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In de goede tijd verkochten Jan en Lenie van der Helm 15.000 liter per week

Opkomst en ondergang van de melkboer
De jaren ‘60 en ‘70
waren uiterst lucratief
voor de melkventers,
maar de opkomst van
de koelkast en het
loslaten van de vaste
melkprijs vermoordden de melkhandel.
De 800 melkzaken die
Den Haag eens bezat,
zouden in de loop van
40 jaar nagenoeg allemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Er
kwamen onpersoonlijke supermarkten voor
in de plaats. Op de pof
kopen in de buurtwinkel op de hoek was er
niet meer bij.
Jan (67) en Lenie (76) van der Helm kunnen uit ervaring praten over de mooie tijden
die ze hebben meegemaakt in de melkbranche. Hij langs de weg in zijn melkwijk
in het Zeeheldenkwartier en zij achter de
toonbank in de winkel aan de Veenkade. Ze
zijn broer en zus die in het ouderlijke huis
zijn achtergebleven. Tot voor kort was ook
broer Cock nog actief, doch die is enkele
jaren geleden overleden. Hij was tot 2004
nog te vinden in de straten van het Zeeheldenkwartier, maar ook aan het Slijkeinde
bezocht hij nog enkele klanten. Daarna viel
het doek en werd er een punt gezet achter
het avontuur dat hun ouders in 1938 begon.
Zij kwamen vanuit Rijswijk naar de Veenkade en hadden zelf nog koeien. Verse melk
van de eigen koeien, dat was een lekkernij

Sanering van 1961
In 1940 werd de verkoop van melk, die
rechtstreeks van de boer vandaan kwam,
verboden. De melk moest eerst naar de fabriek om gepasteuriseerd te worden, zodat
hij langer houdbaar bleef en de schadelijke
bacteriën werden vernietigd. De melkboer
kwam dagelijks aan huis met zijn verse
melk en zijn klanten zaten aanvankelijk
over heel Den Haag verspreid. Pas in 1961
zou er een grote sanering komen, waarbij
iedere melkboer zijn eigen wijk kreeg, dat
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- Pure nostalgie. De winkel aan de Veenkade / Helmerstraat werd gerund door Lenie, terwijl Jan verantwoordelijk was voor de aan huis bezorging.
In de toptijd gingen daar vijf gemotoriseerde melkwagentjes voor door de stad die je al van verre hoorde aankomen. -

- Melkboer Jan van der Helm. -

dichtbij zijn winkel was gelegen. Het was
niet direct een vetpot, want de melkboer
verkocht echt alleen melk en melkproducten. Er moesten heel wat liters melk en
plakjes kaas worden verkocht om het gezin
Van der Helm te voeden. Ja, het leven op
straat langs de deur was prachtig, weet
Jan zich te herinneren. De huisvrouwen
waren thuis en ze gaven je een pan om de
melk in te tappen. Je wist zo’n beetje wat
de klanten hebben moesten. In veel straten
had je de klanten deur aan deur. Iedereen
had immers melk nodig en losse melk was
aanzienlijk goedkoper dan flessen die je
ook in de -toen nog- schaarse supermarkten
kon krijgen. Op het hoogtepunt verkocht de
melkhandel aan de Veenkade 15.000 liter
in de week, die met vijf karretjes naar de
klanten werd gebracht. Eenvoudige maar
doeltreffende karretjes die je al van verre
hoorde aankomen. Gezelligheid op straat,
sociale controle, maar ook armoede van
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mensen die geen geld hadden om te betalen.
Vader had zijn weekgeld opgedronken en
vrouw en kinderen hadden het nakijken.
“Het was zeker niet allemaal rozengeur en
zonneschijn”, weet Jan te melden! Maar die
keer dat een bejaarde man op de Veenkade
niet opendeed, kan Jan zich nog goed
heugen. De man verzorgde zijn invalide
vrouw en nam iedere dag een liter melk.
Toen de deur op zijn gebel eens niet openging, waarschuwde hij de politie, die hij
overigens met veel moeite kon overtuigen
om polshoogte te gaan nemen. Wat Jan
vermoedde was waar. De man lag dood in
de keuken en de invalide vrouw wachtte
radeloos op hulp. Dat zijn die momenten
die je eeuwig bijblijven

Nieuwe producten
Ondertussen stond Lenie met haar moeder
en enkele zussen in de winkel. Als oudste
dochter raakte ze vergroeid met de winkel
en de buurt. Wat was het heerlijk om de
etalage te versieren met de Kerst en de
Paas. Het zag er zo gezellig uit en door de
opkomst van nieuwe producten werden er
steeds meer artikelen verkocht. Denk eens
aan de limonade. Op een fles Exota werd
20 cent verdiend, dat was meer dan op de
melk! Het waren de tijden van de wederopbouw. Bouwvakkers namen melk mee
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te laten glijden. En wat verdiende je daar nu
op? Ongeveer een dubbeltje.

Toen kwam de koelkast

- Melkwagentjes van Van der Helm. -

naar hun werk en in de zomer karnemelk,
wat dorstlessender was. De zuivelwinkel
was een baken in de buurt, die toentertijd
een gezellige volksbuurt was met spelende
kinderen op straat en touwtjes uit de brievenbus. Een leven van ‘ons kent ons’ en
ook ‘ons met ons’. In de winkel hoorde je
de laatste nieuwtjes, maar Lenie hoedde
zich ervoor om aan het roddelcircuit mee te
doen. Dat was soms een opgave, vooral als
je wist dat buren ruzie hadden met elkaar
en dan tegelijk in de winkel stonden. Ook
al was het hard werken, Lenie deed het met
plezier. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds
laat. In de vroege ochtend werd de melk
gebracht door de fabriek en dan was het oppassen dat er niets werd gestolen. Eenmaal
hebben ze een krantenbezorger betrapt die
in zijn brede krantentassen de nodige zuivel
had opgeborgen. Ja, ook toen maakte je al
van alles mee. Ook een pakje sigaretten was
een gewild artikel om onbetaald in de zak
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En toen kwam de koelkast, werd de vaste
melkprijs losgelaten en kreeg de melk als
volksdrank nummer 1 steeds meer concurrentie van de limonades. Deze drie redenen
waren er de oorzaak van dat de melkzaken
hun hoofd niet boven water konden houden.
De supermarkten gebruikten de melk als
lokkertje, waar ze niet op hoefden te verdienen. Zelfs een dubbeltje verlies vonden ze
prima, als stuntprijs om klanten te trekken.
Daar kon de melkboer slechts met lede
ogen naar kijken. Hij delfde het onderspit.
De beste klanten zag je het eerst vertrekken
en wat overbleef waren kleine klantjes zoals bejaarden. Aan de deur kwamen smoesjes als “we zijn aan het lijnen” als excuus
voor minder melkafname. Ja, vindingrijk
in smoesjes is de Nederlandse samenleving
te over. Daarbij kwam nog het verschijnsel van de werkende vrouw dat ook steeds
meer zijn intrede deed. De deuren bleven
dicht voor de bellende melkboer. Het einde
van de gezellige straathandel was in zicht.
Er brak een andere tijd aan.
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O OE JES EN
alerie odern
Ook voor mij waren de sixties dolle
jaren, maar we moesten natuurlijk wel
werken. Een van mijn eerste banen
was bij een groot winkelcentrum
in Rijswijk, In de Bogaard. Namelijk Galerie Modern. In het midden
was de discobar en voor de opening
draaide deze verkoopster, altijd
Sheila, van Tomm Roe. Mooi klonk
dat in die lege zaak. Met haar ging ik
vaak ‘s avonds naar huis. Ik woonde
in de Kerklaan, zij op de Sir Winston
Churchilllaan, om de hoek. Aan het
eind van de jaren ‘60 is het gehele bedrijf over genomen door de Bijenkorf,
en later een supermarkt geworden.
Ik denk dat 15 jaar geleden alles is
gesloopt, niets is er meer van terug te
vinden. Misschien heeft iemand nog
foto’s, of lezen oud medewerkers dit.
Maar vooral ben ik opzoek naar Ineke
Pool mijn discoheld op de mob lette!

Paul Hallegraeff

Leiden
mh lleg e @ziggo.nl
---------------------------------------------oosje Sanders
Ik ben op zoek naar Roosje Sanders.
Zij woonde in 1940 41 op de hoek
van de Anna van Saxenstraat en de
Adelheidstraat, waar haar vader een
fotozaak had. Ik zat naast haar in de
1ste klas van de Lagere School aan
de Anna van Buurenstraat. Gezien
haar Joodse afkomst is het natuurlijk
mogelijk dat zij niet meer in leven is,
maar dat zou ik dan ook graag willen
weten.
De tweede persoon, die ik zoek is
Harr Huisman, hij woonde in de
Amalia van Solmsstraat vlak bij de
Schenkkade. Ik zat bij hem op de
Lagere School in de 4de klas aan de
Amalia van Solmsstraat. Zijn vader
werkte bij de brandweer. Beiden zullen nu ongeveer 80 jaar zijn.

IE EN

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.

ormosa en de am l e am ng
Dankzij de ingezonden brief van oos de oning en het naschrift van rans Ho nck van
apendrecht in de Oud Hagenaar van 17 april kwamen vele herinneringen naar boven. Het
verhaal over de tearoom ormosa gaat in ieder geval terug tot de jaren twintig. De heer
Laming, misschien samen met z n schoonvader, de heer ilton, van de scheepswerf ilton, was
de eigenaar van de tearoom ormosa, toen gevestigd in de enestraat. ls je van de roenmarkt
kwam, lag het aan de rechterkant. Ook bezat hij het pand ernaast, het it Theater.
Mijn moeder was in de jaren twintig zeven jaar lang gouvernante
bij de familie Laming en toen het
restaurant moest worden ingericht
vroeg mevrouw Laming aan mijn
moeder haar te helpen bij het
uitkiezen van bekleding voor de
stoeltjes. De gebloemde stof is nog
te zien op de foto bij de brief van
Roos de Koning. Het Cit theater
was een bioscoop en de familie
Laming had daar een loge voor eigen gebruik. Zo kwam het dat mijn
moeder jarenlang op donderdagavond, samen met haar verloofde,
(later mijn vader) met een pasje
naar de bioscoop kon gaan.
Thee complet
Na de oorlog kwamen we graag
bij Formosa voor een kopje thee of
koffie. Maar voor een heel speciale
gelegenheid bestelden we een ‘thee
complet’, prachtig geserveerd op
een zilveren standaard met drie
verdiepingen vol verrukkelijkheden. Zo t pisch Engels! Ook kozen
we soms een huzarensalade, met
sneetjes witbrood en handgedraaide
boterballetjes of de verrukkelijke
flensjes met suiker. Ook toen was
er iemand die voor de sigaren zorgde, beschreven door Frans Ho nck
als een kalend mannetje. Wij
kenden hem echter al in z’n jonge
jaren, toen hij nog haar had. Wel

Jan Heijnen

50 koor en repeteren op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur in de
Aaltje Noordewierstraat 199.

HagaSonare
Na een mooi voorjaarsconcert is het
Gemengd koor HagaSonare met veel
enthousiasme
begonnen met de repetities voor het
concert op 16 december. Om u te
laten kennismaken met ons koor is op
dinsdag 5 juni een open repetitie. Alle
stemsoorten zijn welkom en vooral
de heren nodigen wij uit. Wij zijn een

Mw. E.C. van Oijen

olo on

nelie@ziggo.nl
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070 3237329
e.oi en@ l ne .nl
---------------------------------------------r. alentijnstraat e.o.
Tot en met 1943 heb ik gewoond in
de Francois Valentijnstraat. Ik ben op
zoek naar personen die met mij op
de Kleuterschool Vlietstraat hebben

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

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl
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- Hierbij een foto uit
waarop onze do hter inmiddels de kinderstoel is ontgroeid,
maar nog wel zo n lekker ijsje lust, net als rans Ho n k -

klein van stuk en zijn naam was
meneer Mulder. Daar stond hij in
de wat kleine ingang van Formosa,
altijd klaar om jassen aan te nemen
en de klanten heel behulpzaam
weer in hun jassen te helpen. Dat
gaf hem soms problemen wanneer het ging om bijvoorbeeld de
enorme figuur van minister Luns,
die een regelmatige klant was.
leine meid
Het speet ons enorm toen Formosa
verhuisde. Het intieme karakter was
er niet meer op het nieuwe adres.
Maar we bleven er komen. Terug in

gezeten van 1936 t m 1939. Dus
voor het bombardement. Ik zoek ook
oud-leerlingen die tussen 1939 t m
1944 op de Lagere school Wilhelmina
van Pruissenstraat 49 hebben gezeten.
Mogelijk zijn ook de dochters nog te
vinden van Ome Jan van de Akker,
de kolenboer wiens zoon trouwens
een bekend couturier in Amerika is
geworden.

Frans van Horssen

.ho ssen@u m il.nl

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

Nederland voor de eerste verjaardag van onze dochter, gingen we
naar Formosa. Daar, behulpzaam
als altijd, kwam meneer Mulder
met een antieke houten kinderstoel voor haar aan. Zo begon een
vriendschap tussen die twee. Zij
noemde hem “ meneertje Mulder”
en hij noemde haar “m’n lieve
kleine meid”. Ze correspondeerden
zelfs een poosje met elkaar.

Drude Connel

Minderman

Schotland
u e onnel @ in e ne . om

ratis musical
De mensen rondom de Valkenboskerk gaan een musical uitvoeren. Het
wordt alweer de vijfde, met de titel
‘Weg van Mensen’. Wat hebben een
wegenbedrijf, een verzorgingstehuis,
een opa en zijn kleindochter, een
verloren zoon, een Rooms meisje
en een Romeinse soldaat met elkaar
te maken? Deze musical voor alle
leeftijden maakt het duidelijk, in een
laagdrempelig eigentijds verhaal over
generaties en kiezen in het leven. De
musical wordt op zaterdag 16 juni om

dverteren 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 Oudtrechter (oplage 55.000). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

20.00 uur uitgevoerd in de Valkenboskerk aan de Loosduinsekade 359,
hoek Zuiderparklaan. Tram 2 stopt
voor de deur.
Zie ook op www.valkenboskerk.nl

Peter Willemse

il o@ sem .nl
---------------------------------------------Oom als rechercheur
In mijn kinderjaren, zo rond 1950
vertelde mijn moeder dikwijls, vol
trots, over haar oom die als recercheur
bij de Haagse politie werkte. Volgens
haar verhalen moet hij een bijzonder
goed speurder zijn geweest die ook na
zijn pensionering nog dikwijls zaken
wist op te lossen. Maar waaruit die
zaken bestonden werd nooit verteld.
Daarom mijn vraag wie weet wat
die recercheur Hannes Noppe of
Noppen voor bijzondere zaken heeft
behandeld en of opgelost.Toen ik
een jaar of tien was, omstreeks 1955
ben ik eens met m’n moeder naar
een huwelijksdienst geweest van zijn
dochter Hannie in een, voor die tijd,
vrij modern kerkgebouw in den Haag.
Misschien is er een lezer die mij over
deze dingen meer weet te vertellen.

Henk Brussee

hen . ussee@gm il. om
---------------------------------------------e nie J
Vorige maand heb ik in deze rubriek
mij afgevraagd hoeveel oud AJC uit
de jaren vlak na de 2e wereldoorlog nog in leven zijn. Overstelpend
was de reactie. Vele herinneringen
kwamen naar boven uit deze bewogen
tijd. Ongeveer 20 oud leden hebben
gereageerd en ik denk dat er toch
nog meerdere zijn in Den Haag en
omgeving. De wens is geuit om toch
nog eens een re nie te organiseren
voor de oud leden die inmiddels rond
de 80 jaren zijn. De gedachte gaat uit
om dit op Solleveld te doen. Dat wil
ik gaan proberen, maar mij ontbreekt
de adressen, de telefoonnummers en
of de e mail adressen. Vandaar wil
ik nogmaals een beroep op u doen
om wederom contact met mij op te
nemen, en ook de oud leden die nog
niet gereageerd hebben.

Dick Koning

Zambezilaan 39
2622 LH Delft
Telefoon 015 2612515

i

oning@ho m il. om

De Oud-Hagenaar op internet
Website www.deoud-hagenaar.nl
Facebook www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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DOfans.nl wil herinnering aan uiderpark levend houden

edt de kassa

s es sponsor een baksteen

DOfans.nl zet zich al sinds 007 in voor het behoud van de twee oude kassahuisjes in het
uiderpark bij de ingang van het voormalige DO
Den Haag stadion. De huisjes kunnen niet
blijven staan en moeten deze zomer verdwijnen. De bedoeling is om er tenminste eentje netjes
af te breken en weer op te bouwen bij het nieuwe ocera stadion van DO in het orepark, wellicht in combinatie met de plannen voor een DO-museum.
Het is er de fans om te doen om de
herinnering levend te houden aan de 85
jaar dat ADO in het Zuiderpark heeft
gespeeld en er aan de loketten van de
huisjes vele miljoenen kaartjes voor

thuiswedstrijden werden verkocht.
Het initiatief lijkt succes te kunnen
hebben en heeft de s mpathie van de
gemeente, politieke partijen, de club,
de technische staf en de supporters,

- raf ti met ad Mansveld op de wand met loketten re hts bij de oude
hoofdingang in het uiderpark oto HvP . -

aldus ADOfans.nl
Duidelijk is inmiddels
dat e.e.a. technisch ook
haalbaar is en er zijn al
bedrijven die gratis hun
diensten hebben aangeboden om het project
- Het eerste kassahuisje in het uiderpark oto HvP te doen slagen. En de
Gemeente Den Haag
eedoen
- Het tweede kassahuisje oto HvP - Waarbij iedere parheeft zelfs al toegezegd
ticuliere of bedrijfsWie wil meedoen kan 7,50 of een
om het feitelijke transport voor z’n
sponsor zijn geld gegarandeerd terug
veelvoud daarvan overmaken op
rekening te nemen.
krijgt als het benodigde bedrag niet bij
gironummer 4541768 t.n.v. ADOfans
elkaar komt. Als tegenprestatie worden
Media Productions, o.v.v. “sponsoring
de sponsors vermeld op de website
baksteen kassahuisjes”. Zet er ook bij
€ 7,50 per baksteen
www.adofans.nl en wie 50 bakstenen
met welke naam u op de website wil
Ondanks alle toegezegde steun is er
(
375)
of
meer
sponsort
krijgt
twee
worden vermeld.
nog een bedrag van 40.000 tekort om
maanden lang advertentieruimte op de
Bedrijven die nadere informatie willen
het project te kunnen uitvoeren. Dat
site aangeboden. Vanaf 25 stenen wordt
of bijvoorbeeld een idee hebben voor
geld zou er op 1 juli a.s. moeten zijn
uw naam (en logo) bovendien later op
een alternatieve vorm van sponsoring,
om te voorkomen dat de kassahuisjes
een sponsorbord vermeld bij de inmidkunnen het beste contact opnemen per
onder sloophamer gaan. ADOfans.
dels heropgebouwde kassahuisjes bij
e-mail via adofans hotmail.com
nl probeert nu dat geld bij elkaar
het stadion in Forepark. Bedrijven kunte krijgen door de in totaal (geteld)
nen trouwens een keurige BTW-bon
5.500 bakstenen van beide huisjes te
Cor van Welbergen
tegemoet zien.
laten sponsoren voor 7,50 per stuk.
o
i @zonne .nl

rote zomermanifestatie op vijf locaties in de stad

lder saa sra ls n en aag

an juni t m
september 01 vindt de zomermanifestatie Isaac Isra ls in Den Haag plaats. erspreid over vijf locaties tonen
verschillende tentoonstellingen het Den Haag en Scheveningen van eind 19de en begin 0ste eeuw door de ogen van de bekende
kunstenaar Isaac Isra ls 1865 19 4 .
De vier deelnemende musea Haags
Historisch Museum, Muzee Scheveningen, Louis Couperus Museum,
Panorama Mesdag brengen voor
deze tentoonstellingen een groot aantal
schilderijen en a uarellen bijeen,
terwijl het Haags Gemeentearchief
onder meer foto’s toont. Elke instelling brengt een eigen thema voor het
voetlicht. Vele werken zijn afkomstig
uit particuliere verzamelingen en waren
nooit in deze samenstelling te zien.

Inspiratiebron
Den Haag en Scheveningen waren voor
Isaac Israëls een bron van inspiratie.
De stad breidde zich uit, de industrie
bloeide, het theaterleven bruiste en
tegelijkertijd was Scheveningen d
mondaine badplaats van Europa. Alledaagse onderwerpen als wandelende en
winkelende mensen in Haagse straten,
flanerende dames op de boulevard in
Scheveningen en ezeltje rijden op het
strand verbeeldt de kunstenaar op een

Meneer Bennik

spontane en lichte manier.
Het Haags Historisch Museum toont
circa 55 werken van het Haagse stadsen uitgaansleven. Muzee belicht Isaac
Israëls en het mondaine Scheveningen
het Louis Couperus Museum toont portretten uit de kring rond Isaac Israëls
en Louis Couperus, terwijl Panorama
Mesdag in Isaac Israëls schilder van
vrouwen, de fascinatie van de schilder
voor het vrouwelijk schoon laat zien.
Het Haags Gemeentearchief toont naast

bijzondere foto’s en lmfragmenten
van het Den Haag van Isaac Israëls,
ook andere collectieonderdelen zoals
het handschrift van de kunstenaar.
ooi boek
Bij de zomermanifestatie verschijnt
een rijk ge llustreerd boek van auteur
en initiatiefnemer van het project
Willemien de Vlieger-Moll ( 24,95
uitgeverij THOTH). Partner is het
RKD (Rijksbureau voor Kunsthistori-

- Het oordeinde in Den Haag,
zoals door Isra ls ges hilderd in
uit parti uliere verzameling -

sche Documentatie) dat via internet de
kunstwerken voor een breed publiek
toegankelijk zal maken.
Voor meer informatie zie
www.i rael indenhaag.nl
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TE HUUR! DORDOGNE bed & breakfast
2 persoons- en een 3-persoonskamer met ontbijt

In
In een
een vriendelijk,
vriendelijk, landelijk
landelijk dorpje
dorpje ligt
ligt deze
deze mooi
mooi verbouwde
verbouwde boerderij
boerderij
met
met zwembad.
zwembad.
deaal
deaal voor
voor natuurliefhebbers.
natuurliefhebbers.
Wandelen,
Wandelen, fietsen,
fietsen, golfen,
golfen,
paardrijden,
paardrijden, kanoën,
kanoën,
alles
alles kan
kan in
in de
de directe
directe omgeving.
omgeving.
De
De kamers
kamers liggen
liggen op
op
de
de eerste
eerste etage(geen
etage(geen lift).
lift).

Gezamenlijke badkamer,
badkamer, eigen
eigen zitje.
zitje.
Gezamenlijke
Ook het
het gebruik
gebruik van
van WIFI
WIFI behoort
behoort
Ook
tot de
de mogelijkheden.
mogelijkheden.
tot
Minimum verblijfsperiode
verblijfsperiode
Minimum
2 nachten.
nachten. Niet
Niet geschikt
geschikt voor
voor
2
personen onder
onder de
de 16
16 jaar.
jaar.
personen

AANBIEDING

speciaal voor de lezers van

€ 25,p.p.p.n.
p.p.p.n. inclusief
inclusief ontbijt!!
ontbijt!!

Informatie:
Informatie: Annerieke
Annerieke van
van Dis,
Dis, Tel.:0031638134979
Tel.:0031638134979 (Ned.Eng.Frans)
(Ned.Eng.Frans)
Zie
Zie ook:
ook: www.gites.nl
www.gites.nl tehuur
tehuur a
a uitane
uitane dordogne
dordogne bed-and-breakfast
bed-and-breakfast 5
5 5
5

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
€ 2,50 korting op de CD (normale prijs € 10)
van de muziektheatervoorstelling Hou ik jou.
De bon kunt u inleveren op de avonden van de
voorstelling: 22, 23 of 30 juni in Theater De Regentes.
Kijk op www.in-cognatio.nl voor een link naar een clip van de voorstelling en de kaartverkoop.

De
De Oud-Hagenaar
Oud-Hagenaar -- Krant
Krant voor
voor de
de 50-plusser
50-plusser
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‘ an nieuwe kleren hield ik wel, maar niet van schoolkleding

llemaal de el de as met
t ee r en l ssen en knopen
Het is een gure winterdag begin jaren 60 en de Etna kachel is gevuld met eierkolen en brandt
heerlijk. e waren pas verhuisd van de oningstraat 9, dat oningslaantje werd genoemd,
naar de Stieltjesstaat. Het is een speciale dag, we moeten ons vandaag goed wassen en krijgen
schoon sokken en ondergoed aan.

Mijn broertje Tonnie moet nog onhad ik in feeststemming moeten zijn,
derhanden genomen worden. Nou dat
want ik krijg nieuwe kleren en schoebelooft wat. Daar heeft mijn moeder
nen. Maar het is schoolkleding en dat
haar handen aan vol. Ik kijk naar het
geeft mij een misselijk gevoel.
spektakel wat zich nu afspeelt in de
Normaal vind ik het leuk nieuwe
legergroen geverfde keuken. Mama
kleding, maar dan wel van C A
staat Tonnie’s gezicht en nek te wasals de kinderbijslag binnen is. Maar
sen met palmolive zeep, het water
papa loopt in de steun en dan krijg
komt ijskoud uit de kraan, want een
je ook geen kinderbijslag. Bij C A
geiser hebben wij niet. Zij schreeuwt
hangen rekken vol van verschillende
en trekt hem aan zijn arm “kom hier
maten met de zelfde jurkjes. Tussen
en sta stil met die begroeide nek van
de rekken staan de verkoopsters om
je, ik wil geen kat laaie.” Tonnie die
eventueel te helpen en te zorgen dat
een bloedhekel aan water heeft gilt
alles weer netjes in het rek terug
au, au, au! Maar mama trekt zich er
gehangen wordt. Ik vergeet nooit het
niets van aan en gaat rustig
prachtige gebloemde zomerverder met boenen.
jurkje wat ik eens mocht
Kamt daarna zijn
uitzoeken. Dat stond
haren en hij ziet
mij zo leuk, mama
eruit als een
had die zaterdaggoudhaantje.
avond nog stukjes
Mijn moeder
laken in mijn haar
staat nu haar
gedraaid. Pavaeigen haar
jotjes noemde
te kammen
mama ze. Die
en kijkt in het
zondag zagen
stukje spiegel dat
mijn zusje
nog net in het plastic
Astrid en ik eruit
randje blijft hangen aan
als prinsesjes, jammer
de keukenmuur. “Zo we
genoeg is de foto die van
- roertje Vinn zijn klaar, doen jullie je
mij gemaakt is zoek geraakt.
jassen aan,” roept ze. “O, ik moet nog
Enge jas
even een briefje voor de bakker en de
We stappen uit bij het Rijswijkseplein
melkhengst neerleggen”.
en lopen richting Gouwestraat 66.
Niet naar
We worden al verwacht daar. Er zijn
Eenmaal buiten merk ik pas hoe
nog meer moeders met kindekoud het is. “Gaan we met
ren. Ik zie dat we allemaal
de tram mam,” vraag
dezelfde donkerblauwe
ik? “Heen wel, maar
of zwarte jas krijgen
terug moeten we
met twee rijen lussen
lopen, want ik
en knopen, die
heb geen geld
zowel door een
genoeg.” Zo
jongen of meisje
gaan we op weg,
gedragen kunnen
als de kloek met
worden. Een
haar kuikens. We
duffelcoat heet
lopen richting Padat. “Zo meisje,”
rallelweg om op tram
hoor ik tegen mij
12 te stappen. Normaal
zeggen “deze maat
zal jou wel passen.”
- roertje onnie Met afgrijzen pas
ik de jas aan. Brr
wat een enge jas,
hij voelt ruw in
mijn nek. Maar
ook wel lekker
warm. Het is
precies mijn
maat, ik kijk met
een gevoel van
verlegenheid
en vernedering
- akker Hus naar mijn

- ouwestraat, hoek Pletterijstraat -

pas eens aan, hoor ik dat
mens ineens zeggen.” Ik
trek ze aan, hopend dat ze
niet passen. Maar ze passen wel, wat een ellende.
“Mooie schoenen h tut,
en zitten ze lekker” hoor
ik uit mama. “Het zijn net
jongensschoenen,” zeg ik
tegen haar. “Welnee, er
zitten toch geen veters in,
het is een meisjesinstap- Links mama met strid aan haar rok -

- alandstraat -

-Ik, ill -

moeder. Zij zegt “lekkere warme jas
h tut.” Mijn zusje Astrid en broertjes
Tonnie en Vinn zijn door het dolle.
Ach weten zij veel. Maar ik voel mij
rot. Nu kan iedereen door die kolere
jas zien dat het schoolkleding is. Ik
word weer uit gedachten geroepen.
“Zo meisje jij mag dit mooie rode
jurkje passen.” Ik trek mijn armoedige kleding traag uit waar iedereen
bij is, verschrikkelijk vind ik het. Het
is best een leuk jurkje, maar terwijl ik
het aantrek, voel ik het al precies. Net
zo’n kriebeljurk als de jurk die ik ooit
eens van een klasgenootje heb gekregen en draag. Mijn moeder maak de
rits achter dicht. “Die jurk kriebelt
mam.” Dat gaat wel over, hij staat je
toch leuk,” antwoord ze..
Jongensschoenen
Ik zie dat mijn zusje en broertjes
leuke schoenen krijgen, nou daar
verheug ik mij ook op. Ik laat weten
wat voor maat ik heb van schoen.
“Zo meisje pas jij deze leuke
schoenen maar eens.” Er wordt een
paar afzichtelijke bruine schoenen
onder mijn neus geduwd. Het lijken
jongensschoenen, moet ik die dragen
of zou het een vergissing zijn? “Nou

per.” “Nou het zijn toch net jongensschoenen, daar loop ik voor schut
mee,” zeg ik. Maar mama reageert al
niet meer op mij. Zij is druk doende
de kinderen weer uit te kleden en hun
ouwe lorren weer aan te trekken.
Alles wordt ingepakt en we gaan de
ijzige kou weer in. “We lopen door de
Scheldestraat en kijken of tante Wil
thuis,” zegt mama. “Dan vraag ik haar
of ze vijf cent te leen heeft voor de
tram want die kom ik net te kort.”
Om 5 cent
Tante Wil is een zuster van mijn
vader. Maar we hebben pech, want zij
is niet thuis. We hebben het verschrikkelijk koud, de nieuwe jassen zijn

ingepakt. Mama heeft medelijden
vanwege onze verkleumde gezichtjes. Op het Rijswijkseplein houdt
mama een netjes uitziende man aan
en vraagt aan hem of hij vijf cent
voor haar heeft. Maar het antwoord
is ‘nee’ en hij breekt nog net niet
zijn benen om weg te komen. Mijn
moeder hoor ik zachtjes allerlei
verwensingen uiten. Een vuile boef is
het die een hartvervetting zal krijgen.
Kleumend van de kou lopen wij
op de Parallelweg richting tunnel.
Als we straks de tunnel uit lopen
komen wij in de Calandstraat. En
ik hoor mama alweer zeggen “zo
we zijn weer in Nova Zembla!”
Want sinds wij in de Stieltjesstraat
wonen vindt zij het hier kouder
dan in Schilderswijk. De tocht
naar huis duurt lang we hebben
honger gekregen, maar eindelijk
zijn we thuis.”O de bakker en
melkhengst (zo word Piet de
melkboer genoemd door haar)
zijn al geweest.”
Het is lekker warm in de kamer,
en wat zijn we blij dat we weer
thuis zijn. Mama legt de pakken met
kleding in het slaapkamertje op bed
neer. “Zo,” zegt zij, “ik ga voor ons
eerst thee en brood maken.” Er is
alleen maar boterham met een beetje
suiker, de boter is keihard.
Zij schraapt steeds een beetje boter
eraf en smeert de verse boterhammen
ermee. “Ik niet zoveel boter erop
hoor mam,” zeg ik.
“Nee, erop en eraf,”antwoordt ze.
Even later zitten we met roodgloeiende koppies te genieten van onze
boterhammen met thee. De schoolkleding ben ik voor even vergeten,
maar niet voor de rest van mijn leven.

Will Hendriks van der Salm
ill

@ sem .nl

- Vlnr ilma en llen zusje
strid op ons Paasbest -
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De Jong
Damesmode

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

deoud-hagenaar.nl

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

Mode

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

Va art
A an de
H otel

.ho
www

telaa

ndev

aart.

die bij
u
past

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

nl

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

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

rijs!

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl, www.hotelaandevaart.nl
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op de gehele collectie
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actie is geldig van juni tot en met juli en van toepassing
op het gehele assortiment m u v a geprijsde artikelen en niet in
comnbinatie met andere acties

TE HUUR

de

Vlierboomstraat 483
2564 JE Den Haag
070-3254389

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

Haghesteyn

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceﬂat

Select Voyages
Ervaar het nieuwe riviercruisen

NU!

2e PERSOON
GRATIS!

Vertrek 30 juni

8-daagse Texel Cruise
Naar o.a. Texel en Harlingen

Vertrek 7 juli

10-daagse Neckar Cruise
Naar o.a. Mannheim en Heidelberg

Vitaal wonen samen met Staedion
Serviceﬂat Haghesteyn is vernieuwd! Deze serviceﬂat is bedoeld voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen én daarbij graag extra service en sociale contacten wenst.
Haghesteyn ligt in het Zeeheldenkwartier in Den Haag, een levendige wijk met veel winkelvoorzieningen. Ook ligt de serviceﬂat heel centraal ten opzichte van het centrum van
Den Haag en het strand. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.serviceﬂathaghesteyn.nl
of bezoek de serviceﬂat aan de Waldeck Pyrmontkade 800 in Den Haag.

www.serviceflathaghesteyn.nl

ms Switzerland II ★★★★
2-persoons hut Emeralddek • volpension
Badkamer met douche en toilet

Voor informatie en reserveringen

Bel 0481 - 45 16 15
info@select-voyages.nl

www.select-voyages.nl
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FAMILIEBERICHT
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A

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Korintiërs 13 – de liefde

i a
ia

25 augustus 195

roblemen door et s dat
van o ders ebt ge r d

mei 2012

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor mijn verdriet nu ik afscheid heb moeten nemen van mijn Rita

Het is altijd verdrietig als een dierbare overlijdt. aar nu de financi le crisis nog lang niet voorbij lijkt
te zijn, wordt ook het aanvaarden van een erfenis steeds droeviger.

Frank van Glabbeek

Correspondentieadres
Immortality uitvaartzorg
t.a.v. Frank van Glabbeek
Postbus 515, 2280 AM Rijswijk

Gezocht:

U moet om kunnen gaan met de computer.

l

Zzp-er of de bereidheid dit te worden.

Neem contact op met:

Irene Schaddelee-Pesch
Telefoon: 06-23700323
E-mail: info@is-acquisitie.com

ia pro essionele tele ine te
geen muurpro e tie

Kom gerust eens langs

Dia’s op DVD
0 0 per dia
John de Groot

Marcus Benjamins

Korting op grotere aantallen
inimum osten

0800 8192
0800 1292

10 00

oo voor over etten van negatieven video s
P s andre order- o assett et apes
raag vri li vend naar een o erte

www.yarden.nl

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

nie

Nooit te oud
voor vakantie

50 instel osten per spoel

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 werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

o is

1 50 per aangeleverde minuut en

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

Michaël Lentze

8mm Smalfilms op DVD

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

anvaarding
Het heeft dus zeker zin u door de notaris te laten
informeren over de mogelijkheid een nalatenschap bene ciair te aanvaarden. Een bene ciaire aanvaarding
zit tussen aanvaarding en verwerping in. aanvaardt
de erfenis in principe, maar verwerpt het als er meer
schulden dan bezittingen blijken te zijn. Het voordeel van deze
aanvaardingsvorm is dat uw eigen vermogen beschermd is.
Het nadeel is echter wel dat u pas aanspraak op de erfenis kunt
maken als alle schulden zijn voldaan. Het afwikkelen van een
bene ciair aanvaarde nalatenschap kost wel wat tijd.
Voor een bene ciaire aanvaarding is het belangrijk dat u zich
niet als zuiver erfgenaam gedraagt. Dat houdt in dat u nog niet
in de auto van uw ouders mag rijden of een rekening mag betalen bijvoorbeeld. Doet u dat wel, dan wordt ervan uitgegaan
dat u de erfenis zuiver heeft aanvaard, waardoor u volledig
aansprakelijk gehouden wordt voor eventuele schulden.
Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Er is niemand
die zijn kinderen schulden toewenst na een overlijden. Aan
de andere kant kan van ouders ook niet verwacht worden dat
zij nu alvast hun woning te koop zetten om hun kinderen later
mogelijke problemen te besparen. Maar in wat voor tijden we
ook leven, we moeten vooral blijven genieten van de tijd met
elkaar en van alles wat w l kan.
Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op ons kantoor of bij
u thuis of op de zaak. Want het is ook in verdrietige tijden
belangrijk uw toekomst zeker te stellen, het familie-erfstuk te
waarderen en niet ten onder te gaan aan plichtsgevoel.

Een zware last
Door de alsmaar dalende huizenprijzen en een immer stagnerende markt is het erven van een huis niet meer zo aantrekkelijk. Het duurt tegenwoordig nu eenmaal aanmerkelijk langer
dan vroeger voordat een huis is verkocht. Maar in de tussentijd
moet de h potheekrente wel doorbetaald worden bijvoorbeeld.
Een extra nanciële druk die de meeste erfgenamen wel een
tijdje, maar niet heel lang kunnen volhouden. Op een huis dat
iemand erft zit meestal nog wel een h potheekschuld. Dat kan
de erfgenamen al gauw een paar duizend euro per jaar kosten.
Erfgenamen kunnen tegenwoordig wel twee jaar lang uitstel
van betaling krijgen voor de af te dragen erfbelasting. Dat
klinkt aardig, maar daar moet nog steeds wel rente over betaald
worden. Notarissen proberen de politiek dan ook zo te bewegen
dat betalingsuitstel van de erfbelasting over de WOZ-waarde
van een woning niet meer rentedragend is.
De belastingdienst kijkt bij het bepalen van de erfbelasting naar
de WOZ-waarde van de woning. Maar omdat ook die waarde
elk jaar naar beneden bijgesteld lijkt te worden, loont het de
moeite om bij de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking aan
te vragen, zodat het verschil met de verkoopwaarde minder
groot zal zijn. Dit moet wel binnen zes weken na het overlijden
gebeuren. Tegen deze nieuwe WOZ-beschikking kunt u dan
weer bezwaar maken. Als u dat combineert met een realistische

Enthousiaste
acquisiteurs m/v
voor deze krant
l

taxatie van een plaatselijke makelaar, heeft u kans over een
lager bedrag dan in eerste instantie is vastgesteld erfbelasting te moeten betalen. Al met al kan dit leiden
tot een besparing van de onroerend goedbelasting, de inkomstenbelasting, de schenkbelasting
en de erfbelasting. In deze nancieel zware
tijden kan dat al een groot verschil betekenen.

Als uw ouders overlijden, aanvaard u volgens de wet
de nalatenschap volledig (ookwel “zuiver”), tenzij u
tijdig afstand doet van de nalatenschap of deze eerst
bene ciair (onder het voorbehoud van boedelbeschrijving) aanvaard. Het gaat bij de verdeling
van een erfenis al lang niet meer om de herinneringen in de vorm van schilderijen, sieraden,
foto’s en de boeken die uw ouders graag lazen.
Vooral de woning is tegenwoordig vaker een
blok aan het been van de kinderen dan niet, waardoor
het zuiver aanvaarden van een nalatenschap meer en
meer afgeraden wordt. Ook al druist het in tegen iemands
natuurlijke ingeving de erfenis van zijn ouders goed af
te ronden, als het u in nanciële problemen brengt, kan het
verstandiger zijn afstand te doen van uw rechten als erfgenaam.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 16 mei 2012
op Begraafplaats St. Barbara in Den Haag.

Parttime. Vanaf 50 plus.

A

A

Notariskantoor Ellens Lentze, Parkstraat 93
2514 JH Den Haag, 070 3644830, notaris ellenslentze.nl
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mpr nl
tel 010 500092

Bel voor onze gratis vakantiebrochure (0318) 48 51 83
of kijk op onze website
www.allegoedsvakanties.nl
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enner bij uitstek Leon Donnars ‘Herman rood was gek op de Tielman rothers

a endpop la re ndoro k van en aa

Naar de Tielman rothers luisteren mensen met de ogen, niet met de oren. Deze mooie uitspraak
over de Tielman rothers T is van Tielman Sr., de pa van nd , egg , onthon, Loulou en Jane.
Het is n van de vele citaten, die Tielmankenner Leon Donnars ten beste geeft in het gesprek dat
ik met hem heb over de T . at een mazzel, dat ik op voorspraak van korfbalvriend Henk oers
terecht kwam bij deze volbloed-Hagenees weliswaar inmiddels woonachtig in Nootdorp , die een
rasverzamelaar blijkt te zijn van muziek uit de jaren 60 en die bovendien een kenner bij uitstek is
van de Indorock , waarvan de T de bekendste Nederlandse vertolkers waren.

Onvergelijkbaar
Belangrijkste is, dat Leon mij vertelt,
dat Indorock niet te vergelijken is
met welke andere muzieksoort dan
ook. “Natuurlijk waren ook de TB
ge nspireerd door de rock and roll van
Bill Hale , maar door met tegenmaten
te werken en heel veel f sieke show
in hun optreden te stoppen, kreeg de
Indorock van de TB een duidelijk eigen

stijl. En altijd met z’n 5-en 2 solo
gitaristen, slagwerk en 2 ritmegitaristen, die voor dat unieke staccatoritme
zorgen”, aldus een enthousiaste Leon.
Leon vertelt, dat de TB eigenlijk geen
Haagse band ‘pur sang’ was, zoals de
Jumping Jewels, 65, The Valiants,
de Craz Rockers, de Fire Devils,
Dann the Favourites, Rene and
the Alligators en vele anderen dat
w l waren. Maar niettemin hadden ze
een aantal nog steeds veelbesproken
optredens in den Haag. Zoals die twee
keer in 1960 in de Haagse Dierentuin
(waar ze eigenlijk niet vooraf waren
aangekondigd, maar een verpletterend verrassingsoptreden verzorgden)
en (wel aangekondigd) op de Pasar
Malam. Later traden ze op (1965) in het
vermaarde Palais de Dance. Maar hun
‘thuiswedstrijden’ speelden ze eigenlijk
in Duitsland vooral in het grote gebied,
waar de Amerikaanse militairen gelegerd waren. “Niet voor de Engelsen,”

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
Aftersalesdealer van
Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!
• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

oprogramma Van Indoro k
tot ederpop. -

met wat wij toen deden, vergeleken met
wat zij brachten. We hebben op hun
aanpak voortgeborduurd, maar de TB
waren voor die tijd absoluut fenomenaal.”
Leon Donnars en Wood Brunings
ontmoetten in Hanau ook Helmuth
Wenske, een kunstschilder met een
grote liefde voor rockmuziek in het
algemeen en Indorock in het bijzonder.
Hij maakte onder meer reclameschilderingen op ramen. Hij vervaardigde op
verzoek van de eigenaar van de Joll
Bar een prachtig raam met de TB (zie
foto).
Veel later (vanaf 1981) organiseerde
Leon Donnars met 3 vrienden (hij is
nog steeds ‘eigenaar’ van de Stichting
Indorock) in Houtrust speciale nostalgische Indorockavonden. “We deden
dat 2 x per jaar, de eerste keer deed
ik dat eigenlijk helemaal voor eigen
risico, maar toen iedereen zei, dat we
dat maar meer moesten doen, heb ik de
organisatie in de vorm van een stichting
gegoten.”

Humanitas Woonzorg
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelerce

Loosduinen

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.

weet Leon, “want Engelsen hielden niet
van de echte Rock and Roll, dus ook
niet van Indorock. Maar Amerikanen
wel.”
Na een eerste optreden op de Expo
in Brussel, een optreden in Breda en
daarna dus Den Haag werd vooral het
Ruhrgebied het speelterrein van de TB.
Zoals het danslokaal de Ringstuben
in Mannheim, waarvan de familie
Fluhrmann eigenaar was. Er werd ook
gespeeld in Dusseldorf (studio 15)
en in de prachtige dancing Westhof
in Heidelberg. En niet te vergeten in
de Joll Bar in Hanau. Hanau is zo’n
locatie waar Leon Donnars bijzondere
herinneringen aan bewaart. Althans aan
zijn vriendschap met Wood Brunings,
die in die tijd onder meer de Joll Bar
bezocht waar de TB speelden.
root voorbeeld
Wood Brunings, zelf destijds zanger
en ritmegitarist bij de Craz Rockers
(tegenwoordig woonachtig in Sneek)
over de TB “Zij waren ons grote voorbeeld, ik vond onszelf maar snotneuzen

- De ielman rothers in
in a tie op het podium van het
vermaarde Palais de Dan e. -

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.

- Leon Donnars en Dik uidw
ijk hadden jarenlang het radi

Loosduinen/
Segbroek

evonden tientje
Eerst de ontnomen illusie. Tijdens
mijn HBS-tijd reed ik elke dag heen
en weer tussen de Zuiderparklaan en
de Klaverstraat, waar het toenmalige
Grotius-L ceum stond. Dat deed ik
altijd via de Laan van Eik en Duinen.
Op een goede dag in 1960 vond ik daar
een tientje. Dat was in die tijd nogal
wat waard en er opende zich een hemel
van perspectieven van korte termijn
geneugten. Zoals een avondje uit,
hetgeen voor een gemiddelde scholier
uit die tijd geen vanzelfsprekende zaak
was. Dus werd besloten dat tientje te
gebruiken voor een avondje La Gait
(waar nu de Zwarte Ruiter zit). Daar,
had ik gehoord, zouden de Tielman
Brothers optreden. Ik erheen met mijn
toenmalige vriendin we hadden een
onvergetelijke avond waarbij onze bewondering voor de act van de Indorock
groep ongekende hoogte bereikte. Vaak

heb ik dit verhaal aan vrienden, kennissen en willekeurige voorbijgangers
verteld, vaak heb ik dus de naam van
de beroemde broertjes daarbij gebruikt.
Tot ik dus Leon Donnars ontmoette,
die mij uit de droom hielp hij wist heel
precies wanneer en waar de TB in Den
Haag hadden gespeeld, maar dat kon
dus niet La Gait zijn! Het moesten volgens Leon de Craz Rockers
geweest zijn. Het zij zo, met excuus
aan al diegenen, die ik jarenlang op het
verkeerde been heb gezet.

Escamp

Twee dingen markeren de start van
ons gesprek over de beroemde broers,
die eigenlijk geen echte Haagse band
vormden, maar wel markante optredens
hadden in de jaren ‘60 in Den Haag en
die de inspirators waren voor de Craz
Rockers, die w l een Haagse achtergrond hadden. Een verhaal over de
Craz Rockers houdt u dus tegoed!
Twee dingen dus in de eerste plaats
ontdeed Leon Donnars mij behoedzaam
en vriendelijk, maar wel de nitief
van een ruim 50 jaar zorgvuldig
gecultiveerde illusie en in de tweede
plaats was ik verbaasd bij Leon en
zijn echtgenote fraaie kunstwerken te
zien van de hand van Herman Brood.
Herman Brood en Indorock? Daarover
straks meer.

rasmus lein
Den Haag
in
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Joll
- aams hildering van de

h enske. aakt door kunstenaar Helmut
ar in het Duitse Hanau, gem

ockin amona
it die tijd stamt ook de lm Rockin’ Ramona,
gemaakt door Hans Heijnen, die ruim 1 minuut
heeft ingeruimd voor de TB. In deze documentaire
zien we hoe And Tielman met zijn lange soepele
vingers een Gibson gitaar bespeelt in het nummer
Black E es.
De Indorock revivals vormden bepaald niet de enige hobb van Leon Donnars. In zijn speciale rockstudio in zijn huis in Nootdorp laat hij zijn unieke
verzameling aan historisch muziekmateriaal zien,
waaronder let op alle singles en LP’s van de
TB. Hij raakt er niet over uitgepraat, maar hij moet
mij toch nog even duidelijk maken hoe het nou zit
met de relatie met Hermen Brood. “Da’s eigenlijk
simpel,” licht hij toe. “Mijn vrouw en ik waren al
bewonderaars van Herman Brood, maar wij wisten
inmiddels ook dat Herman werkelijk gek was van
de muziek van de TB. Met And ben ik ook naar
een optreden van Herman geweest. Toen Herman
een tentoonstelling van zijn kunstwerken had in
een kerk in Zwolle (Herman’s geboorteplaats), ben
ik daar met And naar toe gegaan. Daar hebben
Herman en And samen (helemaal onvoorbereid)
gespeeld. Twee of drie nummers waren dat en het
was werkelijk fantastisch wat twee pure rock-’nrollers daar lieten horen, ongeëvenaard. Het is

jammer, dat daar geen opnamen van bestaan”. A
propos Leon deed ook nog met Dik Zuidwijk (zie
foto) jarenlang een radioprogramma bij Lokatel,
dat de treffende naam had “Van Indorock tot Nederpop”. Een wekelijks programma, dat na 3 jaar
overging naar Vokabel.
Als u ooit een man wilt ontmoeten, die een protot pe van de echte Hagenees is (rolmodel noemen
we dat vandaag-de-dag), probeer in gesprek te
komen met Leon. En als het dan ook nog eens
keer over de Indorock en of de TB gaat, hebt u een
topdag!

Ton van Rijswijk

n i s i @ n l ne .nl

- nipsel uit het blad Moesson voor Indo s. -

g

ma is is
s
s aa
a

g

aag
a
a
a

Si i
o ps o
D

g

aa
391

9

a

a

a g
aa

a

aa
a

aa
g
aa g
g

ooncentrum ag ag bevindt zich in de agenstraat middenin het centrum van en aag
oor de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend lle
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn
oningen en er is een grote daktuin
Be oners kunnen achter het gebou gelegen
parkeerplaatsen huren
ag is gelegen aan de chermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken e belangrijkste inkels zijn om de
hoek in de Betje ol straat et ooncentrum
hee t driekamer oningen van ca
m
verdeelt over drie etages

ooncentrum
a gg ligt aan de
octurnestraat halver ege het oude dorpscentrum van oosduinen en ijkduin p loopa stand
bevinden zich inkels r is parkeergelegenheid
rondom het ooncentrum et centrum hee t
oonlagen en bevat t ee- en
driekamer oningen

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

ooncentrum a a
a a bevindt zich aan
de Tak van oortvlietstraat et openbaar vervoer
bevindt zich op korte a stand van het comple e
belangrijkste inkels zijn op ongeveer minuten
loopa stand et ooncentrum hee t driekamer oningen van ca
m en drie t eekameroningen van ca
m

g plus Den Haag
maat

entrum

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

l
l
l
l
l

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

estuursbureau
rasmus lein

ane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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Tot zondag 10 juni
Opening Japanse tuin
In de Japanse tuin op het Haagse landgoed
Clingendael zijn prachtige en zeldzame
bomen en planten te zien. Het is de enige
Japanse tuin in Nederland van rond 1910.
Hij werd aangelegd door de toenmalige
eigenaresse van Clingendael, de baronesse
Van Brienen. Van haar reizen naar Japan
nam zij attributen mee die er nu nog te zien
zijn, zoals lantaarns, beeldjes en bruggetjes. Vanwege zijn kwetsbaarheid is de
tuin jaarlijks slechts twee keer zes weken
geopend, van 9.00 tot 20.00 uur. Ingang:
Clingendael 12a.

Tot zondag 0 sept
E positie enduhuis
Eenmaal, andermaal...
In 2012 bestaat het Haagse Venduhuis der
Notarissen, Nederlands oudste veilinghuis,
200 jaar. Een groot aantal veilingstukken
is te bewonderen in een presentatie in het
Haags Historisch Museum aan de Korte
Vijverberg 7; zowel oude meesters als
moderne kunstwerken. Er zitten opmerkelijke stukken tussen, zoals het beroemde
schilderij ‘Het meisje met de parel’ van
Johannes Vermeer. Het werd ooit voor 2
gulden en 30 cent verkocht. Kijk ook op
www.haagshistorischmuseum.nl.

Donderdag 1 mei
esidentiewandeling
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.

De levieten in het
Humanistisch af
Het Humanistisch Verbond afdeling Haaglanden organiseert elke laatste donderdag
van de maand een Humanistisch Café.
Vandaag over de Alevieten (humanistische
moslims).
Een bestuurder van de Federatie van Alevitische Verenigingen in Nederland vertelt over
hun geschiedenis, organisatie, positie en
opstelling. ’t Syndicaat, Nieuwe Molstraat
10, 17.00-20.00 uur, toegang vrij, drankjes
voor eigen rekening, hapjes worden aangeboden. Vanaf 19.00 uur is er (vegetarische)
soep met broodjes à € 5,- p.p. zolang de
voorraad strekt.

Dinsdag 29 mei 2012

t

Deze agenda bevat allerlei a tiviteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, ursussen, muziek, theater, enz. De
agenda wordt samengesteld door het entraal Informatiepunt uderen IP . tuele informatie en a tiviteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u a tiviteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail
reda tie haagseouderen.nl, of neem telefonis h onta t op met Mar o Daane via
.

rijdag 1 juni
Indische wandeling
Sporen van Smaragd
Het Historisch Informatiepunt in Den Haag
organiseert een wandeling langs Indisch
erfgoed. Historica Coos Wentholt neemt
u mee door het centrum van Den Haag
langs bekende en minder bekende Indische
herinneringen, verborgen in de stad. De
wandeling eindigt tegenover de Tong Tong
Fair op het Malieveld. Start: Haags Gemeentearchief (Stadhuis begane grond), Spui
70, 10.00-11.30 uur. Deelnameprijs: € 5,-.
Aanmelden: stuur een e-mail naar info@
historischdenhaag.nl.

an 1 juni tot 9 juni
Od sseus en Orpheus
kunstgeschiedenis
Cursus ‘Van Odysseus tot Orpheus’ door
kunsthistorica Anne Marie Boorsma. Wat
hebben de klassieke mythologische verhalen over de altijd verliefde oppergod Zeus,
zijn echtgenote Hera, de held Herakles, de
godin van liefde, schoonheid en vruchtbaarheid Aphrodite (Venus), de legendarische
vorst Odysseus en de tragische dichter
Orpheus betekend voor kunstenaars uit de
19de, 20ste eeuw en 21ste eeuw? Theater
Branoul, Maliestraat 12, vijf bijeenkomsten,
10.00-11.30 uur, deelnamekosten € 50,inclusief map met artikelen. Aanmelden/
informatie: Anne Marie Boorsma, tel. 382
21 30 of www.annemarieboorsma.nl.

an 1 juni t m 1 juli
lasfotokunst
Cindy Mulder exposeert haar glasfotografiekunstwerken. Door creatief gebruik te
maken van kleur, lichtinval en reflectie laat
zij abstracte en vooral kleurrijke schilderijen ontstaan. Doordat de foto’s worden
afgedrukt op plexiglas komt de glans van
het oorspronkelijke materiaal terug. De
rode draad door haar foto’s is het thema
warmte. In elke foto komt de kleur rood in
meer of mindere mate terug. Bibliotheek
Leidschenveen, Emmy Belinfantehof 7,
toegang gratis. Voor meer informatie: www.
glasfotokunst.nl.

aterdag

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

juni

Orgeldag
Orgeldag met 20 minuten durende optredens door amateurspelers. Hervormde
Kerk, Plein 9, Wateringen, 10.00-17.00 uur.
De toegang voor het publiek is gratis.

robeer een instrument
Het Koorenhuis organiseert oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke zaterdag
(behalve tijdens schoolvakanties) kunt u
kennismaken met een bepaald instrument.
Vandaag: blokfluit, cello, luit en piano.

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.

ondag

juni

orld Ocean Da

in een groep van maximaal tien personen,
gedurende acht bijeenkomsten van twee
uur. Tijdens een introductiebijeenkomst
hoort u meer en kunt u zich aanmelden:
De Heldenhoek, Elandstraat 88, 10.30 uur,
toegang vrij. Informatie: Annemiek Treep,
tel. 06 27 25 09 05, e-mail annemiektreep@
hotmail.com, of Anne van Dijk,
telefoon 424 81 15.

Donderdag 7 juni

Het Museon organiseert in samenwerking
met de Stichting World Ocean Day en de
Sea First Foundation de ‘Wereld Oceaan
Dag’, een door de Verenigde Naties erkende
themadag. Hoofdthema’s: ‘Biodiversiteit’ en
‘Weet wat je eet’. Onderwaterfotograaf Dos
Winkel toont het ideale ecosysteem; een
film van Klaudie Bartelink over de biodiversiteit in de Noordzee; Julia Wald van de
Wageningen Universiteit over zeewier, de
groente van de toekomst; Judith Wouters
van Sea First België over tonijn eten; Gert
Flik van de Universiteit van Nijmegen
over pijn, angst en stress bij vissen; de
spraakmakende film ‘Sushi: The Global
Catch’; en filosoof Floris van den Berg van
de Universiteit van Utrecht met een dagbeschouwing. Museon, Stadhouderslaan 37,
deelnameprijs € 25,- inclusief toegang tot
het Museon, koffie/thee en een duurzame
lunch. Aanmelden en dagprogramma: www.
worldoceanday.nl. Tijdens de lunchpauze
kunt u in het Omniversum de film ‘Under
the sea’ zien voor € 5,-.

Dinsdag 5 juni
Lunchpauzeconcert
Georganiseerd door het Nederlands Muziek
Instituut. Duo Junge/Tebbe (Merel Junge,
viool, en Eva Tebbe, harp) speelt nieuwe
muziek van Alan Ridout en jazzmusicus
Oene van Geel en enkele delen uit de ‘Sept
Arabesques pour violon et piano’ van
Bohuslav Martinu. Aula van de Koninklijke
Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5,
12.30-13.00 uur, toegang gratis.

Ontmoetingsmiddag
Ontmoetingsmiddag bij het Huis van de
Grootmoeders, met allerlei mogelijkheden.
Zo kunt u verder werken aan het wandkleed, thee drinken en een praatje maken
of een spel spelen. Bewonersplatform
Bouwlust, Sterrenoord 81a, 13.30-15.15
uur. Kijk voor meer informatie op www.
huisvandegrootmoeders.nl.

oensdag 6 juni
Levensverhalen schrijven
In wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek
kunt u in een groep uw eigen levensverhaal
gaan opschrijven. Dat doet u natuurlijk voor
uzelf, maar het kan ook verhelderend zijn
voor (klein)kinderen, vrienden en andere
dierbaren. De bedoeling is dit te gaan doen

rea-avond
Voor jong en oud; en voor ieder wat wils. U
kunt kiezen uit o.a. geprepareerde boeken,
dakpannen decoreren, zeepkettingen maken
en mozaïeken.
Deelnamekosten: € 5,- inclusief koffie/thee,
lekkernij en sapje. De werkstukken zijn verschillend geprijsd. U kunt gerust vrijblijvend
even komen binnenkijken. Woonkameratelier van Marina Bredddels, Viandenstraat
46, 19.00-22.00 uur, evt. etentje vooraf
18.00-19.00 uur. Bel Marina Breddels,
06 20 21 53 44, voor meer informatie, of
stuur een e-mail naar singleclub40crea@
kpnmail.nl.

rijdag 8 juni
Strandwandeling voor
singles in ijkduin
In de omgeving van Kijkduin, voor singles,
alleenstaanden of alleengaanden van 37
tot 87 jaar. Vooraf een gezellige brunch in
huiselijke sfeer. Deelnamekosten € 10,(contant betalen). Bel Marina Breddels,
06 20 21 53 44, voor meer informatie, of
stuur een e-mail naar singleclub40crea@
kpnmail.nl.

aterdag 9 juni
robeer een instrument
Het Koorenhuis organiseert oriëntatieworkshops ‘Muziek in 2½ uur’. Elke zaterdag
(behalve tijdens schoolvakanties) kunt u
kennismaken met een bepaald instrument.
Vandaag: popzang, dwarsfluit en keyboard.
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.

ondag 10 juni
Loosduinse unstroute
Ruim dertig kunstenaars uit Loosduinen openen hun woonkameratelier. Ook
exposeren diverse wijkkunstenaars in
verenigingsgebouw Walboduin (Alphons
Diepenbrockhof 2), bij het internationale
ontmoetingscentrum The Hungry Mind
(Wijndaelerweg 9a) en in Bibliotheek
Loosduinen (Loosduinse Hoofdstraat 555).
Het Loosduins Museum (Margaretha van

Hennebergweg 2a) is speciaal geopend
voor bezoekers van de kunstroute. Toegang
overal gratis, van 11.00 tot 16.00 uur. De
routekaart (op www.loosduinsekunstroute.
nl en in de programmakrant) vermeldt
rolstoeltoegankelijke locaties. De programmakrant is verkrijgbaar bij o.a. Bibliotheek
Loosduinen, het Loosduins Museum,
verenigingsgebouw Walboduin en Theater
DAKOTA (Zuidlarenstraat 57).

usea oorburg
Huygensmuseum Hofwijck, Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg en Rondvaart Salonboot Den Haag & Delft organiseren twee
middagarrangementen. ‘Ontdek de Tuinen
van Hofwijck’: ontvangst op Hofwijck met
rondleiding (1 uur), rondvaart (50 minuten)
en mini-high tea in de oud-Hollandse keuken van de buitenplaats (45 minuten). Deelnamekosten: € 29,95. ‘Ontdek de Historie
van Voorburg’: ontvangst bij Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg, wandeling met
een gids van het Stadsmuseum door het
historische centrum van Voorburg (1 uur),
audiotour Huygensmuseum Hofwijck en
tuinen (1 uur) en vaartocht met een glas
wijn (50 minuten). Deelnamekosten: €
19,95. Beide arrangementen op 10 juni, 17
juni, 24 juni en 1 juli. Vooraf reserveren via
tel. 211 61 05 of www.salonbootdenhaag.
nl.

ondag 17 juni
Literaire salon . . Hotz
in de egentenkamer
Om 11.00 uur is de tweede literaire brunch
van dit seizoen in de Regentenkamer aan de
Noord-West Buitensingel 20. Centraal staat
de Nederlandse schrijver en jazztrombonist
F.B. Hotz (1922-2000). Cor Gout – oprichter, organisator en presentator van Extaze,
zal het programma presenteren:
Rob Scholten opent het programma met
een fabel van La Fontaine; Letterkundige
Jaap Goedegebuure houdt een inleiding
over het werk van Hotz; schrijfster Christien
Kok leest een verhaal dat zij schreef over
de periode die Hotz doorbracht op de
Madoerastraat in Den Haag; banjospeler
Peter Struve vertelt over zijn persoonlijke
herinneringen aan zijn muziekvriend Hotz;
Mieke Lelyveld leest fragmenten uit het
verhaal Dood Weermiddel; jazzmuzikant
Jan Wouter Alt vertelt over de bijzondere
Oud Blank stijl van Hotz’ trombonespel;
Hans Spit (ex Buddenbrooks) verzorgt de
literaire agenda van Den Haag.
De prijs voor dit bijzondere programma is €
12,50 inclusief broodjes en koffie. I.v.m. de
brunch is het gewenst dat u reserveert per
e-mail: info@regentenkamer.nl Regentenkamer, Noord-West Buitensingel 20, 2518 PA
Den Haag. Ingang Cort Heyligersstraat 4.
Internet: www.regentenkamer.nl Telefoon:
070 3658612

Kwaliteitszonwering met GRATIS motor bij Gezo Zonwering!
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, toonaangevend design en de uitermate comfortabele electrische
Somfy bediening!
Uw

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.

Dat is ècht NU of NOOIT!
dealer:

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

NIEUWS:

T EEL

oor alle vragen over geheugen en dementie

En u te mantelzorg en respijtzorg doe mee
De Stedelijke Ouderen Commissie
(SOC) is de Haagse koepelorganisatie
voor en door ouderen en ouderenorganisaties. Met als belangrijkste taak
advies geven aan de gemeente Den
Haag over het ouderenbeleid, gevraagd
n ongevraagd. Natuurlijk heeft de
SOC daarvoor ook w mening nodig.
Die kunt u geven tijdens debatten die
de SOC ongeveer vier keer per jaar
organiseert. Sinds kort kunt u uw
mening ook geven door een digitale
en u te in te vullen. De eerste en u te
gaat over mantelzorg en respijtzorg.
Mantelzorgers combineren zorg voor
een naaste met een baan, opleiding of
gezinsleven. Om te voorkomen dat zij
door hun zorgtaken overbelast raken,
bieden veel zorgaanbieders, instellingen en vrijwilligersorganisaties deze
mantelzorgers de mogelijkheid om de
zorg over te dragen aan een beroepskracht of vrijwilliger tijdelijk of
langdurig. Dat heet respijtzorg. vindt
de en u te hierover op www.haagseouderen.nl. De en u te bestaat uit 13
vragen en de deelname is anoniem.

ampagne
computergebruik
Ruim n miljoen Nederlanders gebruiken niet of nauwelijks internet. 20
tot 25 van hen doet dat slechts sporadisch. De campagne ‘Je bent nooit
te oud om te leren’ komt deze groep
te hulp. Bij een speciale telefonische
Internet Helpdesk kunt u terecht voor
computerhulp. kunt er uw vragen
stellen over computers en hulp krijgen
bij speci eke problemen. Ook verstrekt
de helpdesk fl ers met adressen in uw
buurt waar u hulp kunt krijgen of een
korte cursus kunt volgen. Dus ‘Je bent
nooit te oud om te leren’, helpdesk, tel.
0 00-0 4444!

andelen
met ouderen
Vanuit het Wijndaelercentrum aan de
Catherine van Rennesstraat vertrekt
elke eerste en derde maandag van de
maand om 14.00 uur een wandelclub
voor ouderen die wat hulp nodig hebben. De club loopt ongeveer 3 km. Het
zorgcentrum zoekt hiervoor vrijwilligers die een rolstoel willen duwen of
mensen tijdens het wandelen een arm
kunnen geven.
Informatie en aanmelding bij Judith
van Andel, tel. 447 03 19.

et e e genste np nt

Het is een echte volksziekte dementie. ie ermee te maken krijgt, verliest langzaam zijn eigen
persoonlijkheid en wie een familielid of partner met de ziekte heeft, zal deze van zich zien wegglijden. aar wanneer heeft iemand dementie, en geen ‘gewoon geheugenverlies meer En wat moet je
eigenlijk doen als je denkt dat iemand dementie heeft Dat is bepaald niet eenvoudig. Het is zaak met
professionele hulpverleners in contact te komen. Om die te vinden, en voor talloze andere vragen over
dementie en geheugenverlies, bestaat in onze regio het eheugensteunpunt.
Het Geheugensteunpunt is opgericht na
een onderzoek onder zorgverleners en
zorggebruikers in 2005. Allerlei zorginstellingen hadden al aangegeven dat er
knelpunten waren rond dementie. De
hamvraag van dat onderzoek was dan
ook waar lopen mensen met dementie
en hun mantelzorgers tegenaan? ‘Drie
dingen sprongen eruit,’ vertelt Truus
Leinders van de Stichting Transmurale
Zorg, de ‘beheerder’ van het Geheugensteunpunt. ‘Ze voelden zich erg
alleen, ze wisten niet waar hulp te
zoeken en ze hadden grote behoefte
aan ondersteuning en laagdrempelige
informatie.’
ragen
Mensen met geheugenverlies of
dementie en hun naasten bleken veel
vragen en problemen te hebben. ‘Geheugenverlies is een langdurig proces,’
licht Truus toe. Het komt veel voor dat
iemand het idee heeft dat er iets “niet
pluis” is bij een familielid of partner.
Of helemaal niet weet wat er aan de
hand is. Het gaat erom dat zij de juiste
hulp en informatie kunnen vinden als
ze die nodig hebben.’ En dat bleek dus
verre van eenvoudig te zijn. Zelfs huisartsen weten niet altijd voldoende van
de mogelijkheden voor hulpverlening
bij dementie.

Die mogelijkheden waren er al wel
in de Haagse regio de casemanagers.
‘Dat zijn professionele hulpverleners
die deskundig zijn op het gebied van
dementie,’ legt Truus uit. ‘Ze staan
individueel voor iemand klaar. Zo’n
casemanager duikt als het ware boven
op de situatie, met al zijn of haar kennis. Een casemanager kan bijvoorbeeld
adviseren over tijdelijke of aanvullende
zorg in een instelling, of over verhuizing naar een verpleeghuis.’
ereikbaar
Maar ook deze hulpverleners en bijvoorbeeld zorginstellingen zaten ergens
mee hoe mensen met dementie te
bereiken? De twee ‘partijen’ bleken elkaar niet te kunnen vinden. ‘Ook na de
diagnose “dementie” moeten patiënten
en hun naasten vaak zelf op zoek naar
hulp en informatie,’ vertelt Truus. Maar
waar moeten ze beginnen?
Kortom de casemanagers en hun hulpverleningsmogelijkheden moesten beter
bekend en bereikbaar worden. In eerste
instantie werden er spreekuren van
de casemanagers ingevoerd, maar dat
leverde te weinig aanloop op. Daarop
werd besloten om een laagdrempelige
centrale informatievoorziening in te
richten. Er kwamen drie proefprojecten
met een centraal telefoonnummer, in

Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, en een bijbehorende
website. Het Geheugensteunpunt was
geboren.
eheugen
‘We hebben bewust gekozen voor
‘Geheugen’steunpunt, en niet voor een
naam waar ‘dementie’ in voorkomt,’
vertelt Truus. ‘Veel mantelzorgers hebben wel te maken met geheugenproblemen bij iemand, maar denken helemaal
niet aan dementie. Begin je daarover,
dan loop je dus de kans dat je een groep
niet aanspreekt en niet bereikt. Een
groep waarvoor deze informatie juist
wel is bedoeld!’
Ook bij het inrichten van het Geheugensteunpunt speelden de mantelzorgers een grote rol. De belangrijkste
vraag was hoe willen zij informatie
krijgen? ‘Ze wilden vooral antwoorden
op vragen en advies op maat,’ vertelt
Truus. ‘Dementie en geheugenproblemen manifesteren zich bij iedereen
anders. En ook mantelzorgers zijn
allemaal verschillend. Voor allochtonen bijvoorbeeld is de stap naar hulp
vragen heel groot.’
Informatie op maat dus, ‘en geen dikke
brochures,’ licht Truus toe. ‘Daarom
werken we met een beknopte fl er en
verder met direct contact via telefoon,

andstad a l voor
mensen met een beperk ng
aakt u gebruik van een rollator, elektrische rolstoel
of scootmobiel, bent u blind
of slechtziend, of kent u zo
iemand Het project ‘ ennismaking andstad ail omvat
ma imaal drie begeleidingsritten per andstad ail, samen
met een coach.
Maakt u gebruik van een rollator,
(elektrische) rolstoel of scootmobiel,
bent u blind of slechtziend, of kent u
zo iemand? Het project ‘Kennismaking
RandstadRail’ omvat maximaal drie
begeleidingsritten per RandstadRail,
samen met een coach. Deze leert de

reiziger wat belangrijk is bij het reizen
bij welke deur het best in te stappen,
hoe de rolstoel of scootmobiel in het
voertuig te zetten, waar iemand die niet
(goed) kan zien het best kan zitten of
welke informatie via de luidsprekers
gegeven wordt. Deze begeleiding is

gratis. 85 mensen met een beperking
namen al deel en zijn blij met hun
nieuw verworven onafhankelijkheid.
Ook interesse? Opgeven kan bij
Voorall, tel. 365 52 88 of
e-mail info voorall.nl.
Meer informatie www.voorall.nl.

e-mail en de website. Op de website staan talloze veelgestelde vragen
met de antwoorden erbij. Wie liever
persoonlijk contact wil of nog meer
vragen heeft, kan bellen of mailen. Er
is n telefoonnummer voor de 070-gemeenten en n voor Zoetermeer.
Daar zit iemand klaar die vragen kan
beantwoorden, of om bij een hulpvraag
direct door te sluizen naar een casemanager. De persoon aan de telefoon weet
waar de casemanagers zitten. De beller
wordt aan zo’n casemanager gekoppeld en die belt vervolgens terug. Ze
kunnen dan een afspraak maken. Dat
kan ergens buitenshuis gebeuren, in de
eigen buurt, maar het kan ook thuis.
Net wat men wil.’
Netwerk
In het Netwerk Dementie, rond het
Geheugensteunpunt, werken zorgverleners, mantelzorg, de welzijnsinstellingen, de gemeente en het zorgkantoor
samen, kortom iedereen die ‘iets’ doet
rond of met dementie. Dit Netwerk
gaat ook de scholing van huisartsen
verbeteren.
En de website is nog onlangs
herbouwd en uitgebreid. Op www.
geheugensteunpunt.nl vinden ge nteresseerden en betrokkenen een breed
overzicht van informatie en contactmogelijkheden. ‘Maar ze moeten er wel
z lf iets mee doen,’ benadrukt Truus.
‘We kunnen pas communiceren als ze
ons benaderen!’
Informatie
Zit u met vragen over geheugen, geheugenverlies of dementie? Kijk eens
op www.geheugensteunpunt.nl. Daar
vindt u veel informatie, en de mogelijkheden uw eigen vraag te stellen. En
dit zijn de telefoonnummers 0 0 0
0 voor Den Haag, LeidschendamVoorburg, Rijswijk, Wassenaar en
09
94 voor Zoetermeer.
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Harfa Bouw is een éénmanszaak.
Dus als u mij belt heeft u mij
meteen aan de lijn. Omdat ik
een eigen werkruimte heb zijn
de kosten niet zo hoog.
Daardoor kan ik voor een
redelijk tarief werken.
Is er rondom of aan uw huis onderhoud nodig, dan kom ik geheel
vrijblijvend bij u langs voor een
prijsopgave.
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oor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met 0 of be oek on e web ite www.hotelde adde toel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.
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FLEXIBEL | BETROUWBAAR | SIMPEL
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PC JOB COMPUTER
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VERHUIS
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JOB

KLUSJES
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SCHOONMAAK VOOR UW GROTE
SCHOONMAAK OF

PERIODIEK
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Stationsplein | 75 2515 BX
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m i om

070 389 3890

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

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

Service- of

adeau-abonnement

Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

Straat en huisnr.

actuuradre

Gelijk als het bezorgadres, of

Naam

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

Straat en huisnr.
Woonplaats

Telefoon
Betaling

E-mail
overmaking

C

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.

Woonplaats

Postcode

HTM

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00 - 5 T/M 8 PERS. € 67,00

e orgadre
Naam
Postcode

HTMC

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar

o tbu

04 ,

0

A en aag

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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Informatie

Hans
oodenburg

Een aantal media – sommige dagbladen, tv-programma’s en tijdschriften – maakt de fout het beeld op te roepen dat vooral ouderen méér criminaliteit bedrijven. Zij zouden zich in toenemende
mate schuldig maken aan ‘winkeldiefstal, cocaïnesmokkel, brandstichting en geweldpleging’. Dat is echter zeer relatief. Percentsgewijs klopt het wel, maar het blijven kleine aantallen. Zeker in
vergelijking met de leeftijdsgroep van 24 tot en met 44 jaar. Een analyse. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

r m nal te t onder

pl ssers bl t ger ng

In 011 zijn er ongeveer 40.000 mensen tussen de 45 en 65 jaar door het openbaar ministerie voor
de rechtbank gebracht als gevolg van een misdrijf. eruit de meeste verdachten zitten echter in de
leeftijdsgroep van 4 tot 44 jaar ruim 100.000. Het aantal 65-plussers dat moet v rkomen vanwege een misdrijf bedraagt in Nederland over 011 slechts enkele duizenden.
l is er in deze leeftijdsgroep de sterkste groei ten opzichte van 010 1 , procent van het aantal zaken dat voor
de rechter komt. eestal zijn het mannen. De cijfers van het Openbaar inisterie zijn per leeftijdsgroep niet gespecificeerd, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het bij de ouderen in veel gevallen om
vermogensmisdrijven, die ook het hoogst scoren bij de instroom van meerderjarige verdachten.

De sterkste groei in heel Nederland
en over alle leeftijdsgroepen was er
vorig jaar in de opiumwetdelicten (
13,5 procent) en dan met name bij de
softdrugs ( 20,6 procent). Men mag
aannemen dat, als ouderen in de fout
gaan, het meer vermogensmisdrijven zijn
dan drugsgerelateerde. Als je 65-plusser
bent en je moet je dan nog inlaten met
drugshandel, dan is er iets goed mis met
je. Bij de andere misdrijven gaat het om
verkeer, vernieling en openbare orde en
om geweld (zeden). Aan te nemen valt
dat zeker in het verkeer (vooral rijden
onder invloed) het voor een deel ook
ouderen betreft. We mogen aannemen
dat 65-plussers nauwelijks meer zedenmisdrijven begaan. De seksuele drang

wordt nu eenmaal minder naarmate je
ouder wordt.
Oplichting
Wie tv-programma’s als Opgelicht en
Opsporing Verzocht volgt, ziet dat daarin
het zwaartepunt ligt bij de jongeren tot
een jaar of veertig. Ouderen blijken wel
af en toe slachtoffer te zijn van oplichting en overvallen (vaak met geweld).
Beseft moet worden dat overvallers
vrijwel nooit op de bonnefooi een huis
binnenvallen. Bijna altijd weten ze of
hebben ze een vermoeden dat er wat te
halen valt. Daarom hebben we eerder
al aan de ouderen een oproep gedaan
kostbaarheden en zeker de contanten in
‘een oude sok’ of ‘zwart geld’ zo min

mogelijk in huis te bewaren.
Voor de alledaagse dingen hebben
inbrekers, overvallers en andere kwaadwillenden nauwelijks belangstelling.
Daarvoor hebben ze als ze er al wat
in zien andere adressen. Schrijnend
is soms de na viteit die sommige
ouderen er helaas op na houden. Veel te
gemakkelijk worden onbekenden, die
aanbellen met allerlei smoezen, op hun
‘blauwe’ ogen vertrouwd. Een pregnant
voorbeeld in Opsporing Verzocht was
dat een 65-plusser een als postbesteller
vermomde oplichter geloofde toen deze
hem vroeg een gratis, niet besteld pakje
te willen aannemen. Dat was de truc om
binnen te komen en dingen in het huis

te ontvreemden tot aan bankpasjes en
bijbehorende pincodes (die helaas vaak
opvallend bij elkaar worden bewaard)
toe.

oplichtende vrouw die een alleenstaande
man het hoofd op hol brengt met het idee
hem letterlijk en guurlijk uit te kleden,
komt veel minder voor.

Eenzame vrouwen
it onderzoek is volgens Het Ouderenfonds gebleken dat in Nederland jaarlijks
sprake is van 125.000 pogingen ouderen
aan de deur op te lichten en in n op de
vijf gevallen lukt dat zelfs. In het programma Opgelicht van de Tros worden
soms (mannelijke) charmeurs ontmaskerd die wat oudere en kennelijk eenzame vrouwen het hoofd op hol brengen en
hen nancieel uitkleden. Andersom, de

olitie waarschuwen
Bent u ervan overtuigd te maken te
hebben met een poging tot oplichting,
waarschuw dan onmiddellijk de politie
(niet op het alarmnummer 112, maar op
0900 8844 automatisch komt u dan bij
het politiebureau in uw eigen gemeente)
of als u in een zorgcentrum verblijft,
schakel dan de verantwoordelijk manager in. Alle zorgcentra hebben ook een
alarms steem ge nstalleerd.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht belastingen en andere inanci le zaken
vragen orden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven kunt u k esties sturen naar
hansroodenburg kpnmail nl o naar ostbus
en aag raag met vermelding van rubriek Rechten en lichten
Erf- en schenkingsrecht
Op zoek naar erfenis
overleden vader
i n iologis he e is ie
gele en o e le en. m mi n ou e s
l ng gele en ges hei en zi n h i
geen on mee me mi n e . u
il i g g e en o i e h he o
een e enis.
ee oo nie o hi ee
ge ou is o s. he o h l i
e h o mi n in s eel
In principe bent u als bloedverwant in
de eerste graad wettelijk erfgenaam
van uw vader. Maar het is inderdaad
de vraag of hij getrouwd is of een
testament heeft laten opmaken dat
anders bepaalt. Dat kunnen we ook uit
uw opmerkingen niet opmaken. Het is
natuurlijk wel zo dat, als er een hoge
nalatenschap (al dan niet met testament) in het geding is, ongetwijfeld
de behandelend notaris of executeur u
heeft proberen op te sporen. zou zelf
ook eens kunnen nagaan hoe de situatie
ligt. Omdat u in de afgelopen jaren helemaal niets hebt gehoord, vermoeden
wij dat er ook niet veel voor u te erven
valt. Maar ga het na! Het is niet zo dat
‘de berg naar Mohammed’ gaat.
Echtgenote mag niet
nalaten aan zus
e
h ing o e li i ee e
n mi n ou . i e
n mi n
e mogen. n i o oo h n oo o
men he gel n he o e li en n

e l ngs le en e mi n ou o
ge
oo h zus en milie i
he en geen o e ige milie.
Wat betreft uw nalatenschap kunt u in
een testament laten opnemen aan wie
u wilt nalaten. Als u wilt voorkomen
dat na het overlijden van uw vrouw
haar nalatenschap volgens het wettelijk
erfrecht in handen komt van haar nabestaanden (zus en familie), dan zal ook
zij een testament moeten maken waarin
zij aan haar nalatenschap een andere
bestemming geeft. Of zij dat wil, hangt
van uw invloed op haar af. Zij bepaalt
uiteindelijk zelf wat er met haar nalatenschap moet gebeuren. Nogmaals
daarvoor is wel een testament nodig.
Anders geldt het wettelijk erfrecht.

inanci le zaken
H potheekaftrek na
0 jaar eigen huis
olgen
loo onze s
h o
hee n
s en en n us
el s ing en e e . ls e nu
een n e huis illen o en omen e
n ee in nme ing oo
e
komt pas weer voor h potheekrenteaftrek in aanmerking als u de
overwaarde van uw verkochte eigen
huis eerst hebt afgetrokken van de
h potheek op uw nieuwe huis. In
de praktijk betekent het dat u alleen
nieuwe h potheekrenteaftrek krijgt
als uw nieuwe huis duurder is dan de

waarde van het huis dat u hebt achtergelaten. Bij ouderen komt het vaak
voor dat mensen in een verzorgingsflat,
appartement of -aanleunwoning (huren
of kopen) gaan wonen en daardoor een
aardig kapitaaltje aan hun oude eigen
huis overhouden. Overigens wordt dit
ook weer vaak in allerlei constructies
doorgegeven aan hun kinderen.
ader in verpleging,
huis te gelde maken
i n e hee lzheime in een
ge o e s ium hi s o e
h li s oo een e leeghuis en
z l ee
gs o en o genomen.
i n moe e s ie i
gele en.
i zi n me zes ol ssen in e en
n ie n gem h ig e is oo mi n
e . n e e z en o z eli ge ie
zi n nog nie ge o en. i n e
is e eigen
n ons l s en i e
ou e li huis. o mi n e n
een e leeg ehuis g
illen e he
huis e o en zo he nie l nge
i on e oon li s n. ogen
i e in e en i oen ie n e
es hi en o e e o engs n e
oning
moe he gel s geze
o en o mi n e o e li
el
ge olg hee
oo e el s ingen
Als uw vader helemaal niet meer
wilsbekwaam is, zal voor hem bij de
rechtbank curatele of bewindvoerderschap moeten worden aangevraagd,
vooral als er sprake is van waardevolle
bezittingen en of vermogen (zoals een

eigen huis). In het geval van curatele
of bewind is ook toestemming van
de rechtbank nodig voor eventuele
schenkingen en verdelingen van de
waarde van een huis aan kinderen. De
rechtbank geeft daarvoor niet zomaar
toestemming. Meestal krijgen de
kinderen die toestemming niet. In dat
geval zullen ze dus moeten wachten
tot vader is overleden, want dan komt
de nalatenschap aan de orde. Bij schenkingen of erfenissen moet boven de
vrijstellingen ook schenkbelasting of
erfbelasting worden betaald. Alles onderhands tussen de kinderen regelen is
bij grote vermogens (en een eigen huis)
ook niet mogelijk. De Belastingdienst
komt daar snel achter. Bovendien zijn
onderlinge conflicten al gauw aan de
orde. En dan komt het ook uit dat er
‘gesjoemeld’ is. Ons advies regel het
allemaal goed en of cieel!

O

en pensioen

Nogmaals toeslag bij
O in de toekomst
i n e h geno e is negen
onge
ls i in
me
g . igi
oo mi n ou nog een oesl g o
n zi e e s o en me e en
Of u een toeslag krijgt voor uw jongere
vrouw hangt af van haar inkomen op
dat moment. Omdat wij natuurlijk niet
weten welke bedragen in 2014 gaan
gelden, kunnen wij niet aangeven bij
welk inkomen van uw vrouw u nog een

toeslag krijgt. Momenteel krijgt u nog
een toeslag op de AOW als uw jongere
partner een inkomen uit arbeid heeft
van minder dan 1294 euro bruto per
maand. Echter een uitkering (ook prepensioen en vut) van de partner wordt
n op n gekort op de toeslag van de
AOW’er (die thans maximaal 718 euro
bruto per maand bedraagt). Dat betekent dat als haar uitkering meer dan
718 euro bruto per maand bedraagt, er
g n AOW-toeslag meer wordt gegeven. Combinaties van uitkering met
inkomen zijn ook nog mogelijk, maar
dat hangt van ieders eigen situatie af.
Let er wel op dat vanaf 1 januari 2015
de regeling stopt (u valt er dus nog net
onder) en dat de toeslag bij een bepaalde inkomensgrens (gezamenlijk meer
dan 30.000 euro bruto per jaar) met
10 procent wordt gekort. Een half jaar
van tevoren krijgt u al van de Sociale
Verzekeringsbank hierover bericht en
formulieren om aan te geven of u recht
hebt op de toeslag. Of uw vrouw moet
stoppen met werken, is aan u beiden
op het moment dat u het formulier van
de Sociale Verzekeringsbank moet
invullen. In deze rubriek hebben wij er
al meerdere keren op gewezen dat men
hoe dan ook in gezamenlijk inkomen
er fors (soms vele honderden euro’s
per maand) op achteruit gaat als de
jongere partner stopt met werken en
alleen op de toeslag ‘bouwt’.
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Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Ik was nog geen drie maanden
getrouwd of mijn toenmalige echtgenote maakte er al een gewoonte
van om ’s avond wel erg laat van
haar keramieklessen aan de Vrije
Akademie thuis te komen. Wat was
er toch aan de hand? Vertwijfeld lag
ik te piekeren en te peinzen totdat ik
in een onrustige slaap viel die aldra
werd onderbroken als mijn (nu ex-)
vrouw in bed stapte. De aap, die uit
de mouw kwam was de keramiekdocent zelf. Dat moest kunnen in die
tijd. Sterker nog je was eigenlijk een
beetje een doetje als je je beperkte
tot sex binnen het huwelijk. Een
oplossing lag voor de hand. Ik schafte
me ook een aantal vriendinnen aan.
Teneinde het terrein van de buitenechtelijke sex tot in alle uithoeken
eens optimaal te verkennen.
Moest kunnen. Dat vond ik ook ineens. Al was het maar om mijn eigenwaarde uit te deuken. Het werd een
dolle boel. Het gebeurde wel, dat ik ’s
avonds laat thuis kwam en het bed in
wilde stappen om tot de ontdekking
te komen dat er al een kerel in lag.
Dan ging ik maar op zolder slapen.
En dan gebruikten we de volgende
ochtend met z’n drieën het ontbijt.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Vroeger was heus niet alles beter. Maar 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.

‘Er lag al een kerel in mijn bed,
dus ging ik maar op zolder slapen

De zeden in de jaren zestig waren beduidend losser dan nu. lles stond toen trouwens op losse
schroeven. ant het moest anders. eter

En dan kwam het natuurlijk weer net
zo uit, dat ik die dag huishoudelijk
corvee had. En dan stond ik ook
nog eens de hele dag met een schort
voor af te wassen, te stofzuigen en
boodschappen te doen. Want zo was
het ook nog eens een keer mannen
staken in de jaren zestig voor het
eerst wel eens een hand uit als het
ging om het huishouden. Dat was
daarv r niet. Toen gingen mannen
altijd, nadat ze hun sloffen hadden
aangedaan, de krant lezen als ze thuis
kwamen van hun werk. En ze rookten
een pijpje. Terwijl hun vrouwen zich
een slag in de rondte werkten om het
de mannen naar de zin te maken met
lekker eten en een opgeruimd, schoon
huis. Dat waren nog eens tijden.

Eigendomsrecht
Maar nu zaten we dus in de jaren zestig. En stond ik ’s ochtends de afwas
te doen terwijl mijn vrouw met haar
vriend slaperig hun bed uitkwamen.
Dat was even wennen. Toch ging het
een tijdje goed. Totdat het tenslotte
tot me doordrong dat ik weliswaar
geen eigendomsrecht meer op mijn
vrouw kon doen gelden, zoals in de
periode daarvoor nog wel gebruikelijk was, maar dat mijn bed nog wel
van mezelf was. En mijn huis ook.
En dat ik dus tevens het recht had te
bepalen wie er wel en wie er niet welkom waren in mijn huis. Zodat mijn
vrouw en ik in het stadium geraakten
van hij (zij) eruit of ik eruit. En dan
bedoel ik niet f mijn vrouw f ik
eruit (dat kwam pas veel later), maar
haar vriend of ik eruit. Of voor mijn
part mijn vriendin of zij eruit. Deze
territoriumdrift ging niet zelden met
enige stemverhef ng gepaard.

overal wel de schuld van geven. Nee.
Het was zonder al dat vrije sex-gedoe
naar alle waarschijnlijkheid ook wel
misgegaan door onze eigen schuld.
Maar misschien w l veel later. En
dan hadden we allebei veel minder
kans gehad om nog iets behoorlijks
van ons leven te maken met een
andere partner. En te beseffen dat het
credo ‘vrije seks moet kunnen in een
relatie’ uiteindelijk nergens op slaat.
En dat het huwelijk ook niet iets is
waarin je ‘samen n’ bent, zoals
vroeger. Of dat je allebei zelfstandig
bent en je niks van de ander hoeft
aan te trekken, zoals in de jaren
zestig. Maar wel, dat je in een relatie
samen m r dan twee kunt zijn, zoals
misschien altijd wel de bedoeling
van een langdurige relatie is ge-

eer dan twee
Ik wil echt niet beweren, dat de
daaropvolgende scheiding te wijten is
geweest aan de losse normen die bij
de toen heersende tijdgeest hoorden.
Je kan de tijdgeest op die manier

weest. Aldus dominee Pasgeld op
latere leeftijd.

Sufgeneukt
“ iteindelijk bleek de roes der losbandigheid niet eindeloos.” zo lees ik
ook in het boek ‘Jong in de jaren ‘70’
van Ed van Eeden en Peter Nijssen.
“Hoewel de grote kater pas in de
jaren tachtig kwam waren de eerste
ontnuchteringsverschijnselen al aan
het eind van de jaren zeventig te
bespeuren. Het ging er niet eens om
dat iedereen het gevoel had helemaal
sufgeneukt te zijn. Eerder ging het
om de ontdekking dat sexuele vrijheid betrekkelijk bleek. In de praktijk
brachten de nieuwe inzichten een
nieuwe sociale dwang met zich mee.
Zo waren er woongemeenschappen
waar in de keuken roosters op het
prikbord hingen wie die nacht bij wie
moest slapen.”
Zo erg zullen uw sex-ervaringen in
de jaren zestig misschien niet zijn
geweest. Maar als u er toch iets over
kwijt wil kunt u terecht bij
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

Schroeder Inboedelservice
Wij staan voor u klaar!
Bij een verhuizing of het leeg opleveren van een huis, heeft u vaak meer op te ruimen dan gedacht. Of u nu een aantal spullen wil laten
ophalen of de woning bezemschoon opgeleverd wil hebben, kies dan voor de Inboedelservice van Kringloop Holland!
Bij een beperkte ontruiming van het huis overleggen wij met u welke goederen (gratis) meegenomen kunnen worden.
Volledig leeghalen en/of bezemschoon opleveren?
Wij maken een gratis prijsopgave voor het volledig leeghalen van het huis, incl. kelder, garage, zolder en we nemen alles mee! Het inboedelteam
kan er ook voor zorgen dat het huis bezemschoon wordt opgeleverd, volgens de voorwaarden die de makelaar en de woningbouwvereniging
hieraan stellen. Het uitvoeren van kleine reparaties aan het pand behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee is het direct geschikt voor verkoop
of verhuur!
Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 389 57 24 (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur)
of stuur een email naar inboedelservice@schroeder.nl
De Inboedelservice van Kringloop Holland is onderdeel van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven

www.schroeder.nl
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dok voor m s al d s

Na een aantal keer tamelijk makkelijke Sudoku s, ook voor beginners, hopen we dat de nieuwkomers
inmiddels een beetje getraind zijn. H l moeilijk maken we het nog niet, maar de opgaves zijn weer
aardig van niveau. Succes ermee
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. Dit keer zijn er vijf musical D s te winnen.

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 ‘6’ in B ook
een ‘6’ in C een ‘9’ en in D een ‘3’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt 6-6-9-3.

Sudoku

1

5 7
8

6

3
7

2
4
8 6

1 9
8

8
5 2
9
1

6

2

Sudoku D

6

7 5

7
1

2
2
9

6 2

1

3

1 4

4 5
4

8 2
3

8

9
2

6
6

7

3 1
6

5
7

4

9

8
6

9
5 6

5

5

2

4

1

3

7
6 3
7

Of stuur uw oplossing per e-mail
naar
u el deoud-hagenaar.nl

oensdag 6 juni

Sudoku

4
7 1
5 2
3
5

Hou ik jou
Ditmaal zijn er met de puzzel 5
CD’s te winnen van Hou ik Jou,
de muziektheateruitvoering die op

Sudoku

Stuur naar
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 11
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

22, 23 en 30 juni wordt gegeven
in Theater De Regentes. Zie voor
informatie ook de advertentie op
pagina 4 van deze krant!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk

Hans van den IJssel, te Pijnacker
Ank Zaat, te Rijswijk
Peter Leeuwenburgh, te Zoetermeer
Ruud Blonk, te Den Haag
Ren de Bruin, te Den Haag

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 10 van
15 mei presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 23 mei de tijd kreeg. De
complete reeks die werd gezocht
luidde 5-7-1-7. We trokken vijf
prijswinnaars, die allen het boek
“Eerst Napels zien” van Casper
Postmaa krijgen opgestuurd.

9
3

5
9

3

8 1
3
1

8
1 3 6
7 4

2

9

7

4

9 8

SUPERVOORDELIGE BUSREIZEN
ROME EN MILAAN
Ga op ontdekking door Rome,
onder leiding van een gids.
Ontdek de ontelbare monumenten, zoals het Forum Romanum,
het Colosseum en de Engelenburcht, en vele gezellige pleinen
met terrasjes. Milaan is bij
uitstek geschikt om te winkelen, de stad ademt mode en
design. Daarnaast kunnen ook
cultuurliefhebbers hier hun
hart ophalen. Bekijk de talrijke
musea, imposante gebouwen en niet te vergeten
het beroemde operagebouw, La Scala.
10 daagse busreis – vertrek in juli en augustus
Hoogtepunten:
l Bezoek Florence, Rome en Milaan
l
Stadswandelingen
l
Bekijk de mooiste
bezienswaardigheden
l
Bezoek Sint-Pietersplein
l
Bezoek Tivoli en Frascati
l
Lago Maggiore

ZILLERTALER MUSIKANTENPARADE

HIGHLIGHTS VAN ZUID-ENGELAND
GEGARAN
DEERD
VERTREK!

MUZIEKRE

IS

8 daagse busreis
Vertrek op: 9 juli
BOEKINGSCODE: 4422

vanaf

559,-

Inclusief:
GEGARANDEERD
l 9x hotelovernachting
VERTREK!
l
9x ontbijt en diner
l
Brandstoftoeslag
l
Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider
l
Vervoer per Comfort
Class touringcar

BOEKINGSCODE: 4422

FIETSREIS ALTMÜHLDAL

8 daagse busreis
Vertrek op: 6 juli
BOEKINGSCODE: 4422

vanaf

634,GEGARAN
DEERD
VERTREK!

vanaf

467,-

8 daagse busreis
Vertrek op: 22 juni,
13 en 27 juli
BOEKINGSCODE: 4422

ik ontvang graag de nieuwe brochure
Stedenreizen
Excursiereizen

GEGARAN
DEERD
VERTREK!

8 daagse busreis
Vertrek op: 29 juni
en 13 juli
BOEKINGSCODE: 4422

Fietsreizen

Naam

Dhr / Mevr.

Adres
Postcode

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

Plaats

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

4422

519,-

BOEDAPEST, BALATON EN DE POESTA

GRATIS BROCHURE 2012

JA,

slechts

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

slechts

369,-
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De Volharding
is er voor u!
Word ook GRATIS lid en
proﬁteer van diverse voordelen
€ 210 cadeau op een depositorekening

Een eenvoudig testament voor slechts € 200*
Iedereen die wil afwijken van de wettelijke regels van het erfrecht heeft
een testament nodig. De Volharding helpt haar leden bij het regelen van
de eigen uitvaart. Denk daarom eens na of een testament in uw geval
gewenst is. Voor de prijs die wij voor u hebben geregeld hoeft u het in
ieder geval niet te laten!

Als lid van De Volharding krijgt u altijd € 210 korting op uw uitvaart. Indien
u ervoor kiest om voor uw uitvaart te sparen door een depositorekening
bij ons te openen, dan krijgt u deze korting direct op uw depositorekening gestort. Zo ontvangt u dus ook nog eens elk jaar rente over uw
uitvaartkorting!

* exclusief btw

Voor meer informatie over een depositorekening kunt u contact opnemen
via (070) 32 40 221 of kijk op www.mijn-volharding.nl

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl

Voordeel in de online Volharding Winkel

Gratis advies van onze uitvaartspecialisten
“Denk eens na over uw uitvaart” is een kreet die regelmatig in
commecials van uitvaartverzorgers langskomt. De Volharding vindt dat
u dit nadenken niet alleen hoeft te doen. Onze uitvaartspecialisten
helpen u graag en geheel vrijblijvend om uw uitvaart qua verloop en
financiën in kaart te brengen.

De Volharding Voordeelwinkel is een internetwinkel met artikelen die
het thuis comfortabeler en veiliger maken. De artikelen zijn al gunstig
geprijsd, maar als lid van De Volharding krijgt u ook nog eens 10% extra
korting op al uw bestellingen!

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via (070) 32 40 221 of kijk
op www.mijn-volharding.nl

Kijk snel op www.mijn-volharding.nl of ga direct naar de voordeelwinkel
op www.volharding-voordeel.nl

Korting op spirituele begeleiding

Wensen vastleggen in uw Internet Kluis
De Internet Kluis is uw eigen plek op het internet waar u uw uitvaartwensen
kunt vastleggen. Wilt u opgebaard worden, en begraven of gecremeerd?
Ook uw muziekkeuze (uploaden), lijst met genodigden en nog veel meer,
u kunt het allemaal vastleggen in uw Internet Kluis. Na overlijden kunnen
alleen door u gemachtigden en onze medewerkers uw kluis openen.

Begeleiding, training en advies op het gebied van ethiek, spiritualiteit
en zingevingszorg kan zinvol zijn bij de verwerking van een verlies of
bij het organiseren van een afscheid.

Word lid en vraag via onze website een inlogcode aan!

Kijk voor meer informatie op www.mijn-volharding.nl

Als lid van De Volharding krijgt u korting op spirituele begeleiding door
Good Heavens, een specialist op dit vakgebied.

Word gratis lid en u krijgt ...

De Volharding steunt uw vereniging!

Ja, ik wil GRATIS lid worden van De Volharding en ontvang als cadeau het boek “Napels zien...”
van Casper Postmaa. Tevens ontvangt u de meest recente editie van ons ledenblad De Zandloper.

De Volharding helpt uw stichting, club of sportvereniging de crisis door. Voor elk lid van uw vereniging dat lid wordt van De Volharding, wordt € 50,- overgemaakt naar de verenigingskas!

Voorletter(s):
oorletter(s):

Vereniging:

Achternaam:

Geboortedatum:

M

V

Adres:

Adres:

Postcode:
ostcode:

VVestigingsplaats:

Postcode:

Woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mailadres:

Waarom moeten wij uw vereniging steunen:

Handtekening:



Stuur deze coupon - zonder postzegel - op naar Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
U ontvangt uw inschrijfbevestiging en het boek “Napels zien...” zo snel mogelijk thuis.

Stuur deze coupon - zonder postzegel - op naar Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
U ontvangt de speciale inschrijfformulieren zo snel mogelijk op bovenstaand adres

