
waar de Haagse consument lokaal
naartoe kon bellen, werden binnen
een maand geboycot en opgeheven.
echnische verbeteringen
In de loop der jaren werd de techniek
danig verbeterd. Van het in 1987 nog
werken met handgeschreven bonnen
en een lopende band, ging het naar
computersystemen waarin ritten
werden geregistreerd en gekoppeld
worden aan een desbetreffende taxi.
Ondanks de flinke concurrentie, al
vele jaren, is de HTM nog steeds
de grootste en bekendste taxicentrale
in de regio Haaglanden. Anno 2012,
25 jaar na de verzelfstandiging,
wordt d taxicentrale van onze regio
gedragen door 121 kleine zelfstandigen die samen 150 wagens op de
weg hebben.
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Klein Maar Dapper, Grandioso con nima, de esidentie

oen eluk no

De Oud-Hagenaar

, de olitiekapel en vele anderen

oor de agenda zondag

eel ewoon was

jun

mateurmuziekorkesten kenden hun hoogtijdagen in het begin van de jaren ‘6 . Het barstte in Den Haag
van de fanfares, harmonieorkesten, drumfanfares, accordeonorkesten, mandolineorkesten en symfonieorkesten, waarvan de leden amateurs waren. De oudste Haagse harmonie is avenu uit Loosduinen, maar
ook Klein Maar Dapper is met jaren al behoorlijk op leeftijd. De oudste Haagse accordeonvereniging is
Haganum, dat deze maand al
werd

Klein Maar Dapper is een harmonie
die is ontstaan en groot geworden in
de Haagse Schilderswijk. Oprichter de
heer Vleeshouwer had zich als ideaal
gesteld dat kinderen een muzikaal doel
aangereikt zouden krijgen, waardoor
zij in de armoedige tijd (we hebben het
over 1916) iets creatiefs konden doen.
rans taalekker
Frans Staallekker, inmiddels 65 jaar
lid van KMD vertelt: Het was in het
jaar 19 1, ik was nog maar een knaapje
van 7 jaar, toen ik van mijn opa een
piston in mijn handen gestopt kreeg
met de opdracht om te proberen er wat
geluid uit te halen. Wat ik mij herinner
is, dat het niet erg lukte en dat ik er
waarschijnlijk daarom geen zin meer in
had en er toen mee ben opgehouden.
Tot 19 5. Na de oorlog waren er de
straatfeesten en leek het mij toch wel
leuk om weer mee te doen, dus kreeg
ik een paar maanden les van mijn opa,
die daarna vond, dat ik wel in het orkest
kon spelen. Na veel studie ben ik al snel
op de eerste bugelpartij terecht gekomen
en wat later op de eerste trompet
partij. En toen kwam de eerste band.
De aspijpers, die was samengesteld
uit diverse mondharmonicaspelers,
een gitaar, slagwerk, altsax en ik
als trompettist. Wat later werd ik
gevraagd voor de band razy ang, een
dansorkest waar ik tweede partij ging
spelen.
Na de oorlog brachten wij ieder jaar
veel serenades bij jubilea, huwelijken
en andere feestelijke gebeurtenissen,
met als hoogtepunt de serenades die
wij brachten aan de militairen bij hun
terugkomst uit voormalig Nederlands
Indië. Het kwam regelmatig voor
dat wij vijf serenades op een avond
bij verschillende adressen moesten
brengen.
Dan was er natuurlijk het inhalen van
Sint Nicolaas met een mars door de
stad vanaf het Lange Voorhout tot aan
het Juliana kinderziekenhuis aan de

Nieboerweg. Deze mars duurde drie uur
en dan gingen wij nog met marsmuziek
terug naar het repetitielokaal aan de
Hoefkade.
Motivatie
Wie de diverse verhalen van
orkestleden, die het allemaal
meegemaakt hebben op een rijtje zet,
komt tot de conclusie dat leden van een
muziekvereniging in die tijd werden
gemotiveerd door twee dingen: de
uitdaging van het met elkaar muziek
maken n gezelligheid. Daarbij moet

via de accordeon van pa naar het
accordeonorkest of via de trompet van
opa naar de drumfanfare.
Het was in die jaren gebruikelijk om
als drumfanfare bij te dragen aan
de feestelijke opening van winkels
en winkelcentra en om jubilarissen
muzikaal te huldigen. Maar er was meer.
Accordeonorkesten, harmonieorkesten
en fanfares namen ook deel aan
concoursen en voelden zich veelal
elkaars concurrent. Ze hielden ervan
er een wedstrijdje van te maken, ook
bij de jaarlijkse gemeentelijke audities,

nima in de jaren
- Het gezelschap randioso con

aanschuiven in het B-orkest en als je
goed was kon je doorschuiven naar
het A-orkest. In die tijd waren ouders
intensief betrokken bij het orkest.
Aan concoursen deden we vroeger
fanatiek mee, zowel individueel als in
orkestverband. De hele familieaanhang
van de orkestleden ging dan mee.
Ouders werden in die tijd werden
ouders ook ingeschakeld voor het
verzamelen van oud papier, het
bijhouden van de muziekbibliotheek,
overschrijven van muziek en andere
hand- en spandiensten. De

- e an are op straat was in de
jaren

wel bedacht worden, dat we in de
jaren ‘60 in een tijd leefden waarin de
keuzemogelijkheden voor individueelof groepsvermaak niet voor het
opscheppen lagen. Zeker niet als een
gezin beperkte nanciële mogelijkheden
had. Er waren geen Nintendo’s, geen
Wii’s, geen internetplatforms als
Facebook, Hyves en Twitter. En de
TV stond nog in de kinderschoenen
en hield de mensen zeker nog niet
alle avonden en weekends thuis. Er
waren eigenlijk maar twee voor de
hand liggende opties: je werd, als de
padvinderij geen eerste keuze was f
lid van een sportvereniging, waar je
vervolgens het hele weekend en menig
avond doorbracht f je werd lid van een
muziekvereniging, waarbij de keuze
van het instrument veelal werd bepaald
door het instrument dat thuis al bespeeld
werd. Dus ging je via de bugel van pa
of van opa naar de harmonie of fanfare,

6 nog een heel gewoon beeld.
-

waarbij de diverse orkesten
eigenlijk alleen maar moesten laten
zien wat ze in muzikaal opzicht waard
waren. Een jury beoordeelde daarbij
namens de gemeente in feite of de
orkesten de jaarlijkse gemeentelijke
subsidie wel verdienden
Dat wedstrijdelement is er vandaag de
dag trouwens niet meer.
Hannie Janssens
Hannie Janssens, al bijna 60 jaar lid
van de accordeonvereniging randioso
on Anima ( A) vertelt over die
periode: rote orkesten en met ruim
60 leden hoorden wij daartoe hadden
veelal een A- en een B-orkest, dat ook
wel vormingsorkest werd genoemd.
Kortom, je had het vlaggenschip en het
aankomend talent. Bij ons orkest mocht
je na drie maanden les te hebben gehad
bij accordeonleraar Karel Angelier, die
gelijktijdig dirigent van het orkest was,

land
ens een kor balinter
een trompetje, tijd
t
me
ie,
on
rm
ha
. - l vroeg bij de TT
ederland Belgi

Krant voor de 50-plusser
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ni a.s. de 6de editie van Ut Haags Notûh Festival op veel plaatsen in de binnenstad

uziekvereni in en in de jaren

n 6 . -

bereidheid van ouders om
voor een jaaruitvoering
honderden lootjes voor de
tombola te rollen onder het
genot van vele kopjes kof e
was zeer groot. Na zo’n
jaaruitvoering gingen we
vervolgens met z’n allen naar
het huis van de voorzitter om
lekker na te praten. Natuurlijk
weer met talrijke kopjes
kof e.
De prestatiedrang van dirigent en
spelers was vroeger hoog. ivaliteit
onder de verenigingen was er zeker
ook. Maar er was ook vriendschap
onder sommige dirigenten. Ons orkest
heeft, toen wij even ‘zonder’zaten, wel
eens een langdurig beroep gedaan op
de dirigent van de esidentie/ZAO, de
heer omijn.
egelmatig op de repetities komen
was in die tijd uiterst belangrijk. Bij
A werden de partijen vaak apart
gespeeld. Als het niet naar de zin van
de dirigent ging dan werd de speler
gevraagd om even zijn partijtje alleen
te spelen. Dat was natuurlijk erg slim,
want iedereen keek en luisterde dan
mee. Het gevolg was, dat je daarna
thuis flink ging oefenen, want je wilde
natuurlijk niet nog een keer voor schut
staan .
Jilles van Koutrik
Jilles van Koutrik, nog steeds actief
als klarinettist in de Koninklijke
Politiekapel Haaglanden, trad in
1966 toe tot Onderling Kunstgenot,
de toenmalige Politiekapel. Ook de
Politiekapel is ouder dan Klein maar
Dapper. Jilles vertelt: Karel Kokelaar
was bij mijn toetreding dirigent,
tevens onderkapel meester van de

-

che van het operakoor en de harmonie
uit oerwijk in 6 . -

Marinierskapel van de Koninklijke
Marine. Karel heeft totaal dertien
jaar de leiding van het orkest gehad.
Onder zijn leiding werd zes maal
deelgenomen aan het topconcours.
Deelnemen aan dit concours kon
slechts als je bij aan een jaarlijks
concours van de KNF (Kon. Ned.
Federatie) had deelgenomen n
daar in de hoogste afdeling, de
Vaandelafdeling, een eerste prijs met
lof van de jury had behaald. In die
tijd lukte dat meestal maar vijf of zes
orkesten uit heel Nederland. Dit geeft
aan dat Onderling Kunstgenot op
hoog niveau speelde. Karel Kokelaar
verliet de kapel na zijn aanstelling
als dirigent bij het enige Nederlandse
Beroepspolitieorkest, de Amsterdamse
Politiekapel. Hij werd opgevolgd door

erard Weijers, uitvoerend
musicus bij de Koninklijke
Militaire Kapel. Ook erard
stond ruim dertien jaar voor
het orkest en met hem werd
n maal deelgenomen aan het
topconcours.
De gemeentepolitie van
’s- ravenhage hield later op te
bestaan en werd een onderdeel
van de Politieregio Haaglanden.
Dat had dus ook gevolgen voor
Onderling Kunstgenot. In de
nieuwe politieregio was ook
de Delftsche Politie Muziek
Vereniging Excelsior gevestigd
en met dat orkest volgde een
(verplichte) fusie. De combinatie
heet nu Politiekapel Haaglanden.
Zelfs Koninklijk inmiddels, dus
volledig de Koninklijke Politiekapel
Haaglanden.

rees is
Trees Vis van de accordeonvereniging
de esidentie/ZAO geeft de
geheel eigen sfeer van de jaren
‘60 als volgt weer: In die jaren

werd het verenigingsleven vooral
gekenmerkt door bloei. V l leden,
v l saamhorigheid en om aan
geld te komen, voor bijvoorbeeld
een electronium, werden er acties
ondernomen. Zoals de verkoop van
ballpoints met verenigingsnaam,
persil-emmertjes en kaarsen met logo.
Iedereen deed zijn best om zoveel
mogelijk te sparen en te verkopen.
Je begon in het B-orkest en zodra
je dat ontgroeid was, mocht je in het
A-orkest plaatsnemen. Dat was een
hele promotie. Er waren natuurlijk
in die tijd meer accordeonorkesten
in den Haag, maar wij hadden het
predicaat .K.. Dus ja, als je katholiek

jaarlijkse concert, toen vaak nog
‘jaarlijkse feestavond met bal na’
genoemd. De prijzen werden altijd
bij iemand thuis vooraf genummerd,
vertelt Trees. Zo ook een keer bij de
penningmeester thuis, die later hoogst
verbaasd een van zijn persoonlijke
eigendommen op de tombolatafel
aantrof. Die hadden we per abuis ook
van een tombolanummer voorzien

was wilden je ouders wel dat je in
dat orkest plaats nam. We hadden
in die tijd (de hoogtijdagen van de
verzuilde maatschappij Tv ) zelfs
een geestelijk adviseur Maar in 1967

Muziekverenigingen, waarvan er in
den Haag nog veel bestaan. emiddeld
wel wat vergrijsd; jongere muzikanten
laten zich wat lastiger verleiden om
lid te worden met alle verplichtingen,
die daarbij horen. De vereniging:
het instituut is er nog wel, maar het
is n van de vele mogelijkheden
van vrijetijdsbesteding geworden,
het karakter van exclusiviteit
bestaat niet meer. emiddeld voelen
jongeren zich ook meer aangetrokken
tot muzikale projecten met een
tijdelijk karakter, meer dan tot een
langdurige muzikale verbintenis. De
verenigingen zullen daarop moeten
inspelen om te kunnen overleven.
Samenwerking en verbinding met
andere muzieksoorten en -culturen
is daarbij n van de voorwaarden.
Verbinding is dan ook de rode draad
van de grote jaarlijkse presentatie
( t Haags Not h Festival) van de
Haagse amateurmuziekorkesten, die
op 10 juni 2012 al weer voor de zesde
maal georganiseerd wordt. Volg de
voorbereiding en het programma op
www. thaagsnot h esti al.nl

zijn de statuten gewijzigd, waarbij het
predicaat .K. verviel. Dat paste ook
beter in de fusie die we toen aangingen
met het ZAO, het Zuiderpark
Accordeon Orkest.
Ook voor ons was in die tijd het
deelnemen aan concoursen erg
belangrijk. Onze dirigent Arnold
omijn probeerde om bijna ieder
jaar op concours te gaan. Voor de
leden waren dat hoogtepunten in het
jaar, waar gemotiveerd naar toe werd
gewerkt. Een combinatie van een dagje
uit en een zekere spanning. Tijdens de
terugreis werd er dan altijd gedineerd,
als we goed hadden gepresteerd was
dat een uiterst gezellige afsluiting.
Tombola’s waren in die tijd een
onvermijdelijk onderdeel van het

ot h estival
juni
Saamhorigheid, teamgeest en ambitie,
het waren naast gezelligheid de
kernwaarden voor de leden van de
muziekvereniging van de jaren ‘60,
toen geluk nog heel gewoon was .

Ton van ijswijk

a anri s i k@k n lane .nl
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chter de geraniums
Ouderen aan de bak of te vroeg achter
de geraniums?’ De Stedelijke Ouderen
Commissie (SOC) heeft VVD, PvdA,
D66, GroenLinks, PVV en CDA gevraagd
om oplossingen aan te dragen voor de
arbeidsmarktproblematiek inzake ouderen.
Elke fractie is maximaal 10 minuten aan
het woord; na de pauze volgt discussie
met het publiek. U kunt napraten met een
drankje. De Stadhouder, Stadhouderslaan
9, 14.00-16.00 uur, ontvangst vanaf 13.30
uur, toegang gratis. Bereikbaar met trams
11 en 17 en bus 24, halte Groot Hertoginnelaan. Achter het gebouw zijn enkele
gratis parkeerplaatsen.

itting rechtbank
VÓÓR Welzijn biedt 55-plussers de
gelegenheid een zitting van de Haagse
rechtbank bij te wonen, om 14.00 uur in
het Paleis van Justitie. U krijgt ook een
toelichting. Deelname kost € 2,-. Voor
meer informatie en/of aanmelden kunt u
bellen naar buurtcentrum De Lijsterbes,
tel. (070) 360 02 37.

toppen met roken
In de training Pakje kans! van Florence
Zorg stopt u binnen 12 weken met roken,
begeleid door een longverpleegkundige.
Alle deelnemers stoppen op de dag van de
3e bijeenkomst; 70-80% stopt definitief,
gesteund door de collega-deelnemers.
Woonzorgcentrum De Mantel, Klaverweide
54, Voorburg, deelnamekosten € 315,-.
Deze worden door veel zorgverzekeraars
(deels) vergoed uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
Informatie of aanmelden: tel. 41 31 000 of
e-mail: cursusbureau@florence-zorg.nl

Leven in een hospice
Journaliste Katja Meertens, schrijfster van
‘De meeste mensen gaan hier dood. Leven
in een hospice’, vertelt over de ervaringen
die aan dat boek ten grondslag lagen. Een
reeks persoonlijke, indringende verhalen
over de gasten en medewerkers in een
hospice, maar ook een informatief verhaal
over de palliatieve zorg in Nederland.
Crematorium Eikelenburg, Eikelenburglaan
7, Rijswijk, 19.30 uur, zaal open 19.00
uur; toegang gratis, wel graag vooraf
aanmelden via tel. 396 19 67 of e-mail
zuid-holland@yarden.nl

Donderdag

april

Des Hommes
et des Dieu
‘Des Hommes et des Dieux’ is het indrukwekkende verhaal van acht cisterciënzer
broeders die vredig leven in het Atlasgebergte in Algerije. Schermutselingen tussen regeringstroepen en een fundamentalistische islamitische groepering verstoren
deze rust. De monniken komen voor een
moeilijke keuze te staan: blijven en hun
eenmaal gedane belofte trouw betonen,
of vluchten? Na de filmvoorstelling is er
gelegenheid tot napraten. Ontmoetingskerk (ingang Aaltje Noordewierstraat 199),
19.30 uur, toegang vrij.

rijdag 2 april
ursus valpreventie
De cursus ‘In Balans’ is speciaal ontwikkeld om het aantal valpartijen onder
55-plussers terug te dringen. ‘In Balans’
bezorgt u meer zelfvertrouwen en stelt u in
staat mogelijke gevaren beter te herkennen
en ermee om te gaan. De cursus bestaat
uit 4 lessen. Wijk- en dienstencentrum Het
Henri Couvéehuis, Prins Mauritslaan 49,
13.00-15.00 uur, deelnamekosten € 12,50
inclusief cursusboek. Inschrijven kan tot
uiterlijk 10 april 2012. Inlichtingen en

aanmelden: tel. 350 06 94.

De ziel en het brein
Wat zijn we, wat geeft ons zin: ons brein
of onze ziel? - cursus door het Humanistisch Verbond (HV) en Modern Beraad/
de Vrijplaats. Een interview met filosoof,
verpleeghuisarts en Trouw-columnist
Bert Keizer, vier bijeenkomsten en een
‘bezielingswandeling’. Start in boekhandel
Selexyz Verwijs, Passage 39, 19.30-21.00
uur, deelnamekosten € 50,- voor leden, €
60,- voor niet-leden, incl. cursusmateriaal
en boekje ‘Waar blijft de ziel?’ van Bert
Keizer. Aanmelden: tel. (070) 350 37 70
(antwoordapparaat) of e-mail
modernberaad@humanhaaglanden.nl.

Lezing Marjan Berk
Marjan Berk over haar boek ‘Zout’ (2006).
Marjan Berk bracht vele uren door bij
Sebahat, een oudere vrouw van Turkse
afkomst. Na jaren eenzaamheid volgde
Sebahat, met vier kleine kinderen, haar
grote liefde Yürksel naar Nederland en
leerde hier lezen en schrijven. ‘Zout’ bevat
ook Marjan Berks eigen levenservaringen.
Het is het verhaal van twee sterke vrouwen
die hun eigen toekomst bevochten in
Nederland. Bibliotheek Bomenbuurt,
Fahrenheitstraat 707, 20.00-22.00 uur,
toegang gratis, reserveren noodzakelijk:
tel (070) 353 69 70 of e-mail
bomenbuurt@dobdenhaag.nl

aterdag 2 april
Landelijke Glaucoomdag
Om het jaar organiseert de Glaucoomvereniging de Landelijke Glaucoomdag. Deze
dag biedt leden en andere belangstellenden een uitgebreid programma, met onder
andere lezingen van experts uit de medische wereld, voordrachten en workshops.
Het is tevens een dag voor herkenning,
erkenning, leren en ervaringen delen en
uitwisselen. De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, deelnamekosten
€ 12,50, inclusief koffie, thee, lunch &
borrel. Kijk op www.glaucoomvereniging.
nl voor informatie of aanmelden.

robeer een instrument
Het Koorenhuis organiseert oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke
zaterdag (behalve tijdens schoolvakanties)
kunt u kennismaken met een bepaald
instrument. Vandaag: jazzdrummen,
piano, hobo, basgitaar en jazzkoor.
Koorenhuis Centrum, Prinsegracht 27,
13.00-15.30 uur, 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

adio pintie Live
in Jonker rans
Bewoners van woonzorgcentrum
Jonker Frans hebben onder leiding van
Koorenhuis-docenten een muziektheatervoorstelling gemaakt, gebaseerd op
hun herinneringen: liedjes van vroeger,
de verhuizing naar een nieuw land en
wat ze moesten achterlaten, kortom, hun
levensreis. De verhalen, liedjes en muziek
worden gepresenteerd in de vorm van
een live-uitzending van Radio Apintie, een
radiostation dat in de lucht kwam op 2
augustus 1958. Jonker Frans (Florencekapel), Newtonplein 100, 15.00 uur, toegang
gratis, reserveren via tel. (070) 75 41 111.

ondag 22 april
Koffieconcert
Maandelijks koffieconcert in de Bethelkerk.
De Zwitserse organiste Lara Schaffner
(1981) bespeelt het Flentrop-orgel. Zij stu-
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eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. e agenda wordt samengesteld door het entraal
n ormatiepunt uderen (
). ctuele 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 aane via ( ) 6
.

deerde cum laude af aan het Rotterdams
conservatorium, deed eindexamen op
het orgel van de Sint Bavo in Haarlem en
was tot 2011 organist van de Bethelkerk. Bethelkerk, Händellaan 50 (hoek
Händellaan, Mozartlaan en Traviatastraat),
11.45-12.15 uur; vanaf 11.15 uur gelegenheid om koffie of thee te drinken. Toegang
gratis, na afloop collecte ter instandhouding van de koffieconcerten.

Literaire salon met
Gerard Koolschijn
Hans Spit, die ook bij (voorheen) Boekhandel Buddenbrooks de literaire salons
verzorgde, ontvangt in het Veilinghuis
Van Stockum, aan de Prinsegracht 15, om
15.00 uur Gerard Koolschijn, classicus,
vertaler, en oud rector van het Sorghvliet
gymnasium in Den Haag. Centraal die
middag staat zijn recent verschenen boek
“Geen sterveling weet “. Een zeer boeiend
boek over verstikkende religie tijdens je
jeugd, maanden van werken aan de Plato
vertalingen op een dor, praktisch verlaten
Grieks eiland, een verstikkend huwelijk
en passie voor hardlopen en wielrennen.
Schitterend geschreven! De toegangsprijs
bedraagt 5 euro, inclusief een kopje koffie
en een glaasje wijn. De zaal is open vanaf
half drie. Reserveren: spit.hans@gmail.
com of telefoon 0681309892 of
redactie@extaze.nl

Maandag 2 april
Digitales estival
Oudere Hagenaars hebben verhalen uit het
Haagse verleden verbeeld in een digitale,
een kort filmpje. Ze zijn te zien tijdens een
festival met een informatiemarkt, inleidingen (13.00 uur) en workshops (14.3015.30 uur) over het verbeelden van de
geschiedenis. Centrale Bibliotheek, Spui,
12.00-16.30 uur, toegang gratis, maar
vooraf aanmelden via e-mail haagsestories@dobdenhaag.nl. Vermeld uw naam,
aantal personen (maximaal 2) en workshop naar keuze: autobiografisch schrijven
(schrijfster Nelleke Noordervliet), foto’s
bij verhalen (fotograaf Jacques Meijer) of
een digitale maken (Debora Morssink, ETV
Haaglanden). U krijgt een bevestiging.

Dinsdag 2 april
Healing ao
Els van de Steen laat u bij het Huis van de
Grootmoeders kennismaken met onder
andere de zes helende klanken uit de
Healing Tao traditie. Met deze eenvoudige
ademoefeningen brengt u doorstroming
en reiniging van de organen op gang en
draagt u bij aan een gezond en bewust lichaam. Bewonersplatform Bouwlust, Sterrenoord 81a, 13.30-15.15 uur, toegang
gratis. Meer informatie: tel. (070) 309 74
12 of www.huisvandegrootmoeders.nl

De magie van de
onderwaterwereld
Duiker en oceaanbeschermer Dos Winkel
laat de schoonheid, overlevingstactieken
en symbiose van zeedieren zien – van
haaien tot minizeepaardjes. Geschiedenis
in wording, of is er nog hoop op verbetering van de gezondheid van dit bedreigde,
soms al langzaam stervende zeemilieu?
Aula van het Museon, Stadhouderslaan
37, 13.30-15.30 uur (incl. pauze), entree
€ 5,- (€ 45,- voor abonnement tien dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf
12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding
voor slechthorenden aanwezig. Informatie:
Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail
info@museon.nl, www.museon.nl

oensdag 2 april
Juridische kant
van mantelzorg

Mantelzorgers hebben vaak te maken
met allerlei juridische regelingen, zoals
bewindvoering, curatele of mentorschap.
Tijdens deze informatieve bijeenkomst
kunt u aan een deskundige vragen stellen
over allerlei juridische, financiële en fiscale
zaken. Let op: de locatie is mogelijk het
pand van Stichting MantelZorg (Torenstraat 172), maar wordt nog definitief
bekend gemaakt. Van 19.00 tot 21.00
uur, deelname kosteloos, ruimte voor
maximaal 12 personen. Aanmelden: tel.
(070) 346 87 01 of e-mail
info@mantelzorgdenhaag.nl.

Donderdag 26 april
Lezing Blauwe ram
In 1961 werd de laatste Blauwe Tramlijn
van Den Haag naar Leiden opgeheven. De
tramrijtuigen werden gesloopt, maar twee
ervan bleven bewaard voor museumdoeleinden. De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram verzorgt een lezing
met lichtbeelden over de Blauwe Tram.
In vitrines kunt u foto’s bekijken en voorwerpen uit de collectie van de stichting.
Historisch Informatiepunt, Bibliotheek
Ypenburg, Schrabber 8, 10.00 uur, toegang gratis. Aanmelden: tel. (070) 353 70
06 of e-mail info@historischdenhaag.nl

ooit meer issersdorp
en prikkeldraad in
II
Twee mensen vertellen over Scheveningen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. René van
Ginneken interviewt André van Kruijssen,
schrijver van het boek ‘Nooit Meer’, initiatiefnemer en oprichter van de Stichting
‘Nooit Meer’ en auteur van ‘Scheveningen
1940-1945. De slachtoffers en hun wereld’
(2010). Danny Verbaan, oud-journalist bij
Haagsche Courant en AD, schreef het boek
‘Vesting Scheveningen. Het dagelijks leven
in het Sperrgebiet 1943-1945’. Bibliotheek
Scheveningen, Scheveningseweg 333,
20.00-22.00 uur, toegang gratis, reserveren noodzakelijk via tel. (070) 353 86 20
of e-mail scheveningen@dobdenhaag.nl

Historische interieurs
De Historische Vereniging Rijswijk heeft
kunsthistorica Botine Koopmans te gast.
In het boek ‘Rijk van binnen. Beelden
van het Haagse interieur’ beschrijft zij
bijzondere, bewaard gebleven interieurs
uit de middeleeuwen tot en met de wederopbouw na de oorlog. Ze bespreekt de
ontwikkeling en de enorme verscheidenheid van de interieurs in Den Haag. Omdat
vele niet openbaar toegankelijk zijn, geeft
deze lezing ook een prachtig beeld van
verborgen Haagse schoonheid. Gebouw
Hofrust, Herenstraat 44B, 20.00 uur,
toegang gratis.

Donderdagen
26 april en
mei
Leren grenzen stellen
Zorgt u intensief voor een naaste, en worstelt u met uw eigen grenzen of veranderd
gedrag van uw naaste? Dan is de korte
cursus ‘Grenzen stellen’, van Stichting
MantelZorg i.s.m. Ontmoetingscentrum Mozartduin, iets voor u. De eerste
bijeenkomst gaat over het overschrijden
van grenzen en hoe dat te voorkomen. In
de tweede bijeenkomst kunt u praktisch
oefenen met het stellen van grenzen.
Ontmoetingscentrum Mozartduin, Mozartlaan 211b, 19.00-21.00 uur, deelname
kosteloos. Informatie en/of aanmelden:
Stichting MantelZorg, tel. (070) 346 87 01
(maandag t/m vrijdag, 9.00-16.30 uur),
e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl

Dinsdag

mei

Lezing Het re uiem
De rituele kern van de requiemmis is

de overgang van donkerte, droefenis en
angst naar licht, hoop en loutering. Aan
de hand van muziek, achtergrondverhalen
en illustraties laat Ria van der Veer u de
ontwikkeling volgen van het requiem,
van de gregoriaanse oerversie via de
middeleeuwse meerstemmigheid (Lassus)
tot de grote klassieke requiems (Mozart,
Berlioz, Verdi, Fauré en Strawinsky). Aula
van het Museon, Stadhouderslaan 37,
13.30-15.30 uur (incl. pauze), entree € 5,(€ 45,- voor abonnement tien dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30
uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor
slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail info@
museon.nl, www.museon.nl.

ot

mei

im lphenaar
e poseert in penburg
Wijkbewoner Wim Alphenaar exposeert
schilderijen, tekeningen en boetseerwerk
in de Bibliotheek Ypenburg. Alphenaar, van
jongs af bezig met tekenen en schilderen,
volgde lessen aan de Vrije Academie. Hij
maakte onder meer 10 grote aquarellen
over te verwachten waterproblemen in
Nederland in 2080 in opdracht van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
maar verbeeldt ook zijn hobby als fervent
vliegvisser en binder van kunstvliegen.
Te zien tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.

Donderdag

mei

esidentiewandeling
Hagenaars die denken hun stad goed te
kennen, ontdekken tijdens de stadswandelingen van het Gilde vaak feiten en wederwaardigheden waarvan ze het bestaan
niet kenden. Ook voor Haagse ouderen is
zo’n wandeling een openbaring. Aan de
Residentiewandeling van ca. 1,5 uur kunt
u individueel deelnemen. Vertrek: ’t Goude
Hooft, Dagelijkse Groenmarkt, 14.00 uur,
deelnamekosten € 4,-. Reserveren is
noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen tevoren via
tel. (070) 356 12 81 (maandag t/m vrijdag,
9.30-12.30 uur). Informatie:
www.gildedenhaag.nl

Elke maandag
Bewegen voor

uderen

Er zijn nog plaatsen voor cursisten bij deze
lessen in de Bosbeskapel, op maandag
van 10.30 tot 11.30 uur. Inlichtingen en
aanmelden: tel. (070) 360 02 37, e-mail
diwa5@hetnet.nl, website
www.dansvoorjongenoud.nl

Elke dinsdag
Dans en beweging
Ook in de Lijsterbes is nog ruimte voor
cursisten bij Dans en Beweging, op dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur. Deelnamekosten € 20,- per maand. Inlichtingen en
aanmelden: tel. (070) 360 02 37, e-mail
diwa5@hetnet.nl, website
www.dansvoorjongenoud.nl

Elke donderdag
port-fit voor
Elke donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
kunt u meedoen aan Sportfit-lessen in de
gymzaal aan het Klaverveld 5, Leidschenveen. U kunt vrijblijvend twee lessen
meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie: tel. (079) 321 42 39.

Elke vrijdag
ordic walking
In de duinen, langs het strand en door het
bos, elke vrijdag vanaf 9.30 uur. Deelnamekosten € 2,- per keer. Inlichtingen en
aanmelden: tel. (070) 360 02 37, e-mail
diwa5@hetnet.nl,
website www.dansvoorjongenoud.nl
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Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818
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an de deur kunt u niet voorzichtig genoeg zijn

laa in de straat de a eltru

ebsite van I
biedt nu nog meer
De website van IPO www.haagseouderen.nl is onlangs uitgebreid.
kunt er informatie over bijvoorbeeld
zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding
nu ook per stadsdeel opzoeken.
Verder kunt u voortaan een reactie
achterlaten op een nieuwsbericht of
een activiteit op de agenda. Voortaan kunt u ook regelmatig meedoen
aan inspraakenqu tes, georganiseerd
in samenwerking met de Stedelijke
Ouderen ommissie (SO ). Dat is
een of cieel door de gemeente erkend
adviesorgaan. De eerste inspraakenqu te gaat over mantelzorg. Neem
een kijkje en doe mee op
www.haagseouderen.nl

- Heerlijk buiten schilderen:
ook dit jaar weer bij omerstek -

de

omerstek

Van 23 juli tot en met 31 augustus
2012 organiseert Stek, voor Stad en
Kerk, alweer de 7de editie van Zomerstek: een programma van leuke,
zinnige, inspirerende en gezellige
zomerse activiteiten op verschillende locaties van Stek, wijkkerken
en andere organisaties in Den Haag.
Zomerstek is in het bijzonder bedoeld
voor mensen die niet op vakantie
gaan, maar uiteraard is iedereen die
belangstelling heeft van harte welkom
bij de activiteiten. Het overgrote deel
is gratis, voor enkele wordt een kleine
bijdrage gevraagd. Even inschrijven
is voldoende maar wel noodzakelijk
rogrammafolder
Begin juni verschijnt de folder met
het programma. Daarna kunt u zich
tot uiterlijk 8 juli aanmelden voor
maximaal 9 activiteiten. En let op:
de belangstelling is ieder jaar groot
Meer informatie krijgt u bij Anneke
IJzerman, tel. (070) 318 16 16 / 318
16 21 of e-mail info steknet.nl.

Het was een schokkend bericht, afgelopen week de gewelddadige
dood van een -jarige inwoner van apelle aan den IJssel. Een
thuiszorgmedewerkster kwam op het moment van de gebeurtenis
bij hem thuis en zag een man wegrennen. Misschien werd de apellenaar het slachtoffer van een uit de hand gelopen overval. Maar
wellicht ging het ook om een andere plaag de babbeltruc.
Wekelijks verschijnen er krantenberichten over ouderen, ook in Den Haag,
die daar het slachtoffer van worden.
De meesten gelukkig niet zo erg als de
apellenaar maar het kost vaak wel
(veel) geld, om nog maar te zwijgen
van de schrik, stress en ergernis. Politie
en ouderenbonden blijven daarom
waarschuwen: ga niet ongevraagd met
onbekenden een gesprek aan en laat ze
vooral niet binnen.
llerlei gedaanten
De babbelaars doen zich vaak voor als
vertegenwoordigers van de gemeente of
nutsbedrijven. Ze zeggen dat ze een meterstand komen opnemen, of verzekeringsgegevens met u willen controleren.
Bekend zijn ook de verhalen over
monteurs die even bij u naar binnen
moeten wegens een geraakte gasleiding
of voor onderhoudswerk namens de
woningbouwvereniging.
Anderen doen zich voor als medewerkers van uw bank, omdat er iets mis zou
zijn met uw pinpas, of als vervanger
van de thuishulp die ziek is. Een koerier
met een zwaar pakje toont zich uiterst
behulpzaam: zal ik het meteen even
voor u op tafel zetten Ook onbekende
glazenwassers melden zich nogal eens,
of schoorsteenvegers die toevallig bij
buren op het dak waren en zagen dat
uw schoorsteen kapot was. Enigszins
berucht in onze regio zijn groepjes Engelstalige klussers die op opdringerige
wijze aanbieden uw tuin of gevel onder
handen te nemen.
ielig verhalen
Weer andere babbelaars bieden niet
iets aan, maar hebben schijnbaar heel
nobele bedoelingen. Ze stellen zich
voor als nieuwe buren die komen kennismaken of als studenten die ouderen
moeten interviewen. Die mogen toch
wel even binnenkomen Of iemand
zegt zich het lot van eenzame ouderen
aan te trekken en komt daarom bij u
op bezoek, met zelfs iets lekkers bij
zich. Overbekend, maar nog altijd in
gebruik, zijn smoezen als: mag ik even
uw toilet gebruiken Hebt u een glaasje
water voor me Kan ik even een pen en
papier gebruiken
Babbelaars komen soms ook op de
proppen met een zielig verhaal, over
een kennis die geen geld heeft om eten
te kopen. Ze hebben een ongeluk zien

gebeuren of staan met pech, mogen ze
bij u even 112 of een kennis bellen
Voor u het weet hebt u een onbekende
met duistere bedoelingen over de vloer,
of glipt een handlanger mee naar binnen.
oorraad smoezen
Misschien doet dit u de haren te berge
rijzen. Helaas is het wel realiteit. Niet
alle burgers gaan eerzaam door het
leven. Deze kwaadwillenden bedenken bovendien steeds weer nieuwe
‘gedaanten’ en maken serieus werk van
een overtuigend uiterlijk. Ze komen ook
in alle vormen, kleuren en maten: als
schattig ogende moeders met kinderen,
in een keurig kostuum, in bedrijfskleding of zelfs in een uniform.
Ook hun voorraad smoezen en verhalen
is onuitputtelijk. In dagbladen lazen we
onlangs de volgende voorbeelden:
Er ligt een bijzonder poststuk voor
u klaar in de centrale hal van het
wooncomplex.
Weet u hoe ik bij kom (Deze
‘dame’ kwam aan de deur met een
plattegrond in de hand. it dankbaarheid wilde ze de bewoonster vervolgens een ‘gouden’ ketting schenken.
Of eigenlijk meer opdringen, heel
lichamelijk zelfs.)
Sorry, ik heb een plant in uw tuin
omgegooid. Wilt u even controleren
of ik de rommel netjes heb opgeruimd
oedendag, ik ben van de recherche.
Voor een sporenonderzoek kom ik
vingerafdrukken afnemen.
Ik wil mijn oma hierboven bezoeken, maar ze reageert niet op de
bel. Mag ik met u mee in de lift
Dit zijn medicijnen voor de buren,
maar die zijn niet thuis. Wilt u
ze aannemen hoeft alleen dit
formuliertje even in te vullen.
Er is lekkage in de straat en ik ben
gevraagd even met u naar uw leiding
te kijken.
oedemiddag, ik ben van de gemeente. Ik kom u melden dat u geld
terugkrijgt. Dat wil ik meteen met u
in orde maken.
Gulden regels
Het gaat er natuurlijk vooral om dat u
zich tegen deze bezoekjes wapent. Dat
betekent: alert blijven, systematisch te

- are ratsen en guren aan de deur: pas ervoor op. -

werk gaan en altijd de gulden regels in
acht nemen waar de politie op hamert:
Doe niet open zonder eerst te kijken
wie er voor de deur staat. ebruik
een deurspion, intercom of deurketting.
Heeft uw woongebouw een centrale
toegang Doe alleen open voor uw
eigen bezoek.
Energiebedrijven, zorginstellingen,
banken en de politie zijn verplicht
zich te legitimeren. Vraag dus
altijd om een identiteitsbewijs en
controleer dat. Personen die zich niet
kunnen of willen legitimeren, laat u
gewoon NIET binnen.
Medewerkers van bank, verzekering,
thuiszorg etc. komen nooit onaangekondigd langs voor nanciële
zaken. Ze maken hiervoor altijd een
afspraak.
Is het iemand van een bekend bedrijf,
maar twijfelt u toch aan diens goede

Een veilig gevoel:
ook voor senioren!

Veiligheidstips
voor ouderen

- eze older met voorbeelden en tips over onder
meer babbeltrucs kunt u aanvragen bij
,
tel. 6
, e-mail: in o haagseouderen.nl -

bedoelingen Laat deze persoon
NIET binnen, en bel eerst dat bedrijf.
Onverwacht bezoek Zeg dat het
niet uitkomt en vraag later terug te
komen (als er meerdere mensen thuis
zijn).
Onbekend bedrijf Zeg ook dat het
niet uitkomt en vraag om een telefoonnummer.
Natuurlijk kunt u ook direct zeggen
dat u niet ongevraagd zaken aan de
deur doet en dat u het gesprek beëindigt. (NB Op www.nietaandedeur.
nl kunt u voor € 2,- een deursticker
kopen waarmee u aangeeft geen
colporteurs en geloofsovertuigers te
wensen.)
Als een collectant aanbelt, doe dan
de deur even dicht terwijl u geld gaat
halen. Neem uw portemonnee niet
mee naar de deur. Ook een collectant
moet een legitimatiebewijs en een
afschrift van de collectevergunning
bij zich dragen.
eef NOOIT uw bankpas of pincode
af.
Neem geen ongevraagde bestellingen
of geschenken aan.
Als onbekenden vragen of ze het
alarmnummer mogen bellen, laat ze
dan niet binnen, maar bel zelf het
alarmnummer.
Laat vreemden sowieso NIET binnen.
olitie waarschuwen
Als u iets niet vertrouwt of een
noodsituatie vermoedt, bel dan direct
het alarmnummer 112 en geef het
signalement door van de persoon
aan de deur. Is uw probleem minder
dringend, of wilt u naderhand iets
doorgeven Bel dan het algemene
politienummer, tel. 0900-88 .
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Last van pijnlijke voeten?
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ASKO |
Schönberg

ana

9 x 7 zondagmiddagconcert

aandag pe ial

ZO 22/04

De meest getalenteerde
studenten van de
15.00 UUR
conservatoria in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag schrijven negen
nieuwe werken van elk zeven minuten voor het
gerenommeerde ensemble ASKO|Schönberg

voor €

11,

voor €

8, 5

isselende dags

otel

an aandag t
aterdag tussen
1 00 uur en 17 00 uur Happ Hour
l e aterdag een -gangen

Tickets €15,- (korting €13,50 / Korzo pas €11,50)

VAN ASPEREN

eden een nieu e kaart

voor €

1 , 5

enu

parte rui te voor eesten en parti en
eopend van 00 uur t 21 00 uur

GET CLOSE TO TALENT!

e avornin Lo anplein
el. 0 0 25 18

Prinsestraat 42 • 2513 CE Den Haag
070 – 3637540 • www.korzo.nl

Gen. Spoorlaan 605 R’wk: € 139.000 k.k.
onnig drie a er oe apparte ent
et elder erging
2 in et o ple De oorde u as ou 1
ooie ge a enli e innentuin en pal
tegenover et teenvoorde os igen
par eerterrein di t i uitvals egen
in el entra en sport o ple op
loopa stand ordt onder O - aarde
ver o t o dat er innen oet orden
gerenoveerd uiten i de per e t olle tie onder oud via v
eer in o Olst oorn
a elaars
070 0
5
in o olst oorn a elaars nl
Oo te vinden op

unda nl

€ 99,- voor 2 personen ALL INCLUSIEF

en

aa

e

e

ervang
uw zonneschermdoek o laat uw Markiezen
opnieuw bekleden in n van de vele kleuren
aag een
n

en e e e aan a
49 9 8
e ange- n e ng n

• 1x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
• Onbeperkt Hollands gedestileerd
(frisdrank, huiswijn, bier) van 10:00 tot 23:00
• 1x uitgebreid ontbijtbuﬀet
• 1x lunch van de kaart
• 3-gangen keuze diner bij de dag van aankomst
• gratis gebruik van jacuzzi

Let op!
U betaald slechts € 99,- per kamer per nacht!
Het genoemde tarief is exclusief gemeentelijke
heﬃngen á € 1,50 p.p.p.n. bittergarnituur, gebak en ﬁetshuur.
Dit arrangement loopt tot 30 juni 2012, m.u.v. feestdagen.

evens voor reparaties onderhoud vervanging en
levering van alle buiten en binnenzonweringen
n dit tegen hele scherpe prijzen

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

www delange-zonwering nl

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
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Informatie

Hans
oodenburg

Voordat mensen een testament laten opmaken, is het verstandig iets van het erfrecht af te weten. Wil men schenken, bepaalde personen of instellingen aanwijzen of laat men alles op z’n beloop?
Een aantal aanwijzingen in deze informatierubriek. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

loedverwanten zijn al
auto atis er enaa
Het wettelijk automatisch erfrecht is heel eenvoudig. Je bloedverwanten zijn in volgorde erfgenaam. Mocht je gehuwd zijn en je partner leeft nog, dan krijgt die het beheer over je nalatenschap.
De kinderen komen pas aan bod om hun vordering te innen als de langstlevende is overleden. och
scoort het aantal vragen over erfrecht in de rubriek echten
lichten hieronder het hoogst doordat veel mensen bijzondere situaties hebben of daarmee geconfronteerd worden.
Een van de meest gestelde vragen is, dat
als partners of een ouder met een kind
een en/of-rekening hebben, hoe zij na
overlijden van de mederekeninghouder
(vaak de oudste) snel aan het geld kunnen komen om aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld de
kosten voor begrafenis of crematie, die
overigens vaak pas weken later komen.
De meeste mensen begrijpen ook wel dat
eventuele erfrechtelijke verdelingen nog
lang op zich kunnen wachten.
Bank- of girorekening
Bij veel banken (doorgaans ook bij de uit
de giro stammende IN ) kan de overblijvende partner (wel gehuwd ) over de
rekening blijven beschikken. Want de
langstlevende is volgens de wetgeving
(als er geen testament is) de erfgenaam.
aat het bij een en/of-rekening om een
ouder en kind dan kan het wat lastiger
komen te liggen. En als het om twee volstrekt onafhankelijk van elkaar levende
personen gaat, dan wil de bank toch wel
enige zekerheden hebben, voordat de
rekening wordt vrijgegeven.
Het is wel zaak het overlijden van een
mederekeninghouder meteen te melden.

Maar zelfs bij een ‘blokkade’ is het in
eenvoudige gevallen, zeker bij echtgenoten, al heel snel te regelen dat de bank de
rekening vrij geeft.
Mochten sommige banken wat moeilijker doen, dan zijn problemen binnen
enkele dagen op te lossen door - afhankelijk per bank - een rouwkaart te sturen,
een Verklaring van Executele of een
Verklaring van Erfrecht (te maken door
een notaris) te overhandigen. De verklaringen zijn gemakkelijk te verkrijgen.
De Verklaring van Erfrecht maakt de
notaris, kost niet veel en is binnen enkele
dagen te maken als er geen ingewikkelde
nalatenschapkwestie is.
Als de mederekeninghouder geen
bloedverwant is, vraagt de bank vrijwel
zeker om een Verklaring van Erfrecht
en een machtiging van eventuele andere
erfgenamen om over het saldo te kunnen
beschikken. Als niet anders is vastgelegd, gaan de scus en de banken er
overigens vanuit dat elk van de rekeninghouders eigenaar is van de helft van het
banksaldo.
Omdat het in de praktijk vaak anders
ligt, is dat mede de reden dat wij niet
zo’n groot voorstander zijn van een en/

of-rekening met een van de kinderen en
zeker niet met heel goede kennissen. Een
machtigingspasje aan een ander om
bijvoorbeeld geld op te nemen voor een
ouder wordend iemand werkt veel
handiger en het is heel gemakkelijk controleerbaar of hij of zij het juiste bedrag
heeft opgenomen en niets voor zichzelf
houdt. Want dat laatste komt helaas
ook voor, is ons gebleken uit sommige
vragen van benadeelden
raag notaris raad
Mensen die waarschijnlijk veel vermogen nalaten, kunnen scaal aantrekkelijke constructies laten maken, zoals
al schenken bij leven of met schuldigverklaringen, om te voorkomen dat de
Belastingdienst het toptarief opstrijkt als
de nalatenschap moet worden verdeeld.
Omdat hierbij t ch een notaris aan te
pas komt, zowel voor de constructies als
het testament, verwijzen we naar hem of
haar voor m r informatie.
Bedenk wel dat de tarieven in het
familierecht per notaris nogal kunnen
verschillen. De grote zakelijke notariskantoren, die overigens veel meer gericht
zijn op de lucratieve ondernemerskwes-

ties, rekenen veel meer dan de in familierecht gespecialiseerde en vaak kleinere
notariskantoren. De grote maatschappen
kunnen uiteraard familierecht ook wel
aan, maar hanteren dikwijls hoge zakelijke tarieven.
nterven van kinderen
Een vraag die voortdurend wordt gesteld
is of ouders een kind, met wie kennelijk
enorme conflicten zijn ontstaan, kunnen
onterven. Dat kan altijd in een testament
worden opgenomen. Als het kind zich
erbij neerlegt, dan vindt de ‘onterving’
plaats. Echter een kind heeft, ondanks
de uiterste wilsbeschikking van de overledene, bijzondere omstandigheden als
bijvoorbeeld moord uitgezonderd, altijd
recht op zijn ‘legitieme portie’. Daarvoor
moet het kind wel moeite doen en als er
een testament van de ouder is om hem

of haar te onterven, moet het kind dat
legitieme portie inroepen
Denk aan
-dagenregel
Vaak wordt er niet stilgestaan bij de zogenoemde 180-dagenregel bij schenkingen. Deze houdt volgens de Schenken &
Erven Almanak van Elsevier Fiscaal in
dat ‘schenkingen die binnen 180 dagen
v r het overlijden van de schenker
zijn gedaan, worden geacht krachtens
erfrecht te zijn verkregen (samen met de
overige verkrijging)’. Het gevolg kan
zijn dat er iets meer erfbelasting moet
worden betaald over schenking en erfenis samen. Er zijn ook enkele uitzonderingen op de 180-dagenregel, waarvan de
eenmalige verhoogde vrijstelling in de
schenkbelasting aan kinderen (tot en met
3 jaar) de belangrijkste is.

Tot en met komende vrijdag (20 april) wordt de eek an het estament georganiseerd als onderdeel van de ampagne Nalaten. Met de slogan ‘Maak van uw
afscheid een nieuw begin’ roepen 120 goede doelen op ze op te nemen in uw testament. De deelnemende notarissen bieden een gratis adviesgesprek aan. Een notaris
in uw buurt is daarvoor heel gemakkelijk te vinden op www.goededoelen.nl.
Misschien kunt u, als u toch al plannen hebt een testament voor verdeling van uw
nalatenschap te laten opstellen, twee vliegen in n klap slaan.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht belastingen en andere inanci le zaken w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail nl o naar Postbus 60 6 0
en aag raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten
Erf- en schenkingsrecht
Kleinkinderen erven mee
n e oeder lee nog aar is iekeli k.
e hadden huis negen kinderen an
ie ik de ouds e en. ee kinderen i n
in iddels o erleden. ls i n oeder
o erli d oe ik de aken regelen. k il
nie oor errassingen ko en e s aan.
ienen nu alleen de e en in le en i nde
kinderen e er en o ook de kinderen an
de o erleden roer en us
Als er geen testament is, waarin anders
is bepaald, dan zijn volgens het wettelijk
erfrecht alle kinderen samen erfgenaam
van uw moeder en als die niet meer leven,
zijn dat hun nabestaanden De kinderen
(de kleinkinderen van uw moeder) van
de overleden broer en zus zijn erfgenaam
van het (kinds)deel dat uw broer en zus bij
leven zouden hebben geërfd.
Kosten afwikkeling
testament € .
s
nie erg eel oor de a ikkeling

door een no aris an he es a en na he
o erli den an i n schoon oeder in een
er orgingshuis
Dat kunnen we zo natuurlijk niet beoordelen. Wij weten niet welke ‘moeilijkheden’
de notaris heeft gehad met het opsporen
van erfgenamen. Altijd adviseren wij een
notaris te zoeken met lage tarieven in familierecht (gemakkelijk via internet). Als
het een eenvoudige afhandeling was, lijkt
3300 euro ons inderdaad veel. Maar als het
een groot, op zaken gericht, notariskantoor
is geweest, wordt al gauw 500 euro per
uur gerekend
pheffen bankrekening
broer en vrouw
e rou an i n roer is als langs le ende o erleden. i hadden geen
kinderen. i hadden een es a en aarin
s ond da ik en een nich e an i n
schoon us de er gena en i n. l hun
schulden i n nu oldaan en nu il ik hun
ankrekeningen o he en en he saldo aan
de er gena en ui keren. e ik daar oor

een no aris nodig
iteraard moet het testament - de uiterste
wilsbeschikking van uw overleden broer
en zijn echtgenote - worden uitgevoerd.
Wij begrijpen dat u nu hun bankrekening
wil opheffen. Neem daarover contact op
met de betreffende bank. Daarvoor is een
aantal - niet ingewikkelde - procedures.
Mogelijk heeft u wel een ‘verklaring van
executele’ of een ‘verklaring van erfrecht’
nodig waarvoor u, voor niet al te veel
kosten, bij de notaris moet zijn. De notaris
is al bij het opvragen van het testament
betrokken geweest.
Huishypotheek bij overlijden
ons huis rus een a ossings ri e hy oheek. a ge eur er als i eiden ko en
e o erli den oe on e oon dan de
aandeli kse a ossingen li en e alen
o da he huis erkoch is
Sowieso moeten de hypotheeklasten
doorbetaald worden tot de verkoop, hetzij
uit uw nalatenschap, hetzij door de erfge-

namen. Bij de verkoop hangt het ervan af
hoeveel uw huis oplevert. Is het meer dan
de hypotheek erop, dan is er geen tekort. Is
er w l een negatief verschil dan kunnen in
principe daarvoor de erfgenamen (alleen
uw zoon ) aansprakelijk worden gesteld.
Als daardoor de totale nalatenschap negatief is, dan zal hij als erfgenaam opdraaien
voor het tekort. Tenzij hij bene ciair (met
boedelbeschrijving) de nalatenschap accepteert en daarna afwijst. Dat geeft een
hoop gedoe en is ook niet erg netjes ten
opzichte van zijn overleden ouders.
nttrekken van geld
uit nalatenschap
k en als enig er genaa aar een es aen an is in een con ic e ie and die
onrech a ig geld hee o geno en an
erschillende anken an de o erledene.
aar es aan e i en an. k he daaroor een ad ocaa in de ar geno en
aar de e e eer nu da er ondelinge
a s raken i n ge aak door de e ersoon
e de o erledene. ie ouden olgens
he ook uridisch gelden ondanks da er

een es a en is. an kan och iedereen
aar e eren da er ondelinge a s raken i n ge aak e ad ocaa is nu al
een hal aar oor i e ig en iedere keer
oe ik e e i en ko en. olgens he
lig de aak y y.
Inderdaad gelden mondelinge afspraken
juridisch evenzo als schriftelijk vastgelegde. Alleen een groot probleem heeft de
betreffende ‘iemand’ wel dat de andere
partij inmiddels is overleden. Dan zal hij/
zij ons inziens toch met bewijzen moeten
komen. Als het om schulden van de
overledene gaat, dan zijn die ongetwijfeld
op een of andere manier schriftelijk vastgelegd. Is dat mondeling gegaan, dan heeft
de opeisende persoon ook een probleem.
Misschien komen de twijfels daar vandaan
van de advocaat. Stel dit soort vragen aan
uw advocaat of ga met een andere in zee.
Nadeel: zijn tarief loopt door
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. at overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

uisend aanstrijkende
zeewind en huilende harten

met Julius asgeld

choolliederen. Hoe ze ze erin hebben gestampt is een raadsel. Maar je krijgt ze er
nooit meer uit.

Van zingen moest ik niets hebben.
Zeker niet als dat met z’n allen
moest. Maar hoe kwam het dan, dat
ik op mijn dertiende het Daltonlied
toch uit volle borst mee stond te
zingen Het was tijdens de werkweek
van de eerste klassen in Baarn. En tot
overmaat van ramp stonden we ook
nog eens allemaal in een grote kring
rond een vlag die langzaam omhoog
werd gehesen. En ja, hoor. Daar
gingen we:

ging. Laat staan waar we ons voor
dienden te geven als we de school
verlieten. Maar je zong mee. Of je
wilde of niet.
De tekst was van onze leraar Nederlands, Henk Wage. We noemden hem
gewoon Wage. Want het was nog
in de tijd dat leraren geen voornamen hadden. De muziek was van
muziekleraar Sipke de Jong. De Jong
dirigeerde ook het schoolkoor. Dat
deed hij met veel flair en wapperend
haar. Ik wilde in dat koor wel bij
de bassen want Van Kooten en De
Bie zaten ook bij de bassen. Maar
ik vermoedde, dat mijn stem meer
in de categorie van de tenoren viel.
Dus vroeg ik op een goeie dag met
een overdreven zware stem aan De
Jong: ‘Meneer, ik wil graag in het
koor.’ ‘Dat kan’, antwoordde hij. ‘Zo
te horen moet je bij de bassen.’ En zo
zong ik een paar maanden later bij
de bassen mee met de uitvoering: ‘A
negro girl goes to school’ van Ignace
Liliën. ebaseerd op het eerste negermeisje uit Little ock dat toen naar
een blanke school ging. Nog hoor ik
de hoofdrolspeelster zingen: ‘Spit on

al n
ls k e noe ie k ou er-r - en
aan de rand an es lands uin
aar de
ind r isend aans ri k
oor he hel al o he duin
ogal hoogdra end alle aal. e
eede cou le sloeg ech er alles o
he ge ied an a he iek
aar i e reugde sa en s re en
oe ereidend ons oor le en.
a ons allen roe o ons e
ge en
ls i hier eg i n .

Bij de bassen
We hadden geen idee waar het over

her, screached misses Hadderbox ’.
Vaag staat me ook nog een flard bij
uit de, eveneens door Wage geschreven, schoolrevue ‘ een gesneden
beeld’. ‘ een beeld is een mens,
deze bloedwarme grens tussen leven
en dood ’ Alstublieft. Alweer dat
hoogdravende gedoe. Je zal toch met

- ipke de Jong en het koor (Foto: rienden van de alton, nke en or ijkgraa ) -

dergelijke zaken worden opgevoed.
Dat heeft mij weer kunnen gebeuren.

e onne loe
en laad es

.-

VEEGSCHOON

Mon Hameau
Op de lagere Montessorischool aan
de Abeelstraat, waar ik zes jaren van
mijn leven sleet, hadden ze, voor

- ocent ederlands (Henk) age. -

Nooit iets van begrepen dus. Pas nu,
nadat ik het hier heb opgeschreven,
zoek ik op internet de juiste tekst van
Mon Hameau:
uand e ense on illage
a as au al d nni iers
lire dond
e n ai lus go a l ou rage
on coeur se e leurer.

De onnebloem
Voordat ik op de Dalton zat, maakte
ik deel uit van de zogenoemde zevende klas van de Zonnebloemschool
aan de, jawel, Zonnebloemstraat in
Den Haag. Een zevende klas was
voor leerlingen die waren gezakt
voor het toelatingsexamen voor het
voortgezet onderwijs. Ook op de
Zonnebloemschool was een schoollied. Dat ging heel wat simpeler:
- las van de onnebloemschool in de jaren

s eek roli k o en alles ui
nie s da haar groeien s ui .
nne loe
nne loe
.

e orse s eel
groen en geel

zover ik mij kan herinneren, geen
schoollied. Maar in het kader van de
ver jnde educatie die je daar geacht
werd te ontvangen, werd er heel wat
afgezongen. De leraar Frans (vroeger
kreeg je in de zesde klas van het lager
onderwijs facultatief onderricht in de
Franse taal) bracht ons het lied ‘Mon
Amoo’ bij. Dat eerste couplet kan
ik nu, na zestig jaar, nog vlekkeloos
nazingen:
an e an aa on ielaa e
la a o al danni ee
liree dondee.
e nee lu koe aloe ragee
onkeur se e a leuree .

En pas nu begrijp ik wat ik mijn hele
leven heb gezongen. Prachtig Wat
een weemoedige tekst
Schoolliederen. Hoe ze ze erin hebben gestampt weet ik niet. Maar ik
krijg ze er nooit meer uit. Zojuist las
ik in de krant, dat ze op de lagere
school aan het Haagse Nachtegaalplein een schoollied hadden, dat
geschreven was door de onlangs
overleden Herman Broekhuizen.
ch er de duinen lak i de ee
eerli ks e lek an en aag.
aar lig de school an he ach egaal lein
aar i n i och o graag
Ook mooi. Maar het haalt natuurlijk
niet bij de schoolliederen van je eigen
school.
Spoken er ook nog (flarden van) uw
eigen schoollied door uw hoofd
Mail ze naar:
li s. asgeld deo d hagenaa .nl

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels, woningontruimen en verhuizingen
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kunst, boeken, cd’s
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udoku s ook voor e inners

p verzoek zijn de opgaves eens wat eenvoudiger ditmaal. U 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. (Maar dat is dit
keer misschien iets makkelijker.)
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in
het grijze vakje een ‘6’; in B ook
een ‘6’ in een ‘3’ en in D een ‘9’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 6-6-3-9.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 7van
3 april presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 28 maart de tijd kreeg.
De complete reeks die werd gezocht
luidde: 2-5-5-6. We trokken drie
prijswinnaars, die allen het mooie
boek Eerst Napels zien van

udoku

3
9 4
4
8

5
2

journalist asper Postmaa krijgen
opgestuurd.
H.J. Mulder, te Monster
ob Tieman, te Zoetermeer
Hans Bakker, te Den Haag
Inzendingen
Wederom liep een aantal inzenders

udoku B

2

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

9

4
1
9

8

2 9
1
6

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

3

4
6

udoku D

8

5

1
1

2 9
5 7

2

4

4
1
4

Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
el deo d hagenaa .nl

oensdag 2 april

udoku

1

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 8
Postbus 260 6
2502 A Den Haag

een prijs mis door geen postadres te
vermelden. Denkt u daar toch a.u.b.
aan, u doet zichzelf tekort
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:

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

9
1

1
3

2

5
2
5

3
6

1
6

7

6

4
8
3

6 4
8 1

7
2

(advertorial)

SCHERPE BLIK OP
HELDERE PRIJZEN
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!
Specsavers biedt topkwaliteit
gecombineerd met een professionele service tegen een eerlijke
prijs. Zo hebt u al een complete
bril vanaf €29 met gratis standaard
enkelvoudige glazen. Bovendien
krijgt u bij aankoop van een montuur vanaf €99 met standaard
enkelvoudige of varifocale glazen
de tweede bril gratis.

Gratis professioneel
oogonderzoek
Met ogen en oren moet je uiterst
zorgvuldig
omgaan.
Daarom
mogen bij Specsavers alleen MBOof HBO-gediplomeerde opticiens
uw ogen meten. Natuurlijk gratis.
Ook voor nazorg, zoals afpassen
kunt u altijd een beroep op ons
doen. Wij hebben op elk gebied

Wat is de kwaliteit van een bril van €29?
Die is uitstekend! In deze prijscategorie is
bovendien veel keuze. Met gratis standaard
enkelvoudige glazen bent u dus voor nog geen
€30 in één keer klaar bij Specsavers!

René van Maurik
(Opticien)
Specsavers Den Haag Spuistraat

Hoe slaagt Specsavers erin hoge kwaliteit
monturen en glazen te leveren tegen zulke
voordelige prijzen?
Met ruim 1.500 Specsavers-winkels wereldwijd kopen we gezamenlijk rechtstreeks in bij
fabrikanten. Zonder tussenkomst van de groothandel, want dat drukt de prijzen enorm. Deze
besparing komt rechtstreeks ten goede aan
klanten. Bij Specsavers kunt u daarom vaak de
helft besparen.

specialisten in huis. Van optiekadviseur en opticien tot labtechnicus.
20% korting met uw zorgpas
Brillen en contactlenzen worden
vaak gedeeltelijk of volledig vergoed binnen uw aanvullende zorgverzekering. Specsavers regelt dit
in veel gevallen rechtstreeks met
uw zorgverzekeraar. Wel of geen
aanvullende verzekering, u ontvangt altijd minimaal 20% korting
op een montuur vanaf €99 mét
gratis standaard enkelvoudige glazen als u uw zorgpas meeneemt.
Deze korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Wilt u van tevoren exact weten
wat u betaalt, dan kunt u
dat online berekenen voordat u de winkel bezoekt. Ga dan
naar www.specsavers.nl

Zijn de opticiens bij Specsavers
gediplomeerd?
Professionaliteit staat bij Specsavers hoog in
het vaandel. Daarom zijn onze opticiens
minimaal MBO-gediplomeerd. Uw gezichtsvermogen is immers te belangrijk om aan
ongeschoold personeel over te laten.
Waarin verschilt Specsavers van
andere optiekketens?
Specsavers streeft naar een breed
assortiment stijlvolle, modieuze brillen.
Kwaliteit en service leveren tegen een
betaalbare prijs. Wat is er mooier dan dat
aan je klanten te bieden? Loop gerust bij ons
binnen als u nog vragen heeft.

2e BRIL GRATIS
VOOR DE EERSTE
ZONNESTRALEN

Specsavers geeft kleur aan brildragend Nederland. Of u nu uw 2e bril
voor op het terras of om te ﬂaneren heeft, u heeft altijd de juiste bril
voor het juiste moment. Bij Specsavers krijgt u bij aankoop van een
montuur vanaf €99 een tweede bril, of zonnebril, gratis.

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

Bij aankoop van een montuur vanaf €99 met standaard
enkelvoudige of varifocale glazen, ontvangt u bij Specsavers
het 2e montuur uit dezelfde of lagere prijsklasse gratis, met
dezelfde enkelvoudige of varifocale glazen. Bij randloze
monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals
dunne of Polaroid glazen gelden vaste toeslagen.
© 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
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De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De grootste Kringloopwinkel in Zoetermeer
Opening woensdag 18 april 2012 om 16.30 uur
Platinastraat 103

&

Een samenwerking tussen

www.schroeder.nl

SUPERVOORDELIGE BUSREIZEN
FIETSREIS SAUERLAND

RIJNCRUISE KEULEN STRAATSBURG
Beleef deze prachtige rijncruise
op 5*cruiseschip en bezoek
Duitse steden als Heidelberg,
Straatsburg en Mainz!

-

,
van 79r9
voo

8 daagse reis
vertrek op
15 oktober
Hoogtepunten:
Stadswandeling Linz

Stadswandeling Mainz

Stadswandeling Speyer

Stadswandeling
Straatsburg

Bezoek stad Heidelberg
 Bezoek stad Keulen

Bezoek koudwater geiser
Andernach


Inclusief:

7x overnachting

7x ontbijtbuffet
 7x lunch

5 daagse fietsreis
Vertrek o.a. op: 7 mei,
4 juni, 23 juli, 10 sept
BOEKINGSCODE: 4416

709,7x diner
Koffie na lunch en diner

Gebruik van wellness
ruimte
 Brandstoftoeslag

Begeleiding door Nederlandstalige reisleid(st)er

Vervoer per Tourist Class
touringcar



Nu €
kort 90,ing
of een
grat p.p.
is
excu
rsie
pak
t.w.v. ket
€ 10
2,50

BOEKINGSCODE: 4416

BARCELONA EN SPAANSE KUST

vanaf

294,-

8 daagse busreis
Vertrek o.a. op:
11 mei, 22 juni
BOEKINGSCODE: 4416

SINGLE REIS ZWARTE WOUD EN VOGEZEN

RONDREIS NOORDKAAP

8 daagse singlereis
Vertrek o.a. op:
1 juni, 20 juli

15 daagse busreis
Vertrek o.a. op:
21 mei, 27 juli

BOEKINGSCODE: 4416

vanaf

469,-

BOEKINGSCODE: 4416

GRATIS BROCHURE 2012

JA,

ik ontvang graag de nieuwe brochure
Stedenreizen
Excursiereizen

Fietsreizen

Naam

Dhr / Mevr.

Adres
Postcode

Reserveren? Bel 0529-46 96 67
of kijk op www.effeweg.nl

Plaats

Telefoon
E-mail
Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, Antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

4416

Prijzen zijn vanaf, per persoon en inclusief brandstoftoeslag.
Exclusief €18 reserveringskosten per boeking.

vanaf

439,-

vanaf

1399,-

