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Steun en waardering voor de vrijwilligers 
Fatsoenlijke mensen als wethouder Piet Vink gaven de burger nog vertrouwen in de politiek  

Met het vertrouwen 
in politici is het dezer 
dagen niet best ge-
steld. Maar soms zijn 
er die grote populari-
teit opbouwen bij een 
breed publiek. In Den 
Haag was wethouder 
Piet Vink (1927 - 2002) 
zo iemand die tot een 
legende uitgroeide. 
Als wethouder Jeugd, 
Sport en Recreatie was 
hij het symbool van het 
opbouwwerk, buurthui-
zen en sportclubs.
Leo Olffers haalt hier 
persoonlijke herinne-
ringen op aan ‘de heer 
Vink’.

Met weemoed kijk ik terug op de tijd dat 
de heer Vink wethouder was in Den Haag, 
16 jaar van 1970 tot en met 1986. Het was 
een man die werkelijk grote belangstel-
ling had voor mensen die als vrijwilliger 
actief waren. Hij maakte geen onderscheid 
tussen arm en rijk; en hij had een hekel aan 
gesjoemel met geld.
Als jong broekje van net 20 jaar werd ik in 
1967 gevraagd om secretaris te worden van 
de Wijkvereniging Eenheid door Vriend-
schap in de Schilderswijk. Als zodanig 
werd ik afgevaardigd om de vergadering 
bij te wonen van de Federatie Haagse Wijk-
verenigingen. Toen ik daar de eerste keer 
kwam, het was mijn kennismaking met de 
heer Vink, werd ik tot mijn schrik meteen 
gevraagd of ik het secretarisschap van de 
Federatie op mij wilde nemen, dat vacant 
was. De heer Vink laste een korte pauze 
in om met mij te praten over de functie en 
hij zegde mij alvast alle steun toe als ik het 
zou doen. 
Een paar dagen later spraken we er op zijn 
kamer in het stadhuis over verder. Ik leerde 
een hartelijke man kennen met wie het di-
rect goed klikte. Indien ik ook maar ergens 
mee zat, kon ik hem direct benaderen, zei 
hij. Maar ik had niet gedacht dat ik hem 
inderdaad spoedig voor een aantal dingen 
om hulp zou moeten vragen.

Toiletkwestie
In ons clubhuis aan de Rochussestraat, op 
de hoek met de Paralelweg, zijn twee kleine 
zalen, een beneden zaaltje en een zaaltje op 
de eerste verdieping. Voordat onze wijkver-
eniging erin kwam kon je hier bruiloften 
vieren. Beneden was een urinoir waar man-
nen terecht konden voor een plas en verder 
moest iedereen naar de eerste verdieping. 
Vooral voor de ouderen dus een groot pro-
bleem. Ik legde dit voor aan de heer Vink 
die direct beloofde een paar mensen langs 
te sturen om de situatie te klaren. Maar toen 
er inderdaad een paar ambtenaren versche-
nen kreeg ik meteen te horen dat zij niet 
van plan waren om nog iets te vertimmeren 

aan ons clubhuis. Dus belde ik weer de heer 
Vink. De volgende dag stonden de mannen 
weer en de deur, en zeiden in koor dat zij er 
nog een nachtje over hadden geslapen en nu 
wel een normaal toilet zouden plaatsen op 
de benedenverdieping. Een paar dagen later 
werd het urinoir gesloopt, en wat bleek? 
Het urinoir had nooit aangesloten gezeten 
op de riolering. Toen snapten we waarom 
er ‘s zomers een vervelende lucht hing. De 
houten bielsen in de kelder waren er totaal 
door verrot en moesten nu geheel worden 
vervangen. Een onverwacht duur grapje 
voor de gemeente Den Haag.

Arme en rijke wijken 
Elke wijkvereniging moest voor een 
bijdrage in de kosten van de Koningin-
nedagviering, een aanvraag indienen bij 
het Algemeen Haags Comité. Als secretaris 
van de Federatie hoorde ik in de wandel-
gangen mompelen dat het geld niet eerlijk 
verdeeld zou worden. Hierop vroeg ik alle 
wijkverenigingen om een kopie van de 
brief waarop de toezegging van het AHC 
werd vermeld. Dat werd braaf gedaan, en 
wat bleek? Alle wijkverengingen in onze 
stad kregen hooguit 150 gulden, maar aan 
een hele rijke wijk was maar liefst 1.500 
gulden toegezegd. Ik zocht het nader uit en 
kwam erachter dat de voorzitter van deze 

wijkvereniging ook toevallig bestuurslid 
was het AHC.  

Interventie wethouder
Ik ging met deze informatie naar wethouder 
de heer Vink, die direct in alle staten was. 
Hij vroeg mij het AHC uit te nodigen voor 
de volgende Federatievergadering, met 
het verzoek om in algemeenheid uitleg te 
komen geven over hun werkwijze en de 
ondersteuning van activiteiten. Het AHC 
bestuur antwoordde verheugd  dat zij dat 
graag zouden komen doen. Toen het zover 
was vertelden zij enthousiast een prachtig 
verhaal. Vervolgens konden we vragen 
stellen, wat mij gelegenheid gaf om die 
kwestie aan te snijden van die 150 gulden 
versus die ene wijk die voor Koninginnedag 
het tienvoudige kreeg toegekend. Mijn 

aantijging werd meteen ontkend, maar ik 
kon de kopieën van de brieven voor leggen. 
Op dat moment mengde de heer Vink zich 
in de discussie en sprak de vertegenwoordi-
gers van het AHC ernstig toe, met de eis dat 
de verenigingen uit arme en rijke wijken 
op eenzelfde manier behandeld dienden 
te worden. Het tekende weer eens wat een 
prachtig mens deze wethouder was, met 
grote betekenis voor de stad. 
In de ‘Piet Vink Sporthal’ in Ypenburg 
hangt een schitterende afbeelding van de 
voormalige wethouder. Iedere keer als 
ik wekelijks mijn kleinzoon ophaal in de 
sporthal kijk ik ernaar, trots dat ik hem 
persoonlijk heb mogen meemaken. 

Leo Olffers
l.olffers@ziggo.nl

-   Officiële opening in 2005 van het multifunctionele Centrum Piet Vink aan de Plesmanlaan 217 in Ypenburg. Oud-wethouder Pierre Heijnen in 
gesprek met Piet Vink’s echtgenote Zwaantje Vink-Brouwer bij een geschilderd portret van haar man. (Foto: Astrid Abbing). -
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!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

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

www.juwelierhetmolentje.nl

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

-  Als locoburgemeester met ambtsketen in de 
oude raadszaal aan de Groenmarkt. - 

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON OPLEVEREN

antieke meubelen antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl

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

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

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

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES

-  Piet Vink opent in 1980 op de trompet de mini-gymnaestrada in Sporthal Overbosch. - 



Sigaren uit Den Haag e.o.
Ik ben op zoek naar gegevens over 
de sigarenindustrie in Den Haag 
en omgeving. Vroeger waren er 
sigarenfabrieken en handelaren en 
tegenwoordig is er vrijwel niets van 
over. Voor dat alles verdwenen is wil 
ik het graag op documentatie hebben 
zo dat het voor later bewaard blijft. 
Mijn zoeken betreft foto’s, sigarenkis-
tetiketten en sigarenbanden. Eigenlijk 
alles wat met deze tak te maken heeft. 
Welke merken wat uitgegeven heb-
ben is belangrijk en in welk jaar en 
dergelijke.

Herman ansen
Stevenskamp 0
8111 A   Heeten
0572 572 2
e el ie@ziggo.nl

----------------------------------------------
rijze Reigahs bij ADO

In verband met de vergrijzing komen 
er steeds meer ouderen. Ook zij wil-
len graag voor het voetbal naar ADO 
blijven gaan. Maar daar moeten dan 
wel e tra voorzieningen voor komen. 

oals een goed verwarmde ontvangst-
ruimte, pendelbussen, betere stoeltjes. 
De ouderen willen hiervoor best wat 
e tra betalen. Daarnaast dienen er 
in Haagse verpleegtehuizen ADO 
hoekjes gerealiseerd te worden, met 
eredivisielive. Steun dit idee op op 
de website ‘Mijn idee voor Den Haag 
2018’  http ow.l apHoF

Cor van Welbergen
or. n el ergen@ i. in z .nl

----------------------------------------------
Ria riffioen

raag wil ik mijn vroegere buur-
meisje weer eens spreken. Het gaat 
om  Ria riffioen. Toenmalig adres  
Laakkade 202 in Den Haag.

H. Willers
Mi uelstraat 28
2522 KS  Den Haag
070 - 991 69
----------------------------------------------
Tomatenpluktrio
Ik woon al sinds 1975 niet meer in 
Den Haag. Destijds verhuisde ik 
naar Lel stad en via tussenstation 

wolle woon ik inmiddels al 12 jaar 
in Heeten, een gat tussen Raalte en 
Deventer, waar ik sinds enkele weken 
van mijn AOW geniet. Een enkele 

keer per jaar lees ik bij familie in oe-
termeer De Oud-Hagenaar. o ook de 
editie van  april met daarin het stukje 
over tomatenplukken. Als je nu weet 
dat ik elke keer als ik tomaten klaar 
maak voor een gerecht éven langs het 
groene steeltje wrijf en dan rui ... nos-
talgie  Tussen 1960 en 1970 woonde 
ik in het ouderlijk huis, de torenflat op 
de hoek van de Lozerlaan en de Eras-
musweg. Toen nog het uiterste puntje 
van Den Haag, aan de overkant van 
beide wegen was het Westland, kas-
sen zover het oog reikte. Ik heb twee 
zomers tomaten geplukt. De eerste 
keer toen ik nog op de HBS zat, begin 
jaren ‘60, samen met twee buurjon-

gens uit de flat. Bij een zogenoemde 
‘middagplukker’. Plukken tussen 
15.00 en 18.00 uur, als de temperatuur 
in de kassen op z’n hoogst was. Ver-
schrikkelijk  In de pauze thee drinken 
met de baas, witbrood met suiker 
erbij. Enkele jaren later, ik zat toen 
op de Kweekschool, heb ik bij gebrek 
aan een beter zomerbaantje met twee 
klasgenoten gewerkt bij een ‘ochtend-
plukker’, wat betekende om 6.00 uur 
beginnen. ou was de samenstelling 
van ons trio niet helemaal toevallig  
op de kweekschool vormden wij een 
cabarettrio dat vooral ijzersterk was in 
sketches  la Van Kooten en De Bie. 
Eindeloos slap geouwehoer dus. Het 

geestdodende werk in die tomaten-
kassen gaf aanleiding om tijdens 
het plukken sketches na te spelen en 
nieuwe te bedenken van nieuwe. Dat 
leidde bij ons tot grote hilariteit, bij 
de andere plukkers tot grote ergernis 
en de productiviteit bleef zo natuurlijk 
ver beneden peil. Ons werk in de 
kassen heeft dan ook maar één week 
geduurd  we werden niet vriendelijk 
bedankt bij de uitbetaling en of we 
maar ergens anders wilden gaan 
werken.
 
Rob Mulder
Heeten
ro r l er@ o il. o

Mies roenewegen
Ik ben op zoek naar Mies roenewe-
gen  Wubbe. Vroeger woonde zij in 
de Pastoorwarande. e hadden een 
eierhandel. Ik zat samen met haar op 
de St. osephschool in Den Haag. 
Wie weet waar Mies nu woont?

Waasdorp
Ter Apel

s or @g il. o
--------------------------------------------

ij Mollenmulo
De rubriek van ulius Pasgeld over 
schoolliederen maakte iets los  Van 
1950 - 195  bezocht ik de Mulo in 
de Oude Molstraat bij de usters van 
Liefde. Het was gebruikelijk, dat ie-
dere week de zangles werd begonnen 
met het schoollied. Als mijn herinne-
ring juist is, luidde het als volgt

i ollen lo
i illen er en
ro en er oe o s
i illen r
o s r lleen is
ie ons n s er en
oe er ri o ro e
i illen le en
i illen s re en
een ego s e

r li ge en
i illen er en z en rein
i illen ro en er oe o s zi n.

Toen na 0 jaren een re nie plaats-
vond in dezelfde school, bleek dat het 
vele willen  in dit lied werkelijkheid 
is geworden

Beatrice Huckriede - Van der 
Laan
e e. rie e@ n er. .ne

--------------------------------------------
Dansschool Ruby Dorany
Wij zijn op zoek naar verhalen en 
foto’s over en van de dansschool 
Rub  Doran . En dan vooral van de 
periode van de start van de dans-
school en de eerste jaren. Heeft u 
daarover informatie of wilt u wat 
anders kwijt, laat het ons dan weten. 
Het liefst per e-mail.

Ton
Stichting La Résidence
070 8 8 85
or n @l resi n e.nl

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

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al 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

Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia

ieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met 
De Oud-Rotterdammer oplage 122.000 , De 
Oud-Amsterdammer 120.000  en De Oud-

trechter oplage 55.000 . Er zijn aantrekke-
lijke advertentiecombinaties mogelijk.

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

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

ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl 070  275097
Advertenties info is-ac uisitie.com  06 - 2 700 2
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl 070  275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl

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

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

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 6 .000 e emplaren, 
via circa 20 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar voor het buiten-
land gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl
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a oer  en ij er or s  usten urg 
In het interessante artikel van Ton van Rijswijk over muziek-
orkesten (in uw uitgave nr ) werd een fenomeen ongenoemd 
gelaten en wel het tamboer- en pijperkorps, later drumband 
genoemd.

a de tweede wereldoorlog 
kwamen deze korpsen de straat op. 
Eén van de eerste was het korps 
van C MV Rustenburg met als 
drijvende kracht oop Deierkauf.  
Ik ben daar vijf jaar lang aan 
verbonden geweest als tamboer. 
Toen andere afdelingen in Den 
Haag van de C MV ook korpsen 
kregen ontstond in 19 8 de C MV 
federatieband, een beroemde band 
met zeker 125 leden, die veel aan 
optochten en andere evenementen 
heeft meegewerkt. Aangezien veel 

muzikanten in 1951 in militaire 
dienst moesten viel het korps gro-
tendeels uit elkaar. elukkig zijn 
er mensen geweest, die later de 
draad weer oppakten en zo ont-
stond uiteindelijk het Showkorps 
Federatieband.

Oefenlocatie Veluweplein
De band van C MV Rustenburg 
oefende iedere zaterdagmiddag 
in de toenmalige Christelijke 
Ambachtsschool aan het Veluwe-
plein. Bijgaande foto is op zo’n 

middag gemaakt, met o.a. tambour 
maitre Piet Ras links geknield  en 
schrijver dezes staand middenin . 
Andere aanwezigen op de foto 
zijn o.a. Loek van Leeuwen, Chris 
Klootwijk, errit Klinkenberg, 
Wout van Elderen, Aris Prins, Piet 
Koppenol, an en Wim Waller, 
Klaas Meinema, Wil Kuster en 
Dick van Millingen.
Het uniform dat gedragen werd 
was een donkerblauw militair 
uniform battle dress  dat oop 
Deierkauf door zijn contacten met 
de Haagse politie had weten te 
bemachtigen.

Carol Opperman
.o er n@ e ne .nl
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Meneer Bennik

Den Haag is een stad van aankomst. 
Eeuwenlang vestigden mensen uit 
allerlei landen zich hier. In de jaren 
’60 van de vorige eeuw arriveerden de 
eerste Turkse gastarbeiders. ij zijn in 
de stad komen wonen en werken en 
hebben er hun kinderen opgevoed. Ook 
deze kinderen hebben hier een bestaan 
voor zichzelf opgebouwd. Ieder met 
zijn eigen herinneringen aan Turkije.
Haagse herinneringen aan Turkije laat 
Turkse kunst- en gebruiksvoorwerpen 
zien. Turkse Hagenaars delen in deze 
tentoonstelling hun herinneringen 
aan Turkije; ze re  ecteren op deze 

voorwerpen. Wat zijn hun gedachten 
over een 20ste-eeuws bidkleed? Waar 
doet een Turkse luit aan denken? 
Verschillende generaties hebben hier 
andere gedachten bij. Een bijzondere, 
vaak ontroerende tentoonstelling vol 
beelden en geluiden van de Turkse 
cultuur.

Magie van de luit
Ali over de Turkse luit  muziekinstru-
menten maken deel uit van mijn leven, 
denkwijze en geestelijke vermogen en 
innerlijke kracht. De tonen die ermee 
worden gecreëerd en de teksten die 

geschreven worden raken mij soms 
diep in mijn denken en hart. Ik waar-
deer en respecteer muzikanten die dit 
instrument kunnen bespelen, omdat ik 
weet dat het niet een van de makkelijk-
ste instrumenten is om te bespelen. Ik 
wou het zelf ook leren, maar dat is me 
niet gelukt . 
De herinneringen zijn aangevuld met 
eigentijdse kunst van ederlandse 
en Turkse kunstenaars die hun visie 
over migratie en identiteit verbeelden. 
Haagse Herinneringen aan Turkije is 
onderdeel van het project etwerk Erf-
goed Haagse Migranten dat wordt on-

dersteund door de emeente Den Haag 
als onderdeel van het integratiebeleid 
‘Verschillend verleden, één toekomst’. 
De komende jaren zal het Haags His-
torisch Museum, in samenwerking met 
diverse organisaties, aandacht besteden 
aan het cultureel erfgoed van Haagse 
migrantengroepen.

Het concert, dat ’s avonds om 20.00 
uur begint, wordt afgewisseld met een 
tweetal korte inleidingen m.b.t. de We-
reld MS Dag. De eerste door ds. Carel 
ter Linden, de emeritus predikant die 
meer dan 16 jaar aan de Kloosterkerk 
verbonden was. De tweede door prof. 
dr. Dick Swaab, hersenonderzoeker en 
auteur van het bekende boek Wij zijn 
ons brein .

De ziekte 
Mensen met MS, in ederland zo’n 
17.000, hebben de e tra aandacht op 
deze dag hard nodig omdat zij vaak te 
weinig worden begrepen. MS is een 
ingewikkelde zenuwziekte, die niet te 
genezen is. Mensen met MS hebben te 

maken met uitvalsverschijnselen in hun 
lijf vanwege chronische ontstekingen 
aan de zenuwen in de hersenen en het 
ruggenmerg. 
Vergelijk het met een stroomstoring in 

de krachtcentrale die de stad van elek-
triciteit voorziet,  aldus Dorinda Roos, 
directeur van Stichting MS Research. 
Met dat verschil, dat deze storing in 

het centrale zenuwstelstel niet is te 
verhelpen is  Die hou je voor altijd.
De ziekte is ook zo ingrijpend, omdat 
het jonge mensen zijn die deze ziekte 
krijgen, in de bloei en kracht van hun 
leven. Mensen tussen de 20 en 0 jaar 
vol plannen en dromen, die dan ineens 
verdampen en je dwingen je leven vol-
ledig anders in te richten.

Reserveren
De opbrengst van het concert komt 
geheel ten goede aan wetenschap-
pelijk onderzoek naar MS, dat de 
Stichting MS Research al 0 jaar weet 
te  nancieren binnen de ederlandse 
academische medische centra. ie voor 
meer informatie  www.msresearch.nl
Kaartverkoop voor het concert vindt 
plaats via www.eventim.nl, 

www.uitburo.nl of via het kantoor 
van het Haags itburo, aan het Spui 
68 in Den Haag. Of via Stichting MS 
Research, tel. 071  5600 500
Er zijn kaarten verkrijgbaar van  20 
en van  25 per persoon.

res loos er er nge oor o
en g er o en . r

n ng on er . r.

Van 27 april t m 2 september 2012 organiseert het Haags Historisch Museum de tentoonstelling 
Haagse herinneringen aan Turkije. Aan de hand van originele kunst- en gebruiksvoorwerpen van o.a. 
het Tropenmuseum delen Turkse Hagenaars hun herinneringen aan Turkije. De tentoonstelling is 
de feestelijke bijdrage van het museum aan de viering 00 jaar diplomatieke betrekkingen tussen 

ederland en Turkije.

oensdag 0 Mei is het ereld MS Dag, de dag dat op veel plek-
ken in de wereld aandacht wordt gevraagd voor mensen met de 
chronische zenuwziekte mutiple sclerose. In ons land gebeurt 
dat in de Haagse loosterkerk, waar o.m. een benefietconcert 
wordt gegeven door Vera Mann en de oninklijke Militaire apel 
‘Johan illem Friso’, o.l.v. dirigent Majoor Arnold Span. 

- et als Vera ann treedt de kapel ohan illem Friso op 0 mei belangeloos op ten bate van 
het onderzoek naar multiple sclerose. -

00 jaar oude relatie centraal in Haags Historisch Museum

aagse erinneringen aan ur ije 

Op woensdag 0 mei ereld MS Dag

ene iet on ert in de looster er  

aagse erinneringen aan ur ije

Memories of Turkey from The Hague

Haagseherinneringen   aan   Turkije

2012
27 april t/m

2 september 
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Korte Vijverberg 7, Den Haag www.haagshistorischmuseum.nl

Dodenherdenking 
in tuin van kasteel 
De inckhorst
In de tuin van het kasteel 
de inckhorst aan de inck-
horstlaan 1 9 te Den Haag 
zal op  mei a.s. bij het Solda-
tenmonument een dodenher-
denking worden gehouden.  

Tijdens de herdenking is er toepas-
selijke muziek, o.a. verzorgd door het 
koor Concertante o.l.v. erard Brëas. 
Voorafgaande aan de twee minuten 
stilte zal de Last Post worden gespeeld, 
gevolgd door het gezamenlijk zingen 
van het volkslied.
Tijdens de herdenking zullen ook de 
namen worden genoemd van de omge-
komen militairen
in ruzgan. De herdenkingstoespraak 
zal worden verzorgd door brigadegene-
raal R. Tieskens van de enie.
De herdenking begint om 19. 0 uur 
en wordt afgesloten met een informele 
bijeenkomst in de Binckhorsthof van 
het Comando Diensten Centrum CDC  
aan de Binckhorstlaan 1 5 te Den Haag, 
dat naast het kasteel is gelegen. 

nli ingen elefoon
il on en e in ors @

online.nl

HS  P  schaken 0

Hoynck wint weer
 

Door een overwinning op de 
regerend schaakkampioen 
van estland, Frans Pieter 
van den os, heeft de hoofd-
redacteur van De Oud-Hage-
naar, Frans Hoynck, een vrij-
wel beslissende voorsprong 
genomen in het regionaal 
kampioenschap voor senio-
ren en veteranen.

In de eerste zeven ronden won Ho nck 
al zijn partijen. Met nog twee ronden te 
gaan op 7 en 1  mei staat hij inmiddels 
2 punten voor op zijn achtervolgers.
De Haagse Schaakbond bestrijkt trou-
wens precies de regio van deze krant. 
Meer info  www.haag e chaakbond.nl
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

l activiteiten en cursussen
l  wijkrestaurants
l 160.000 maaltijden per jaar
l 00 plaatsen wonen met zorg
l verpleeghuiszorg 

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl
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Malieveld, Den Haag
www.tongtong.nl
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otariskantoor Ellens  Lentze, Parkstraat 9   
251  H Den Haag, 070 6 8 0, notaris ellenslentze.nl

Het aantal scheidingen per jaar in ederland 
is redelijk stabiel. Maar wel zijn er bij die 
scheidingen steeds meer kinderen betrokken. 
Het kind staat dan aan het begin van een reeks 
veranderingen die het nog niet kan overzien. 
Schuldgevoelens, onzekerheid en angst zijn 
veelvoorkomende reacties op het geruzie van de 
ouders, een eventuele verhuizing of een nieuwe 
gezinssamenstelling. Ouders moeten het belang 
van het kind dan ook voorop stellen, het laten 
weten dat het geen partij hoeft te kiezen en 
open staan voor een gesprek en vragen. eker 
als ouders is het dus van belang met elkaar te 
blijven praten.
Mediation kan tijdens dit proces veel betekenen. 

iet alleen bij de verdeling van tijd en spullen, 
maar juist ook in de periode na de scheiding. 

odat er voortdurend wordt gekeken of het 
gemaakte ouderschapsplan nog bij de huidige 
situatie en de leeftijdsfase van de kinderen past 
bijvoorbeeld.

Mediation als lijm
In alle situaties waarbij de partijen die nu nog 
tegenover elkaar staan in de toekomst toch goed 
met elkaar overweg zouden moeten kunnen, kan 
de notaris optreden als mediator of bemiddelaar. 
Want sommige problemen vragen nu eenmaal 
om meer persoonlijke aandacht. De kern van 
vrijwel elk probleem ligt bij het onbegrip voor 
elkaars gedrag en verkeerd ge nterpreteerde 
emoties. evoelens die misschien op het eerste 
gezicht niets met de zaak te maken hebben, 
maar die na de erkenning ervan al een kleinere 
rol zullen spelen in het con  ict. Een mediator 
begeleidt de partijen hierbij en helpt hen het 
gezamenlijk belang weer te zien.

evecht of gesprek
Bij een scheiding denken de meeste mensen 
waarschijnlijk direct aan een advocaat. Beide 
partijen laten zich dan vertegenwoordigen door 
iemand die alleen hun belang voor ogen heeft. 

Maar als mensen met elkaar verbonden blijven, 
zeker door kinderen, is het belangrijk ondanks 
de meningsverschillen goed met elkaar te kun-
nen blijven communiceren. uist een notaris 
heeft dan met zijn kennis van het afronden van 
echtscheidingen en boedelverdelingen bijvoor-
beeld een streepje voor.
De notaris-mediator helpt mensen om samen 
een toekomstgerichte oplossing te vinden. 
Want als beide partijen samen tot een oplos-
sing komen, is de kans groter dat de afspraken 
nageleefd worden. Omdat een notaris-mediator 
ook juridisch goed is onderlegd, kan hij u beter 
adviseren en begeleiden tijdens zo’n moeilijk 
proces. Bovendien zal de mediator pas tijdens 
de mediation naar uw zaak kijken, waardoor 
hij altijd onpartijdig en professioneel blijft. En 
hij heeft een geheimhoudingsplicht, waardoor 
wat er tijdens een mediation is besproken nooit 
in een eventuele rechtszaak opgevoerd kan 
worden.

oede afspraken
Omdat een mens in zijn leven door verschillen-
de fasen heen gaat en met verschillende partijen 
tot goede afspraken moet zien te komen, is het 
prettig te weten dat de notaris u overal in kan 
bijstaan. ijn gespecialiseerde kennis op onder 
meer het gebied van personen- en familierecht 
geeft u de zekerheid dat juist de gevoelige 
zaken met zorg benaderd worden. Iedereen 
wint als er oprecht naar de personen in kwestie 
geluisterd wordt. iet alleen zal dat beter zijn 
voor de relaties met de mensen om u heen, maar 
bovenal voor de kinderen die buiten hun schuld 
in een lastige situatie terecht zijn gekomen. Laat 
uw hart spreken, ook tijdens een onenigheid, 
en laat de mediator het vertalen naar iets waar 
iedereen zich in kan vinden.
Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op 
ons kantoor of bij u thuis of op de zaak. Want 
uiteindelijk moeten we allemaal samen verder. 
Laat ons de tijd nemen om juist dat goed te 
doen.

Michaël Lentze
o ris

en goede scheiding  an dat  Ja  Maar alleen als de wederzijdse belangen 
worden nagestreefd in plaats van het individuele gelijk. eker als er kinderen in 
het spel zijn is het belangrijk naar elkaar te blijven luisteren. 

Sa en wer en aan 
een nieuw evenwi t

Deze rollator bestellen?    Bel 038-4600023 
                of bestel hem via onze webwinkel

www.oudhagenaarwinkel.nl 

50Plus Winkel

Normaal
299,00

Nu 249,00

Uw voordeel €50,-                                      Een lichtgewicht
                                      design rollator
                                               Deze moderne lichtgewicht 
                                               rollator (6 kg) is voorzien 
                                               van zachte kogelgelagerde 
                                               wielen en rijdt zonder 
                                               trillingen. 

De rollator is gemakkelijk op te bergen of mee te nemen 
door de geringe afmetingen in opgeklapte toestand 
(37*93*54cm). De hoogte van de handvaten is instelbaar
van 79-90cm, de doorsnede van de wielen is 16cm en het
maximaal gebruikersgewicht is 100Kg. 
De rollator wordt geleverd inclusief tasje.

Verkrijgbaar in de kleurencombinaties Zilver/Zwart  en 
Zilver/Beuken. 

De OudDe Oud

Nu bij elke rollator de dubbel DVD  
60 jaar Oranje op TV met Koos 
Postuma t.w.v. van  €19,95 kado! 

Extra voordeel !

The Gents 
Tussen Oorlog en Vrede
Vocaal ensemble The Gents is een voor 
Nederland uniek gezelschap dat zich 
in korte tijd een vooraanstaande plaats 
heeft verworven binnen internationale muziekwereld. 

De groep jonge zangers wordt alom geroemd vanwege de bijzondere 
klank, de grote mate van flexibiliteit en de weergaloze interpretatie van 
het zeer uiteenlopende vocale repertoire.  The Gents komen al jaren trouw 
naar Den Haag. Ze zijn perfect op elkaar afgestemd. De pers noteerde: 
‘De trefzekerheid van de jonge, strakke stemmen zowel bij hun inzetten 
als op het gebied van zuiverheid grenst aan het onbegrijpelijke.’ Een dag 
na Bevrijdingsdag, op zondag 6 mei, presenteren ze in de Nieuwe Kerk in 
Den Haag een programma rond de thema’s oorlog en vrede. U hoort de 
Soldatenmis van Martinu en het Berliner Requiem van Weill. Dit zijn geen puur 
religieuze stukken, maar persoonlijk getinte meesterwerken op teksten van 
tijdgenoten.  Weill gebruikte gedichten van Bertold Brecht. Ze vormen een 
mooi contrast met klassiekers van de Comedian Harmonists, die door hun 
nostalgische sfeer onweerstaanbaar blijven.

Zondag 6 mei 2012, 14.30 uur, 
Nieuwe Kerk (Den Haag)

Lezersaanbieding

Lezers van de Oud Hagenaar betalen € 25,00 i.p.v. € 31,00. 
Reserveren via 070 88 00 333 o.v.v. ‘Oud Hagenaar’
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HTMC

HTMC

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

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

65 plussers geven wij 10% korting 

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland.
 Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:

Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag

een handje. Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

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

ook te vinden op uw smartphone

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

      Wij helpen uw 
           vereniging de                      
              crisis door ... 


In deze fi nancieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het 

hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een 

vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken. 

De Volharding kan u daarbij helpen:

Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat is ons € 50 waard: 

wanneer een lid van uw vereniging zich inschrijft bij De Volharding, dan staat daar dus een storting 

van € 50 in uw verenigingskas tegenover! 

Kans maken op een pakket inschrijfformulieren die per stuk € 50 waard zijn? Stuur deze coupon dan  

zonder postzegel naar: De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Voorletter(s):  Achternaam:      m     v

Vereniging of sportclub:          

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Waarom moeten wij juist uw vereniging of sportclub steunen?

... ontvang € 50  per 
   aangebracht lid!
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g! B u n g a l o w p a r k S i m p e l v e l d

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d  i s  d e  p e r f e c t e  b a s i s  o m  t e  g e n i e t e n  v a n  d e
n a t u u r  o f  e e n  d a g j e  c u l t u u r  o p  t e  g a a n  s n u i v e n  i n  M a a s t r i c h t ,  A k e n  o f  L u i k

O n t v a n g  t e g e n  i n l e v e r i n g  v a n  d e z e  a d v e r t e n t i e  o n z e  E X T R A  l e z e r s k o r t i n g ! *
* i n f o r m e e r  n a a r  o n s  a a n b o d  e n  d e  v o o r w a a r d e n  b i j  d e  r e c e p t i e

K r u i n w e g  1  -  6 3 3 9  T Z   S i m p e l v e l d  -  N L  -  T e l .  0 4 5 - 5 4 4  1 2  4 2   -   F a x  0 4 5 - 5 4 4  0 1  2 5
i n f o @ b u n g a l o w p a r k s i m p e l v e l d . n l   -   w w w . b u n g a l o w p a r k s i m p e l v e l d . n l

1 9 7 9  -  2 0 1 2         |           3 3  j a a r  b e w e z e n  g a s t v r i j h e i d           |           P u u r  g e n i e t e n !

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

OFRA voor al uw damesmode!
Waar kwaliteit en service gewoon zijn

OFRA MODE

Alphans Diepenbrockhof 45b

Den Haag

070-4042541

OFRA MODE

Escamplaan 301

Den Haag

070 - 3257495

Bij inlevering 
van deze bon

korting op 
uw aankopen10% 

Riouwstraat 17
2585 GP  Den Haag  

(070) 35 00 482
www.praktijkstroink.nl

l Gespecialiseerd in volledige en frame  
 gebitsprotheses ook op implantaten
l 30 Jaar lange ervaring 
 en persoonlijk advies
l Vergoeding vanuit de basisverzekering  
 tevens bij bezoek aan huis
l Voor spoedreparaties en pasvorm-
 correcties kunt u ook bij ons terecht 
 volgens afspraak
l Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk
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Vanaf heden een nieuwe kaart
aandag pe ial 
voor € 11,-

isselende dags otel 
voor € 8,95

an maandag t m aterdag tussen 
1 00 uur en 1 00 uur Happ  Hour

l e aterdag een -gangen menu 
voor € 13,95

parte ruimte voor eesten en parti en
eopend van 00 uur t m 21 00 uur

De Savornin Lohmanplein 37
Tel.: 070 - 325 18 64

ZA 12/05
20.30 UUR

David 

Kweksilber 

Big Band
26-koppige All Star 

Big Band

Deze spetterende Big Band 

brengt fonkelnieuwe muziek 

met een verpletterende 

sound die ook fl uisterzacht 

kan zijn. Met als speciale gasten sopraan Claron 

McFadden en tapdanser Peter Kuit.

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

GET CLOSE TO TALENT!

Prinsestraat 42  •  2513 CE Den Haag 

070 – 3637540  •  www.korzo.nl



Rein Edzard, zoals de Haagse acteur 
en voordrachtskunstenaar meestal 
kortweg wordt genoemd, kreeg de 
bronzen pla ue zondag 15 april 
door wethouder Rabin Baldewsingh 
uitgereikt tijdens de druk bezochte 
Literaire Brunch van de Regenten-
kamer.
De in 19 2 in Madioen ederlands 
Indië  geboren Rein Edzard deed 1n 
1967 einde amen aan de toneelschool 
in Amsterdam. Hoe het hem verder 
verging was onderwerp van een 
interview dat de Haagse toneelregis-
seusse en schrijfster Mieke Lel veld 
vorig jaar met hem had voor het boek 
Theatergezichten. Ter gelegenheid 
van Rein Edzard’s onderscheiding 
kunt u dat interview hier lezen.

Liever Den Haag dan
Amsterdam?
Toen ik in Den Haag ging werken 

kon ik me pas ontplooien , zegt Rein 
Edzard. Amsterdam was spannen-
der. Maar in Amsterdam moest ik 
brieven opbrengen, tweede of derde 
loopjongen spelen en hier in Den 
Haag kreeg ik meteen mooie rollen.

a twee jaar ederlandse Comedie 
kreeg ik een aanbod van de ieuwe 
Komedie in Den Haag en ik was daar 
nog maar net toen in Amsterdam de 
actie Tomaat losbarste. De toneelwe-
reld stond op z’n kop. Maar ik wist 
toch niet zo goed wat ik nou eigenlijk 
wilde. De spanning van Amsterdam, 
grote rollen spelen, reizen, regisseren. 

Ik wil het allemaal tegelijk of steeds 
wat anders. Ik ben dus geen echt 
gedreven acteur. 
Toen ik een beurs kon krijgen om 
naar Amerika te gaan heb ik dat met 
twee handen aangegrepen. ieuwe 
werelden, reizen, andere taal, andere 
mensen. Mijn beursgeld was na drie 
weken op en toen ben ik borden 
gaan wassen en alle werkjes die zich 
voordeden en tegelijkertijd - want ik 
werkte van tien uur ‘s avonds tot  
uur in de nacht - volgde ik overdag 
workshops bij La Mama. Dat ritme 
deed me goed, inspireerde me. e kon 
overal aan meedoen. Ik heb zelf een 
workshop Klassiek Theater gegeven. 
Agamemnon met een boodschappen-
wagentje op straat. Iedereen pakte 
van alles aan. Ik voelde me vrij. Ik 
paste daar.

Je bent er niet gebleven?
Ik had een afspraak met de ieuwe 

Komedie om in de ‘ eschiedenis 
van de Soldaat’ te spelen. Dat wilde 
ik graag doen en ik dacht  ik kan zo 
weer terug. Maar net zo makkelijk als 
ze je binnenlaten vergeten ze je.
En dan val je alweer snel in de sleur 
van repeteren en spelen. Ik speelde 
in ‘Sc nes uit een Oedipus Comple ’ 
en kreeg een dodelijke recensie in 
de Telegraaf. Daar was ik door aan-
geslagen. Ik dacht dat iedereen dat 
aan me kon zien en ik begon me af te 
vragen of toneelspelen wel mijn grote 
liefde was.

Misschien wilde ik liever regisseren. 
Ik wilde toneelmaken zoals bij La 
Mama, weg uit de Schouwburg en 
midden tussen het publiek. Het was 
ook een beetje de tijdgeest.  

Je stopte met spelen?
Ik ging bij Fact ‘Agamemnon’ 

regisseren. Fact was een initiatief van 
Rotterdam om jonge regisseurs een 
kans te geven. Ik wilde het stuk naar 
deze tijd overhevelen. Ik had allerlei 
ideeën. Passolini zou de nieuwe 
tragische Agamemnon zijn en ik 
hing ook nog aan de vorm van mijn 
Agamemnon bij La Mama. Achteraf 
gezien hinkte ik op twee gedachten. 
Ik kon geen duidelijke keuzes maken 
en dat is regisseren eigenlijk. Visie 
hebben en keuzes maken. Toen heb ik 
het regisseren weer laten vallen.

Ging je weer spelen?
a, bij de Appel. Ik had het daar 

naar mijn zin. Tot ik weer begon te 
twijfelen. Is dit wat ik wil? Ik begon 
de voorstellingen pompeus te vinden. 
Vond dat het kaler zou moeten. Terug 
naar de tekst. Terug naar het woord. 
Erik Vos gaf me toen de kans om zelf 
wat te gaan maken en ik greep terug 
op wat ik in ew York had gezien. 
Ik wilde een voorstelling maken over 
de stilte. Ik ging me verdiepen in de 
strakke regels van het Kabuki-theater. 
Dat vond ik magisch. Al die vastge-
legde bewegingen om het woord te 
versterken. 

Ik koos de  guur van Robinson 
Crusoe. Ik dacht  als je op een 
afgelegen eiland zit kom je vanzelf 
tot gedachten die ontstaan in stilte. In 
het stuk ‘Stilte’ had ik een fragment 
uit een verhaal van Koolhaas over het 
olifantje Branoul, dat met zijn slurf 
in het water hangt en mijmert over 
de stilte.
Bij de premi re zei Erik Vos  ’je moet 
het hele verhaal gaan doen’. Dat heb 
ik gedaan. Op de avonden dat ik niet 
in een van de andere voorstellingen 
zat mocht ik in het kleine Appelzaal-
tje mijn voorstelling ‘Branoul’ spe-
len. Een prachtig verhaal. Ik vertelde 
en icolien Heerema speelde piano.

Je had je plek gevonden?
In diezelfde tijd gingen we met 

een voorstelling naar Brunei en ik 
maakte van de gelegenheid gebruik 
om terug te gaan naar mijn geboor-
tegrond het voormalige ederlands 
Indië. Die reis is voor mij heel 
belangrijk geweest. Ik kwam in 
mijn geboorteplaats Madjung en ik 
herkende de plek van het kamp. Het 
was een vreemde gewaarwording 
deze herkenning na veertig jaar. Voor 
mij is Indonesië vertrouwde geur, 
hartelijke ontvangst, thuiskomen. Een 
jaar later ben ik teruggegaan naar 
Djakarta om daar workshops te geven 
en een aantal voorstellingen van het 
verhaal Branoul. Toen ik terugkwam 
in ederland heb ik besloten om weg 
te gaan bij de Appel.

Zomaar?
a, het was voor mij helder en 

duidelijk. Ik wilde een literair theater 
beginnen. Ik richtte de stichting 
REP Rein Edzard Producties  op en 
we kregen de kans om een pand in 
de Maliestraat te huren en daar het 
theatertje te starten.
Ik wist wat ik wilde en op een of 
andere manier werd ik omringd door 
allemaal mensen met dezelfde ideeën 
en dezelfde idealen. Collega’s en 
vrienden van de Appel hebben op 
alle manieren meegewerkt om deze 
droom mogelijk te maken. a de 
voorstelling kwamen ze verbouwen, 

timmeren, schilderen.
Het theater kreeg de naam van het 
olifantje uit het verhaal van Kool-
haas waar alles mee begonnen was  
Theater Branoul.

Jouw verlangen om het 
woord centraal te stellen 
was gelukt.

a, we hebben in Den Haag een 
eigen literair theater.

Wie betaalde dat allemaal?
Mijn ouders hebben me dertigdui-

zend gulden geleend. Ik ging recla-
mes inspreken, ik had een zeer kun-
dig bestuur dat fondsen en subsidies 
aanboorde, ik had een zakelijk leider 
die zich de benen uit zijn lijf rende 
om te programmeren. We hadden 
vrijwilligers voor de kaartverkoop, 
de administratie, de techniek. We 
gaven voorstellingen voor scholen 
en bedrijven en vier avonden in de 
week was er een voorstelling in het 
theatertje.
En langzaam begon het te lopen en 
kregen we een eigen publiek.
Ik heb het samen met Walther Schef-
fer negen jaar gedaan. Toen werd ik 
ziek en is Branoul in andere handen 
overgegaan en veranderde er veel.

Vind je dat moeilijk?
a. og steeds.

Bron:
i is een n e or re en n

gse e rs in e oe e er
gezi en in ers een i

e i e i ge eri e in er ie s
n ie e el el en fo o s n

e o in els.
er

gin s ri s
n er eer e es ellen i

. i e i ge eri .nl

Mieke Lel veld
lel el e s en@ziggo.nl

e olgende iteraire runch an 
de egentenkamer i  o  ondag 

 uni om .00 uur, waarbi  de 
chri er . . ot  centraal taat.

Rein dzard de Vries ( 9) is door het Haags gemeentebestuur onderscheiden met de Stadspenning, voor zijn bij-
zondere bijdrage aan het literair klimaat in Den Haag  en in het speciaal voor de oprichting 2  jaar geleden van 
het Literair Theater ranoul aan de Maliestraat in het uurtschap 200 .
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- Portret van ein dzard  gemaakt door emco Zwinkels voor het boek heatergezichten (2011).-

Haagse Stadspenning toegekend aan acteur Rein dzard

ranoul  oe een oli antje 
een literair t eater werd

- ijdens de iteraire Salon van de egentenkamer op zondag 15 april kreeg ein dzard  de door het Haags gemeentebestuur 
toegekende stadspenning uitgereikt door wethouder abin Baldewsingh (Foto: egentenkamer). -



Diender in ruste illes van Koutrik 
was vele jaren als deelnemer 
en als organisator betrokken bij 
de politiekinderfeesten in het 

uiderpark. Hij begon zijn loopbaan 
bij de Haagse politie aan de 
bureaus aan de Archimedesstraat 
en de Soesterbergstraat. Daarna 
werd hij  wachtcommandant aan 
de bureaus Soesterbergstraat en 
Loosduinen, en vervolgens ploegchef 
bij de motorbrigade. Een graag 
gezien onderdeel trouwens op de 
politiekinderfeesten. Op Houtrust 
bedachten we de vormen en  guren 
voor de motorrijders op het politiefeest. 
Kijk, we waren daar met een ploeg 
vaak toch aan het oefenen voor het 
eerstvolgende grote evenement en dan 
was het wel zo ef  ciënt om meteen het 
 guurrijden te oefenen.  

Aan de kinderpolitiefeesten nam illes 
niet alleen deel als motoragent, maar 
veelzijdig als hij is ook als klarinettist 
van de Haagse Politie Muziekvereniging 
Onderling Kunstgenot
Het een en ander was de opstap naar 
een rol als medeorganisator van het 
jaarlijkse spektakel in het uiderpark.

a de motorbrigade werd illes 
Koutrik co rdinator grootschalig 
politieoptreden. Als zodanig was hij 
verantwoordelijk voor het handhaven 
van de rust en orde bij grote en daardoor 

ook riskante evenementen. Met 
collega’s en andere betrokken partijen 
stelde hij dan draaiboeken op om alles 
tot in details te regelen en rekening te 
houden met mogelijke verstoringen. 
Als voorbeeld kunnen worden genoemd 
de begrafenis van KH Prins Claus, 
diverse staatsbezoeken, maar ook 
de grote WAO-demonstratie op het 
Malieveld waaraan door 225.000 
mensen werd deelgenomen.

nthousiasme
illes van Koutrik vertelt opgetogen 

en met glimmende ogen over de 
politiekinderfeesten van toen. 
Fantastisch al die glunderende 

kindergezichtjes,  zegt hij. Dat 
was prachtig bij het rondrijden en 

demonstreren. Maar ook bij andere 
programmaonderdelen was iedereen 
enthousiast, als bij de demonstratie van 
de hondenbrigade en het optreden van 
de politie te paard.
illes van Koutrik was dus aanvankelijk 

deelnemer aan het evenement. In de tijd, 

dat geluk nog heel gewoon was en er 
nog sprake was van het nodige ontzag 
voor de gemiddelde ge niformeerde 
ordehandhaver. Toch was het doel ook 
in die tijd om de afstand tussen burger 
en politie te verkleinen. Het was de 
bedoeling om het publiek, en vooral 
de jeugd, kennis te laten maken met de 
achtergronden van het politiewerk,  
aldus illes.
Later, toen illes van Koutrik mede 
verantwoordelijk was voor de hele 
organisatie van het jaarlijkse evenement, 
schroomde men ook niet om een echte 
politiehelikopter in te zetten. Binnen 
de beschikbare 8 km hekwerk was het 
niet zo moeilijk een carré van 100  100 
meter in het midden te maken, waar de 
paarden, de honden en de ME in actie 
kwam en daar ook nog die heli te laten 
landen. En als er dan een stukje iemand 
mee mocht vliegen, hadden we het 
natuurlijk helemaal gemaakt.

IJsbaan spelbreker
Aan de politiekinderfeesten op de 
speelweide van het uiderpark kwam 
een einde, omdat het noodzakelijk 

gevonden werd een 
drainages steem 
in de weide aan te 
brengen. Dat moest 
het makkelijker 
maken om de ijsbaan, 
een winterse attractie 
in het uiderpark, elk 
jaar weer leeg te laten lopen. De politie 
vond het niet verantwoord om motoren 
en paarden te laten rijden op een weide 
met zo’n drainages steem erin. Daarom 
werd in 1982 met het politiekinderfeest 
uitgeweken naar het Malieveld en later 
naar het Westbroekpark, waar het al 
heel snel een politie- én brandweerfeest 
werd. 
O ja,  zegt illes meteen, na Ruub 

Petow later commissaris en beroemd 
als Sinterklaas van Den Haag  
dienden zich toen Esther Lieben, nu 
commandant regionale brandweer, 
en Alrita Borst aan, hoofdinspecteur, 
thans hoofd van het ationaal 
Co rdinatiecentrum. ij tekenden voor 
de centrale presentatie van de jaarlijkse 
feesten aan en die deden dat werkelijk 
heel goed. Ook Kees andbergen, 
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antastis  al die glunderende ge i ten 
ij et rondrijden en de onstreren

Als kind van de uiderparkbuurt kan ik mij de politiefeesten op de 
speelweide in het park maar al te goed herinneren. Ik werd ge mpo-
neerd door de enorme piramide die de motoragenten vormden als ze 
onder luid applaus rondreden. n door de getrainde herdershond, als 
die in een demonstratie weer eens een boef onbarmhartig bij de arm 
pakte om vluchten te voorkomen. Menige juwelier die wel eens of vaker 
is overvallen zou zich nog altijd zo’n boevenhond in de buurt wensen  

ij et rondrijden en de onstrerenij et rondrijden en de onstreren

- eeds in 19 0  Het onderdeel zaklopen op het politiekinderfeest in het Zuiderpark. -

- e dienders zaten er vroeger niet mee in het Zuiderpark  om een dagje de paljas uit te 

hangen als de kinderen dat mooi vonden.. -
- en bijdrage aan het kinderplezier door de brandweer: de 

schuimblusser erop   -
- Gezellige drukte in het esbroekpark tijdens het politiefeest. Ook de Haagsche Courant was altijd present met z’n dubbeldekker.   -

ij et rondrijden en de onstrerenij et rondrijden en de onstrerenij et rondrijden en de onstreren

- Politie- Brandweerfeest. en (toen) geavanceerd mededelingenbord van het korps landelijke politiediensten.   -

- upsvoertuig van de oninklijke arechaussee. ooi om er eens in te kunnen kijken.  -

- emonstratie van het bliksnijdende gereedschap waarmee mensen worden bevrijd 
die bij een ongeval in hun auto opgesloten en bekneld zijn.  -



hoofdinspecteur, was een tijdje presentator en liet 
zich daartoe per parachute op het terrein afzetten. 
Ik heb nog nooit iemand zo groen gezien na een 
landing,  geniet illes nog na.

redere opzet
Later werden ook andere organisaties zoals de D 
en de Koninklijke Marechaussee bij de jaarlijkse 
feesten betrokken. Dat betekende wel weer 
wat meer afstemming, maar dat ging prima. We 
waren tenslotte ook gewend met de grootschalige 
evenementen,  licht illes toe. En toch ging het bij 
een afzonderlijke open dag van de Marechaussee 
eens verkeerd, toen er een vervelend ongeluk 
gebeurde met een YPR-voertuig, waar een lokale 
bakker in mee mocht rijden. De man brak z’n 
schouder toen het voertuig een remdemonstratie 
gaf en de bakker in het voertuig naar voren werd 
gelanceerd. elukkig voor het slachtoffer was de 

D ook op het toneel aanwezig, maar het incident 
was wel aanleiding voor een stevige discussie over 

de aansprakelijkheid bij dit soort evenementen. 
Dat tenslotte leidde tot het besluit om voortaan een 
WA-verzekering voor het evenement af te sluiten. 
Maar later bleek dat weer een te grote aanslag 
op het budget op te leveren, wat zelfs leidde tot 
stopzetting van de grootschalige politiefeesten. De 
brandweer was trouwens al eerder afgehaakt. Er voor 
in de plaats kwam de deelname aan de landelijke 
open dag, die plaatsvindt op de 2de zaterdag van 
oktober bij alle politiebureaus en die nog steeds veel 
belangstelling trekt. 
Wat illes van Koutrik overigens absoluut wil 
vermelden niet onvermeld is dat politieagenten 
altijd op vrijwillige basis deelnamen aan de 
politiekinderfeesten. iks e tra betaald daarvoor 
worden dus. Als we de jaarlijkse oproep deden 
voor vrijwilligers, had ik steevast binnen twee dagen 
voldoende aanmeldingen en moest ik al mensen 
teleurstellen. oveel plezier hadden de agenten erin 
om mee te doen.

Peenbuiker
Inmiddels is illes van Koutrik gepensioneerd 
politie-inspecteur, met genoegen wonend aan de 
Strausslaan in z’n geliefde Loosduinen, waar deze 
‘peenbuiker’ ook is geboren. og steeds is illes van 
Koutrik actief bij de jaarlijkse open dagen. Maar dan 
alleen als klarinettist van de politiemuziekkapel van 
de politieregio Haaglanden Delft. De kapel luistert 
dan de open dagen in oktober op.
De ogen van Van Koutrik gaan steeds weer glimmen 
als hij in zijn leukste herinneringen duikt. Weet je 
wat het betekent als je moet leren om te gaan met een 
politiemotor? Als je echt de route wilt beveiligen, 
moet je dus wel vol gas kunnen geven en snel tot 
100 km uur kunnen optrekken, maar ook direct op 
je remmen kunnen staan als dat nodig is. En dan wel 
overeind blijven natuurlijk.
Ik weet wat het betekent, want ik heb de vaardigheid 
van deze kunstenaars op hun motoren met eigen 
ogen mogen aanschouwen.

Ton van Rijswijk
nri s i @ n l ne .nl
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ooncentrum ag ag  bevindt zich in de a-
genstraat  middenin het centrum van Den aag  
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand
Er zijn  oningen en er is een grote daktuin  

e oners kunnen achter het gebou  gelegen 
parkeerplaatsen huren

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

te bereiken  De belangrijkste inkels zijn om de 
hoek  in de etje olffstraat  et ooncentrum 
heeft  driekamer oningen van ca   m
verdeelt over drie etages

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

trum van oosduinen en ijkduin  p loopafstand 
bevinden zich inkels  Er is parkeergelegenheid 
rondom het ooncentrum  et centrum heeft  

oonlagen en bevat  t ee- en
 driekamer oningen

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de ijk ou lust  et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar  elangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopafstand gelegen  et gebou  bevat  t ee-
kamer oningen

ooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de ak van Poortvlietstraat  et openbaar vervoer 
bevindt zich op korte afstand van het comple  De 
belangrijkste inkels zijn op ongeveer  minuten 
loopafstand  et ooncentrum heeft  drieka-
mer oningen van ca   m  en drie t eekamer-

oningen van ca   m

umani ti he Sti htin
 e hut- en roep wonen

 Toren traat 172, 2513  Den aa

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

- Gezellige drukte in het esbroekpark tijdens het politiefeest. Ook de Haagsche Courant was altijd present met z’n dubbeldekker.   - - Helemaal te gek natuurlijk  een achterin de eeps van de reddingsbrigade en de politie.  -

- Politie te paard in actie om een auto te stoppen 

( estbroekpark).   -

- Politie- Brandweerfeest. en (toen) geavanceerd mededelingenbord van het korps landelijke politiediensten.   -

- upsvoertuig van de oninklijke arechaussee. ooi om er eens in te kunnen kijken.  -
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r o  uitr o  uit
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen  lezingen  informatie  cursussen  muziek  theater  enz. e 

agenda wordt samengesteld door het Centraal nformatiepunt Ouderen (C PO). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseoude-
ren.nl. Hebt u activiteiten te melden  Stuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl  of neem telefonisch contact op met arco aane via (070)  8 21.

der, is één van hen. Wapperom schreef 
hierover het boek ‘De spinvlieg’, op 
basis van authentiek briefmateriaal. Hij 
stelt vragen over de ‘binnenkant’ van 
de oorlog, waarheid en waarachtigheid, 
verraad en heldendom en de machts-
structuur van ons land. Bibliotheek, 
Spuiplein, 4e verdieping, programma: 
14.00-14.30 uur: Jessica Durlacher; 
15.00-15.30 uur: Hugo Wapperom; 
16.00-17.00 uur: debat ‘Vrijheid geef 
je door’ met o.a. Jan Terlouw. Toegang 
gratis.

ondag  mei
Druiven  rondvaart
Vaartocht met Salonboot Rond-
vaart Den Haag & Delft vanuit Den 
Haag langs de druivenserres aan 
de Zwethkade-Zuid met bezoek aan 
druivenkwekerij Nieuw Tuinzight. De 
vaartocht en het bezoek duren ca. 5 
uur. Voor de terugweg krijgt u een 
kist met koffi e/thee en lekkers mee. 
Opstapplaats: Laakhaven, aan de 
Fijnjekade nabij de Haagse Hogeschool, 
afvaart om 11.00 uur, deelnamekosten 
€ 32,50 p.p. Reserveren: tel. 06 42 25 
12 57 of e-mail info@druivenkwekerij.
nl of. Meer informatie: www.druiven-
kwekerij.nl.

Sponsorloop 
antateplein

Buurtbewoners verzorgen een 
sponsorloop in samenwerking met 
het wijkberaad Kom-Loosduinen en 
stichting VÓÓR Welzijn. Na afl oop 
wordt ook een barbecue gehouden. 
Alle opbrengsten komen ten goede aan 
de stichting Kika. Cantateplein, 13.00 
uur, inschrijfformulieren af te halen bij 
het Haags Hopje op het Cantateplein, 
tel. 06 33 31 29 09. Meer informatie: 
Jeroen van Barneveld, tel. 06 33 31 28 
98 of Floor van Drecht, 06 81 68 87 48.

Ma. 7 t m 19 mei
po  Oorlogsmonu-

ment in Loosduinen
Het oorlogsmonument Loosduinen 
1940-1945 vermeldt de namen van 
gevallen verzetsstrijders uit Loosdui-
nen. Doel van deze tentoonstelling 
is naast de namen, ook de personen 

zichtbaar te maken door middel van 
foto’s en tekst. Bibliotheek Loosduinen, 
Loosduinse Hoofdstraat 555, gratis 
toegankelijk tijdens openingsuren. Bij 
goed weer staan de panelen ook bij de 
jaarlijkse herdenking op 4 mei bij het 
monument, Van Lippe Biesterfeldweg / 
hoek Loosduinse Hoofdstraat.

Dinsdag  mei
Lunchpauzeconcert
Het Nederlands Muziek Instituut orga-
niseert een lunchpauzeconcert. Urszula 
Danielewicz (fortepiano) en Reiko 
Tsuiki (fl uit) spelen onder meer een 
werk van de Nederlandse componist 
Christian Friedrich Ruppe (1753-1826). 
Aula Koninklijke Bibliotheek, Prins 
Willem-Alexanderhof 5, 12.30-13.00 
uur, gratis toegankelijk.

Theater en ezetting
Onder de Duitse bezetter zag het 
Nederlandse theaterleven zich voor di-
lemma’s gesteld. Artiesten moeten zich 
aanmelden bij de Kultuurkamer, teksten 
werden gecensureerd en Joodse ar-
tiesten geweerd. In huiskamers vonden 
voorstellingen buiten de Kultuurka-
mer om plaats, de zwarte avonden. 
Hans van der Veen verdiept zich al 
jaren in deze theatergeschiedenis en 
vertelt erover. 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.

Jazz in de foyer
Iedere dinsdag: jazz in de foyer van het 
Koorenhuis. Met vanavond Modern 
Jazz, o.l.v. Alex Milo. Het Koorenhuis, 
Prinsegracht 27, 21.30-22.30 uur, 
toegang gratis

oensdag 9 mei 
Loosduinen 19 0-19
Bibliotheek Loosduinen organiseert 
i.s.m. Loosduins Museum, Stichting 
Atlantikwall Museum Scheveningen en 
Studiegroep Historisch Ockenburg een 

wandeling langs historische plekken, 
met extra aandacht voor oorlogsmo-
numenten. Na een korte inleiding met 
koffi e/thee begeleiden medewerkers 
van de drie organisaties u op deze 
wandeling, die circa zes kilometer lang 
is en twee uur in beslag neemt. Na 
afl oop kunt u napraten bij een drankje 
en de tentoonstelling Oorlogsmonu-
ment Loosduinen 1940-1945 bekijken. 
Bibliotheek Loosduinen, Loosduinse 
Hoofdstraat 555, 13.00-16.00 uur, 
deelname gratis, maar graag van tevo-
ren reserveren: tel. 353 77 40, e-mail 
loosduinen@dobdenhaag.nl.

Tai chi voor beginners
Tai Chi is een eeuwenoude Chinese 
bewegingsleer en vechtkunst. Het 
kenmerkt zich door zachte langzame 
en beheerst uitgevoerde bewegingen. 
Tai chi bevordert de bloedsomloop, 
de spijsvertering,  de ademhaling, 
de gewrichten en kan reumatische 
klachten en stress helpen verminderen. 
Het versterkt de weerstand en verhoogt 
de fl exibiliteit en het concentratiever-
mogen. De Wiekslag, Molenbrink 68, 
19.30 uur. Informatie en aanmelding: 
Fred Abdoel, e-mail fredabdoel@planet.
nl, tel. 06 13 18 16 64.

Donderdag 10 mei
Residentiewandeling
Ook voor Haagse ouderen zijn de 
stadswandelingen met een gids van 
het Gilde ware ontdekkingstochten. 
Wie dacht zijn of haar stad goed te 
kennen, komt vaak in aanraking met 
feiten en wederwaardigheden waarvan 
het bestaan onbekend was. Aan de 
Residentiewandeling van ca. 1,5 uur 
kunt u individueel deelnemen. Vertrek: 
’t Goude Hooft, Dagelijkse Groenmarkt, 
14.00 uur. Deelnamekosten € 4,- p.p. 
Reserveren noodzakelijk, uiterlijk 
2 dagen tevoren via tel. 356 12 81 
(maandag t/m vrijdag, 9.30-12.30 uur). 
Meer informatie: www.gildedenhaag.nl

Vrijdag 11 mei
Voorjaarsconcert 
Concert t.g.v. het 85-jarig jubileum van 
het Christelijk Residentie Mannenkoor. 
Met muziek op niveau, toegankelijk 
voor iedereen, door spintotenor 

Reza Ranjazmay, vaste begeleider en 
solist op orgel Aarnoud de Groen en in-
strumentale solisten onder wie Arthur 
Postma, vleugel. Muzikale leiding: 
dirigent Aldert Fuldner. Kloosterkerk, 
Lange Voorhout 4, aanvang 20.00 
uur, kerk open 19.00 uur. Entree € 
15,- inclusief pauzeconsumptie en 
programmaboekje. Toegangskaarten 
verkrijgbaar via het secretariaat, tel. 
(0174) 41 62 65 of (070) 397 85 13, 
en indien nog voorradig in de kerk 
voorafgaand aan het concert.

Op 11 en 12 mei
uilt-tentoonstelling

Bep van Eijden organiseert een 
tentoonstelling van de quilts die zij 
de voorbije 10 jaar heeft gemaakt. De 
expositie omvat tussen de 50 en 60 
quilts, van heel klein tot heel groot. 
Ieder is van harte welkom. Ignatius-
kerk, Elandstraat 194, 13.00-17.00 uur, 
toegang vrij.

aterdag 12 mei
Instrument proberen
Het Koorenhuis organiseert oriënta-
tieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke 
zaterdag (behalve tijdens schoolva-
kanties) kunt u kennismaken met 
een bepaald instrument. Vandaag: 
gitaar, slagwerk, contrabas, piano 
en saxofoon. 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.

Maandag 1  mei
Inspiratie op maandag
Met ontspannende muziek, mooie 
gedichten, verhalen en gesprek. Het 
thema is deze keer: Geduld. Iedereen 
is welkom. Wijkcentrum de Geest, Ge-
orges Bizetstraat 25, 13.30-15.00 uur, 
entree € 3,- inclusief koffi e/thee, wat 
lekkers en materiaal. Meer informatie: 
www.maandag.come2me.nl.

e is 28, werd geboren in Ivoor-
kust, verhuisde naar Mali en 
woont nu in Parijs. e ontpopte 
zich in haar tienerjaren tot een 
veelbelovende actrice. 
Het bekende Frans theatergezel-
schap Ro ale De Lu e wilde met 
haar werken, maar haar familie 
vond dat ze moest trouwen. 
Fatoumata liep weg en vertrok 
naar Parijs, waar ontdekt werd dat 
ze een uitzonderlijke stem heeft.

Re ncarnatie oude stem
Al snel werd ze opgemerkt en 
zong ze mee op platen van o.a. de 

Malinese Oumou Sangaré en de 
Amerikaanse zangeres Dee Dee 
Bridgewater. Inmiddels heeft ze 
zich al aardig genesteld tussen een 
aantal grote artiesten. Cheick Ti-
diane Seck is haar muzikale vader 
en ze trad op met onder andere 
Oumou Sangaré, Herbie Hancock, 
Damon Albarn en Ton  Allan. 
Toen ze een aantal jaren geleden 
bij haar familie was, kreeg ze een 
microfoon in de handen gestopt 
en moest ze zingen. Toen ze uitge-
zongen was, zei de familie  Wij 
weten waarom je in deze wereld 
bent. ij bent onze stem en je moet 

blijven zingen tot de volgende 
generatie. ouw stem is ouder dan 
jij, eens was ze in het bezit van 
een tante van jou en daarvoor weer 
van anderen.
In haar muziek zijn stijlen uit het 
Mandingue gebied herkenbaar, die 
worden vermengd met pop, jazz 
en blues. Diawara zingt daarnaast 
moderne wassoulou-muziek, waar-
in commentaar wordt gegeven op 
maatschappelijke vrouwen zaken. 
Kortom, een concert om niet te 
missen  ie voor meer informatie 
over het optreden  www.korzo.nl
nl producties fatou

Reserveren
Tickets 20,-  korting 18,50  
Korzopas 16,50
Tickets zijn te koop via www.
korzo.nl of telefonisch te reserve-
ren via 070- 6 75 0 
De tribune is speciaal voor dit 
concert ingeschoven. Er zijn al-
leen staanplaatsen.
Korzo theater, Prinsestraat 2, 
Den Haag. 

De cd Fatou (2011) van de jonge Malinese zangeres Fatoumata Diawara werd in ederland en 
elgi  uitgeroepen tot een van de beste wereldmuziekalbums van het jaar. e stond eerder 

in orzo tijdens de orld Sessions tour in 2010. Vol passie en energie gaf ze toen een verplet-
terend optreden waar nu nog over gepraat wordt. Het publiek kon niet stil blijven zitten en dus 
werd het hoog tijd om haar weer uit te nodigen voor een concert in Den Haag. 

Vrijdag 11 mei in het orzo Theater, het wonder

atou ata iawara

- e betoverende alinese zangeres
die furore maakt met haar bijzondere 

stem van voorouders. -

aterdag  mei
omeryoga

Vanaf zaterdag 5 mei kunt u deelnemen aan zomeryoga 
op het strand, verzorgd door docenten Manon Weimar 
en Melita Hoefnagel. Bij MillersBeach, op het strand nabij 
Kijkduin aan het einde van de Laan van Poot, elke zater-
dag 9.30-10.30 uur. Van tevoren aanmelden niet nodig; 
de lessen gaan altijd door, deelname € 8,50 per keer. 
Inlichtingen: tel. (070) 323 80 09, e-mail mhoefnagel@
xs4all.nl, www.yogavoorieder.nl.

evrijdingsdaglezingen
Tijdens het Bevrijdingsfestival verzorgen twee schrijvers 
een lezing. De Haagse auteur Hugo Wapperom, zoon van 
een verzetsman die opeens bestempeld werd als verra-
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D  we ite voor de 55-plu er uit Den aa

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

www.haagseouderen.nl

A T L

en plek voor ontmoeting en het delen van ervaring

et uis van de root oeders  
W

olf, dat is 
k bewegen  

Bewegen is goed en mooi voor u, 
dat hoeven we niet meer te zeggen 
 maar toch blijven we dat lekker 

wel doen. eker over onverwachte, 
leuke en interessante sport- en 
beweegmogelijkheden, ook voor 
ouderen. De golfsport bijvoorbeeld 
is echt niet alleen voor ‘kakkers’ 
of andere poenige  guren. Het is 
een bijzonder  jne, subtiele sport 
waarbij u ook nog eens lekker buiten 
actief bent. En een sport die u tot op 
zeer hoge leeftijd kunt beoefenen. 

olfvereniging Ockenburgh heeft 
zelfs twee 90-plussers onder haar 
leden  De club aan de Wijndaelerweg 
125 begint op woensdag 2 mei een 
speciaal programma voor ouderen. 
F siotherapeuten en golfprofessionals 
helpen u makkelijker te bewegen, ook 
bij lichamelijke handicaps en andere 
f sieke ongemakken. ij testen tevens 
uw conditie en uithoudingsvermo-
gen. De golfbaan krijgt verder twee 
zogenoemde handicarts, elektrische 
wagentjes waar vier minder mobiele 
personen tegelijk in kunnen. 60-plus-
sers kunnen vrijblijvend een kijkje 
komen nemen bij Ockenburgh. 
Meer informatie krijgt u via telefoon-
nummer 2  81 81.

een inkomens-
grenzen mo

emeenten mogen binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
Wmo  geen inkomensgrens hanteren. 

Dat volgt uit een recente uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep. 
De Raad oordeelde dat een gemeente 
in haar Wmo-verordening naast de 
wettelijke  regeling voor een eigen 

bijdrage geen andere  nanciële voor-
waarden mag opnemen. 25 van de  
grote gemeenten in ederland doen 
dat wel  ze koppelen de voorzienin-
gen die ze binnen de Wmo aanbieden 
aan een inkomensgrens. Dat mag 
dus niet meer. De gemeente Den 
Haag heeft de inkomensgrens voor 
gebruik van de Ta ibus in februari al 
losgelaten.

Inge Kraak is initiatiefnemer en co r-
dinator van het Huis van de rootmoe-
ders. ‘Soms komen verschillende lijntjes 
in je leven bij elkaar. Ik las een beleids-
nota van de gemeente over emancipatie 
van ouderen, waarin de nadruk lag op 
wat ouderen te bieden hebben. En ik 
ben elk jaar op het Eigentijds Festival, 
een festival voor spiritualiteit, kunst en 
natuur, waar we met de Reizende Aarde 
School een rootmoeder- urt hebben. 
Dat is een tent waar je kunt binnenlopen 
om thee te drinken, rustig te zitten en 
gehoord te worden. Een van de bezoek-
sters vertelde wat een  jne plek het was. 

e verzuchtte dat er in elke stad of dorp 
zo’n plek zou moeten zijn. Het leek me 
leuk om te kijken of zo’n ontmoetings-
plek in Den Haag van de grond zou 
kunnen komen.’

rootmoederlijk
Inge had al snel een plan op papier en 
begon erover te praten met instanties 
en andere vrouwen. e ontmoette veel 
enthousiasme. Twee vrouwen meldden 
zich aan om mee te doen. De gemeente 
Den Haag verleende subsidie. En er 
werd een locatie gevonden  het gebouw 
van het Bewonersplatform Bouwlust.
‘Het Huis van de rootmoeders is 
bedoeld voor Haagse vrouwen van 55 
en ouder uit verschillende culturen, die 
zich willen inzetten voor de gemeen-
schap en hun levenservaring en wijsheid 
willen doorgeven,’ vertelt Inge. ‘ ij 

bieden binnen de wijk een luisterend oor 
en kunnen daar oplossingen aandragen 
voor problemen met de leefbaarheid. 
Het is tevens een plek waar zij een 
activiteit kunnen aanbieden aan buurt- 
en wijkbewoners. Daarbij kunnen zij 
hun kennis en vaardigheden laten zien 
en doorgeven.’

Activiteiten
Het Huis van de rootmoeders is nog 
maar een halfjaar geleden gestart, maar 
er is toch al van alles te doen. Elke 
eerste dinsdag van de maand is er open 
atelier. Deelnemers kunnen hun eigen 
materialen en werk meenemen, of tegen 
een kleine vergoeding de aanwezige ma-
terialen gebruiken. Er zijn grootmoeders 
aanwezig voor hulp en advies.
Op de tweede dinsdag van de maand 
wordt er een inspiratiemiddag georga-
niseerd, met een gast die een bepaald 
thema belicht. De thema’s worden door 
de bezoeksters uitgezocht. oals een 
middag over het boek ‘Rimpelingen. 

rootmoeders dromen de aarde’, waarin 
dertien oudere vrouwen vertellen over 
hun leven, inzichten en dromen, en een 
lezing door  deskundige Frans Romeijn 
over biod namische tuinbouw.
Elke derde dinsdag is ontmoetingsmid-
dag  een gelegenheid om gezellig thee 
en kof  e te drinken, voor spelletjes of 
gesprekjes of om wat te lezen. De vierde 
dinsdag is weer een themamiddag en de 
vijfde een ontmoetingsmiddag. Het Huis 

van de rootmoeders onderhoudt ook 
contacten met de Buurtkamer, een ont-
moetingsplek voor iedereen in de wijk. 
Iedere vierde zondag van de maand is 
daar open atelier.

rootmoestuin
De grootmoeders zijn enthousiast over 
de grootmoestuin, de tuin achter het 
pand van het bewonersplatform. Dat 
moet een buurttuin worden, waar be-
woners elkaar kunnen ontmoeten en in 
de tuin kunnen werken. Want wat is er 
leuker dan een mooie zomerdag met een 
lunch, een theepartijtje en een glaasje in 
de avond, of groente uit de eigen tuin? 
Iedere vrijdagmiddag zijn de rootmoe-
ders daar te vinden.

Er zijn ook ambities. Het Huis van de 
rootmoeders wil een plaats zijn waar 

vrouwen uit verschillende culturen 
elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar 
kunnen leren. Ook een inloop van 
moeders met kinderen staat op het 
programma. Ideeën en belangstelling 
genoeg, maar niet alles kan tegelijk 
gerealiseerd worden. ‘Mijn droom is 
een eigen pand,’ vertelt Inge. ‘Een eigen 

plek die iedere dag open is.’

ijenwas
Als CIPO het Huis van de rootmoe-
ders bezoekt, is het open atelier gaande. 
De vrouwen zijn bezig met encaustic 
art, een schildertechniek die al dateert 
uit de oudheid. Bijenwas wordt met be-
hulp van een schildersijzer, tegenwoor-
dig een strijkijzer, in allerlei kleuren op 
papier aangebracht. Het is een intu tieve 
manier van schilderen.
‘Als iemand zelf ideeën heeft, of veel 
weet over een thema  laat ze vooral 
komen,’ vertelt Inge. ‘Dan kunnen we 
dat inplannen.’ Iedereen is welkom. ‘En 
dat beperkt zich ook niet tot bewoners 
van deze wijk.’

Informatie
Wie belangstelling heeft, kan op 
dinsdag of vrijdag tussen 1 . 0 en 
15. 0 uur binnenlopen in het pand 
van het Bewonersplatform Bouwlust, 
Sterrenoord 81a. Meer weten? Kijk 
op www.huisvandegrootmoeders.nl 
of neem contact op met Inge Kraak, 
telefoon 09 7  12 of 
e-mail i.kraak1 kpnplanet.nl.

In veel culturen worden oudere vrouwen gerespecteerd om hun 
levenswijsheid en hun bijdragen aan de gemeenschap. In onze 
westerse samenleving is dat al lang niet meer zo. Maar er is een 
omslag gaande. De ‘grootmoeders’, waarmee ook oudere vrouwen 
zonder kleinkinderen worden bedoeld, treden weer naar buiten en 
laten weten dat zij veel te bieden hebben. oals in het Huis van de 

rootmoeders, een ontmoetingsplek waar deze vrouwen hun kennis 
en kwaliteiten kunnen inzetten.- Heerlijk toch  -

ennis a en et de 
ilt u eindelijk eens gaan kennismaken met de wondere wereld van 

de computer  Dat kan bij de Haagse bibliotheken. Scheveningers 
kunnen binnenkort ‘aan de bak’ bij de ibliotheek Scheveningen. Op 
dinsdag  mei begint daar een cursus ‘ ennismaken met de pc’ van 
drie bijeenkomsten, op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. 

Samen met ervaren en geduldige 
docenten maakt u stap voor stap kennis 
met de computer.  ontdekt uit welke 
onderdelen deze bestaat en hoe u met 
een muis en toetsenbord moet omgaan. 

 oefent de basisvaardigheden van 
werken met de computer, zoals het op-
starten van programma’s en het openen 
en opslaan van bestanden. Ook leert 
u een tekst maken in een zogenoemd 

tekstverwerkingsprogramma, Word. De 
deelnamekosten bedragen  15,- voor 
leden van de bibliotheek, en voor niet-
leden  0,-. De cursus vindt plaats in 
de Bibliotheek Scheveningen aan de 
Scheveningseweg  tel. 5  86 20 . 
Daar krijgt u ook verdere informatie of 
kunt u zich aanmelden. Woont u elders 
in Den Haag? Binnenkort starten ook 
cursussen ‘Kennismaken met de pc’ in 

de Centrale Bibliotheek Spui, vrijdag 
 t m 18 mei , in de Bibliotheek Loos-

duinen Loosduinse Hoofdstraat 555, 
maandag  t m 18 juni , de Bibliotheek 

Segbroek Weimarstraat 5 , vrijdag 15 
t m 29 juni  en de Bibliotheek Escamp 
Le weg 811, zaterdag 2  juni t m 7 

juli .
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K w a l i t e i t s z o n w e r i n g  m e t  G R A T I S  m o t o r  b i j  G e z o  Z o n w e r i n g !

KNIKARMSCHERM

NU MET GRATIS SOMFY MOTOR!

Wat een buitenkans! Bij aanschaf van een Sunmaster 
Zen*Zon knikarmscherm krijgt u er van ons GRATIS een 
Somfy SLT motor bij! Dus: de beste kwaliteit zonwering, toon-
aangevend design en de uitermate comfortabele electrische 
Somfy bediening!

        Dat is ècht NU of NOOIT!

ZEN * ZON
outdoor living by highest standards

Deze actie geldt tot en met juni 2012 en is van toepassing op het model 
Suneye 2-buis. De motor kent een advies verkoopwaarde van € 385,-. De 
waarde van de motor kan onder geen beding als korting of in contanten 
uitgekeerd worden. © 2012 Sunmaster.

ZEN * ZONUw dealer:

Toegangsprijzen: €  20,- en €  25,- (incl. pauzedrankje en servicekosten)
Kaartverkoop: uitsluitend via www.uitburo.nl, www.eventim.nl 
en het kantoor van het Haags Uitburo, Spui 68 Den Haag.

Muzikale 
ontmoeting
Vera Mann
De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’

Adres: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag

Kerk open: 19.30 uur  Aanvang concert: 20.00 uur 

Wereld MS Dag
wo 30 mei 2012
Kloosterkerk
Den Haag

Abonnement cadeau op De Oud-Hagenaar
MO D RDA A TI  
Maak moeder lid en ontvang gratis het boek apels zien  van Casper Postmaa.
Een abonnement kost  9,90 per jaar binnen ederland, en 65,00 buiten ederland. 
De krant wordt iedere twee weken bezorgd. Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e orgadre
aam  

Straat en huisnr.  
Postcode                                         Woonplaats  

actuuradre
 elijk als het bezorgadres, of

aam  
Straat en huisnr.  
Postcode                                         Woonplaats  
Telefoon                                                              E-mail  
Betaling     overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar
 o tbu  04 ,  0  A en aag

Gen. Spoorlaan 605 R’wk: € 139.000 k.k.
onnig drie amer oe appartement 

met elder erging  m2  in et om-
ple  De oorde u as ou  1  

ooie ge amenli e innentuin en pal 
tegenover et teenvoorde os  igen 
par eerterrein  di t i  uitvals egen  

in el entra en sport omple  op 
loopa stand  ordt onder O - aarde 
ver o t omdat er innen moet orden 
gerenoveerd  uiten i de per e t  ol-
le tie  onder oud via v

eer in o  Olst oorn  a elaars
 0 0  0  5  
 in o olst oornma elaars nl

Oo  te vinden op unda nl 
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Hans 
oodenburg

?
? Opinie     Informatie

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals erfrecht  belastingen en andere financi le zaken   vragen orden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven   kunt u  k esties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl of naar Postbus    Den aag  raag met vermelding van rubriek Rechten en Plichten

Ongemerkt bereik je als ondernemer 
een moment waarop je moet nadenken 
over hoe je je bedrijf overdraagt of wilt 
beëindigen. aarlijks dragen zo’n 7.000 
ondernemers hun zaak over; 2.000 van 
die bedrijven hebben vijf werknemers of 
minder. Vooral detaillisten komen maar 
moeilijk aan een opvolger.
Toch is er toenemende interesse in deze 
economisch barre tijden om een eigen 
onderneming te beginnen, mede door 
groeiende werkloosheid onder werkne-
mers. eker zij die bij hun afvloeiing een 
pot geld hebben meegekregen, denken 
dikwijls aan een herstart als zelfstandige. 
Als accountmanager van de Kamer van 
Koophandel bezoek ik dagelijks onder-
nemers die denken aan de verkoop van 
hun bedrijf.

Plannen
Tegenover mij zit een doorleefde man. 
Aan de zijkant van zijn bureau staat een 
gloednieuw computerscherm en voor 
hem liggen stapels papieren. Ook staan 

er foto’s van zijn vrouw en vier kinderen. 
Deze ondernemer schuwt verandering 
niet, maar koestert ook het oude. Hij is 
ooit begonnen met het winkeltje met 
loodgieterbenodigdheden van zijn vader 
en nu levert hij materialen aan aan-
nemers. Er werken acht mensen in het 
bedrijf onder wie zijn zoon. Hijzelf is de 
zestig gepasseerd, dus vraag ik wat hij 
voor plannen heeft met de zaak.

Vader en zoon
Mijn zoon loopt zich het vuur uit zijn 

sloffen. Hij krijgt de hele zaak, dat is 
duidelijk. De andere kinderen hebben 
hier nooit gewerkt, dat lijkt me eerlijk.

ee, het is of  cieel nog niet geregeld, 
maar dat komt nog. Ik vraag me hardop 
af hoe dat dan gaat met het erfrecht van 
de overige kinderen. Er is namelijk een 
 scaal verschil tussen het erven van geld 

en het erven van een bedrijfsaandeel 
wat ook zonder zeggenschap in het 

bedrijf kan . De ondernemer zakt wat 
terug in zijn stoel. Hij vindt dit onder-

werp niet leuk. Maak je niet ongerust, 
dat komt vanzelf goed, ze krijgen heus 
wel wat , lacht hij.

Specialist
Ik heb het gevoel dat de zenuw nog niet 
bloot ligt. Spelen aangetrouwde kinde-
ren nog een rol bij uw beslissingen?

Hij kijkt even naar het plafond en laat 
zijn schouders hangen. Ach, er speelt 
zo veel. Ik had het allang beter moeten 
regelen. Het gaat inderdaad niet alleen 
om geld. Ik wil nog jaren doorwerken. 
Daarom stel je het uit. Maar ik zal nu 
toch snel orde op zaken moeten stellen
Ik adviseer hem informatie te verzame-
len en e perts te raadplegen op de gratis 
Koop- en Verkoopdag van de Kamer 
van Koophandels. Daarna kan hij een 
onafhankelijk specialist de waarde van 
zijn bedrijf laten vaststellen en advies 
vragen aan zijn accountant. Vervolgens 
is de notaris aan de beurt. Ook benadruk 
ik nog dat het hele traject van bedrijfs-
overdracht soms wel vijf jaar in beslag 
neemt. Terwijl we afscheid nemen, zegt 
hij nog dat hij dit eigenlijk wel wist, 
maar dat hij nu toch wel is wakker 
geschud.
Veel ondernemers zien hun zaak als 
oudedagsvoorziening, maar weten niet 
goed wat hun zaak waard is. Vaak wordt 
de waarde overschat of blijken kopers 
moeilijk te vinden. Soms is het goed de 
ondernemingsvorm tijdig te veranderen 
om een bedrijf beter verkoopbaar te 
maken. Ik wijs hem nog op de gratis 
mogelijkheden die de Kamer van Koop-

handel hem biedt, zoals voorlichting en 
persoonlijk advies. Een adviesgesprek 
met een KvK bedrijfsadviseur of jurist 
kost 50 euro, maar dan krijgt men ook 
maatwerk.

Theo van de Velde
o n n ger i e er n

oo n el in o er

eer informatie
www.belastingdienst.nl 
Kies ‘zakelijk’ en ga naar ‘Onderneming 
beëindigen’
www.k k.nl Daar kunt u zich voor de 
Overnamedag in uw regio aanmelden.

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

eltje voor de dorst  eigen aa  ver o en
Het zijn vaak oudere zelfstandigen die hun zaak willen overdoen. Het liefst aan hun kinderen. ij de a-
mer van oophandels in de verspreidingsgebieden van deze ouderenkranten is daarover een schat aan 
informatie in te winnen. In Rotterdam wordt maandag 1  mei de v -Overnamedag gehouden. In Den 
Haag en in de provincie trecht (in Amersfoort) is die informatie- en symposiumdag op  mei.

rf- en schenkingsrecht

wakzinnige broer
geeft huis aan buren

nze roer is elf r gele en o erle en.
nze er eef oen e is ge o en

o n n een n ere z zinnige
roer geze . en r ro n e
eel eel in loe o e e geen er oe

lei e zi n is eer o n n e
r ro is geze . i i e en e er

no en onze roer n is o erle en. i
s l ge re eer oor i e is en.
nnen i ier nog ee i n er

en oe er zi n l eer er o erle en.

Voor zover wij uw zaak begrijpen, lijkt er 
niet zoveel aan te doen. Bij leven mag een 
ieder zijn  nanciën regelen zoals hij dat 
zelf wil, zolang hij of zij geen wettelijke 
fraude pleegt. wakbegaafd wil ook niet 
zeggen dat uw broer wilsonbekwaam 
is geweest en dat hij onder bewind of 
curatele gesteld had moeten worden.  
schrijft dat hij nu is overleden. Het enige 
waar wij u nog op kunnen wijzen is of u 
nog wettelijk erfrecht op hem heeft. Dat 
kan zijn als hij geen testament heeft laten 
opmaken dat anders bepaalt of als hij geen 
kinderen of echtgenote nalaat. Als hij een 
testament had laten opstellen, dan had een 
notaris contact met u gezocht als u in het 
testament werd genoemd.  Als u wettelijk 
erfgenaam bent, moet er nog wel wat te 
verdelen zijn. Altijd lastig om dat te ach-

terhalen als u geen enkel contact met hem 
hebt gehad of met zijn naasten. Dat u geen 
‘afscheid’ heeft kunnen nemen, ligt ook 
aan hem of zijn naasten die zijn crematie 
hebben geregeld.

Vordering op moeder
als kind overlijdt

i n es e rien is ee r gele en
o erle en. i n in eren e en ie er een
nie o eis re or ering o e oe er.

e erf el s ing is in er i oor oe er
e l . n n e in eren is n on

ge en zon er n gesl o erle en.
e erfgen en ie er oor e elf n
e n l ens zi n n oe er en roer
oor es en . oe zi e n e e
or ering o oe er oe e oe er n

erf el s ing e len r ze er er nie s
n eef

De niet opeisbare vordering op de 
langstlevende partner slaat altijd op de 
nalatenschap van deze partner. Dus als hij
zij overlijdt, komen de kinderen er pas 
aan. In dit geval is een van de kinderen 
van de moeder overleden. Een kind dat 
dus een vordering op de moeder had en bij 
overlijden van de moeder zou worden uit-
gekeerd. Moeder en ander kind zijn nu de 
wettelijke  erfgenamen van het overleden 

kind. Dat betekent dat de moeder een deel 
van de vordering van haar kind op haar  
terugkrijgt. Het andere kind erft weer een 
deel van de vordering van het overleden 

kind. iteraard betalen alle erfgenamen, 
dus ook de moeder, weer erfbelasting over 
de delen die de vrijstellingen te boven 
gaan. Mooie uitzoekzaak voor een notaris. 
De vorderingen op de moeder zijn in over-
leg met de moeder ook anders te regelen. 

Familierecht

Hoge alimentatie
terecht of onterecht

en n r en i n e is r. i
zi n n o en e ge ro
ge ees en e en geen in eren s en.

er r in e ee en zi r.
e es i ing n e re er s i

er n n r oe e len. s
i nie erg oog oe l ng oe i e len

en oe eel oe i n i n ensioen
f r gen en oel ng

De door de rechter bepaalde alimentatie 
wordt vastgesteld aan de hand van uw 
draagkracht en het inkomen van uw e . 
Hoe dat in uw geval zit, kunnen we niet 
beoordelen. In het echtscheidingsconve-
nant staat dat misschien ook nog pensioen-
verevening het gelijkelijk verdelen van de 
gezamenlijke opgebouwde pensioenrech-
ten tijdens het huwelijk  moet plaatsvin-
den. Hoe dat bij u in elkaar zit, kunnen we 
niet beoordelen. Want dat hangt van heel 
veel persoonlijke omstandigheden van u 
en uw e  af. In principe duurt een alimen-
tatiebetaling 12 jaar, tenzij uw inkomen 

drastisch wijzigt en dat kan het geval zijn 
als u 65 jaar wordt. Stel deze vragen aan 
uw echtscheidingsadvocaat.

Vrouw van 79 wil nog
deel pensioen van e

en r en l in n eer ien
r ge ro e zi n ge ees ges ei en.

e li en ie n i n e lie eers i
een i ering n e so i le iens . e
i nog re o een eel n e ensioen

n i n e e ns lleen sle s
.

Vermoedelijk heeft u geen recht op pensi-
oendeling. Als dat het geval zou zijn, dan 
had het indertijd in het echtscheidingscon-
venant moeten staan. Tegenwoordig wor-
den bij scheiding namelijk de pensioenen 
van beiden met elkaar vergeleken en dan 
vindt er al dan niet ‘pensioenverevening’ 
tussen de te scheiden partners plaats. Bij 
u is het waarschijnlijk zo lang geleden dat 
dit toen nog niet aan de orde was. og 
afgezien van de vraag of uw e  voldoende 
pensioen had opgebouwd. Als u het echt-
scheidingsconvenant nog hebt, kunt u dat 
erop nalezen. Bovendien lopen alimenta-
tiebetalingen niet langer dan twaalf jaar 
en kan die periode alleen worden verlengd 
indien de partner, die nog alimentatie 
nodig heeft, daartoe een verzoek indient 
bij de rechtbank.

Financi le zaken

Factuur veel te
laat ingediend

e l in een l s ge n oor een
o er ei sins elling en i e n s een
re ening ges r n . ri g n
e oren ze e e r g nie i e len
o e es ie er r zo zi n. oe
zi

Er zijn een paar zaken die u niet goed hebt 
gedaan.  had binnen een jaar nadat u de 
klus had geklaard in 2008  een vordering 
moeten leggen c.  een factuur moeten 
sturen. Wordt die vervolgens niet betaald, 
dan geldt een wettelijke termijn van vijf 
jaar voor inning van de vordering die weer 
vijf jaar geldt als je de vordering opnieuw 
instelt of herhaalt . Dat hebt u kenne-
lijk niet gedaan. Voorts is er een lange  
verjaringstermijn om een factuur in te 
dienen. Volgens juristen is het belangrijk 
‘hoeveel tijd het heeft gekost voordat de 
wederpartij de rekening alsnog verstuurd 
heeft.’ Door het verloop van een bepaalde 
tijd kan men immers bevrijd worden 
van een betalingsverplichting. Dit heet 
verjaring.  zult dus heel goede redenen 
moeten hebben, waarom u nu pas de eerste 
factuur hebt ingediend. Wij kunnen ze niet 
verzinnen
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Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten 
en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Vroeger waren we minder schoon dan nu. Maar de verzorging van het lichaam is niet alleen afhan-
kelijk van welvaart. Het is vooral een kwestie van leeftijd. n dat zal altijd wel zo blijven.

ingen onder de douche en 
hoe dat verging en de troep

Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Ineens schoot het me weer te binnen. 
Die hardplastic puntzak die aan de 
plank boven de wastafel hing. Meest-
al wit. Of transparant met schildpad-
motief. Daar moest je je losse haren 
indoen. Die waren  tussen de tanden 
van de kam blijven zitten als je je ha-
ren had gekamd. Waarom deed je die 
haren niet gewoon in de prullenmand 
zoals nu? Dat was omdat er geen 
prullenmand bij de wastafel stond. 
Dat was niet nodig. Om de doodeen-
voudige reden dat er rond de wastafel 
bijna niks was om in de prullenmand 
te doen. a. Een lege, uitgeknepen 
tube tandpasta misschien. Maar dat 
gebeurde hooguit eens per maand. 
Daar had je waarachtig geen prul-
lenbak voor nodig. 
Er was dus alleen die witte puntzak. 
Vol met haar. Van het hele gezin. 
Eens in de zoveel tijd werd die 
puntzak dan geleegd. Dan 
moest je daar dus mee van 
de badkamer naar de 
vuilnisemmer. Als 
je thuis al een 
badkamer 
had. Wij 
in ieder 
ge-

val niet. Ik waste me ’s ochtends 
in de keuken. ou ja, wassen? Een 
beetje vegen met een 
vochtig washandje 
aan neus en wangen. 
Daar kwam het op 
neer. Mijn vader 
niet. Die stond 
zich ’s ochtends 
uitgebreid te wassen 
in de keuken. Wel 
hield hij daarbij zijn 
ondergoed aan. o’n 
wit ansen en Tilanus interlockhemd 
en een wat ruim uitgevallen, witte 
onderbroek. Het nodigde mij niet echt 
uit om me ook eens wat grondiger te 
wassen.

eweldig en sociaal
Wat later werd er in de 

slaapkamer 
van 
mijn 
ou-
ders 

een 
wastafel ge nstal-

leerd. Daar hebben we maar 
even plezier van gehad. Want die 
slaapkamer werd weldra weer omge-
bouwd tot eetkamer. odat er om de 

wastafel een gordijntje kwam. Want 
het was natuurlijk wel een beetje raar, 

zo’n wastafel in 
de eetkamer. Toen 
moest iedereen 
zich toch weer 
in de keuken 
wassen. Totdat 
er in 195  een 
diepe gangkast 
werd inricht als 
badkamer. Met 

douche. Een dou-
che  Dat was een geweldige lu e. Het 
warme water kwam uit een geijser. 
Twee keer in de week mocht ik onder 
de douche. Het was zo leuk dat je er 
vanzelf van ging zingen. it volle 
borst. Tegenwoordig valt er niks meer 
te zingen onder de douche. e kan zo 
vaak onder de douche als je maar wil. 
Desnoods twee keer per dag. Of je 
zit uren in het bad. Maar zingen, ho 
maar. Ook niks geen witte puntzakjes 
meer voor je haar. Er staat nu gewoon 
een prullenmand in de badkamer. 
Want wat hebben we tegenwoordig 
een klerenzooi in de badkamer. Lege 
shampoo  essen. Vieze wattenstaaf-
jes. Lege potjes creme. ebruikte 
contactlenzen. Scheermesjes. Lege 
tubes. Lege okselspra bussen. 

Kapotte neushaartondeuzes. En h r 
natuurlijk. Alleen al de prullenmand 
in de badkamer moet bij ons tegen-
woordig twee keer per week worden 
geleegd in de kliko. 

In de wasteil
Toen ik zo’n jaar of drie was, ging ik 
eens per week, meestal op zaterdag 
na het eten, in de wasteil. Dat is 
natuurlijk hét klassieke voorbeeld 
van nostalgie. En er is al veel over 
geschreven. Maar ik sta er hier toch 
nog even bij stil. Al was het alleen 
maar uit waardering voor de moeite 
die mijn ouders moesten doen. Het 
ging zo  de ovaalvormige, verzinkte 
teil, die ook voor het wassen van 
de kleren werd gebruikt, werd door 
mijn moeder in de keuken gevuld 
met warm water. Met de kennis van 
nu staat me bij, dat er zeker wel 
twintig liter in ging. Als het niet meer 
was. Bij het vullen moest de teil 
gedeeltelijk op het aanrecht staan en 
gedeeltelijk in de gootsteen. Anders 
kwam de straal water uit de kraan er-
naast. Daarna moest die teil ’s winters 
vanuit de keuken helemaal naar de 
kamer worden gesjouwd. Dat deed 
mijn vader dan meestal. In de kamer 
was het warm. Want daar stond de 

kolenkachel. Als de teil daar eenmaal 
stond te dampen, trok ik mijn kleren 
uit en deed eerst een hand in het 
water om te voelen of de temperatuur 
wel naar behoren was. Vaag staat 
me nog bij dat, eenmaal in bad, een 
scala aan tegenstrijdige belangen 
werd uitgevochten. Kleine jongetjes 
vinden het namelijk niet prettig dat er 
met waslapjes in ogen, oren, navels, 
poepgaatjes, oksels en kietelige ruim-
tes tussen de tenen wordt gewurmd 
en geurmd. En zeker niet als zo’n 
waslapje ook nog eens is voorzien 
van een soort zeep dat, eenmaal op 
en in het lichaam beland, buitenge-
woon begint te prikken en te steken 
Sunlight . Het enige waarmee ik 

me dan teweer kon stellen was enig 
lichamelijk misbaar dat dreigde uit te 
monden in meer water n st dan in 
de teil. Dat leidde indertijd dikwijls 
tot een compromis  het haar behoefde 
dan maar eens in de veertien dagen te 
worden gewassen. En ook het overige 
boenen werd via een soort poldermo-
del beslecht.
Ook gevochten met uw ouders in het 
bad? 
Mail het naar  
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

- ens per week in de wasteil -

- eclamebord ansen en ilanus -

- Haarvanger 
met schildpadmotief -
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Sudoku A                                Sudoku                                  Sudoku 

2 8
3 2 4 5

7 8 9
5 2 7

4 5
2 3 6 7 4
6 1

7 6
9 3

8 1 5 6 9
6 5 8

3 4
1 6 7
5 6

1 8 2
2 6

1 3 5
2 9 3 7 1

2 8 6
9 5 7

3 7
3 1 8

8 5 3
1 2

6 4 9
9 4 5 7

5 2 7

6 8 2
2 9 5

2 3
2 7 9 4

8 3
5 1 2 6

5 8
1 7 6
4 3 9

Sudoku D                                

Sudo u s  oo  voor eginners    

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.

Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘ ’; in B ook 
een ‘ ’ in C een ‘8’ en in D een ‘2’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt  - -8-2.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 8 van 
17 april  presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
woensdag 25 april de tijd kreeg. De 
complete reeks die werd gezocht 
luidde  1-6- -1. 
We trokken wederom vijf prijswin-
naars, die allen het prachrtige boek 

Eerst apels zien  van Casper 
Postmaa krijgen opgestuurd - met 
het verhaal over Blonde Doll .

E. van der Ende, te Rijswijk
B.H.A. Cense, te Rijswijk
H. .C.M. Toussaint, te Den Haag
D. Wenting, te Den Haag
P. de Bruin, te aaldwijk

Inzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
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

oensdag 9 mei

Stuur naar
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 9
Postbus 260 6
2502 A Den Haag

Of stuur uw oplossing 
per e-mail naar

u el deoud-hagenaar.nl

Op verzoek zijn de opgaves nog een keertje wat eenvoudiger ditmaal.  moet weer op zoek naar de cijfers in 
de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die 
daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. Ook dit keer zijn er vijf prijzen beschikbaar.

Stuur naar

The Fairy 
   Queen

Sopraan Annemieke Rademaker

Tenor Ard Verkerke

Bas Jan Douwes

Dirigent Koos van Beurden

Zangvereniging en orkest Vivace
presenteren

Henry Purcell’s

Wanneer Vrijdag 11 mei as. om 20.30 uur  Waar Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20-22, 2636 AX  Schipluiden 

Entree € 15,00 p.p. Kaarten Verkrijgbaar bij koorleden, Dio Vitaal en op www.zangverenigingvivace.nl 

Diner arrangement Informatie en bestellen op www.ophodenpijl.nl, kosten € 55,00 p.p.
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SUPERVOORDELIGE BUSREIZEN

SINGLE REIS ZWARTE WOUD 
EN VOGEZEN
Geniet van de prachtige natuur 

van het Zwarte Woud. Maak een 

tocht over de Route des Vins, 

bezoek het kasteel van Haut 

Koenigsbourg in Frankrijk 

en sluit deze busreis af in 

het prachtige Colmar.

8 daagse busreis 

vertrek op 

1 juni, 20 juli

Hoogtepunten:
l Bezoek steden Schaff-
 hausen en Freiburg
l Bezoek kuuroord 
 Todtmoos
l Tocht over 
 Route des Vins 
l Bezoek kasteel Haut  
 Koenigsbourg
l Bezoek steden 

 Gérardmer en Colmar
l Boottocht Titisee en  
 Feldberg

Inclusief:
l 7 hotelovernachtingen
l 7x ontbijtbuffet 
l 7x diner

 

l Begeleiding door uw  
 chauffeur, tevens 
 reisleider
l Vervoer per GRATIS  
 Comfort Class touringcar

en sluit deze busreis af in 
vanaf 

469,-

BOEKINGSCODE: 4418

BOEKINGSCODE: 4418

BOEKINGSCODE: 4418

BOEKINGSCODE: 4418

BOEKINGSCODE: 4418

ALTMÜHLTAL

LAKE DISTRICT, YORKSHIRE EN LONDEN

MEER VAN GENÈVE, CHÂTEL

SALZBURGERLAND EN ANNABERG

5 daagse busreis

Vertrek op:  4 juni, 

1 oktober

8 daagse busreis

Vertrek op: 1, 29 juni, 

3, 24 aug., 21 sept.

8 daagse busreis

Vertrek op: 1 juni, 

14 september

10 daagse busreis

Vertrek op: 4 juni, 16 

juli, 13 aug., 10 sept.

vanaf

264,-

vanaf

499,-

vanaf

397,-

vanaf

549,-

Reserveren? Bel 0529-46 96 67

of kijk op www.effeweg.nl

Prijzen zijn vanaf, per persoon en inclusief brandstoftoeslag.

Exclusief €18 reserveringskosten per boeking.

GRATIS BROCHURE 2012
JA, ik ontvang graag de nieuwe brochure

 Stedenreizen       Excursiereizen       Fietsreizen

Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, Antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

Naam Dhr / Mevr.

Adres

Postcode      Plaats

Telefoon

E-mail 4416

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

GEEN 1-PERSOONS-

KAMER TOESLAG!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

IN JUNI 
GEGARANDEERD VERTREK!

Lentekriebels?
Wij staan voor u klaar!

De medewerkers van Schroeder Dienstenwinkel staan ook dít voorjaar weer klaar om uw tuin piekfijn in orde te maken!

Bovendien ontvangt u als welkomstgeschenk gratis de Dienstenwinkel Vaste Klantenkaart ter waarde van €35, waarmee u een 

jaar lang verzekerd bent van aantrekkelijke kortingen op alle diensten*. 

De Dienstenwinkel levert kwaliteit tegen een lage prijs!

Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 360 14 65 of stuur een email naar dienstenwinkel@schroeder.nl.

*Aanbieding geldig voor de eerste 100 aanmeldingen.

De Dienstenwinkel is gespecialiseerd in het opknappen en 

onderhouden van woningen. 

Verrichte werkzaamheden zijn: schilderen, witten, behangen, kleine 

klussen en klein tuinonderhoud. 

Een kleine klus is bijvoorbeeld het repareren van een lekkende kraan, 

een deur die klemt of een lamp die stuk is.


