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Fahrenheitstraat e.o. waren tot begin jaren ‘60 nog een oase voor kinderen

Ooit wordt deze tijd de goede oude tijd
Als zovelen in de regio
Den Haag ben ik in
Bethlehem geboren,
eind 1944 in de Hongerwinter. In het toen
vermaarde Bethlehemziekenhuis dus, aan de
Prinsessegracht, waar
nu het Ministerie van
Financiën staat. Wij
woonden in het Bezuidenhout, dat in maart
1945 werd ‘weggebombardeerd’. Mijn eerste
Haagse herinneringen
heb ik dan ook aan de
Fahrenheitstraat, waar
we woonden op nr. 581
boven de groentenzaak
van Paul de Graaf.
Thans is daar Hans Anders gevestigd.
Ik herinner me nog goed de glibberige
blauw-geglazuurde straattegels en veel
stoepen hadden een ruitvormige zwarte
dropjeskleur, die thans af en toe nog ergens
voorkomt. De Fahrenheitstraat (te moeilijk
om uit te spreken, ik zei altijd “Faderheitstraat”) eindigde bij de Nachtegaallaan; het
laatste stuk was een onbebouwd grasland
met een gracht: een souvenir uit de oorlog
toen de Bezetter i.v.m. een mogelijke
invasie een onbebouwde strook met een
tankgracht creëerde.Vergeleken met nu
ademde alles rust in; eens in de week kwam
er een scharensliep langs die middels een
zeer ingewikkeld apparaat messen van
hun botheid afhielp. Door de zeer weinige
auto’s (zie het kleine fotootje uit 1952) was
de Fahrenheitstraat nog speelterrein voor
de jeugd. Ook herinner ik me nog goed
het standbeeld op het Thomsonplein, dat
we steeds wilden beklimmen. Mijn oudere
broertje kwam altijd iets hoger uit!

Fascinatie voor trams
Vaak nam onze Moeder ons mee naar
het strand; dat was een langdurige mooie
wandeling door de Nachtegaallaan en de
Bosjes van Poot. Af en toe, “als het er aan
zat” werd de tram lijn 12 genomen tot het
eindpunt bij het Markenseplein. Dat was
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- Oude modellen bus (geel met groen) dak en tram (geel) passeren elkaar op het Zieken in 1964. De tram is op weg naar de Turfmarkt.
De HTM leefde toen duidelijk meer bij de mensen en voor kinderen waren vooral de trams nog fascinerende vervoermiddelen. (Foto: Gerard Stolk) -

in één opzicht fascinerend: het eindpunt
van lijn 12 was spoortechnisch een écht
eindpunt: de rails hielden gewoon op. De
tram kwam met hoofdwagen en bijwagen
aan en moest op dezelfde wijze weer terug.
Hiervoor waren er tussen beide sporen wissels aangebracht met behulp daarvan door
een ingewikkelde navigatie de tram voor de
terugrit klaargestoomd werd. Van dit gebeuren konden we nooit genoeg krijgen !
Mede door het ontbreken van huidige
alternatieve vervoersmogelijkheden leefde
de HTM duidelijk méér. Echt karakteristiek
als startpunt voor die trams was de Turfmarkt, waar thans niets meer van over is. Ik
weet nog dat Den Haag gele trams, de 15
tramlijnen 1 t/m 15 had (ik weet nu nog de
trajecten). Voorts bestonden er vier tramlijnen met trams die een maat groter waren.
Je had 1.1 t/m 1.4: naar Leiden, Wassenaar,
Delft en Voorburg. Die waren toen al oud:
ik herinner me nog goed de bordjes: “niet
spuwen”, waarvan ik later begrepen heb dat
dat sloeg op het vóór de oorlog blijkbaar
gebruikelijke “pruimen” van tabak.
Over de tramlijn 4 is nog één interessant
détail te vermelden: deze lijn eindigde bij
de gemeentegrens van Wassenaar. Voor
de bezoekers van het dierenpark aldaar
was er een lijn 4A in het leven geroepen
en in brede kring werd geklaagd over

het allemachtig vele geld dat er voor dit
kleine stukje bijbetaald moest worden. Tja,
verschil moest er blijkbaar toen al zijn: als
je naar Wassenaar wilde, zou je het weten
ook!

enkel deze instantie; in circa 50 minuten
(doorlopend, steeds herhaald) kon je voor
veertig cent aldaar de wereld aanschouwen
via Polygoon, met vergeleken met het huidige TV-journaal véél over “royalty”.
Op het programma stonden ook altijd een
documentaire en een tekenﬁlm, dan wel
komische ﬁlms met Charley Chaplin of
“de dikke en de dunne” (Laurel en Hardy).
Voor ons kinderen was dat een feest: in drie
lange rijen werd voor de ingang gewacht
en verlangend naar de uitgang gekeken: als
dáár wat uitstapte konden er weer wat in.

Naar de stad
Af en toe gingen we naar “de stad”, altijd
met tramlijn 3. De “stad” was altijd bijzonder voor ons; allereerst: dáár waren stoplichten! Voorts imponeerde ons dat Haagse
Courant-gebouw met die bewegende
lichtreclame. Mooi karakteristiek vond ik
altijd die torenspits van de St. Jacobskerk
met de gietijzeren ‘hoed’. Ik vond het niet
leuk toen die verdween. Ook de schoonheid
van de Haagse Passage is me altijd bijgebleven. Voorts was er het Rijswijkseplein,
waar toen al een verkeerchaos heerste,
geen herinrichting veranderde dat. De vele
lichtreclames, waarvan ik me duidelijk de
“Studebaker” herinner, spraken mij ook
aan. Bijzonder was óók de Cineac. Er was
nog geen TV met een journaal, dus was er

Terug uit Amsterdam
Na 18 jaar in de schitterende Amsterdamse
binnenstad gewoond te hebben, kwam
ik in 1970 na ons trouwen weer terug in
de Haagse regio, althans in Rijswijk, dat
inmiddels van een echt dorp door de vele
nieuwbouw (niet de jure, maar toch wel de
facto) feitelijk bij Den Haag hoort.
Ofschoon verwend met de Amsterdamse
binnenstad, is me toen een daadwerkelijke
geheel ander fraai stadsgezicht in Den
Haag opgevallen. Goed, zou Den Haag in
1970 de grootste saneringsgebieden van
Nederland hebben (aan de Schilderswijk
en Transvaalbuurt konden de Amsterdamse
“Pijp” en het Oude Westen van Rotterdam
niet tippen!), op een geheel andere wijze
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is er de schoonheid van met name het
Sweelinckplein, en ook Duinoord en het
Statenkwartier. Over het Indische element
hier hebben we in de jaren zeventig vorige
eeuw nog de nasmaak geproefd; ja, Den
Haag was toen zeker “de weduwe van Indië”. De beste Rijsstafels ter wereld waren
niet in Jakarta, maar bij Garoeda en Tampat
Senang! Ook het vele groen, én de duinen
en strand vormen toch een duidelijke pré
voor Den Haag!
De vele hoogbouw de laatste jaren vind ik
niet leuk; voor mij zijn het enkel prestigeobjecten om mee te kunnen doen met de
grotere broertjes Rotterdam en Amsterdam,
maar ja, dat zal komen door niet meer bij
deze tijd te horen. Zo heb ik bijvoorbeeld
moeite met het “verpeste” uitzicht over het
Binnenhof vanuit de Kneuterdijk.
Het is echter aan de jongere generaties
om aan die moderne hoogbouw een goede
invulling te geven. Uiteindelijk was de
eerdere bebouwing die nu plaats maakt óók
een keer nieuw.
Als zodanig geloof ik in een uitspraak van
de schrijver Godfried Bomans: “Ook deze
tijd zal eens de goede oude tijd worden”.

Harry van der Stap sr.
Rijswijk

stap@ziggo.nl
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oodsche scholen
In de Oud-Hagenaar van 15 mei las
ik het verhaal van Stella Lens. In
augustus 1941 werd aan Joodsche
leerlingen verboden om nog langer
openbare instellingen van onderwijs
te bezoeken. Stella’s oudere broer
moest derhalve naar een Joodsche
school in de Bezemstraat. Ik verkeerde in een vergelijkbare situatie.
Ik was HBS-er op de HBS Nieuwe
Duinweg in ‘40-’41 en werd in ‘41’42 leerling van het Joodsche Lyceum
Den Haag, Fisherstraat. Over die
school, die slechts 1 jaar bestaan
heeft, heeft de historica drs. Wally de
Lang een waardevol boek geschreven;
ruim 300 blz. dik! Er hebben echter
nog 8 (!) andere Joodsche scholen
bestaan in die jaren. Ik zou zo graag
zien, dat ook de geschiedenis van die
andere 8 scholen werd vastgelegd
en in boekvorm zou verschijnen. Ik
heb daarvoor de medewerking van
oud-leerlingen van die scholen nodig.
Zouden die oud-leerlingen zich a.u.b.
bij mij willen melden

M.S.R. Nihom

o o o

.s.r.ni o @ etnet.nl
---------------------------------------------reemde kerel in bed
Ik wil het mooie verhaal van Julius
Pasgeld ‘Er lag al een kerel in mijn
bed’ (29 mei) nog even in een passende lijst zetten. In de jaren ‘50
werden de jongens en meiden zoveel
mogelijk van elkaar gescheiden,
herinner ik me. Aparte scholen, apart
sporten, en ga zo maar door. Kwamen
zij toch bij elkaar, dan was dat onder
toezicht van ouders, Kerk, vereniging
en andere toezichthouders. De reden
van dit strenge gedoe was eenvoudig: de pil was nog niet uitgevonden
en andere voorbehoedsmiddelen
waren door Kerkelijke invloed taboe.
Best heftig allemaal, maar eerlijk
is eerlijk: deze aanpak heeft een
heleboel ongewenste zwangerschappen voorkomen. In de eerste helft
van de jaren ‘ 0 ging pa steeds meer
verdienen: de ene salarisopslag na de
andere. Nederland had de schade van
Wereldoorlog 2 hersteld en ging van
het leven genieten. De ontluikende
jeugd ( u en ik) profiteerde mee en
kon dankzij de overvloed aan geld een
eigen jeugdcultuur ontwikkelen. De
pil kwam op de markt, de invloed van
de Kerk liep gestaag terug, waarmee
ook andere voorbehoedsmiddelen

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.

een kans kregen. Hoewel het lang
niet overal (ook niet bij mij) zo heftig
toeging als bij Julius Pasgeld, heeft
hij het resultaat kleurrijk beschreven. Los van de lust geloofden veel
jongeren ook, dat ‘vrije seks’ de
mensen dichter bij elkaar bracht en
daarmee de wereldvrede bevorderde.
Jaja, lang geleden allemaal... Was er
in 19 7 nog een nationale rel - tot in
de 2e Kamer aan toe - omdat Phil
Bloom als eerste jonge vrouw naakt
op tv kwam, enkele jaren later werd
niemand daar meer koud of warm
van. Medio jaren ’70 kwam de tweede
generatie blootmeiden, en ging soft
in de richting van porno, een nieuw
accent dat niet bij iedereen goed viel.
Begin jaren tachtig was het uit met de
onbezorgde pret: vrije se werd voortaan afgestraft door AIDS.

Wout Visser

eusden w isser.leusden@tiscali.nl
---------------------------------------------Mooie wagens
Prachtartikel vorige keer van Julius
Pasgeld over de ‘wagen’ vroeger.
Ik herinner mij soortgelijks naar
Driebergen, een keer in het jaar met
een VW. Hakende richtingaanwijzers,
gejank van de motor, beperkte bagage
voor in en een koffer bij de achterruit
in de koker. Met oom en tante mee.
De vangrail had je niet, maar vanaf
Voorburg tot Elten betonnen witte
paaltjes met ijzerdraad waar rubber
overheen zat, olifantsdraad. De uitvoegstrook was beklinkerd net als de
invoegstrook, leuk bij vorst. De pechstrook was van aangewalste aarde met
steentjes. Die stroken waren kort en
men moest uitkijken bij het afdalen en
remmen in Driebergen. Oudenrijn had
toen portaalstoplichten en een wakend
oog van een agent in zwart leren pak
met wit-zwarte manchetten aan de
arm, later in het wit op een BMW motor. Toen kwam de surveillance met
een Willy stationcar of een VW bus,
maar die konden geen snelheidsduivels bijhouden. Bij de rotonde hoorde
de betonnen tankstations met vriendelijke bedienden in uniform met pet en
in het midden water in de rondte. Op
e periment kwam de grote personenwagen BMW 507 uit Duitsland
overgewaaid, maar die waren te duur.
Bij zeer ernstige gevallen kwam een
Mercedes 220 uit een villa in Driebergen en haalde de krant. De auto die
afgebeeld stond is een Opel Kapit n

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 5.000 e emplaren,
via circa 340 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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‘n Mooi filmpje over Den Haag vanaf 1950
bent vast wel eens of meerdere malen in het Atrium van het tadhuis geweest. oor een paspoort, voor een legitimatiebewijs, voor een rijbewijs of andere bewijzen. e loopt er door, je ondergaat de grootsheid van dit Witte Paleis en je kijkt of je nog bekenden tegenkomt. o gaat het
meestal, nietwaar
Hagenaars zat, niet Hagenaars ook.
Veel mensen zitten een broodje te
eten op een modern bankje in deze
immense ruimte. Is dit Den Haag Ja,
zo is dat. Even verderop in deze grote
hal ligt onze stad ten voeten uit! Een
korte film over het Haagse gebeuren
vanaf 1950, als ik het goed heb. Nooit
gezien Je gaat de draaideur door en
direct aan je linkerhand kun je Den
Haag op film aanschouwen. In een
kleine zeven minuten flitst alles voorbij. Twaalf mensen kunnen zitten en de
- In de zomer van 1952 werd prinses Beatri ge nstalleerd als burgemeester
van het miniatuurstadje Madurodam. rest moet blijven staan. Met donderend
gevoegde filmgeluid moet je even
oorlogsjaren die voorbij vliegen. Veel
geraas komt de zee op je af en Prinswennen. Het overheerst nogal. Van de
cultuur zoals muziek en dans. Heel
jesdag rolt na de branding binnen. De
snelheid van een bruisende stad moet
vaak zien we ons nieuwe stadslogo
Gouden Koets is nog mooier dan ooit
je wel even knipperen met je ogen en
voorbij komen. Dan de regeringsgete voren, dat komt komt door de zon.
als de zeven minuten om zijn, gaat het
bouwen, de Hofvijver en de RidDan hoor je de Minister- Presidenten
spul weer opnieuw beginnen.
derzaal met een stukje troonrede uit
uit het verleden: Den Uyl, Van Agt,
Kok, Balkenende en noem ze allemaal vervlogen jaren. Steeds meer ga je van Ik ben er nu een paar keer even binnengelopen en als ik ongeveer tien
deze stad houden als je er naar kijkt.
maar op, heel even een paar woorden
Die fraaie Passage met zijn drie armen personen ontmoet heb is dat veel.
in de Tweede Kamer spreken.
Daarom vraag ik uw aandacht hieren vele winkels. Hotel Des Indes met
Burgemeester Beatri
schitterend aangeklede portier voor de voor. Het is best grandioos om deze
Drie seconden later in de film lopen
snelle en geluidsvolle film te gaan
deur. Prachtige automobielen er vlakwe in Madurodam, de kleine stad in
bekijken. Ik liet mij vertellen dat er
bij. Het voorname Voorhout, het duurt
den Haag. We zien prinses Beatri
wel schoolkinderen komen kijken in
echter maar een paar seconden en het
daar ge nstalleerd worden als burgegroepsverband. Je steekt er wat van
gaat weer over in iets ander Haags.
meester. Alles in een flits raast voorbij.
op. En als oudere geniet je erbij van
In zeven minuten
Prachtig gedaan, u moet het beslist
vroeger natuurlijk.
Ook het Mauritshuis moeten we niet
gaan zien wanneer u even de tijd
Peter Willemse
vergeten. Het meisje met de parel is
neemt voordat u het Paspoort ophaalt.
wil o@case a.nl
duidelijk aanwezig. Aan het toeWat we ook zien zijn heel vluchtig de

van 1945 1950, analoog aan de
vooroorlogse op de koplampen na. In
1950 kwam er weer een met een grote
chromen grille. Mijn oom had een
garagebedrijf dus was het altijd spanning wat voor wagen er aan de beurt
was. Ik zat in een Hillman Min ,
Austin Cambridge, dikwijls Simca
Aronde en later de Etoile, Borgward
Isabella of Goliath, veel VW busjes of
Taunus FK. Met de Engelse wagens
was vaak wat mis o.a. verbrande kleppen of elektra. De Vau hall had een
enorme slechte wegligging net als de
Opels met bladveren maar daar letten
wij niet op.

Ook ik heb goede herineringen aan
Formosa in de Venestraat. Mijn vader
was daar tot zijn overlijden in november 1949 een van de koks. Met alle
personeelsleden tot aan de directeur
toe (volgens mij heette hij toen meneer
Devilee) hadden wij een uitstekend
contact. Ik ging regelmatg mijn vader
afhalen uit zijn werk. Dit was altijd

Robert van Kesteren
.kesteren@ etnet.nl

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 2 04 , 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

Tearoom Formosa v.v.

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(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 display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

weer kans op wat lekkers uit zijn grote
handen. Ook was regelmatig feest als
vader thuis kwam. Er kwam altijd wel
wat lekkers uit zijn zakken. Zelfs de
poes Moos werd niet vergeten. Die wist
altijd precies wanneer de baas thuis
kwam. Mijn vader staat op de foto onder de twee kruisjes ( ). De directeur
zit op de eerste rij in het midden.

Ruud Vermeulen

ruud.ank. er eulen@g ail.co
Rectificatie: ij et oorspronkelijke
stukje an rude onnell inder an
stond een lettertje te weinig in aar
e ailadres.
et oest luiden
drudeconnelly@btinternet.com

De ud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
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
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ude P’s en
de
hands D’s
op puiplein
p zaterdag 14 juli organiseert D namite Beurzen een muziekbraderie
op het puiplein in Den
Haag. Heel veel platen
en cd’s, maar ook leuke
aan muziek gerelateerde
zaken als aparte kleding
en sieraden.
Volop genieten voor de echte muziekliefhebber, gezellig de beurs
bezoeken en snuffelen tussen de
vele aanbiedingen en u hoeft geen
entree te betalen. Men kan gewoon
langs de verschillende kramen
schuifelen op zoek naar leuke
muziek; en die is er volop
Gouwe uwe
Steeds meer Gouwe Ouwe worden
opnieuw geperst en ook nieuwe
items verschijnen op LP .
Voor de echte muziekliefhebbers is de LP nooit weg geweest.
Kom kijken en zie hoeveel er nog
bewaard is gebleven. En dan hebben we het niet over wat platen die
van een stofﬁge zolder zijn komen
vallen en na een rondreis over
vele rommelmarkten nog even bij
de kringloop worden afgegeven.
maar over leuke, goede en zeer
zeldzame e emplaren uit de jaren
zestig, zeventig en tachtig, die de
drank, drugs en rock roll maar
net hebben overleeft.
House tot klassiek
Van House tot Klassiek, maar ook
alles wat ertussen valt is aanwezig. Zoals Jazz, Blues, R B,
Rock Roll, Beat, Punk, Funk,
Reggae, Country, Nederbeat, Indo
Rock, Hard Rock, het is er allemaal. En dat op grammofoonplaat,
CD en DVD; zowel nieuw als
tweedehands in alle prijsklassen.
Tot in september
Al bij al een beurs die door de
echte muziekliefhebber niet gemist
mag worden.
De beurs is geopend van 10.00 uur
17.00 uur. Zolang de weersgesteldheid het toelaat, zal de beurs
tot en met september elke tweede
zaterdag van de maand worden
herhaald op het Spuiplein.
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Hele mooie 1 de eeuwse aanwinst voor het Mauritshuis

ti e e et ooie ze
de e e r e i ge

Het Mauritshuis heeft het
schilderij tilleven met kazen,
amandelen en krakelingen van
de laamse schilderes lara
Peeters verworven uit particulier bezit. Door de hoge kwaliteit van de schildertechniek, de
intieme uitstraling en de uitstekende bewaringstoestand past
het kunstwerk bijzonder goed in
de collectie.
Het aangekochte stilleven van Clara
Peeters behoort tot haar beste werken.
Emilie Gordenker, directeur Mauritshuis: “Het Mauritshuis had dit
bijzondere schilderij al langer in het
vizier, maar pas begin dit jaar bleek de
eigenaar bereid om het aan het museum
te verkopen. Wij zijn dan ook erg blij
dat we opnieuw een zeldzaam schilderij
door een zeventiende-eeuwse vrouwelijke kunstenaar uit particulier bezit
hebben kunnen verwerven.”
Tastbaar
Clara Peeters besteedde veel zorg aan
het minutieus schilderen van details, zoals kleine oneffenheden in de voorwerpen, én aan de bijna tastbare weergave

- lara eeters (geboren 1
1 9 overleden in of kort na 16 1) Stilleven met ka en amandelen en krakelingen c.161 . Olieverf op paneel 4
49 cm. -

van de verschillende oppervlakken.
Dat komt bijvoorbeeld goed tot uitdrukking in de brokkelige structuur van de
donkergroene kaas, de zachte boterkrullen, de harde glimlichten op het
wijnglas en de meer gedempte re ecties
in de vloeistof die in het glas zit. Deze
aandacht voor details en stofuitdrukking leidde gelukkig niet tot een stijve
manier van schilderen. Het penseel is
juist losjes gehanteerd, een bewijs van

groot vakmanschap.
Te bekijken
Vanwege de uitbreiding en renovatie
van het museum is deze aanwinst nu te
zien op de tentoonstelling Meesters uit
het Mauritshuis -in het Gemeentemuseum Den Haag.
Vanaf medio 2014 zal het schilderij te
zien zijn in de vaste presentatie van het
gerenoveerde Mauritshuis.

oreogr ie o de

uccesrijke
wandeltour
in Bomen- en
Bloemenbuurt
De wandeltour door de Bomen-en Bloemenbuurt, die op
zaterdag 16 juni, werd gehouden was zo’n succes dat hij
op juli wordt herhaald. Het
is interessant voor iedereen
die meer wil weten over de
geschiedenis van de buurt.
Gedurende de 1,5 tot 2 uur durende
wandeling, vertelt de gids bij de diverse
locaties over het ontstaan van de buurt,
de dramatische gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw daarna. Hiernaast zal gewezen
worden op de verschillende architectonische bouwstijlen die er in de buurt te
vinden zijn en zullen gebeurtenissen,
bekende personen en wetenswaardigheden, die een rol in de buurt hebben
gespeeld, aan de orde komen.
Deze wandeltour zal bij voldoende
deelname (5 tot 20 deelnemers) op zaterdagochtend 7 juli, om 11 uur worden
begonnen vanaf café/lunchroom Bagels
Beans op de Thomsonlaan 53. De
deelnamekosten bedragen 7,50 per
persoon.
Reservering noodzakelijk:
a swandeltours hotmail.nl

g e gr

te

De Haagse choreografe onneke van eth presenteert in samenwerking met de oievaart op vrijdag 1 augustus en zaterdag 1
september een spectaculair nieuw festival De Haagse Grachtenpracht.
Geen benauwd theater of achterafzaaltje, maar de Haagse grachten zullen het
podium zijn voor bijzondere optredens.
Men ervaart Cultuurrijk Den Haag
vanaf de boot.
Twee avonden lang zullen in totaal 24
boten het publiek rondvaren over de
grachten van Den Haag. Tijdens de
rondvaart wordt het publiek verrast
door speciale korte acts van de cr me
de la cr me van cultureel Den Haag.
vonne Keuls, Theatergroep Rabarber,

Meneer Bennik

Jan Willem van der Poll
(slagwerkgroep Percossa), Harry Zevenbergen
(Haagse stadsdichter),
Frans de Leef, Dansers
van Lonneke van Leth
en vele anderen passeren de revue.
Ook is er één act waar de organisatie nog geheimzinnig over is. ‘Zeer
smaakvol en elegant’, aldus producer
Lonneke van Leth. ‘Wereldberoemd en
typisch Haags’ is het enige wat Peter

Duivesteijn van de Ooievaart over deze
act wil zeggen.
aartje kopen
Meegenieten van deze cultuuruitspat-

tingen op het Haagse water Koop een
kaartje voor vrijdagavond 31 augustus
of zaterdagavond 1 september. Meer
informatie via 070-44518 9 of kijk op
www.haagsegrachtenpracht.nl.
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VEEGSCHOON

Iedere uitvaart uniek. Yarden

KEES TALEN
KOOPT ALLES

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
antieke meubelen

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

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen
•
•
• vrijblijvende prijsopgaaf •
•
• gratis taxatie

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

antieke klokken

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

kunst, boeken, cd’s

John de Groot

Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

schilderijen

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

Marcus Benjamins

HTMC

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

06-01-2011
Bel voor
een
brochure
of meer
informatie

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

HTMC

11:34:26

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.

HTM

C

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

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

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

 070 - 3907722

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

ook te vinden op uw smartphone

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

www.htmc.nl - info@htmc.nl

Advies van de notaris
Ellens
Parkstraat 93

Lentze - notariaat en mediation
2514 JH ’s-Gravenhage

070 - 3 4 48 30

notaris ellenslentze.nl

www.ellenslentze.nl
lentze.n

e wo e o oudere ee tijd

De zomer is een heerlijke tijd om samen met een geliefde op het strand of in het park te genieten van een drankje of
een heerlijke picknick. Dergelijke momenten zijn immers zo veel prettiger met iemand waar u van houdt. n terwijl
u zo samen de dag doorneemt of vakantieplannen maakt, kunt u misschien ook nog eens uw onderlinge afspraken
bespreken. Want samenwonen houdt meer in dan een zonnig en knus samenzijn. eker als u al wat ouder bent.
Veel mensen die op een latere leeftijd
weer een relatie aangaan, kiezen er
nu voor te gaan samenwonen of een
latrelatie aan te gaan in plaats van te
gaan trouwen. De redenen voor een
bepaalde relatievorm verschillen per
situatie en zijn natuurlijk privé, maar
ze kunnen grote gevolgen hebben
voor die momenten dat het leven even
wat minder prettig is.
Financiële gevolgen
De verschillen tussen trouwen en samenwonen worden wel steeds kleiner,
maar zeker op juridisch en ﬁnancieel
vlak zijn de verschillen nog groot. De
rechten en plichten van gehuwden en
geregistreerde partners zijn bij wet
geregeld. Maar in een samenlevingscontract staat alleen wat de partners
samen hebben afgesproken over de
ﬁnanciën tijdens de relatie, maar ook
als de relatie over gaat, wat er gebeurt

heeft op een deel van uw koophuis.
Woont u in een huurhuis, dan is het
verstandig om de verhuurder na twee
jaar te hebben samengewoond te
vragen uw partner ofﬁcieel als medehuurder te erkennen.

als een van hen overlijdt en alles
omtrent de kinderen.
A W
Als u AOW ontvangt bijvoorbeeld,
verandert dat bedrag behoorlijk als
u gaat samenwonen. Samenwonenden krijgen soms wel tot 00 euro
netto minder per maand dan twee
alleenstaanden met een AOW. Als een
van de partners al een tijd niet heeft
gewerkt, is er ook geen pensioen opgebouwd maar wel vermogen! Zonder
een goed samenlevingscontract loopt
u dus kans met lege handen achter te
blijven.
rijstelling
Bovendien geeft een samenlevingscontract u de zekerheid dat het
gespaarde nabestaandenpensioen naar
de achterblijvende partner gaat. Dat
partnerpensioen bestaat vaak uit 70

van het ouderdomspensioen of het
wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren. Al met al kan dit een aanzienlijk
bedrag per jaar zijn.
Voor samenwonenden geldt dat het
opgebouwde pensioen niet automatisch wordt uitgekeerd aan de achtergebleven partner en dat zij dit goed op
papier moeten laten zetten. De achterblijvende partner krijgt dan tevens
een vrijstelling van de erfbelasting
van 03. 00 euro. Bovendien kan uw
partner door het samenlevingscontract
en het testament aantonen dat zij recht

amen met kinderen
Zeker als er kinderen zijn moet u uw
wensen en afspraken in een contract
en een testament laten opnemen. Veel
mensen regelen niets voor het geval
zij mochten komen te overlijden, terwijl de achterblijvende partner soms
over onvoldoende ﬁnanciën beschikt
om zelfstandig verder te leven. Reden
om uw zaken goed vast te leggen dus.
U kunt uw kinderen bijvoorbeeld
als erfgenaam benoemen in een
testament. En in een samenlevingscontract kunt u laten opnemen dat de,
ﬁnancieel afhankelijke, partner bij een
scheiding bijvoorbeeld recht heeft op

partneralimentatie en uw pensioen.
Maar, een samenlevingscontract en
een testament zijn niet meer dan een
momentopname.
Het blijft verstandig om elke vijf jaar
eens te bekijken wat er in uw situatie
veranderd is en of uw samenlevingscontract en testament uw dierbaren
nog beschermt.
Mijn collega’s en ik adviseren u
graag, op ons kantoor of bij u thuis
of op de zaak. Want hoe oud u ook
bent, afspraken zijn gemakkelijker te
maken als er geen ruzie of verdriet
is. Laat alles dus goed vastleggen
en zorg dat de ﬁnanciële klap na een
overlijden of een scheiding niet groter
is dan de emotionele, zodat u nu met
een gerust hart kunt genieten van uw
tijd samen!

Michaël Lentze
otaris
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Het imburgs Patathuis in de Wagenstraat, als vader avonddienst had

et oeder oor

e t

de rite

Als ik mijn ogen sluit ruik ik het nog. De geur van het imburgs Patathuis aan de Wagenstraat. Het bestaat al lang niet meer. en
paar jaar geleden toen ik op een nostalgische toer, vergezeld met mijn oude camera, mijn geboortestad Den Haag bezocht en door
de Wagenstraat liep heb ik van het pand een plaatje geschoten. Het schemert al als ik even blijf staan om de foto te nemen.
anaf de overkant kijk ik naar de zo vertrouwde pui. Aan de buitenzijde is niet veel veranderd.

Het huis met zijn pilaren op de
hoeken van het portiekje heeft voor
mij nog steeds iets bekends. Als kind
vond ik het net de ingang van een
paleis. Het pand blijkt nu dienst te
doen als inloophuis. Buiten een eenzaam wachtende hond is er van inloop
weinig te zien.
Inmiddels is het pand trouwens weer
van rol veranderd. Het is samen met
een pand ernaast verbouwd tot het
Chinese Hotel Restaurant Wahdo.
Maar omdat het pand op de monumentenlijst staat, mocht er ook
dit keer aan de voorpui van mijn
vroegere patatkotje gelukkig niets
worden veranderd. De entree is nog
steeds hetzelfde, alleen de roodgeblokte gordijntjes van het Limburgs
Patathuis hebben nu plaats gemaakt
voor Chinese draperieën en de geur
van die heerlijke frieten is inmiddels
opgegaan in oosterse nevelen.
Dat was vroeger anders. In gedachten
zie ik nog steeds de gedekte tafeltjes
met de roodgeruite Brabants Bonte
gordijntjes. Hoewel dat stofje aan een

- nmiddels is in het pand het hinese Hotel
estaurant ahdo gevestigd maar de
gevel is nog onveranderd. -

andere provincie zou refereren werd
dat onmiddellijk tenietgedaan door de
in de hoek staande jukebo waaruit
steevast de stem van Harry Bordon
met “Wie sjoeën ós Limburg” klonk
of de uit Sittard afkomstige Frits
Rademacher met het overbekende
L e nde klokke en ‘t Huikske . Het
gaf mij altijd iets gemoedelijks, iets
gezelligs.

gevestigd. Ademloos
minder ik ter hoogte
van de behangzaak
mijn vaart . Even later
sta ik hijgend voor het
zuidelijk genoegen,
de ingang van het
patathuis, voor mij het
meest aanlokkelijke
op dat moment.

De geuren
Mijn herinnering aan dat Limburgse
plekje in Den Haag voert terug naar
de jaren vijftig.
Als vader in de winter avonddienst,
bij de rubberfabriek van Vredestein,
heeft en moeder het kan missen mag
ik af en toe frietjes halen bij het Limburgs Patathuis. In het vooruitzicht
van het heerlijke feestmaal snellen
mijn voetjes vanaf ons laantje aan de
Van der Duynstraat over de hard gevroren sneeuw richting Wagenstraat.
Hoewel ik meestal sta te treuzelen
voor de verleidelijke etalages heb ik
daar nu geen tijd voor. Met een hand
mijn capuchon vasthoudend en in
mijn andere het geld ren ik over de
Stationsweg, langs het postkantoor
met dat leuke torentje en glibber half
glijdend over de Wagenbrug. Na de
brug passeer ik het, net over de brug
gelegen, souvenirwinkeltje en de verderop gelegen winkel van de AVRO,
waar moeder ooit een zilveren lepeltje
mocht halen.
Dan de heerlijk geurende banketbakkerij van Gordijn. Naast Gordijn is
een smal donker poortje, ik vindt het
altijd wat eng. Ademinhoudend snel
ik verder langs de, naar rubberruikende, zaak van Dame. Het is een
vertrouwde geur. Vader ruikt ook
altijd zo als hij van zijn werk komt.
Bij de klokkenwinkel op de hoek van
de Stille Veerkade steek ik over. Op
de andere hoek is bakker Steenbeek

Geen bordjes
Als ik de deur
opendoe straalt de
gastvrijheid mij
in de vorm van
de glimlachende
eigenaar tegemoet.
“Kom maar gauw binnen
hier brandt de kachel”.
Links in de hoek is de toonbank waarachter de in een helderwit jasschort
gestoken man in afwachting van mijn
bestelling is.
Achter hem de oven waarin hij straks
die overheerlijke frietjes gaat bakken.
“Voor 25 cent frietjes alstublieft.” Ik
leg de beide dubbeltjes met stuiver in
het daarvoor bestemde geldbordje met
de Coca Cola reclame.
“Vader weer avonddienst” vraagt de
man Ik knik. Hij weet er alles van.
De vorige keer heb ik hem namelijk
uitgebreid verteld over de feestelijke
patatavondjes van moeder en mij.
In een groot vel vetvrij papier pakt hij
de frietjes in. Met een knipoog schept
hij er nog wat e tra patatjes bij.
Achter hem waait een deur een stukje
op en ik vang een glimp op van teilen
met gesneden aardappels.
“Ik zal er nog een krantje om doen
dan blijft het langer warm”.
Hij reikt mij het pakje aan. Ik stop
het onder mijn jas. Het is intussen al
donker als ik met het warme pakje
tegen mij borst geklemd langs de
helverlichte etalages weer naar huis

- Moeder en ik aten die heerlijke frietjes o
vanaf het papier. -

- en paar jaar terug toen
er een inloophuis ( sterhuis
) was gevestigd en ik
een foto maakte vanaf de ove
rkant.-

snel. De geur die uit mijn jas omhoog
stijgt doet me watertanden. Thuis
heeft moeder de lamp boven de grote
tafel al aangestoken en het pluche
tafelkleed verwijderd. Het bij, de
V G kruidenier, oom Jaap, aan de
Van Hogendorpstraat aangeschafte
potje mayonaise staat al klaar.
Ik gooi mijn jas achteloos neer en
schuif aan tafel. Moeder haalt de
krant van het pakje weg. Als ze het
vetvrije papier openslaat liggen die
knapperige, lichtbruin gebakken frites
voor ons. Een heerlijke geur vult de
kamer. Moeder gaat tegenover mij zitten. Er worden geen bordjes neergezet. Gewoon vanaf het vetvrije papier
dopen we om de beurt een frietje in
het potje met de romige mayonaise.
Nooit, nee nooit heeft er ooit een
maaltijd zo heerlijk gesmaakt als op
zo’n donkere winteravond, als moeder
mij trakteerde op een patatje van het
“Limburgs Patatfriteshuis”.
Het vuur in de kachel geeft de vloer
door het mica een rode gloed. Boven
ons het zachte schijnsel van de lamp.
In de spiegel boven de schoorsteen

kan ik ons zien zitten. Het is een
beeld wat voor altijd in mijn geheugen is gegrift.
‘t joeënsten
Nog helemaal meimerend in het
verleden, botst er iemand tegen mij
aan. Ik maak me los uit mijn herinnering en loop verder de Wagenstraat
door. Maar in gedachten hoor ik weer
de 78-toeren jukebo spelen: “Want
door de jaore heen blif Limburg
ónbetwis ‘t st kske Nederland dat ’t
sjoeënsten is”.
Gelukkig was er ooit ook een stukje
van dat Limburg bij ons in de Wagenstraat te vinden. Die zuidelijke vriendelijkheid, dat warme pakje heerlijks
onder mijn jas, verpakt in de tijd van
toen daar kon geen uitgebreid diner
tegenop. Ja, als ik mijn ogen sluit
ruik ik het nog .

Anja Haasbeek

Lelystad
a. aas eek@c ello.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
1 0.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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Senior Hotels

5

l

u

‘Alles Inclusief’
0

in

n e

en
en

elu e

Op het meest gevarieerde stukje Veluwe ligt
BTR Senior Hotel Dennenhoeve ***. Het hotel
in Nunspeet is een prima uitvalsbasis om te
genieten van al het moois dat de Veluwe u te
bieden heeft. U vindt er een restaurant, Ierse
Pub, lounge met open haard, een terras,
binnenzwembad, sauna en lift. De kamers zijn
voorzien van douche, toilet, tv en telefoon.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Overnachten
in stijl...
ns ge ellige familiehotel in lden aal is al
meer dan
aar lang ges ecialiseerd in
weekarrangementen voor
ol trots
willen wi u on e nieuwe wellness, lu e hotel
kamers, sfeervolle aal en lounge laten ien.

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.
Zomerse midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) -

geheel verzorgde vakantieweek
voor 55 incl. halen en brengen, div.
bus tochten, boottocht, huifkartocht,
5 verzorgde avonden met o.m.
folklore, operette, dans en muziek
sfeer, service en gezelligheid
prima keuken, ook voor diëten,
bosrijke omgeving, nabij centrum.
prijs 2012: vanaf € 495,00 p.p






Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl



w w w.deoudebrouwerij.nl

www.hotelhetlandhuis.nl
familie Oolderink 0541-51249
51249

5-daags ‘Alles Inclusief’ va an ie
ezers van e u a enaar
on van en 10% korting op e normale
zomerseizoen prijs van € 239, p.p.
Inclusief
verblijf van maandag t/m vrijdag
4 x logies in tweepersoonskamer
4 x een uitgebreid ontbijtbuffet
4 x een lunch of lunchpakket
4 x een 3-gangen diner
A I : van 18.00 - 23.00 uur drankjes:
koffie, thee, fris, tapbier, jenever, huiswijn
clusief
toeslag n persoonskamer
reserveringskosten 1 ,00

0,00

Geef bij het reserveren de volgende speciale
boekingscode op:
2

A Bouw

en onderhoud

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud

TE HUUR

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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asten orden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inri hting van het hotel en de groene omgeving orgen ervoor
dat men helemaal tot rust kan komen. n ie er op uit il trekken kan
tere ht in de pra htige omgeving van het hotel.

€

De prijs voor het eek-arrangement bedraagt
incl. volp. toeristenbel. koffie/thee, 4 bustochtjes.
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p.
n toeslag voor n pers. kamer. Wij sturen u graag on e bro hure.
ordt opgehaald en teruggebra ht met on e lu e touring ar,
opstapplaats C Den Haag plat orm Mo artlaan hoek Diepenbro kho .

oor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met
of be oek on e website www.hotelde addestoel.nl

0

-

Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 50 2TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl

Haghesteyn

e on
ame mode

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceﬂat

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

ode

die bi
u
at

Vitaal wonen samen met Staedion
Serviceﬂat Haghesteyn 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, bel ons via telefoonnummer
(070) 360 43 96 of bezoek de serviceﬂat aan de Waldeck Pyrmontkade 800 in Den Haag.

Elke woensdagmiddag open
huis van 14.00 tot 16.00 uur.

nder

e

Special
Een vakantie in het  hotel De Paddestoel
voor
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle
Senioren
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen
terrasje, een voortreffelijke keuken,volop recreatie mogelijkheden,
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik
maken van een rollator of rolstoel.

i er e immerwerken
en onderhoud
He
en n keuken
en o m m ken
He e en n hou en oeren
He m ken n
ond
Harfa Bouw is een éénmanszaak.
Dus als u mij belt heeft u mij
meteen aan de lijn. Omdat ik
een eigen werkruimte heb zijn
de kosten niet zo hoog.
Daardoor kan ik voor een
redelijk tarief werken.
Is er rondom of aan uw huis onderhoud nodig, dan kom ik geheel
vrijblijvend bij u langs voor een
prijsopgave.

e Pa

25

ruiming

tot 70

korting

op de gehele collectie

Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 12)
25 3 AW Den Haag Tel: 070 3 3 01 03
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uc Naberman over haar fascinatie voor het Franse stijlicoon Brigitte Bardot

O er i

e

g z g je

Mijn man en ik bezochten in februari 010 in de Parijse wijk Boulonge-Billancourt tot ons beider
genoegen de fototentoonstelling over Brigitte Bardot, ‘de zorgeloze jaren’ genaamd. Het bracht herinneringen terug aan de tijd dat het stijlicoon Brigitte Bardot me bijna op het slechte pad bracht.

In een zomervakantie begin jaren
zestig kregen mijn zus en ik een door
ons fel begeerde BB- jurk. Voor mij
een lila met wit ruitje met wit kant
langs de hals. Voor mijn zus een zwart
met wit ruitje met wijde rok en zwarte
lakceintuur. Dat was het begin van
mijn modieuze bewustwording, want
nooit zal ik de aanblik van die twee
prachtige jurken, als verrassing aan de
kastdeur gehangen, vergeten. Zelfs nu
nog moet ik het geruite stofje kopen,
iedere keer weer als ik het ergens zie.
Het associeert me met een tijd dat ik
nog dacht dat ik alles kon worden.
Brigitte Bardot bijvoorbeeld, de
perfect gebouwde Parisienne.

- Tijdens het huwelijk van
ardot en adim in 19 .-

eel Brigitjes
Brigitte Bardot (1934), ontdekt
door monsieur Roger Vadim (1928
2000), die het balletmeisje met
de golvende blonde haren, zwart
omrandde ogen en een naar haar
genoemde ruit, snel trouwde in 1952.
Om de wereld vier jaar later via het
witte doek te onthullen, hoe God
de vrouw had geschapen. Monsieur
Vadim, is niet meer, maar ik ben hem
nog steeds dankbaar. Na het intens
bestuderen van haar glanzende ﬁlmsterrenfoto’s die
voor vijftien
cent bij iedere
boekhandel
in de kaarten
molen stonden, wilde
ik niets
liever

- De jonge rigitte ardot als ballerina
met onafscheidelijke sigaret..-

- De cover van lle op 1 augustus 19
de jurk met het beroemde ruitje.-

in

ochtends hun gezicht mee tekenden.
Maar het allermooist vond ik toch
Hema’s nieuwste aanwinst: nagellak van lila parelmoer in gestileerde
esjes met een lange elegante steel.
Ik raakte er zo door gefascineerd, dat
ik er in die vakantie wel een paar keer
per week naar ging kijken. Op een
dag werd het verlangen mij teveel.
Na wat heen en weer gesluip voor de
toonbank, liep ik er resoluut op af en
griste een esje uit de rij, waarin ze
als soldaatjes in het gelid, tussen de
glazen plankiertje stonden opgesteld.
Snel sprong ik op mijn voor de deur
gestalde ﬁets en racete na de misdaad
huiswaarts waar ik linea-recta naar
mijn kamertje verdween. Niet dat ik
veel plezier beleefde van mijn buit.
Nadat ik, in navolging van Brigitte,
de nagels van mijn tenen had gelakt
met de lila emulsie,

dan ook een Brigitje zijn. Dat ik niet
de enige was die er zo over dacht
blijkt wel uit het feit dat Den Haag
in die jaren vol zat met kopietjes van
de Franse ster.
Achterop de
buddyseat
van scooters
en brommers
scheurend over
de Scheveningse boulevard,
ﬁetsend in de
Grote Marktstraat, hangend
aan de lus in bus
25, in warenhuizen, op kantoor
en in kapsalons,
als schoenverkoopster in de
Boekhorststraat,
dansend in de
houten kantine van
de rolschaatsbaan
of als serveerster in
een broodjeszaak,
overal werden ze
gesignaleerd. Het
was de tijd van
rea a
adim s lm t Dieu
suikerspinnen, de petticoat, - f che van Femme uit 19 6. rooie en paarse Rock ‘n
Roll sokken, kachelpijpies,
wist ik ineens niet wat ik nog
mohairvesten en de kleur lila. Maar
met het spul aan moest. Het
voor mij ook de herontdekking van
bezit van het esje voelde lang
de Hema. Daarvoor bezocht ik het
niet zo prettig als ik had verwarenhuis slechts sporadisch. Meestal
wacht. Daardoor, en de angst
in de winter in het gezelschap van
voor ontdekking door mijn
mijn oma, om er een anelletje of een
vader, kwam ik tot de conclusie
rookworst voor in de erwtensoep te
dat, wilde ik mezelf weer beter
kopen. Maar door die jurk met
voelen ik het, inmiddels tweehet lila bb-ruitje kreeg de winkel
dehands goedje, onmiddellijk
voor mij ineens een heel andere
terug diende te brengen.
dimensie.
ila nagellak
Het werd een schateiland waar je de nieuwste, modieuze schatten,
die de voluptueuze gestalte
van Brigitte sierden, in het
echt kon bewonderen:
sjaaltjes, puntbeha’s,
dralon twinsetjes, en
de esjes vloeibare
make-up, lippenstiftjes in doorzichtige
plastic hulsjes en
oogpotloden, waar
namaak Brigitjes ‘s

o g ter

- ardot met het warte sjaaltje om. -

- rigitte ardot in 19 6.-

Met kloppend hart karde ik terug naar
de plaats van de misdaad. Nog zie ik
het verbaasde gezicht van de verkoopster, een gekopieerde Brigitte met
hoog opgestoken haar en een pikant

Door

Lucy Naberman
nab-co@ziggo.nl

teur van politie aan onze huisdeur
had vervoegd, besloot ik de stap te
wagen en vergaapte me weer aan
de nylonkousen die over elegant
omhoog gestoken displaybenen op de
glazen toonbanken stonden, kwijlde
ik bij de aanblik van een zwart zijden
BB-sjaaltje en wekte een goudkleurig
ceintuurtje waarmee ze gewoon was
haar wespentaille te omsnoeren, een
diep verlangen bij me op. Het waren
voor mij stuk voor stuk allemaal
schatten die, verleidelijk uitgestald,
zo voor het grijpen lagen. Toch
bleef het vanaf die tijd bij kijken
alleen, want ik wist inmiddels dat het
onrechtmatig en snel in bezit komen
van al die ﬁlmsterattributen, mij
geen bevrediging schonk. Was het
verlangen tenslotte niet veel mooier
dan het bezit Met die wetenschap
raakte dit diefje dan ook snel verlost
van haar vreemde interpretatie van
het mijn en dijn.
n de Hema
Daar kom ik nog steeds en behalve
de rookworst, zijn ook de geuren en
kleuren er nog. Soms tref ik er zelfs
een lila BB- ruit. Maar nooit zal het
gevoel nog zo intens zijn, als in die
zorgeloze jaren toen zelfs het kleinste
detail, zich voor eeuwig in mij vast
zette.

getekende tache de beauté schuin
boven haar lip, toen ik vlak voor sluitingstijd de bijna uitgestorven winkel
binnenstormde om het esje weer
precies terug te zetten waar ik het
vandaan gegrist had. “H ,” hoorde
ik nog, toen ik via de glazen deur met
de bronskleurige deurknoppen naar
buiten rende.
wart sjaaltje
Zeker twee weken, waarin ik iedere
avond verwoed probeerde de lila lak
van mijn nagels te krabben, bleef ik
weg uit de schatkamer aan de Grote
Marktstraat. Toen zich na die tijd
nog steeds geen agent of inspec-

- rigitte ardot in
tijdens een actie in
arijs voor dierenrechten.-
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Hofleverancier Firma . M. de ok 1869 1966

De Oud-Hagenaar

met zes paardenkarren door de wijken eigen Haagse conservenfabriek

e we e e de

g e roe te e

r

p deze pagina eidschendammer Peter de ok aan het woord over de zaak van zijn voorvaderen. Peter was wegens ziekte van zijn vader
medio jaren ’60, voor vijftien maanden, de laatste zaakvoerder van de legendarische Haagse Groenten- en Fruithandel, de Firma .M. de ok.
Hij heeft er goede herinneringen aan. Maar hij, noch een van de andere schoon kinderen, had er in zin in om de zaak voort te zetten. o kwam
het in april 1966 tot sluiting, waarbij de zorg voor de klanten werd overgedragen aan Piet ooijs zijn zaak uit cheveningen.

Tot 1954 reed de Firma
C.M. de Kok (handelend
in groeten, fruit, aardappelen, en conserven) op
werkdagen met zes paarden wagens door diverse
wijken van Den Haag en
Scheveningen om klanten
te bedienen. Voor de hotels
en restaurants ging een
grote groene vrachtauto de
weg op. Er zullen nog wel
lezers zijn die daar herinneringen aan hebben.

koetsier
groentewagens met de
ij van de es opgeladen
de wijk in gingen.
nen
pan
ges
rd
paa
een
ter
verkopers oals e ach

Grondlegger
De initialen van C.M. de Kok stonden
voor Cornelis Mattheus, roepnaam
‘Kees’. Hij werd geboren in 184 en
overleed in 190 . Volgens de akten was
hij van beroep ‘winkelier’. Aanvankelijk was hij van plan om de melkhandel
van zijn vader Johannes (1814 1873)
voort te zetten, maar
daar kwam het niet van.
Door zijn huwelijk met
Sophietje van Deelen in
18 9 en een vermoedelijk intensief familieberaad zette Kees de
eerste schreden om een
groenten- en fruitzaak te beginnen. De
bestaande melkzaak
aan de Denneweg

Rijnsaterwoude.
Warmoezier
Kees’ vrouw Sophietje van Deelen kwam
uit een tuindersfamilie. Haar vader was
warmoezier, iemand die moeskruiden
teelt en verkoopt, alhoewel dat verkopen
vooral door Sophietjes moeder werd gedaan.

zou worden voortgezet door Kees zijn
moeder en zijn zus Anna Maria, maar
werd na enige tijd toch van de hand
gedaan, aan de heer Seijen ten Hoorn.
Die verkocht de melkzaak op zijn beurt
later weer door aan de heer Van der
Salm, die de winkel verplaatste naar de
Maliestraat, op de hoek van het Smidswater. Rond 19 0 werd de zaak daar
overgenomen door de familie Keijzer uit

aan particulieren. Gelukkig ging het
na die ingreep ﬁnancieel weer een stuk
beter, door het alléén maar aan hotels,
restaurants en instellingen everen van
aardappelen, groenten en fruit ﬁnancieel
een stuk beter.

Peter de Kok

eterde o @ca ema.nl

groenten
Machines voor de inmaak van

Het liaal aan de Dennew
eg 9.

w
oorgevel van het hoofdgebou
1 9 111.
aan de alistraat 1

schreven in een artikel uit het blad Holland E press (zie elders op deze pagina).
Daarin is het toenmalige bedrijf leuk
beschreven en is het in 1919 betrokken
pand aan de Balistraat 109 met diverse
foto’s in beeld gebracht.
In 1904 al verkreeg de Firma het recht
zich Ho everancier te noemen. Het
daaraan gekoppelde wapenschild heeft
jarenlang de pui van de Balistraat 109
en 111 gesierd, terwijl de bijbehorende
oorkonde (ondertekend door Graaf Dumonceau) jarenlang aan de muur prijkte
in de werkkamer van de
boekhouder.
Dat er ook
daadwerkelijk aan het
Hof werd
geleverd was
een teken van
de kwaliteit
waar de
Firma borg
voor stond.

Zwaar werk, met manden aan
een juk.
Vanaf zo ongeveer 1880
werd groente meer en meer
populair volksvoedsel. Voeg
daarbij de gigantische uitbreiding ua inwonertal en de
aanleg van nieuwe wijken in
Den Haag, aan de kant van
Scheveningen en Wassenaar,
en de opbloei
van die oorspronkelijk
eenvoudige winkelnering
is grotendeels
verklaard.
Naam en faam
De al door vader Kees
ingezette groei van de
Firma C. M. de Kok
wordt door Johannes
Cornelis (roepnaam Jan,
1871 - 1948) voortgezet.
Hij deed het heel goed,
wat ook mooi is be-

it et tijd

an 1908 tot 19 8 verscheen in Ne
voor reemdelingenverkeer. De on
‘ p eis’ erin op, een uitgave van
naar de Plaats in Den Haag. Med
e
Firma .M. de ok zo’n mooi arti
ke
het onderstaand lezen in hedend
a

en fruit.

ader
a was er een goede handel.
Ook in conserven van de Firm
Piet
Al voor de oorlog, in 1929, naam mijn
vader Piet (voluit Petrus Cornelis
Antonius, 1900 - 19 ) de zaak over van
diens vader Jan. Er wachtten mijn vader
woelige tijden. Eerst de hele magere
jaren dertig en daar bovenop de Tweede
Wereldoorlog. Het was moeilijk om de
zaak overeind te houden, ook na de bevrijding viel het nog niet mee. De winkel
aan de Balistraat moest worden gesloten
omdat er niet genoeg aanloop meer was,
vooral door concurrentie van nieuwe
winkels in de nabijgelegen Sumatrastraat
en Bankastraat. De zaak gaat daardoor
neerwaarts, met onder meer tot gevolg
dat in 1954 ook moet worden gestopt
wordt met de zes paard- en wagens die
door de stad rijden voor de verkoop

ersoneel Firma M de ok ca 19 op de binnenplaats van alistraat 1 9 111. n het
midden v r: ohannes ornelis de ok en ijn vrouw ohanna eternella ntonia van den
nde. De esde van links op de achterste rij: etrus ornelis ntonius de ok.

vrouw met
Oude afbeelding van een
s gevuld met
manden aan een juk (link
onmoeder van
moeskruid) oals de scho
de verkoop.
ees dat nog droeg bij

Over Groenten en Fruit
Het mensdom is - gelijk bekend - behept
met duizenden kwalen en ziekten, werkelijke
en ingebeelde, en de meeste daarvan
vinden hun oorsprong in slecht geregelde
voeding. Dit is een waarheid zo oud als de
weg naar Rome en toch hoe weinig wordt
zij in het algemeen behartigd.
Een der grootste fouten van de meeste
mensen is dat zij menen door veel eten
een goede gezondheid te behouden. Juist
het tegenovergestelde is waar. Men moet niet
veel eten maar matig en zijn spijzen wèl kieze
n,
daarbij in acht nemende dat een grote plaats
moet
worden ingeruimd aan groente en fruit.
Wij gaan niet zover als de vegetariërs die alle
vleesgebruik schadelijk achten maar zijn toch
van
mening dat in de hogere zowel als in de lager
e
standen veel te veel het vlees als de hoofdzaa
k
wordt aangezien. Wie gezond en vrolijk wil leven
moet er vooral voor zorgen dat zijn tafel rijk voor
zien is van plantaardig voedsel, al is dit bijvoorbeeld in het jaargetijde dat wij thans ingetreden
zijn wel eens moeilijk.
Doch dit bezwaar is ook te boven te komen met
behulp van de inrichtingen die er speciaal voor
gemaakt zijn ons - inwoners van de grote stede
n
- te voorzien van de voortbrengselen van het
platteland.
Wij bezochten onlangs een dergelijke zaak die
zeer zeker als modelinrichting op dit gebied kan
worden beschouwd, namelijk de Firma C.M. de
Kok in de Balistraat 109 te ’s Gravenhage met
een
filiaal aan de Denneweg nummer 29. Wij twijfe
len
niet of in Amsterdam en Rotterdam zullen ook
wel
dergelijke instellingen bestaan, doch deze Haag
se
spant ongetwijfeld de kroon; daarvoor zijn wij
in
de Hofstad, de Residentie, waar onze Koningin
verblijf houdt.
Vóór 9 uur
Om het bedrijf van de Firma de Kok goed te leren
kennen moet men er komen vóór 9 uur; dan
worden de wagens bepakt en de groente die van
alle
zijden binnen gekomen zijn schoon gemaakt.
Op
de ruime binnenplaats heerst een en al bedrijvigheid. Niet minder dan acht wagens worden klaar
gemaakt om in de verschillende wijken van de
stad de groente en vruchten rond te brengen.
En
men staat versteld met hoeveel smaak de wage
ns
zijn opgeladen, elk zo ongeveer een rijdende
tentoonstelling van wat het seizoen voor geur
igs
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de
Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Omslag van een
oude overdruk uit
Holland press
met het artikel
over Firma .M.
de ok.

ri t o

d

re

ederland Holland press, het was
het officieel orgaan van het entr
aal Bureau
ndertitel luidde ‘tijdschrift voor kun
st, kultuur en verkeer’. In 1919 ging
het blad
het bekende reisbureau A. . inde
man
o. tegelijk verhuisde de redactie
e daaraan zal het te danken zijn
dat in 19 de Haagse groentenen fruithandel
el ten deel viel in Holland press,
in de editie van 5 november 19
. kunt
aagse spelling .

en lekkers biedt. Het personeel dat hier bezig
is
bestaat uit twintig man en zij hebben de hand
en
vol werk om op tijd gereed te komen.
Want de Firma de Kok levert de groenten desv
erlangd geheel schoon gemaakt en gereed om
in
de kookketels te worden gedaan. Dit is niet allee
n
van belang voor vele hotels en pensions maar
ook
voor de huishoudens waar of moeder de vrou
w
zelf kookt of door de dienstbodenood het werk
zoveel mogelijk vereenvoudigd moet worden.
Eerst worden de groente in reusachtige wasbekkens door en door schoon gewassen met
artesisch water dat door een motor voortdure
nd
wordt opgepompt. Dan ondergaan zij de versc
hillende machinale bewerkingen. Er is dan een
peenschilmachine en een aardappelmachine,
een
koolschaaf, een viervoudige snijboonmachine,
een machine om peen te snipperen en een ande
r
om rapen te snipperen, een perenschilmachine
en
een aardappelschrapmachine; alles gaat elekt
risch
vlug en behendig; in een oogwenk zijn de groe
nte
in de gedaante gebracht die nodig is om ze met
vrucht te kunnen koken.
De vruchten ondergaan natuurlijk niet dergelijke
bewerkingen hetzij dan dat ze moeten dienen
om
conserven van te maken.
Adviezen
Na de bedrijvigheid op de binnenplaats van de
Firma de Kok in ogenschouw genomen te hebben
is
het wel interessant ook de andere lokaliteiten
eens
te doorlopen. De winkel is uiterst netjes inger
icht
zoals trouwens in Den Haag niet anders verw
acht

kan worden; daarnaast bevindt zich het kanto
or
waar de boekhouder die alles overziet troont
en
daarachter het privékantoor van de chef keuri
g
gemeubileerd ter ontvangst van de dames die
hier om raad of om inlichtingen komen vrage
n.
Want de heer De Kok is door jarenlange ervar
ing
een specialiteit op dit gebied geworden die aan
alle vragen kan voldoen. Wordt er een dinertje
gegeven dan gaat hij het menu na en raadt aan
welke groente bij de verschillende gangen zulle
n
worden rond gediend. Hij kent ook alle kruiden
die
het eten smakelijk maken en heeft ze in voorraad
of weet hoe hij ze bemachtigen kan.
Wij herinneren ons wel op vroegere tentoonste
llingen inzendingen van de Firma de Kok te hebb
en
gezien waar niet minder dan 120 verschillende
soorten groente en kruiden vertegenwoordigd
waren. En zo aardig als alles uitgestald was: men
kon er de groente zien zoals zij in werkelijkheid
groeien, bijvoorbeeld asperge, geheel ten voete
n
uit, zonder de aarde. Deze inzendingen genoten
altijd de meeste belangstelling bij het publiek
en
dit was een voldoening voor de heer De Kok
die
geheel in zijn vak opgaat.
Behalve winkel, kantoor en binnenplaats heeft
men nog verschillende paklokalen, appelenzo
lders
en aardappelenbergplaatsen en niet vergeten
mag worden de ruime stal waar acht paarden
een
herenleventje hebben. Men ziet dat een dergelijke
grote groentehandel nog heel wat om het lijf
heeft, vooral daar de firma De Kok er een eer
in
stelt aan haar clientèle steeds het beste te geve
n
in ieder seizoen.

n g e e an en e
an
e
ng e
- en
g e
nen
e
gen een
a g e
n
e en
n en aag
en en
en e 55 aa
e
e en a en nnen e
ae e
en n e e
en en e
aange
en e en
e an g aa
e aa e
en e
en nen
a
ee an
n
a e n
ng n a
e
ng e e an e 88 9 1 1
a
n a gge
n gn
n
a e e g e
nen n
na
ne en e e
e 7 91 595 - a n
gn
Woon entrum agen age bevindt i h in de Wagenstraat, middenin het entrum van Den Haag.
Door de vele tram- en buslijnen die door het entrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle
belangrijke voor ieningen liggen op loopa stand.
r ijn
oningen en er is een grote daktuin.
Be oners kunnen a hter het gebou gelegen
parkeerplaatsen huren.
e e age is gelegen aan de hermerstraat.
Met het openbaar vervoer is het omple makkelijk
te bereiken. De belangrijkste inkels ijn om de
hoek, in de Betje Wol straat. Het oon entrum
hee t driekamer oningen van a. m
verdeelt over drie etages

Woon entrum
n a gge ligt aan de
o turnestraat, halver ege het oude dorps entrum van Loosduinen en Kijkduin. p loopa stand
bevinden i h inkels. r is parkeergelegenheid
rondom het oon entrum. Het entrum hee t
oonlagen en bevat t ee- en
driekamer oningen.

e nne e is gelegen aan de Beresteinlaan,
in de ijk Bou lust. Met het openbaar vervoer
is het omple makkelijk bereikbaar. Belangrijke
voor ieningen, oals levensmiddelen aken, ijn op
loopa stand gelegen. Het gebou bevat t eekamer oningen.

a e a bevindt i h aan
Woon entrum a a
de ak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt i h op korte a stand van het omple . De
belangrijkste inkels ijn op ongeveer minuten
loopa stand. Het oon entrum hee t driekamer oningen van a. m en drie t eekameroningen van a. m .

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 088 - 9210410
E-mail klantenservice:
simon.carmiggelt@woonzorg.nl

Tussen an een s Theesalon
ilmij er ekeringen en Stachan s
School (voor ngelse Duitse Frans
Spaanse en ussische les) was
e
Holland press ompagnie op
de laats gevestigd al waar men
reisboekingen terecht kon. Met helem
ook voor
aal links een glimp van de Gevangenp
oort.
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r o uit
Tot zondag 0 sept.
enmaal, 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.

Maandag 5 juni
tot
augustus
omerbridge
Zomerbridge / ladderen bij de Bridge Club
Loosduinen (BCL). In 6 ronden met wekelijks prijzen. Woonzorgpark Loosduinen,
Willem III straat 36, 19.30 uur, afsluiting
met uitslag rond 22.30 uur. Deelnamekosten € 3,- p.p. per avond (voor niet-leden
BCL). Aanmelden aan de zaal, vóór 19.15
uur, of per e-mail bcl3045@gmail.com
met vermelding van uw naam, naam van
uw partner en telefoonnummer. Informatie
krijgt u bij Hans de Bruijn, tel. 404 29 88.

Woensdag

juni

Digitale veiligheid
Voor iedereen die internet gebruikt,
maar twijfelt aan de veiligheid ervan. Een
ervaren vrijwilliger van de computerinloop
informeert u over o.a. over wachtwoorden,
internetcriminaliteit en computerbeveiliging.
Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 9a, 10.30-12.00 uur. Aanmelden: tel.
360 02 37.

inder esto aakhavens
Een familiedag met leuke activiteiten voor
jong en oud. Broodjes bakken en kneden in
eigen vorm, fruitspiezen en smoothies maken samen met Pierre Wind en wethouder
Karsten Klein. Wijkcentrum Laakhavens,
Laakweg 235, 13.00-15.30 uur. Deelnamekosten € 1,-, graag reserveren i.v.m. het
beperkte aantal zitplaatsen: tel. 0800-0151.
Zie ook www.denhaag.nl/laak of
www.restovanharte.nl

Woensdag
juni
tot zondag 1 juli
eeheldenfestival
Het grootste buurtfeestje van Den Haag, vol
straattheater, kunst, dans, muziek, lekker
eten en drinken. Start op 27 juni om 12.00
uur met optredens door leerlingen van de

De e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen ijn tentoonstellingen le ingen informatie cursussen mu iek theater en .
De agenda wordt samengesteld door het entraal nformatiepunt Ouderen ( O). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden
Stuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl of neem telefonisch contact op met Marco Daane via ( ) 64
1.

basisscholen in de wijk. De dagen daarna
muzikale optredens in alle vormen: rockabilly, ska, rock, reggae, pop, wereldmuziek,
Rondje Doe Maar, hiphop, klezmer, een
Surinaamse feestband en gouwe ouwe hits
in een modern jasje. Op zaterdag vanaf
10.00 uur een grote informatie- en rommelmarkt. Afsluiting op zondagochtend met
een ontbijt met klassieke muziek (o.a. Bach,
Haydn, Danzi en Mengal) door studenten
van het Koninklijk Conservatorium. Op en
rond het Prins Hendrikplein, informatie en
programma: www.zeeheldenfestival.nl.

Woensdag
juni
tot zaterdag 14 juli
Woej omertijd
Woej start de kaartverkoop voor Zomertijd, een jaarlijks terugkerend activiteitenprogramma voor 55-plussers uit
Leidschendam-Voorburg. Het programma
hiervan vindt u op www.woej.nl of in de
folder, op te halen in de wijk- en dienstencentra, bibliotheken of het gemeentelijk
servicecentrum. Toegangskaarten zijn op
maandag, woensdag en donderdag tussen
10.00 en 12.00 uur te koop bij de wijk- en
dienstencentra De Plint (Prins Frederiklaan
7, Leidschendam), Noord (Duivenvoorde
262, Leidschendam) en Oranjehoek (Oranje
Nassaustraat 1, Voorburg). Let op: contant
betalen, en reserveren is niet mogelijk.

Donderdag 8 juni
inder esto
childerswijk
Een familiedag met leuke activiteiten voor
jong en oud. Het thema van deze dag is:
‘Goed voorbereid en gezond op vakantie’.
Wijkhuis De Mussen, Hoefkade 602,
17.00-19.30 uur. Deelnamekosten € 1,-;
graag reserveren i.v.m. het beperkte aantal
zitplaatsen: tel. 0800-0151.
Zie ook www.denhaag.nl/centrum of
www.restovanharte.nl

ooraankondiging

t m 0 september

Nationale Taptoe met D

Romeins fort bij de kust’ is voor
€ 5,- te koop bij het Informatiecentrum in
het atrium.

rijdag 9 juni

tentoonstelling van kunstwerken van veteranen. Het volledige programma:
www.veteranendag.nl.

aterdag 0 juni

Workshop met geleide visualisatieoefeningen, speciale yogahoudingen, lichtmeditatie, zon en strand. Licht Yoga is voor
iedereen, met of zonder yoga-ervaring.
MillersBeach, hoek Laan van Poot/ einde
Savornin Lohmanlaan, Strandslag 7, 9.0011.00 uur (de les gaat altijd door: bij regen
binnen). Deelnamekosten € 17,- p.p. of €
30,- met z’n tweeën (vooraf, met gepast
geld betalen). Aanmelden via www.vionte.nl
of www.yogavoorieder.nl

rij. 9 en za. 0 juni

Fort ckenburgh

eteranendag

onnig drie a er oe apparte ent
et elder erging
2 in et o ple De oorde u as ou 1 66
ooie ge a enlij e innentuin en pal
tegenover et teenvoorde os igen
par eerterrein di t ij uitvals egen
in el entra en sport o ple op
loopa stand ordt onder O - aarde
ver o t o dat er innen oet orden
gerenoveerd uiten ijde per e t olle tie onder oud via v

otterdam

icht oga op strand

Tot vrijdag 9 juni
Ockenburgh is de grootste Romeinse
vindplaats in Den Haag. De belangrijkste
ontdekking was een klein Romeins fort
uit de 2e eeuw na Christus. Het archeologisch onderzoek wees uit dat daar ruiters
gelegerd zijn geweest. Er zijn onder andere
3 paardenskeletten gevonden (één ervan is
in het Museon te zien). In het atrium van
het Stadhuis aan het Spui is de tentoonstelling ‘Aanvalluh. Een Romeins fort bij
Ockenburgh’ te zien, gratis toegankelijk
tijdens openingstijden van het Stadhuis. Het
bijbehorende boek ‘Ockenburgh-Den Haag,

in Aho

Ruim 100 gymnasten verzorgen in Ahoy de spectaculaire opening van de Nationale Taptoe
2012 met een massale Olympische demonstratie. Samen met optredens van Nederlandse
en buitenlandse militaire toporkesten is hiermee een indrukwekkend spektakel gegarandeerd. Met deelname van zangeres Do wordt een uniek repertoire gebracht, dat muzieken Taptoe- liefhebbers absoluut niet mogen missen! Naast die militaire orkesten is het
Nederlands Politie Orkest , een symfonisch blaasorkest met aparte slagwerkgroep, voor het
eerst present bij de Nationale Taptoe. Omdat de Nationale Taptoe ook jong talent de ruimte
geeft treedt in de finale van het programma marathonloopster en topzangeres Do op. Voor
de buitenlandse bijdrage zijn de Franse Landmacht uit Versaille en het Russische Militaire
Conservatorium uit Moskou uitgenodigd. De voorstellingen vinden plaats van 27 tot en
met 30 september in Ahoy Rotterdam. U kunt dit muziekspektakel al meemaken voor een
toegangsprijs vanaf 28 Euro. Kijk voor meer informatie over prijzen en het bestellen van
kaarten op www.nationaletaptoe.nl

Onze ongeveer 100.000 militaire veteranen
krijgen op zaterdag 30 juni extra waardering. Al op vrijdag 29 juni is er om 13.30
uur een spectaculaire landing van parachutisten in de Hofvijver. De daadwerkelijke
Veteranendag op zaterdag wordt plechtig
geopend in de Ridderzaal. Daarna: de
aankomst van meer dan 200 motorrijders;
gezelligheid, informatie en activiteiten op
het Malieveld; een activiteitenpark voor
kinderen; een bijzondere fly-past door
historische en moderne toestellen van
de Koninklijke Luchtmacht; afsluitende

Gen. Spoorlaan 605 R’wk: € 139.000 k.k.

óf moet hij zich in verschillende rollen
splitsen? Theatergroep In-Cognatio doet u
enkele suggesties aan de hand. Maar of ze
werken…
Spelers : René Dullaart-Heijkoop, Raquel
Abrahams, Willem van Dinteren en Piet
van der Pas begeleidt door een live-band.
Muziek: Marc Drost. Regie: Mieke Lelyveld
en Annelies van der Bie. Belichting: Joop
Caboort. Er is ook een VIP arrangement
beschikbaar en deze is rechtstreeks te
reserveren via www.in-cognatio.nl/formvip.
html. Voor meer informatie kijk op www.
in-cognatio.nl Reserveren via www.deregentes.nl of 070-3637798. Ook kaarten aan
de zaal. Prijs: € 17,50 Theater De Regentes,
Weimarstraat 63, 2562 GR, Den Haag.
Aanvang voorstelling: 20.30 uur.

ondag 1 juli
Musea 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 op de antieke
Salonboot (50 minuten) en een mini-high
tea in de oud-Hollandse keuken van de
buitenplaats (45 minuten).
Verschillende tijdstippen, deelnamekosten
€ 29,95. ‘Ontdek de Historie van Voorburg’:
ontvangst bij het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg, wandeling met tekst en
uitleg door een gids van het Stadsmuseum
door het historische centrum van Voorburg
(1 uur), audiotour Huygensmuseum Hofwijck en zijn tuinen (1 uur) en vaartocht op
de antieke Salonboot met een glas wijn (50
minuten). Deelnamekosten € 19,95. Vooraf
reserveren voor de arrangementen:
tel. 211 61 05 of www.salonbootdenhaag.nl

Donderdag 5 juli
rea-avond

Hou ik jou ...
in Theater De egentes

TOP:

Vriendschap, liefde, lust. De voorstelling
Hou ik jou is een theatrale en muzikale
zoektocht naar het ideale huwelijk. Een
valse noot komt daarbij altijd onverwacht.
Hou ik (van) jou? Hou jij (van) mij? We
willen allemaal het leven delen met ‘de
ware’, die ideale partner. Maar stroken onze
wensen met de realiteit? Kan één mens
aan het scala van verwachtingen voldoen

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

TE HUUR! DORDOGNE bed & breakfast
2 persoons- en een 3-persoonskamer met ontbijt

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

eer in o Olst oorn
a elaars
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Oo te vinden op
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AANBIEDING

speciaal voor de lezers van

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

€ 25,p.p.p.n. inclusief ontbijt!!

Informatie: Annerieke van Dis, Tel.:0031638134979 (Ned.Eng.Frans)
Zie ook: www.gites.nl tehuur a uitane dordogne bed-and-breakfast 5 5
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Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818
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Adempauze mantelzorgers

De espijtwijzer

In Den Haag zijn ongeveer 79.000
mensen mantelzorger. Ze zorgen voor
een naaste met een chronische ziekte
of lichamelijke beperking. Dat doen ze
vaak intensief en langdurig, en bovendien naast hun eigen baan, opleiding en/
of gezinsleven. Mantelzorgers hebben
kortom een heel druk leven. Overbelasting ligt voor hen voortdurend op de
loer. Misschien weet u er zelf iets van
uit eigen ervaring. Om die overbelasting te voorkomen, bieden steeds meer
zorgaanbieders, instellingen en vrijwilligersorganisaties aan mantelzorgers
een mogelijkheid om de zorg tijdelijk
over te dragen. Daarvoor wordt dan een
beroepskracht of vrijwilliger ingezet.
‘Respijtzorg’ wordt dat genoemd. En
die respijtzorg is voor mantelzorgers
essentieel om hun zorgtaak te kunnen volhouden. Ze kunnen zich even
helemaal terugtrekken en eens iets
anders gaan doen iets voor zichzelf
en iets waardoor ze op adem kunnen
komen. Respijtzorg kan aan huis en/
of buitenshuis geboden worden. Om
mantelzorgers en professionals wegwijs
te maken in het Haagse aanbod, is de digitale ‘Respijtwijzer’ ontwikkeld. In drie
stappen worden zij naar de meest ideale
vorm van respijtzorg geleid. Het aanbod
is verdeeld in tien categorieën. U kunt er
direct een keuze uit maken en een respijtzorgaanbod selecteren. Het resultaat
van het gekozen aanbod, met informatie
over de desbetreffende organisatie, kunt
u printen. U kunt ook direct een (aan)
vraag indienen door het contactformulier
in te vullen en te verzenden. U vindt
dit alles op de speciale website www.
respijtwijzerdenhaag.nl. Meer informatie kunt u krijgen bij de Stichting
MantelZorg, telefoonnummer 34 87 01
(tijdens werkdagen, 9.00-1 .30 uur) of
e-mail info mantelzorgdenhaag.nl.

ui e

en bij je ‘eigen’ eten

ij e ett e

Gezellig samen koken en eten, het is goed voor ons. Het geeft
structuur aan de dag, het prikkelt de zintuigen en het levert
nieuwe contacten op. Dat weten ze heel goed bij het woonzorgcentrum W H uiderpark in de Harderwijkstraat. Daarom organiseren
ze daar De ettafel.
Iedere dinsdag koken en eten bewoners
en wijkbewoners er samen, eventueel
ook met hun mantelzorgers. Soms gaan
ze ook eerst samen naar de supermarkt
voor de boodschappen, maar niet
iedereen is daarvoor goed genoeg ter
been. En op donderdag of vrijdag wordt
er gebakken. Het gebeurt allemaal in
de Sterrenzaal, een gezellige ruimte
met keuken op de begane grond aan de
straatkant, die voor allerlei activiteiten
wordt gebruikt. Op de andere dagen
kan iedereen terecht in het Trefpunt, de
grote ruimte waar bewoners en buurtbewoners elke dag kunnen eten.
ariatie
Om elf uur komen de eerste eters binnen in de Sterrenzaal. Vandaag is het
rustig: er ontbreken wat mensen, vertelt
René Guillonard, een van de welzijnsmedewerkers. Normaal telt de groep
zo’n acht tot twaalf eters.
René kookt samen met deze bewoners
en wijkbewoners. Niet elke dinsdag,
want er zijn meer welzijnsmedewerkers. Maar wie kookt, bedenkt ook
het menu. ‘Ik zorg elke week voor
iets anders,’ zegt René. ‘Ik kijk naar
de variatie. Na een paar keer nasi of
macaroni is het vandaag weer tijd voor
iets anders.’ Daarom wordt er een echte
Hollandse maaltijd klaargemaakt:
worteltjes, bloemkool, slavinken en
komkommersla. Met een gekookte
aardappel, zoals dat hoort, en een
bloemkoolsausje natuurlijk. Voor

vegetariërs is er altijd een vleesvervanger; René gebruikt trouwens ook veel
biologische producten. En voor wie dat
nodig is, wordt het eten kleingesneden.
Meneer Fred van der Hoeven en zijn
hoogbejaarde moeder zijn vaste gasten
bij De Eettafel. Fred helpt bij het
schillen en snijden van de groente en
de aardappelen en met het dekken van
de tafel. Dat heeft hij duidelijk vaker
gedaan.
erbinding
‘De ontmoeting, de verbinding met
elkaar en met de omgeving, dat is wat
ons voor ogen staat met dit project,’
vertelt Maaike Veenstra, locatiemanager van het woonzorgcentrum. Als
buurtbewoners verhuizen naar een
woonzorgcentrum, kiezen ze meestal
voor Zuiderpark. Omdat ze het huis al
kennen, is de drempel daar wat lager
voor hen en dat is prettig. Ook andere
activiteiten van Zuiderpark staan trouwens open voor buurtbewoners.
‘De Eettafel bestaat nu ruim twee jaar,’
vertelt Nisja Arjun, teamleider welzijn.
‘We zijn begonnen uit de losse pols,
vanuit het idee dat dagstructuur kracht
biedt en dat geur- en smaakbeleving belangrijk is.’ Het project sloeg aan en nu
is er een groep vaste deelnemers.
Prikkeling
Op de vierde etage van het huis wordt
ook samen gekookt. Daar bevindt zich
een afdeling voor beginnend demente-

ieuwe wij er eeg u dige

ij e

In mei 010 besteedden we op deze pagina aandacht aan de Haagse wijkverpleegkundigen. roeger
was ‘de wijkzuster’ een overbekende verschijning, maar ergens in de moderne tijd is het verdwenen.
Een e periment met het programma
‘Zichtbare schakel’ bracht de wijkzuster
terug voor een proefperiode van drie
jaar. Naar nu is gebleken heeft dat veel
succes gehad. Zozeer zelfs, dat minister

en staatssecretaris er weer een vaste
voorziening van gaan maken, via vaste
en rechtstreekse ﬁnanciering van de
gemeenten. Daarvoor is tien miljoen
uitgetrokken. Dat lijkt niet veel maar

- De ij verpleeg undigen van stadsdeel s a p -

in dit geval is er ook niet veel nodig te
zijn om succes mogelijk te maken. De
‘simpele’ inzet van (tot nu toe) 300 tot
350 ‘wijkzusters’ heeft letterlijk deuren
geopend. Zij ﬁetsen en lopen door
achterstandswijken, en zijn daar als
een spin in een web. Ze slagen erin bij
mensen binnen te komen die tot nu toe
niets van hulpverleners moesten hebben. ‘Er schuilt best veel leed achter
Haagse voordeuren,’ reageerde Sandra
Harthoorn, een van de wijkzusters die
we destijds interviewden, in het AD. Ze
is blij dat zij en haar collega’s verder
kunnen: ‘We hebben een deel van de
mensen die hulp nodig hebben bereikt,
maar er is nog veel te doen.’ De waardevolle nauwe contacten die ze hebben
opgebouwd met wijkagent, huisartsen
en woningcorporaties hoeven ze gelukkig niet te beëindigen.

- oedge utste o s n eters ij De etta el -

renden. Juist voor hen is prikkeling van
de zintuigen belangrijk, net als actief
zijn en meehelpen bij de bereiding van
de maaltijd.
Koken hoort bij de dagelijkse bezigheden. Veel mensen doen het graag. En
wanneer iemand dat niet meer alleen
kan, omdat hij of zij niet meer goed
ter been is of omdat het geheugen
minder wordt, kan koken en eten met
een groep een oplossing zijn. Vooral de
gezelligheid telt ook. Wie alleen woont
en weinig aanspraak heeft, vindt hier
tafelgenoten voor een gesprek.
Intussen is de tafel gedekt. Het
ruikt lekker: een goede, ouderwetse
Hollandse maaltijd. Vlakbij vult de

grote ruimte van het Trefpunt zich met
bewoners en wijkbewoners, die daar
tussen de middag komen eten. Tegelijk
wordt in de Sterrenzaal eveneens de
maaltijd opgediend maar dan wel
eentje die de gasten samen hebben
klaargemaakt!
Meer w eten
Meer weten Kijk op www.wzh.nl/
zuiderpark bij activiteiten. Informatie
over samen eten en koken elders
Neem contact op met CIPO, tel. 3 4
38 18, e-mail info haagseouderen.nl.

oej ei e d zoe t
dige o ie e e er
Woej is op zoek
naar vrijwilligers
die willen helpen
bij een informatiemiddag voor
ouderen over de ins
en outs van mobiel
telefoneren.
Smartphones zijn voor de
meeste ouderen nog een
brug te ver, maar velen
hebben al wel een ‘gewone’
mobiele telefoon aangeschaft. Alleen:
hoe werken de contactenlijst, sms’en en
de wekkerfunctie Hoe zet je het ding
stil zonder dat hij uitgaat en hoe moet je
datum en tijd erin zetten En opwaarderen, hoe werkt dat Dit zijn zomaar
wat vragen waar sommige ouderen mee
worstelen. Vandaar deze informatie-

middag op dinsdag 10 juli, van 14.00
tot 1 .00 uur in wijk- en dienstencentrum Noord, Duivenvoorde 2 2 te
Leidschendam. Hebt u geduld, vindt u
het leuk om met ouderen om te gaan
en heeft het mobieltje geen geheimen
voor u, bel dan met Woej, en vraag naar
mevrouw Edni Kasto, tel. 320 92 03.
Of mail naar edni.kasto woej.nl.
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SCHOENEN ONBETAALBAAR?
Veel ouderen blijven met voetklachten zitten
“Voor veel mensen zijn de pasvormschoenen onbetaalbaar geworden”, zo vertelt Kees
de Hoog van de Beterlopenwinkel in Den Haag. De voetklachten nemen toe naarmate de mensen ouder worden. In de winkel komen steeds meer klanten met hielspoor,
reuma en voorvoetklachten. Sommige klanten hebben echter steeds minder te besteden
en kunnen het niet meer opbrengen om dure schoenen te kopen.
Voor maatschoenen is de eigen bijdrage al meer dan 130 euro, dus ook dat is de
oplossing vaak niet meer. Kees vond samen met zijn leveranciers een goede oplossing. “Ook de fabrikanten hebben restparen aan het einde van het seizoen, samen
met hen hebben we een ludieke actie opgezet.” Kees heeft van zijn uitverkoopweken,
aanbiedingsweken gemaakt. Géén houten rekken en rommel in de winkel meer, de
klanten worden als altijd geholpen. Voetmeting, voetscanner en deskundig advies
gaan gewoon door, alleen de prijs daalt nu zo zegt hij. Op deze wijze pakt een
AOW-er al snel 20 tot 30% korting op een paar ondersteunende schoenen die hem
of haar weer beter laten lopen. Het enige nadeel zou kunnen zijn, dat er dan wellicht
wat minder keus is, maar dat weegt niet op tegen het voordeel van het hebben van
minder pijn.
Podologie en pedicure
De Beterlopenwinkel heeft naast goede
schoenen ook een praktijk voor registerpodologie waar men op afspraak door
een podoloog een paar individueel
op maat gemaakte ondersteunende
voetbedden kan laten aanmeten die in
de meeste gevallen door de ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk
vergoed worden.
Wanneer u uw voeten goed wil laten
verzorgen dan heeft de medisch pedicure nog plaats voor nieuwe klanten.
De laatste aanwinst voor de Beterlopenwinkel is de praktijk voor
Voetzoolreflextherapie - hiermee kunt u
uw voeten laten verwennen wat een
diepe, ontspannende werking heeft.

Award
In januari won de Beterlopenwinkel
een award als ‘beste schoenwinkel van
Den Haag e.o’. Op de foto poseert het
personeel trots met de oorkonde.
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Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
Aftersalesdealer van

Voor verdere informatie kunt u de website bezoeken

www.beterlopenwinkel.nl

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

of even bellen met tel. nr. 070-3099058.

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

Klussen?
Winkels Kringloop Holland

Binckhorstlaan 322
Fahrenheitstraat 343
Kerketuinenweg 21
Loosduinsekade 156
Van Musschenbroekstraat 159
Piet Heinstraat 25
Piet Heinstraat 69
Weimarstraat 364
Westduinweg 196
Hendrik Ravesteijnplein 84-85
Herenstraat 47
Platinastraat 103-105

Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Rijswijk
Wateringen
Zoetermeer

Binnenkort geopend!

Kerketuinenweg 55
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Informatie

Hans
oodenburg

De verslechterde economie en de gevolgen daarvan voor de koopkracht blijven de gemoederen onder politici, economen en de burgers bezig houden. Allemaal mogen we in september naar
de stembus om onze eigen voorkeur uit te spreken. In de vorige aﬂevering in deze ouderenkrant stelde directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat ,,met 2,5 procent
met een écht laag inkomen onder de 65-plussers we gelukkig ver verwijderd zijn geraakt van de tijd dat oud gelijk stond aan arm’’. Daarbij betrok hij nog niet eens de rijkdom door spaargelden
en andere bezittingen. Een analyse. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

e ge e

eer uit d

er j r ij

De Nederlandse economie maakt een merkwaardige ontwikkeling door met alle
conse uenties van dien voor de ouderen. Dat de gepensioneerden de komende jaren
niet of nauwelijks in hun aanvullend pensioen boven de A W erop vooruit gaan, is
al meer dan bekend en doorgedrongen tot vele bevolkingsgroepen. De Nederlandsche Bank DNB verwacht, merkwaardig genoeg, dat alle Nederlanders volgend jaar evenals dit
jaar m r zullen uitgeven dan zij aan inkomen, pensioen of uitkeringen binnen krijgen.

Dat kan maar één ding betekenen:
Nederlanders teren gemiddeld genomen
in op hun vermogen. Waarschijnlijk gaat
het hierbij vooral ook om ouderen, die
het zwaarst worden getroffen in hun inkomensachteruitgang. Immers een hoog
gemiddeld vermogen zit voor het grootste deel in de groepen met pensioenuitkeringen. Soms zullen mensen bijlenen
om méér uitgaven te kunnen doen. Maar
dan vullen ze het ene gat met het andere
op en schuiven ze de ﬁnanciële problemen op voor een paar jaar later.
Met vermogens in huishoudens zit het tegenwoordig in het algemeen nogmaals
voor een ieder kan het individueel heel
anders uitpakken wel goed. Uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de huishoudens
gemiddeld een kwart en dat geldt zeker
ook voor de ouderen méér te besteden

hebben dan 33 jaar geleden. Dat zet de
huidige en komende koopkrachtdalingen
in een heel ander perspectief.

Grote steden
In deze analyse richten wij ons vooral
op de vermogens (het saldo van bezittingen en schulden) in de huishoudens
van de drie grote steden en de regio’s
daaromheen waar deze krant uitkomt. In
Rotterdam bijvoorbeeld wonen naar verhouding de minste huishoudens met een
hoog vermogen: minder dan 9 procent
had daar een vermogen van meer dan
198.000 euro. Meteen moet ook worden
aangetekend dat de ware vermogende
mensen eerder (net) buiten de steden
wonen dan daarin. Het is duidelijk dat
in deze tijd van neergaande koopkracht
mensen met vrij beschikbaar vermogen
(spaargeld, in li uiditeiten om te zetten

effecten) dankzij deze reserves aardig
wat potjes kunnen breken.
Nog meer dan in de maandelijkse netto
inkomens zijn er grote verschillen in het
uiteindelijk netto bezit. Het gemiddelde
Nederlandse vermogen bedroeg per huishouden op 1 januari 2011 circa 1 2.000
euro. Cynisch gesteld zou je daarmee
een jaarlijks koopkrachtverlies van 10
procent in het gemiddelde besteedbare
inkomen per huishouden in Nederland
(dus wat er maandelijks binnenkomt)
gedurende minstens 30 jaar kunnen
compenseren. Na die 30 jaar heeft men
dan niks meer over en behoort men tot
het armste deel van de bevolking!
Tegelijkertijd moet er ook op worden gewezen dat het om ‘gemiddelden’ gaat. Er
zijn zeker in de steden grote groepen
die helemaal niks achter de hand hebben
en er zijn er weliswaar in verhouding

i e o t

veel minder mensen die
meer dan een half miljoen
bezitten. Het gemiddelde
vermogen van twee personen met een hoofdkostwinner van 5 jaar
en ouder wordt door het CBS gesteld op
321.000 euro. De 5-plussers, die geen
kinderen meer thuis verzorgen en vaak
een lastenvrij huis of met een behoorlijke
overwaarde bezitten, worden beschouwd
als één van de rijkste groepen van ons
land. Logisch, zij hebben hun schulden
afgebouwd, carri re gemaakt en beëindigd, en kunnen genieten van hun oude
dag. Overigens blijken zij na hun 75ste
aardig terug te lopen in hun vermogen.
Of dat komt door interen of schenkingen
aan kinderen en anderen (goede doelen)
is een ander onderwerp.

aagopgeleid
Is de hoofdkostwinner in een huishouden
45 tot 55 jaar, dan is het gemiddelde
vermogen 182.000 euro en van 55 tot
5 jaar 280.000 euro. Een alleenstaande
AOW’er bezit ‘slechts’ 170.000 euro,
waarbij moet worden betrokken dat in
al deze vermogens is verdisconteerd de

eventuele vrije waarde van het eigen
huis, dat nog niet is geëffectueerd.
Daarnaast zijn er genoeg ouderen die
heel weinig of niets bezitten. Ze komen
vaak voor in de laagopgeleide groepen,
soms met niet meer dan lagere school en
hebben dikwijls een sociale huurwoning.
Sommigen van de wél goedbedeelde
mensen willen nogal eens stellen dat
de minvermogenden niet hun best hebben gedaan of bereid zijn geweest hun
kansen te pakken. Terecht of onterecht
De waarheid zal wel ergens in het midden zitten. Een iets beter beeld geeft het
zogenoemde ‘mediaan’ vermogen: de
middelste waarneming van een opklimmende reeks. Dat mediaan vermogen
zakt uiteraard sterk terug omdat de
hoogste vermogens niet meer in het
gemiddelde worden meegeteld maar
hooguit in aantallen. Voor de liefhebbers: het mediaan vermogen voor een
hoofdkostwinner van 5 jaar en ouder in
een huishouden met meerdere personen
bedraagt 183.000 euro. Een heleboel
ouderen zou dat saldo van alle schulden
en baten graag willen hebben. Ook als
zij niet hun best hebben gedaan!

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen, onsumenten aken, re hten oals er re ht , belastingen en andere inan i le aken.
vragen orden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven. kunt u k esties sturen naar
hansroodenburg kpnmail.nl o naar Postbus
,
Den Haag. raag met vermelding van rubriek e hten en Pli hten’.
rf- en schenkingsrecht
Broers en zussen krijgen de
schulden
ijn zus is orig jaar o erleden op
jarige leeftijd. e ad geen an en
ook geen kinderen. ij et inzien an aar
ad inistratie kwa en wij ersc illende
sc uldposten tegen. aast de sc ulden ad
ze geen ezittingen. n an de sc uldei
sers eeft na negen aanden de roers en
zusters aangesc re en o et restant an
een lening ten edrage an ijna .
euro te etalen. r is nie and die zic et
de nalatensc ap eeft ezig ge ouden.
aar egrafeniskosten zijn zelfs door een
andere fa ilie etaald. n oe erre kan
en ons aansc rij en o deze lening af te
etalen at is uw ad ies
Dit is dus waar wij steeds voor waarschuwen: probeer te voorkomen dat
wettelijke nabestaanden (erfgenamen)
worden opgezadeld met schulden die
een overleden persoon als saldo nalaat.
Dat kan door tijdig de nalatenschap
‘beneﬁciair’ te aanvaarden. Dat betekent
dat bijvoorbeeld broers, zussen of ouders
van de overledene, voordat zij besluiten
op hun erfrecht in te gaan, een boedelbeschrijving willen zien. Als daarna blijkt
dat een negatieve nalatenschap ontstaat,
kan het schuldensaldo als negatieve erfe-

nis worden afgewezen. Of dat nog door
u kan, kunnen we niet beoordelen. Dat
hangt van een heleboel situaties af. Het
lijkt ons dat alle broers en zussen van
uw overleden zus zich per aangetekende
brief distantiëren van de schuldeiser.
Misschien moeten zij zelfs bij de rechtbank een verklaring a eggen, dat men
de nalatenschap, die uit schulden bestaat,
niet accepteert. Het lijkt ons in ieder
geval tijd voor nader onderling beraad
en advisering door een jurist of notaris.
Dat gaat misschien wel wat kosten, maar
altijd minder dan dat de schuldeisers zullen eisen. Maak het die schuldeise rs zo
moeilijk mogelijk en dat kan helaas niet
door NIET te reageren!

paar telefoontjes of op de site www.degoedkoopstenotaris.nl kijken) ook aardig
kan helpen. De goedkoopste notarissen.
die wij voor een eenvoudige Verklaring
van Erfrecht - zoals in uw geval - zijn
tegengekomen, rekenen 225 tot 250 euro
(inclusief btw). Dat is nog e clusief
kosten voor het vragen van uittreksel uit
het bevolkingsregister die, afhankelijk
van de gemeente, per erfgenaam ook al
20 tot 30 euro kan bedragen. U als enige
erfgenaam had dus voor in totaal 250 tot
300 euro klaar kunnen zijn. Bent u echter
naar een gerenommeerd kantoor gegaan,
dat vooral het bedrijfsleven helpt, dan
kan het best zijn dat u het genoemde
bedrag moest betalen.

Hoge kosten voor verklaring
erfrecht
ijn an is o erleden en ik ad een een
oudige erklaring an rfrec t nodig o
aan een aantal ankrekeningen te ko en.
e e en geen kinderen. k oest ij et
notariskantoor euro etalen. at ind
ik niet goedkoop oe zit dat

Financiële zaken

Het kan best zijn dat u bij het notariskantoor 5 9 euro moest betalen voor een
Verklaring van Erfrecht. Zoals wij altijd
melden, hangt het bedrag af van hoeveel
werk de notaris heeft gehad. Ook benadrukken wij dat even ‘winkelen’ (een

Woekerlening voor vriend van
dochter
nze doc ter is in nanci le oeilijk
eden geko en door een forse lening af
te sluiten ij een krediet erstrekker oor
aar toen alige riend die er ee een
auto en later een otor eeft aangesc aft.
aar riend is al lang et de noorderzon
ertrokken en onze doc ter zit nog steeds
ast aan de a ossing en oge rente eta
lingen an et krediet. ij willen aar
elpen et een lening of sc enking oewel
wij ook niet o er eel geld esc ikken.

rijgen wij daar geen pro le en ee et
de elastingdienst
Vooraf een opmerking: wat een ellende!
Wij bevelen ook nooit aan in zee te
gaan met snelle kredietverstrekkers die
door sommigen ‘woekeraars’ worden
genoemd. Erg belangrijk in dit geval
(uw dochter was niet gehuwd) is wie de
lening is aangegaan. Waarschijnlijk is dat
uw dochter geweest, die dan ook voor
de afbetaling verantwoordelijk is. Zij
heeft wel erg veel over gehad voor haar
e -vriend! U kunt uw dochter natuurlijk
geld lenen of schenken. U mag per jaar
5030 (in 2012) belastingvrij schenken
aan uw kinderen. Als een kind een huis
koopt (en/of onderhoud, verbetering of
afkoop van het erfrecht pleegt) dan is
er zelfs sprake van een eenmalige e tra
verhoogde schenkvrijstelling van 50.300
euro. Bent u dat van plan te doen, neem
dan contact op met een notaris want die
moet een akte maken. Ook zijn er nog
andere mogelijkheden om kindneren met
schulden ﬁscaalvriendelijk te helpen.

Fiscale zaken
Aanrechtsubsidie als partner
65 jaar wordt
ijn an krijg dit jaar
en ik als
jongere partner e entueel de toeslag als ik

op dat o ent niet eer werk. u is ij
erteld dat ik dan een aanrec tkorting
kan ragen. s dat juist
De ‘aanrechtsubsidie’, zoals die in
volkstaal heet, slaat op de hefﬁngskorting. Die krijgt iedereen en is in feite een
belastingkorting op alle te betalen inkomstenbelasting. Heb je geen inkomen
- zoals vele huisvrouwen - dan betaalt de
Belastingdienst die uit. Dat kan bij voorhefﬁng (in 2012 circa 170 euro netto per
maand zijn) of achteraf bij de aangifte na
a oop van het belastingjaar. Als u geen
verdere belastbare inkomsten hebt, gaat
het dan (in 2013) om een teruggaaf van
circa 2030 euro.
Wel belangrijk is dat deze teruggave
alleen wordt gegeven als de partner
voldoende belasting betaalt. Dus als
uw partner alleen AOW (plus toeslag)
heeft, is er onvoldoende belastingruimte
om aan u de gehele hefﬁngskorting uit
te betalen. Met een bedrijfspensioen
erbij is er al gauw sprake van voldoende
belastingbetaling door uw partner. Deze
‘aanrechtsubsidie’ (dus voor partners
die geen inkomen of uitkering hebben)
wordt in 20 jaar tijd afgebouwd.
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ueda, salsadansen met e tra dimensie in ubaanse traditie

ge

e zij

d dr ier

alsa dansen is leuk. De muziek is vrolijk en deze luchtige danssport pept je helemaal op. Het
maakt niet uit of je beginner bent of al gevorderde salsadanser, of oud of jong van jaren, salsa
is een garantie voor dansplezier. Aldus arl Trimborn 60 , van de Haagse club ad-draaiers, die
elke woensdag een avond heeft in de buurt van de cheveningse haven. olgens hem is alsa
een perfecte hobb voor 50-plussers die beweging, muzikaliteit, gezelligheid en sociaal vertier
willen koppelen.

Bij de Haagse hobbyclub Raddraaiers gaat het een stap verder dan
dansen met een vaste partner. Bij
hen wordt het salsadansen niet op
een koppel beperkt maar het gaat
om interactie tussen alle dansparen.
Pardon Bij de Rad-draaiers wordt de
salsa in een kring gedanst: alle koppels dansen op hetzelfde tijdstip een
salsaﬁguur en switchen daarna van
partner. De naam van het dansﬁguur
wordt door een leider geroepen of
per handsignaal aangeduid. Hoe de
dans verloopt ligt dus niet van tevoren
vast. Deze soort van dansen is erg
verrassend, levert heel veel plezier
op en geeft het salsadansen een e tra
dimensie.
Van bovenaf bekeken danst de kring
van de dames tegen de kring van de
heren in. De sport is om de kring al
dansend draaiende te houden en niet
te laten stranden. In het Spaans heet
deze kringdans ‘Rueda’, hetgeen in
het Nederlands wiel of rad betekent.
Dit was de basis voor de naam Raddraaiers.
Basispassen
Om hieraan mee te doen is noodzakelijk dat een danser de basispassen van

de salsa beheerst. Die kunnen bij elke
salsaschool in een cursus van acht
lessen gemakkelijk worden geleerd.
Daarna komt het betere werk. Op
woensdagavond oefent de hele groep
bij de Rad-draaiers een dansﬁguur
totdat iedereen dat ﬁguur beheerst.
Alle ﬁguren hebben een naam. Dit
zijn overigens Spaanse namen
zoals Sombrero, Monta a of
Juana La Cubana. Slechts
met kennis van de ﬁguren
is het zinvol om aan een
rueda mee te doen. De
Rad-draaiers biedt
hiervoor een speciale
beginnergroep aan.
Door een e-mail te
sturen aan ruedadenhaag gmail.com
kan men daarover
meer informatie
vragen.
Geen leeftijdsgrens
Deze gezellige vorm van
salsadansen is voor jong en
oud, er is geen leeftijdsgrens. Op de
woensdagavond danst iedereen met
iedereen, niemand blijft aan de kant
zitten. Dit gaat natuurlijk alleen op

- Oefensessie van club s ueda op ijkduin -

gedanst.
De actie
van de
groep als
geheel
staat
hierbij
voorop, niet
een eventuele individuele
aanvulling.

- De ad-draaiers na de winst van de attle
of ueda in Zoetermeer. -

partner voor hen is gevonden.
De Rad-draaiers is een hobbyclub
voor ruedadansen, geen dansschool.
Toch kan iedereen er leren, gewoon
door veel te dansen. Van de dansﬁguren bestaan instructieﬁlmpjes
die thuis te bekijken zijn en die op
woensdagavond in de praktijk kunnen
worden gebracht. Op verzoek wordt
het betreffende ﬁguur voorgedanst, in
groepsverband geoefend en dan nog
enkele keren met verschillende danspartners verstevigd. Het gaat erom
dat de dansﬁguren synchroon worden

- Met de club in het oefenlokaal te Scheveningen. -

ervice- of

als er evenveel dames als heren zijn.
Daarom zijn salsa dansende koppels
bij de Rad-draaiers bijzonder welkom.
Solo heren of dames worden op een
wachtlijst geplaatst totdat er een dans-

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.

e orgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

actuuradres

Gelijk als het bezorgadres, of:

€ 65,- per persoon ALL INCLUSIEF
• 1x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
• Onbeperkt Hollands gedestileerd
(frisdrank, huiswijn, bier) van 10:00 tot 23:00
• 1x uitgebreid ontbijtbuﬀet
• 1x lunchpakket
• 3-gangen keuze diner bij de dag van aankomst
• gratis gebruik van jacuzzi

Let op!

Naam:

U betaald slechts € 65,- per persoon per nacht!

Straat en huisnr.:
Postcode:

Het genoemde tarief is exclusief gemeentelijke
heﬃngen á € 1,50 p.p.p.n. bittergarnituur, gebak en ﬁetshuur.

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

orsprong
Oorspronkelijk is de Rueda
afkomstig uit Cuba. Alleen heb
je daar voor de ﬁguurnamen grote
lokale verschillen. De naar Miami gevluchte Cubanen hadden behoefte om
die wirwar van namen te uniformeren.
Op deze manier hebben zij een standaard voor de rueda vastgelegd. De
Rad-draaiers dansen dan ook volgens
de Miami style. Hiermee kan je overal
ter wereld in ruedaclubs meedansen:
Japan, Filippijnen, Florida, Polen,
Hongarije, Italië om maar wat te
noemen.
Op de website www.rad-draaiers.
nl is een database van meer dan
zeshonderd ruedaﬁguren te vinden
waaronder ook veel Cubaanse.
Rueda wordt doorgaans op salsamu-

E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ostbus

04 ,

0

A en aag

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

ziek gedanst. Het blijkt dat deze dans
ook uitstekend op Samba en Reggaeton gedanst kan worden. Ook wat dit
punt betreft gaan de “Rad-draaiers”
steeds met een voldaan gevoel naar
huis.
Wijde omtrek
Het doel van de Rad-draaiers is in de
eerste plaats gezellig dansplezier. Af
en toe worden wij gevraagd om een
demonstratie van de rueda te geven.
Zo hebben we de afgelopen tijd in
de Passage in de Haagse binnenstad
opgetreden, en zeer onlangs op 17
juni (voor de derde keer) op het
Deltaplein in Kijkduin. Ook waren
we het afgelopen jaar bij gast en won
de club in Zoetermeer de ‘Battle of
the Rueda’
De oefenruimte ligt bij de Scheveningse haven, maar de leden komen
uit de wijde omtrek: Den Haag, Rijswijk, Rotterdam en Zoetermeer.
Ge nteresseerd geraakt Kom het
proeven bij de Rad-draaiers en kijk
eerst eens op
www.rad-draaiers.nl

Karl Trimbos

ruedaden aag@g ail.co
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. at overblijft ijn de spaar ame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie Avonturen met ees en Wim op de Dalton
met ulius asgeld

ees van ooten en Wim de Bie zaten een of twee klassen hoger dan ik. Maar ik heb nog wel
herinneringen aan ze. f die allemaal betrouwbaar zijn laat ik maar even in het midden.

Het geheugen is een wonderlijk
instrument. Het maakt dat je een
heleboel vergeet. Gelukkig maar. En
wat er overblijft blijkt lang niet altijd
te kloppen. Dan denk je dat je het
zelf hebt meegemaakt maar dan blijkt
achteraf dat je het van horen zeggen
had. Of je fantaseert er lustig op los.
En in de loop der jaren maak je er
werkelijkheid van. Maar hoe zat het
nou precies
Zo twijfel ik hevig aan de betrouwbaarheid van mijn herinneringen
aan Kees van Kooten en Wim de
Bie op het Dalton Lyceum. Maar ik
weet zeker, dat ik Wim eind jaren
‘50 een keer voor Sinterklaas heb
zien spelen. Hij roetsjte via een
ge mproviseerde kabelbaan van het
projectiehokje helemaal boven in de
aula met wapperende mantel over de
hoofden van de eerste- en tweedeklassers naar het toneel waar hij als
Goedheiligman de rector aansprak op
zijn gedrag.
Ook hadden Kees en Wim een eigen
gedeelte in de schoolkrant waar ze
hun gedichten publiceerden. Cebrah
heette dat gedeelte, dacht ik. Of gooi
ik nu wat door elkaar Cabaret deden
Kees en Wim ook al op school. Wat
ik me daarvan kan herinneren is, dat
het erg leuk was. Maar meer ook
niet. Het enige decorstuk op het toneel was een keukentrap. Het cabaret
heette dan ook: Grapsgewijs, Traps-

gewijs. Steeds klommen ze bovenop
de trap en vertelden een grap.
rantenwijk
Kees van Kooten had een krantenwijk naast mijn krantenwijk. De zijne
was aan de ene kant van de Laan
van Eik en Duinen. De mijne aan de
andere kant. Kees deed zijn wijk met
een buikschuiver, een DKW. Ik deed
de mijne met de ﬁets. Het gerucht
ging, dat Kees z’n krantenwijkgeld
opzij legde om een lange su de
jas voor zijn vriendinnetje, Jetje
Schoenmaker aan te schaffen. Een
lange jas van echt su de! Dat was
duur. In die tijd droegen we allemaal
nep su de jassen. Later heb ik dat
gerucht nagetrokken. Zowel bij Jetje
als bij Kees. En dan blijkt weer hoe
het geheugen mij parten speelt. Kees
vertelde me dat het niet ging om
een su de jas maar om een bontjas.
En Jetje zei, dat ze van haar ouders
die bontjas had moeten teruggeven.
Want dat was zo’n duur kado. Als je
zoiets in die tijd aannam was je al zo
goed als verloofd. En zover is het dus
nooit gekomen.
Ik spaarde mijn krantenwijkgeld
om contributie te betalen voor de
Kees-en-Wimclub. Je moest, om lid
te worden van die club, tijdens de
Dalton-uren pokeren in de gangen
van de school. Aan lange tafels die
in nissen stonden. Die tafels waren

Ik zat in het aardrijkskundelokaal
van juffrouw Van Haaften. Het voorste bord was vol. Ze schoof het naar
boven zodat het achterste bord in
zicht kwam. Daarop hadden onverlaten met plakband een onversneden
pornograﬁsche afbeelding bevestigd.
Zo stond juffrouw Van Haaften
ineens oog in oog met een gedetailleerde afbeelding van een juffrouw
tijdens de genieting van orale se .
Vergelijkbare gebeurtenissen deden
zich in andere lokalen met andere
docenten voor. Ik weet nog dat juffrouw Van Haaften ervan moest
huilen. Ze verliet het lokaal en is die
dag niet meer teruggekomen. In andere lokalen poogden docenten middels strenge verhoren te achterhalen
wie de daders waren. Maar niemand
wist het. Later gingen er geruchten
dat het, u raadt het al, Kees en Wim
waren geweest die met hulp van de
conciërge de achterste schoolborden
op de laatste dag van de zomervakantie hadden voorzien van dat opmerkelijke materiaal. Maar niemand
zei het. Niemand sprak er meer over
op school. Ook thuis vertelde je het
niet. Over dat soort zaken sprak je
niet met je ouders.
Zat u toen ook op het Dalton Lyceum
en weet u er meer van

natuurlijk bedoeld om je Dalton-taken te maken. Maar wij pokerden
daar dus. Met kaarten. Want
daar kon je snel op gaan
zitten als er een leraar langs
kwam. Met een pokerbeker en
dobbelstenen ging dat wat moeilijker. Drie clubleden pokerden
tegen één aspirant-lid. Dat verloor
het aspirant-lid dus geheid. Het
voldoen van je pokerschuld gold
tevens als afhandeling van je
eenmalige contributie. Rik de
Leeuw had een schuld van 0
gulden! Mijn schuld bedroeg
40 gulden. Dat was vier
weken een krantenwijkje
lopen. Ik meende me
te herinneren, dat
Wim de Bie de
contributie inde.
Maar toen ik hem
daar enige jaren
geleden op aansprak wist hij van
niks meer. Ligt dat
nou aan z jn of aan
- Oudleerlingen cabaret van de Dalton met v.l.n.r.
m jn geheugen

ees van ooten
Marjolein uijsten an Hulsbergen im de ie en oop van eeken.
Ongedwongen poseren bij de pomp op Het innenhof. -

cabreus
En dan tenslotte nog een tamelijk scabreuze
herinnering. Daarvoor moet u de de
schoolborden van vroeger weer even
voor de geest roepen. Dat waren
twee schoolborden achter elkaar die

udo u weer ee

je naar boven of naar beneden kon
schuiven. Als het voorste bord vol
was schoof de docent dat naar boven
zodat hij het achterste bord kon
beschrijven.
Het was de dag na de zomervakantie.

Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

wi

Gezien de vele goede inzendingen ging het de meeste mensen goed af met de udoku’s twee weken terug,
terwijl ze toch weer ietsje moeilijker waren. Dit keer blijven we met de opgaves opnieuw een beetje op hetzelfde gemiddelde ‘vakantieniveau’ zitten. ucces ermee wederom en veel plezier natuurlijk

U moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier
Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen,
de cijfers die daarin thuishoren moet
u gebruiken voor uw inzending.
Ook dit keer zijn er vijf prijzen
beschikbaar.
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 ‘3’; in B ook
een ‘3’ in C een ‘2’ en in D een ‘1’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 3-3-2-1.

complete reeks die werd gezocht
luidde: 5-8-1-7. We trokken vijf
prijswinnaars. Zij krijgen de dubbelCD ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak
Bral toegestuurd.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 12 van
12 juni presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 20 juni de tijd kreeg. De

Hans van den IJssel, te Pijnacker
Ilonka van Grol, te Stolwijk
Fred den Hoedt, te Mijnsheerenland
Frans Versluis, te Benthuizen
Bert Wijnstra, te Den Haag

udoku A

udoku B

7

D jaak Bral
Vanwege de vakantietijd zijn er
ditmaal weer 5 e emplaren te winnen van Sjaak Bral’s dubbel CD
‘Hurken in de Berm’. Vergeet bij de
inzending van de oplossing niet uw
postadres te vermelden! We moeten
uw oplossing van de nieuwe puzzel,
de vier Sudoku’s, binnen hebben op
uiterlijk:
Woensdag 4 juli

udoku

1

9 5
4

5

2 3
9 1 4

6
4
6 3

8
6
1 7

5
1 8

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

4

3
4

9
1
1 5 8
9
2
7
9
2
6

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

udoku D

4
3

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 13
Postbus 2 04
2502 GA Den Haag

7
9

2 5
6
2
6 4 9
8

6

5 2 1 7
8 7

1

6

6
2 5
9 3
3 1

2

1

7
6

5

5

1

3
1 4
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De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

