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Oud garagehouder Aart Romijn over de verdwenen middenstand van toen

De Vergeten Driehoek in Voorburg-West
Hij keek er wel even
van op. Niet dat er
zoveel mensen waren,
die hem herkenden,
maar wel dat er zoveel
waren die zeiden hun
rijbewijs nog bij hem
te hebben gehaald. We
hebben het over Aart
Romijn (76), voormalig
garagehouder in de
Willemstraat en Heeswijkstraat in Voorburg,
nu in ruste. Hij is de
bedenker van het
boekje dat eind vorig
jaar is uitgebracht
door de Historische
Vereniging Voorburg,
waar hij ook lid van is.
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- De oude garage van Romijn in de Willemstraat in de jaren vijftig. Boven de naam van de zaak prijkt het bord Toyota. Maar het was nog een hele klus
om later het begeerde dealerschap te verwerven. Dat lukte in 1969 in Den Haag wel, ook al zag importeur Evert Louwman het niet zo zitten. -

Het is een fraai drukwerkje, waarin
Romijn (opgetekend door Gerard Lagerak)
vertelt over een gebied dat hem al vanaf
zijn vroegste jeugd heeft geboeid. De nu
vergeten driehoek in Voorburg-West. En
dan met name de daaruit bijna geheel
verdwenen middenstand.

Speurtocht door de wijk
Aart Romijn wilde wel eens – voorzien
van foto’s van vaak allang overleden
fotografen - vastleggen hoeveel middenstanders er in dit gebied gevestigd
zijn geweest. Het gaat om het stukje
Voorburg, omsloten door het Westeinde,
de Fonteynenburglaan, een deel Prinses
Mariannelaan en de Laan van Middenburg, met daarin de Bleijenburgstraat, de
Koninginnelaan en de twee voor hem
meest bekende dus, de Heeswijkstraat
en de Willemstraat. Aart noteerde zo een
kleine honderd vestigingen.. Daar waren
ongeveer zestig winkels bij, waarvan de
meeste nog bestaan, maar die niet meer als
zodanig functioneren. Het heeft hem altijd
verbaasd, dat er van een bedrijfstak soms
vier of vijf winkels waren. Vier melkwinkels, vijf bakkers en vier sigarenwinkels.
Aart legde tijdens zijn speurtocht door
de wijk contact met veel nabestaanden
van die verdwenen winkeliers, wat hem
gemakkelijk afging als oud-buurtgenoot.

militaire diensttijd had gehaald, waarop al
gauw het patroonsdiploma volgde.

- De showroom van Romijn in de Torenstraat
(Foto uit 1976 in de Haagsche Courant) -

Gerard schreef alles minutieus op. Zo
schiepen zij samen een prachtig beeld van
de vroegere middenstand in dit gebied.

60 uur per week rijles
Daar hoorde Aart zelf dus ook bij want hij
zag in 1958 kans geld te lenen om een auto
te kopen voor een rijschool. Zo is hij rijles
gaan geven. Om aan leerlingen te komen,
liet hij kaartjes drukken, die hij heel slim
op de middelbare scholen uitdeelde. Vijf
jaar lang heeft hij zo honderden Voorburgers en ook anderen wegwijs gemaakt.
Maar zestig uur per week werken was
wel wat zwaar en van de ene op de andere
dag hield hij ermee op. Als zoon van de
garagehouder Romijn is hij toen bij zijn
vader aan de slag gegaan. Op het moment
dat deze om gezondheidsredenen niet meer
mocht werken, heeft Aart de zaak van hem
overgenomen. Hij had zo meteen al profijt
van het middenstandsdiploma dat hij in zijn

Showroom Torenstraat
Aart wilde graag dealer worden van een
gerenommeerd automerk. Daarom gooide
hij bij Evert Louwman – de zoon van de
toenmalige importeur van Toyota – een
visje uit, maar tot zijn teleurstelling vond
deze de buurt waarin het bedrijf gevestigd
was daar ongeschikt voor.
Toch is het hem in 1969 gelukt het dealerschap te verwerven. In het boekje zet hij
uiteen hoe hij later in Den Haag uitbreidde
waar hij in de Torenstraat een showroom
opende. Omdat de importeur na een aantal
jaren deze vestiging niet meer representatief achtte, verhuisde Romijn naar een
nieuwe locatie onder het Marianneviaduct
in Voorburg. Die werd in 1989 geopend
door burgemeester Eenhoorn. Na in 1996
afscheid genomen te hebben van Toyota –
voor twee dealers van dit merk was in Den
Haag en omgeving geen plaats - richtte
hij zijn activiteiten op het verkopen van de
Engelse merken Rover en Austin. Omdat
hij in datzelfde jaar dealer werd van Land
Rover en Range Rover besloot hij tot
nieuwbouw in het Forepark. Al enkele
jaren geleden heeft hij zich uit het bedrijf
teruggetrokken en zijn z’n twee oudste

zonen nu zijn opvolgers.

Overgebleven kapsalon
Tot zover zijn eigen verhaal. Maar in
het boekje treft de lezer een hele reeks
achtergronden aan van tal van bedrijven,
bedrijfjes en winkels die hij ooit in zijn
omgeving aantrof, zoals een zuivelhandel en kruidenier, een sigarenwinkel,
een kolenhandel, een groentehandel,
een aannemer, een delicatessenzaak,
een bodedienst, een melkhandel, een
expediteur, een riethandel, een poelier, een
bakker, een muziekschool, een winkel in
huishoudelijke artikelen, een boekhandel
en een elektrotechnisch bureau. Ook van
de enige winkel, die nog steeds open is:
een kapsalon.
Nog vijf oldtimers
Wat Aart Romijn nu van de vergeten
driehoek van Voorburg -West zo bijzonder
vindt, is niet alleen de verdwenen middenstand, maar ook het feit, dat er vroeger
zoveel boerderijen in de omgeving waren.
Hij noemt Van Koot op het Soomerlujstplein en De Vet aan de andere kant van
het plein tegen de Broeksloot aan. In het
boekje gaat hij daar verder op in. Ook
heeft hij het over een fiets-speedwayclub,
die hij met vrienden in de periode van

- Pag 15
1946 tot en met circa 1950 heeft gehad.
De club heette West-End Voorburg. Het
fietsmateriaal werd gemaakt van oude
fietsen, waarbij ze geholpen werden
door fietsenmakers uit de buurt. Hoe de
wedstrijden werden verreden vertelt hij
uitgebreid in het boekje.
”Ik heb de tijd mee gehad,’’ zegt hij nu
terugkijkend op een druk, maar mooi
leven.,”Het is me overkomen’’. En wat
het autogebeuren betreft: “Ik heb nog vijf
oldtimers, waaraan ik af en toe knutsel’’.
Het idee om over het gebied waarin dit
alles begon een boekje samen te stellen is
door de Historische Vereniging Voorburg
meteen omarmd. Aan Aart en Gerard
heeft de vereniging het te danken dat - als
onderdeel van een reeks publicaties - dit
tot stand is kunnen komen.

Boekje bestellen
Wie het boekje wil bestellen kan dit
schriftelijk doen bij: Secr. Historisch
Voorburg, Postbus 49, 2270 AA Voorburg,
of via info@historischvoorburg.nl, altijd
met vermelding Voorburg West, kosten 8
euro per stuk.

Aad van Holstein

oud-redacteur Het Binnenhof

holstext@aol.nl

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
Een uitvaart
zoals u dat wenst...



0800 - 366 3000

Tijd voor u!

KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!

(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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Onze Oto
Die clignoteurs, rare dingen waren
dat. Mijn vader had in 1946 een Hillman, met clignoteurs, zoals alle auto’s
toen.Ik herinner mij nog de felle
discussies aan tafel tussen mijn broers
hoe belachelijk het was knipperlichten in te voeren, want als de zon op de
achterlamp scheen, zou je het knipperen niet zien. Nee, die klapdingen
waren veel veiliger, was de algemene
opvatting aan tafel.
Mijn grootouders woonden in Amersfoort, wij in Den Haag. Dus ik zat nu
en dan in de auto, want verder was
de auto toch eigenlijk alleen voor het
werk van mijn vader. Mijn moeder
deed het transport in de stad, achterop
de Fongers fiets en als het koud was
de voeten in de fietstassen. Ze is een
keer aangehouden door de politie
omdat het witgeverfde achterspatbord
te verroest was. Dat werd dus even
lakken. Maar goed, we gingen op weg
naar Amersfoort dan bij het Vredespaleis langs afe de la Paix naar de
avastraat. Inderdaad met dat kedoenk
kedoenk kedoenk van de betonplaten.
Vaag herinner ik mij de opwinding
dat er bij Oudenrijn een rotonde was
gekomen, dat was modern, en dat
in Nederland, zo iets verwacht je in
Amerika Ik mocht als jongste altijd
naast mijn vader op de voorbank
zitten, met nog een broer. Wat mijn
vader met die handel aan het stuur
deed begreep ik niet, maar het leek
me heel moeilijk en ik vond het maar
knap van mijn vader. begrijpt dat
ik het over de versnelling heb. De
schakelaar van de clignoteur zat op
de as van het stuur, boven de toeter,
ook wel grappig. Mijn moeder was
ook soms de remmende factor bij het
rijden. Ze beweerde dat ze kon voelen
als de auto harder ging dan 100. Ik zal
een jaar of vier geweest zijn toen we
eens in Friesland waren. Wachtend
voor een open brug klom ik op het
dak van de auto, via het schuifdak,
mijn benen wel binnenboord. Om
naar de schepen te kijken. Het was
super dat mijn vader begon te rijden
toen hij door kon, ik hield me goed
vast. Mijn eerste eigen auto was een
Morris Minor. Lang heeft die het niet
volgehouden, een tweede heb ik jaren
langer gehad, fijne auto. Het reed
wel lollig, maar liever heb ik toch
het comfort van een moderne auto.

Willem Ruitenberg (1945)

uite @ lanet.nl
----------------------------------------------amilie Dingemans gezocht
In de zomervakantie van 1952 (ik was
een jongetje van 4 jaar) was ik met
mijn 2 zusjes en ouders Rietbergen in
een simpel houten vakantiehuisje in
Middelbeers , N.Brabant. Ook mijn
oom en tante en hun dochter Maria
Hijstek hadden een huisje daar. Een
collega van mijn oom, die in de buitendienst werkte van de O.O.M. Verzekeringen in Den Haag was daar met
zijn vrouw en 2 dochters, de familie
Dingemans. De huisjes waren Philemon en Bausis genaamd. Met de Austin van Oom Gerard Hijstek waren
we, met 8 personen er in , er naar toe
gereden vanuit Den Haag. Mijn oude
moeder van 94 jaar nu vertelde, dat
zij daar met mij van de schommel is
gevallen... Ondertussen heb ik al een
hele zoektocht via de telefoon achter
de rug. En op deze manier hoop ik
nog contact te mogen kunnen krijgen
met een of twee dochters Dingemans.
Ik heb nog zeker 10 fotootjes met kartelrand van die 1 of 2 weken op de hei
daar. 15 jaren geleden heb ik zelfs bij
een KunstAcademie-opdracht een van
die fotootjes uit mijn hoofd geschilderd Een van de informaties was, dat
een hoogbejaarde Mevr. Dingemans
in Verz.huis Oostduin van Florence in
ca. 2007 overleden zou zijn... Ik hoop
van harte, dat deze zoektocht na 60 ( )
jaren een spoor naar die familie mag
gaan opleveren. Met dank voor ieders
moeite

Hans Rietbergen

hriet er en@hot ail.co
06 - 10 168 7 (na 12:00 uur)

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 67.000 exemplaren,
via circa 40 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

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.

Overigens hoe je de auto benoemde,
hing een beetje af waar je wieg stond.
Ik heb nog een kleurboek uit mijn
kleuterjaren, daarin tekende ik een
auto, om geen twijfel te laten bestaan
over wat het was, schreef ik er onder:
“oto”. Dus bij ons thuis werd het zo
uitgesproken. Dat klopt ook wel, want
het woord komt van het Franse automobile en dat spreek je uit otomobiel,
dus de afkorting oto. Maar ja als je
auto leest dan spreek je het natuurlijk
als au uit. En dat van wagen komt van
mensen die de auto zien als een gemotoriseerde aanhangwagen, denk ik.

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
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Toen Drievliet nog zeldzaam gewoon was
Van de toenmalige speeltuin Drievliet heb ik in mijn jeugd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, ik ben
van eind
, altijd intens genoten. Na betaling van de toegangsprijs van tien cent ( ) kon de zeer
grote speeltuin, toen waarschijnlijk de grootste van het land, worden betreden. en zeldzaam genot.
Alle toenmalige klassiekers, een
draaimolen, schommels, wippen et
cetera waren er in ruime mate. Er
waren twee kleine glijbanen en ik heb
nog meegemaakt, dat er een derde
glijbaan bijkwam, die een beduidende
mate groter was.
Ook was er iets kegelvormigs aan
een paal, waar de kinderen op de
cirkelvormige bodem stonden en
ervan genoten het spul in beweging te
krijgen. Bijzonder was een ingewikkeld toestel waar acht personen
terecht konden en collectief heen en
weer gezwabberd werd. Ook was er
een schuit – ik heb als omschrijving
op een ansichtkaart gevonden- “kinderhobbel”, waar je in kon zitten in de
hoop dat er ergens een vader was die
de moeite nam het “op en neer” te bewegen. Die mocht alleen d t doen: er
was bij vermeld, dat slechts “kinderen
tot twaalf jaar” er in mochten.
oppenkast
Bijzonder waren ook de poppenkastvoorstellingen, die zeer in trek waren:
als het belletje geluid werd, rende
iedereen er naar toe. Het waren altijd
zo’n drie dezelfde voorstellingen
dat maakte niets uit, ook al zag je het
voor de zoveelste keer, we bleven
ervan genieten
Aan het einde was er nog iets bijzonders: een doolhof, die, als deze

Brugpieper op de Dalton
Toen ik als brugpieper (dat woord
bestond in 1960 nog niet) in klas 1D
op de Dalton kwam, hebben we in
het eerste jaar af en toe Nederlands
gehad van Wim de Bie. Hij studeerde
toen al en liep kennelijk stage of
zoiets op de Dalton. Leraar is hij niet
geworden, maar we hebben wel veel
plezier met hem gehad. e kon hem
ook vaak zien wandelen op het strand
van Kijkduin met zijn lange benen
en zijn hond. Het grappige is, dat
wij allemaal snel begrepen dat Wim
en Kees duidelijk iets met elkaar te
maken hadden. Die rubriek ebrah
in de schoolkrant herinner ik me ook
nog. Wim als Sinterklaas herinner ik

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

- De prachtige draaimolen van Drievliet, een sensatie in de jaren

. Wel met elektriek gestuwd. -

goed doorlopen werd eindigde bij een
apenkooi. Merkwaardigerwijs was het
d r nooit erg druk, misschien omdat
de meesten toch onderweg bleven
“hangen” aan het grote assortiment
speeltoestellen.
Op te merken is nog het uitzicht:
die rijksweg A4 was er nog niet, en
dorpen als Zoetermeer stelden nog
niets voor. e keek uit over tot de
horizon enkel polderland. Deze vanzelfsprekendheid is me dan pas later
opgevallen.

heden ten dage. Het begint al aan de
kassa. Op zich is hier natuurlijk niets
mis mee: de jeugd van nu zal zeker
k genieten op het gemoderniseerde
Drievliet. W l met mijn aantekening, dat ik me niet kan voorstellen
dat er vandaag meer wordt genoten
dan door mij 60 jaar geleden. Het is
waarschijnlijk alleen veranderd. Zou
het beter zijn nu op Drievliet, is het er
op vooruit gegaan Genieten kinderen
er nu nog intenser Ook u weet wel
beter

Traditioneel mechanisch
Elk toestel op Drievliet was traditioneel mechanisch, pure handarbeid.
Niks elektrisch of digitaal. In tegenstelling tot de pleziermachines van

Harry van der Stap sr.

me niet, dat zal net voor mijn tijd zijn
geweest. Wel herinner ik me Kees
als Sinterklaas, dat kwam ook nog
voor in een uitzending van TV-West,
waarin Kees in de serie Haagse Iconen werd ge nterviewd. Hij was een
pittig Sinterklaasje met zijn puntknietjes, de leraren kregen er behoorlijk
van langs. En ach, juffrouw (met de
nadruk op juffrouw) Van Haaften...
eigenlijk had ik best met haar te doen,
ze was vaak de klos met pesterijtjes.
Wij hebben nog eens een paar spelden
in haar stoel gestopt, ze bleef keurig
zitten overigens. We hebben nooit
geweten of ze het gemerkt heeft.
En nu we het toch over juffrouwen
hebben. Wie herinnert zich juffrouw

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- trechter
(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.

sta @ i o.nl

Muller nog, de biologielerares Ik zie
ons nog in het tuintje achter de school
lopen met ons determineerboekje en
een vergrootglas.

Trudy van Stuijvenberg

stui f e@tele a el.nl
----------------------------------------------ulius met ees en Wim
Ik kan mij niet voorstellen dat een
integer man als de heer Paauwe
(destijds conci rge op de Dalton) zijn
medewerking zou hebben verleend
aan het maken van scabreuze tekeningen op een schoolbord.

Louk uerens - Menke
lou uerens@case a.nl

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

(070) 4275097
06 - 2 700 2
(070) 4275097
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Huiskamerproject De aakse ente wint 0.000 euro het goede voorbeeld voor andere stadsdelen

u eren ne en e t he t in h n en

Hof van Wouw
open op juli
De Hof van Wouw in Den
Haag is verkozen tot
Open onument van de
maand uli en zal op
juli van 0.00 tot 7.00
uur e tra toegankelijk
zijn voor publiek. veneens zijn er lezingen in
de Tuinkamer.
In 1647 stichtte ornelia van
Wouw de hof met als doel alleenstaande vrouwen een dak
boven hun hoofd te bieden. Tot
op de dag van vandaag wordt de
Hof bewoond. Dankzij verschillende restauraties wordt de Hof
Van Wouw gerekend tot n van
de mooiste en meest authentieke
Haagse Hofjes. Bij dit hofje hoort
de prachtige Tuin der Hesperiden
met tal van oranje- en vruchtenboompjes.
uatorze uillet
En natuurlijk zijn er op 14 juli
koffie, thee, taart, broodjes en
soep te krijgen op het gezellige
terras in de Tuin. Een ongeschonden stukje groen midden in de
drukke binnenstad van Den Haag.
De catering zal een beetje een
Frans tintje hebben gezien het feit
dat het uatorze uillet is.
ooi weer chanson
Bij mooi weer zullen er Franse
chansons ten gehore worden
gebracht. Ingang: Lange Beestenmarkt 49-85, entree: gratis.
kunt zich ook alvast een beetje
voorbereiden op het bezoek, via
de website: www.hofvanwouw.nl
Ook de moeite waard als u niet
kunt de 14de .

Op vrijdag
juni hing een gespannen maar gezellige sfeer in
Het Nutshuis in Den Haag. Boudewijn de Blij van onds
,
aul van den Bosch en Henk ankester van het AD maakten
deze middag bekend wie de winnaars waren van de Haagsche
enteprijs 0 . en van de grote winnaars was, met een prijs
van 0.000 euro, het huiskamerproject voor ouderen in aak, De
aakse ente.
“Een zeer krachtig initiatief van de
oudere bewoners van de Haagse wijk
Laak,” aldus de jury. “Ze gaan niet
bij de pakken neer zitten nu hun oude
buurthuis is verdwenen maar nemen het
heft zelf in handen. Een groot voorbeeld
voor anderen.” En dat is inderdaad wat
De Laakse Lente ook hoopt, dat soortgelijke initiatieven ook elders in de stad
van de grond komen, zodat alle ouderen
in Den Haag weten dat zij geen vergeten
groep zijn, maar er voor de volle 100
bij horen.
eschrokken
Het huiskamerproject voor ouderen in
Laak heeft een diepe indruk gemaakt op
de jury van de Haagse Lenteprijs 2012.
Het wijkcentrum is gesloten en een klein

n inst

groepje oudere wijkbewoners steekt
de koppen bij elkaar en stelt hun eigen
huiskamer open voor ouderen om elkaar
te ontmoeten en als plek waar zij met
hun problemen terecht kunnen.
Waar het bestuur van de nieuwe ouderenvereniging De Laakse Lente de
eerste maanden enorm van schrok was,
dat men merkte hoeveel ouderen grote
problemen hebben. De n met hun
kinderen, de ander met financi n. Voorts
bleken o.m. nogal wat ouderen in paniek
over de OV chipkaart, verbonden aan de
Ooievaarspas. entraal bij De Laakse
Lente staat het huiskamerproject, maar
er wordt meer ondernomen, als de publicatie van een goed gemaakt infoblad.
Voorts staan er prachtige activiteiten in
de planning, zoals voorlichting over

- Clara eeters (geboren 1
1 9 overleden in of kort na 16 1), tilleven met kazen, amandelen en krakelingen, c.161 . lieverf op paneel, ,
9, cm. -

medicijngebruik, een gezellig dagje uit
en een muzikale High Tea voor ouderen.
En in december bijvoorbeeld kerststukjes maken in de huiskamer.
Over veiligheid
Bijzonder is dat De Laakse Lente in
oktober een grote activiteit organiseert
over veiligheid in de eigen woonomgeving gaat. Niet alleen voor Laak maar
voor heel Den Haag. De vereniging wil

daar ouderen uit de hele stad bij betrekken. De bedoeling is om ter voorbereiding van het evenement een stedelijke
werkgroep in te stellen van een man
vrouw of 40, met tot 5 ouderen uit
elk stadsdeel. Belangstellende kunnen
zich melden bij het secretariaat van De
Laakse Lente, waar Marijke van der
Tang voor tekent: an van Beersstraat
80, 252 Z Den Haag, e-mail:
secretariaatdelaakselente live.nl

gs istoris h useu

Het Haags Historisch useum heeft het schilderij De afgevaardigden van Dordrecht worden in hun koets tegengehouden op het
Binnenhof in Den Haag op 7 maart 7 6 , geschilderd door B. .
van Hove in ca.
, opgenomen in de collectie.
Het schilderij was eerder dit jaar al te
zien in een overzichtstentoonstelling
van stadsgezichten van Van Hove. Het
toont een belangrijk moment uit de
vaderlandse geschiedenis. Met deze
aanwinst is het Museum nog beter in
staat het verhaal over de patriottentijd
in Den Haag te vertellen.
rovocatie
Daarnaast is het schilderij ook nog eens
het enige in het oeuvre van Van Hove
waarop een historische gebeurtenis is
afgebeeld. Sinds juli is de nieuwe
aanwinst te bewonderen in de vaste
opstelling van het HHM.
De gebeurtenis op het schilderij speelt

Meneer Bennik

zich af in 1786, kort nadat stadhouder
Willem V onder druk van de patriotten
uit Den Haag was vertrokken. Met het
vertrek van de stadhouder kwamen ook
de stadhouderlijke privileges te vervallen. Zo wilden de patriotten ornelis de
Gijzelaar en Ocker Gevaerts, afgevaardigden van Dordrecht in de Staten van
Holland, het Binnenhof in hun koets
verlaten via de Stadhouderspoort – een
privilege dat (zoals de naam al doet
vermoeden) enkel aan de stadhouder
was voorbehouden. De actie van de
Dordtse regenten was een bewuste
poging om de stadhouder te onteren. De
symboliek was de aanhangers van Willem V niet ontgaan. Massaal verzamel-

- Ruim

jaar geleden kon het er op Het Binnenhof ook al ink verhit aan toe gaan. -

den zij zich op het Binnenhof om hun
ongenoegen te laten blijken.
apper greep in
E n van hen, hofkapper Fran ois Mou-

rand, sprong naar voren om de koets
met de regenten tot stilstand te brengen.
Dit moment heeft Van Hove, ongeveer
zestig jaar nadat het voorval plaatsvond, verbeeld in dit schilderij.
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kersen vitrine
kastje
van € 1995,- nu

€995,GRATIS parkeren
voor de deur!
Kom kijken in onze
mooie showroom, r!
de kofﬁe staat klaa

Kasteelbank

€990,-

van 1249,- nu

3 zits bank

Leren kasteelbank
van € 2890,- nu

€1450,-

Grote opruiming met zeer hoge kortingen!

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

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.

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

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

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

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

TE HUUR

•
•
• vrijblijvende prijsopgaaf •
•
• gratis taxatie

Iedere uitvaart uniek

Haghesteyn

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

KEES TALEN
KOOPT ALLES

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

VEEGSCHOON

John de Groot

www.yarden.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

antieke meubelen

€695,-

van € 1590,- nu

antieke klokken

06-01-2011 11:34:26

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceﬂat

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

kunst, boeken, cd’s

Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

schilderijen

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

HTMC
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.

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

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl

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.
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Blauwe was veel mooier dan het belastingkantoor waar ik nu werk

nk

ges gen er e en

Al zo n
jaar woon ik nu in Drenthe, waar ik belastingambtenaar ben in mmen. k ben een
geboren en getogen Hagenees en volg De Oud-Hagenaar, die ik van m n zus Thea krijg die
nog wel in Den Haag woont. n ik geef et weer krantje door aan andere oud-Hagenezen hier.
Vorig jaar, in de herfst was ik weer eens in Den Haag met m n beide zoons, en samen met
Thea gingen we kijken in de buurt waar ik werd geboren en opgroeide. Hier een verslag, met
een beetje treurnis, want er is heel veel afgebroken en veranderd.
- Lac

hmansingh s supermarkt
in Hindoestaanse
Ik reed de Zoutkeetsingel in en
op de vloer van de gangen de mooie
dacht ik. Ik ging verder met mijn
aan de aul rugerlaan. - geloofsartikelen
parkeerde daar mijn auto. Het regende
koperen bel bij de ingang was met de
gedachten over het spelen op straat,
en er stond een gure wind. Ik
voetballen in de poort,
stapte samen met mijn zuster
“kleuterschool” was de achterkant
vader. Hier heeft hij jaren met zijn
de knikkertijd en toltijd,
Thea en mijn beide zoons
van astodia, een oud theater in de
bloemenkar gestaan. Ik ook. Toen ik 9
maar daarover misTom en Mark uit. Wat, moet
Brandtstraat. Daar kon je zo mooi
was en mijn vader voor de zoveelste
schien een andere keer.
ik hier parkeergeld betalen
tegen de muur schieten met een bal
keer door zijn knecht bestolen was,
We sloegen links om De
Toch maar gedaan. Ik ging
of tennissen. Ik wist al dat deze ook
ging ik mee om zaterdags om de week
Lierstraat in en direct
terug in de tijd.
weg was. Hier heb je gewoond, vroeg
bloemen te verkopen en zondags op
naar rechts de DelftselKom zei ik en liep naar de
Tom wijzend naar het eerste huis
de Laan van Nieuw Oostindi . Mijn
aan op. Aan de overkant
hoek van de Zoutkeetsingel en
op 1 hoog a, antwoordde ik. Zie
vader, zijn eigenlijke naam was Klaas
was een bakkerij van
de Honselersdijkstraat. Hier
je dat een van de bovenlichten van
maar werd Flip of Trip genoemd
“De Volharding”. Later
in deze straat ben ik in 1961
het raam anders is dan de andere,
naar een tekenstrip in de Haagsche
had je de kruideniersgeboren, in 1961 zei ik tegen
zei Thea De jongens knikten. En ik
ourant,
Tripje
en
Liseberta,
is
op
zaken
en
supermarkten
in 1976. ien vanaf de outkeetsingel
mijn zoons. Tussen de twee
wist wat er komen ging. Die heeft je
elke plek op het Paul Krugerplein en
van de “ o p.”. Daar
- Honselersdijkstraat, gez
poorten, vulde mijn zuster aan.
vader kapotgeschoten toen hij aan het
-laan verdreven. Had men in de gaten
hebben mijn zuster
Welke poorten vroeg een van
grond gelijk
Thea en mijn moeder jaren lang gemijn zonen Die zijn er niet meer,
gemaakt. Daarvoor in de plaats, een
werkt. Helaas hier is ook alles weg.
alles is vernieuwd. Op 61 daar ben
nieuw gedrocht. Thea en ik keken wat
Speelgoedwinkel
ik geboren maar niet in het huis van
bedremmeld, en de jongens voelden
We lopen richting Monstersestraat.
nummer 61 dat er nu staat. huis. Kom,
wel dat dit mij pijn deed.
Die we, zoals ook nu, overstaken om
zei ik. Hier op de Zoutkeetsingel was
De engel - geen aanslag
naar de Paul Krugerlaan te lopen.
bakker Loef, vertelde Thea, jullie pa
Kijk, zei ik rechts achter de nieuwe
Er stak, naast de regen ook een gure
heeft nog met een van zijn zonen,
school wijzend. De “blauwe engel” is
wind op en ik kroop nog dieper in
Wim Loef, in de klas gezeten en
ook weg (in Den Haag vooral bekend
mijn jas. Hier, precies tegenover de
daarnaast een groenteboer en dan
als de blauwe aanslag’, uit de periode
Schalkburgerstraat was een speelde slager. a, zei ik, en daarna een
- De Blauwe aan he
dat het gebouw door krakers werd begoedwinkel, als ik speelgoed kreeg
kruideniertje van V G . Op de hoek
t Buitenom (toen no
g uid Binne
woond van 1980 tot 200 – red.) Wat
ging ik niet vaak hier naar binnen,
van de Wateringsestraat was een
in augustus 19 . - nsingel) nog in volle glorie,
is de “blauwe engel” vroeg Tom, mijn
maar het was wel, voor kinderen,
schoenmaker. Allemaal weg, zelfs de
oudste zoon Een, in mijn ogen, mooi
een hele bijzondere speelgoedwinkel.
winkels zijn er nier meer. We liepen
oud belastingkantoor. Ik ben er nog
Als je voor de deur stond waren er
naar de ophaalbrug tegenover de ’s
dat mijn pa leuk geld verdiende dan
wel in geweest toen het nog werd gelinks een etalage en rechts twee, en de
voetballen was voor de kleuterschool.
Gravensandelaan. Die is, al heel lang,
opende andere mensen een winkel en
bruikt. Mooier dan waar je nu werkt,
meest rechtse had een groot draaiend
Kom zei ik, we moeten verder. ullie
om over te lopen, maar ik weet nog
kon mijn vader vertrekken. Zo ging
vroeg de jongste a, veel mooier.
plateau waar het speelgoed op stond.
moeder en ik hebben onze laatste
dat je er met de auto overheen kon.
hij van het Paul Krugerplein door de
Sinds 199 ben ik belastingambtenaar
e kon daar minuten lang naar kijken.
jaren in Den Haag in het laatste huis
hele Paul Krugerlaan om op het eind
artin s haringtent
te Emmen. En het straalde gezag uit.
We lopen verder en Mark vroeg aan
op de begane grond nummer 148
weer te eindigen op het Paul KrugerHier in het midden van de ’s Gravea, vertelde Thea maar in de jaren 60
mij: Waren er in de tijd dat jij hier
gewoond. Het was een winkelpand
plein. Doordeweeks bij de koffietent
sandelaan stond een haringtent, van
ging het al dicht en daarna zaten er
woonde ook zoveel buitenlanders
waar vroeger ook een schoenmakeren zaterdags voor het “Haags beddenMaarten, en ik kreeg daar altijd een
heel lang krakers in.
Nee, antwoordde ik, de eerste echte
tje zat.
bedrijf” . Schuin achter de haringtent
bamiblok van mijn vader, vertelde ik.
We gingen terug en liepen richting
winkel die hier van mensen van een
van Piet Buijs, waar ik vaak kwam.
Onze torenklok
Midden op de brug stopten we even.
Om en Bij. Ik kroop dieper in mijn
andere afkomst was, was de winkel
Rond 1970 zijn we verhuisd naar de
Alles is weg, zei ik beteuterd. Niet
Thea vertelde aan de jongens dat een
jas, het was koud, nat en ik
van Lachmansingh. Daar op de hoek
Beijersstraat (74) een zijstraat van
alles, zei mijn zus en wees naar de
stukje verderop op de Zoutkeetsingel
voelde mij verdrietig. Op de
het Paul Krugerplein.
toren. De toren van de Schalkburgereen snoepfabriek stond die van die
hoek van het Vailliantplein
Ik ging wonen op 1
kerk. arenlang was dit onze klok.
snoepkralen maakten. a, vertelde ik
gingen wij de trap af en liehoog en voor een geWas je op straat of op het veld aan
verder, en aan de overkant daarvan
pen de Zoutkeetsingel weer
meentelijk sportveld
het spelen. e hoefde nooit te laat te
aan de andere kant van de gracht was
in. De trap is wel veranderd
en naast een school,
komen. Even kijken op de torenklok.
het “lage Kantje”, daar ging jullie opa
maar onder de trap was een
Onze Wereld. Ook
Ik heb gehoord dat de huizen in de
vaak vissen. Beide zonen bogen zich
openbaar toilet en daar is in
ging ik daar korfballen
Beijersstraat nu op de nominatie
over de reling van de brug, Zit hier
de tijd dat we hier woonde
bij korfbalvereniging
staat om gesloopt te worden, zei
vis dan, zei de jongste En beiden
nog een moord gepleegd.
“Hou Stand” . Een
Thea. Zwijgend liepen we naar de
trokken een vies gezicht. a veel en
Eng, riep Mark, mijn jongmooie jeugd.
Kempstraat.
grote, antwoordde mijn zuster.
ste zoon. Er staat wel veel
Het
bovenlicht
Veel voor mij belangrijke gebouwen
We staken over en liepen de Prinstroming, viel Tom op. a,
- p oktober
ontruimt de ME de Blauwe
omdat er
nieuwbouw moet worden
We
liepen
het
eerste
zijn verdwenen. En in de komende
sengracht op. In de verte zag je de
antwoordde Thea. In onze
gepleegd. deel van de Beijersstraat
tijd zal de rest verdwijnen. Ik was
stad, maar na een aantal meters lopen
tijd hier is er een aantal
in en ook daar bleek albedroefd, ben het nog steeds. Op
liet ik mijn zonen de voorgevel van
kinderen verdronken. Een
les veranderd. De gewone rechtstraat
deze gure herfstdag wist ik het zeker,
het oude gebouw zien van mijn
van de Kritzingerstraat was “het
oom van jullie, oom Harrie, heeft er
liep nu een beetje in een 0 vorm,
mijn jeugd is weg. Burgemeester en
kleuterschool en een stukje verderop
pantalonhuis’’ en daar tegenover
toen nog een dood meisje uitgehaald,
ook was hier mijn jeugd verdwenen.
Wethouders van den Haag zijn wel
was de poort. Ik liep erheen, kom
de automatiek die puntzakken patat
zodat haar ouders haar konden begraWe staken de Scheperstraat over,
erg voortvarend tekeer gegaan.
jongens, riep ik. Hier is mijn lagere
verkocht en een ipperkast had waar
ven. De jongens huiverden.
aan de rechterkant was eveneens
school. We liepen de poort door van
ik veel op gespeeld had. Lijn 6 kwam
We liepen de Honselersdijkstraat door
Herman van der Zwan
alles veranderd. Op het tuintje stond
mijn oude Keucheniusschool en
langs en tingelde omdat een auto hem
en bij nummer 61 draaide ik mij even
ieu choone ee
nu een atje. Onze Wereld was er
mijn oude school was verdwenen. De
sneed en wij kwamen aan op het Paul
om en schatte de afstand naar het eind
hn. ander. an@hetnet.nl
nog. Tussen de “lagere school”en de
mooie oude school met de tegeltjes
Krugerplein. Het domein van mijn
van de straat. Klopt wel een beetje

pagina

Dinsdag 10 juli 2012

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

9 juli 1952 • 9 juli 2012

OOP EN OKE B I TELAAR-HELLEMAN

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

-

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

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

kwaliteit

-

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

wijndaeler entrum nl

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
Behandeling
aan huis

Select Voyages

Een team van
prothesespecialisten

Ervaar het nieuwe riviercruisen

NU!

Nieuw!!

2e PERSOON
GRATIS!

slechts € 12,50

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

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!

Vertrek 8 september

15-daagse cruise naar Basel
WBS ontruimingen
Be ems hoon opleveren van woning en
bedrijfspand na overlijden verhui en grote
s hoonmaak en Bij ons staan kwaliteit
dis retie en pre isie nog in hoog vaandel
Ouderwets vakmans hap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen
Betalingen altijd a hteraf
elijk duidelijkheid g n verrassingen a hteraf

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Naar o.a. Düsseldorf, Koblenz, Bonn, Mannheim,
Straatsburg, Mainz, Speyer, Breisach en Basel

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

Voor informatie en reserveringen

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

www.select-voyages.nl

•
•
•
•

Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Pasvormcorrecties en reparaties
Gratis behandeling aan huis
75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage
Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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wijmel en romantiek bij het stenen aakbruggetje

n ro e u h on
n het u hten in
i n untbeh t e

- Buurtkinderen zittend
op de rand bij het stenen
bruggetje. -

ou het er nog wel zijn
ijn hart maakte een luchtsprongetje toen ik de hoek omsloeg. a hoor, het
was er nog. Ons stenen bruggetje. Verscholen tussen groen en nieuwbouw doemden de contouren
van de pilaarachtige verhogingen aan het eind van de brug voor mij op. Blij dat dit bolwerk was ontkomen aan de slopershamer streek ik even liefkozend met mijn hand over het ruwe oppervlak.

Door de gemetselde muurtjes kreeg
het toentertijd de bijnaam van: “t stenen bruggetje”, maar het leek verder
in niets op de traditionele bruggen.
Het was meer een overkluizing van
de Laaksloot ooit bedoeld voor de
doorstroming van het verkeer van de
grote brug aan de alandstraat via de
2de alandstraat naar de Laakkade. In
19 maakte schilder Eug Rensburg een prachtige tekening van de
overkluizing. Zo zag het er nog steeds
uit toen ik in 1956, als twaalfjarige in
deze buurt kwam wonen. Een klein
dorp op zich. Tot aan de afbraak van
de gemeentewoningen in de jaren
zeventig, zou er aan dit aanzicht niets
veranderen. De Laak, die als een
kronkelend lint de arbeidershuisje
aan de Laakweg scheidde van de,
huizen voor de beter gesitueerden aan
de Laakkade, was in de winter een
schaatsparadijs en zomers een geliefd
plekje voor vissers. Voor de opgroeiende jeugd was de overbrugging al
vanaf jongs af de verzamelplaats bij
uitstek. Overdag werden op het brede
trottoir hinkelbanen getekend, knikkerpotjes gegraven of tenten van oude
dekens gebouwd. Als de kleintjes
uitgespeeld in hun bedjes lagen was
het de beurt aan de tieners.
Terug naar aak
De drang om naar dit plekje uit mijn
jeugd terug te keren werd gevoed
door een programma op de TV,
waarin documentairemaakster Erna
Slotboom, vertelde dat zij een documentaire had gemaakt over hangjongeren getiteld “Slinke Moker”. Een
van die jongeren was met joyriding,
in een gestolen auto, om het leven
gekomen. Slotboom vertelde dat het
groepje heel hecht was, eigenlijk net
zoals zij het zelf ook in haar jeugd
had meegemaakt. Maar zei er meteen
bij, dat hun groepje niet in gestolen
auto’s reed. Ineens moest ik weer aan
ons eigen clubje denken. Hangjonge-

ren Als je het zo wilt noemen, dan
deden wij dat rondhangen ook in mijn
tienertijd. En dat is toch al ruim 45
jaar geleden. Hoewel, ik kan mij niet
herinneren dat het toen zo genoemd
werd. oyriding, gestolen auto’s
Nee daar deden wij niet aan. Het was
meer een groepje buurtjongeren die

- De

de

Onder de ogen van een passerend
echtpaar, dat verbaasd mijn verrichtingen gadesloeg, deed ik het. Met
mijn rug tegen het muurtje van de
brug zette ik beide handen achter mij
op de brede bovenzijde en met een
opdrukkende beweging zat ik weer op
ons bruggetje. Een golf van emotie

Calandstraat in 197 gefotografeerd door iet chipper.
Daarachter, binnen de driehoek het Laakhof. -

na schooltijd, of voor diegenen die
al op zeer jonge leeftijd een baantje
hadden, na werktijd, elkaar opzochten
en een beetje samenschoolden op ons
vaste plekje. Het stenen bruggetje aan
de 2de alandstraat in Den Haag. Ons
bruggetje Het was vreemd en toch
ook weer vertrouwd, om na al die
jaren hier weer te staan. De overkluizing deed al lang geen dienst meer
voor doorgaand verkeer maar bleek
nu een verlenging te zijn van een
plantsoentje tussen twee grote woonblokken. Een tweetal parkbankjes
nodigde de wandelaar uit om even uit
te rusten. Ik liep er op af maar tussen
de ats waaide een kille wind. Ik rilde
even. De bankjes negerend liep ik
weer snel terug naar de luwte van het
groen en het stenen muurtje. Ik streek
nogmaals over de brede brugleuning.
Ontelbare keren had ik hier vroeger
op de stenen rand gezeten. Zou ik

- rachtige tekening van Eug Rensburg uit 19 . Rechts woningen aan de Laakweg.
Links de de Calandstraat. Midden een doorkijkje naar het Laakhof met links een kapperszaak
en rechts een drogist. p de voorgrond de brug over de Laak, gezien vanaf de Laakkade. -

overspoelde mij. Alsof ze op dit
moment gewacht hadden stormden de
herinneringen op mij af.
Op de brugrand gezeten zie ik in
gedachten rechts van mij de 2de
alandstraat met het mooie perkje en
de ingang van het Laakhof waar ik
toentertijd woonde. Links van mij het
landje, een braakliggend stukje grond
waarachter de speeltuin en het sportterrein van het Laakkwartier huisden.
Op het landje werd onder toezicht
van politie en brandweer, de jaarlijkse
kerstboomverbranding gehouden. Later zou op t landje de LTS verrijzen.
Ons idool Ronn
Als een film trekken de beelden aan
mij voorbij. Ik zie ons weer op die
mooie zomeravonden op het bruggetje bij elkaar staan. Het nieuwe
fenomeen de transistor stilt onze muzikale honger. Puchies en buikschuivers staan aan de kant. Ik zie weer al
die stoer uitziende binken die in het
blinkend chroom van de brommers
hun weerbarstige kuif opkammen.
Om daarna, nonchalant de kragen
omhooggeslagen, indruk proberen te
maken op het andere geslacht.
Soms was het net een sc ne uit de een
of andere muziekfilm als Ronny, die
een regelrechte kloon van liff Richard had kunnen zijn, op zijn gitaar
begon te spelen. Alle “ oung ones”
zetten zich rond Ronny, die ook op
miraculeuze wijze liff kon imiteren.
In koor zongen we al die bekende

hits mee. Bij zijn “Bachelor boy”
trippelden de meiden op hun hooggehakte stiletto’s en wijde petticoats met
strakke truitjes waarin zich duidelijk
de Peter Pan bh’s aftekende, al lonkend om hem heen. De overduidelijke
rede was om de knap ogende Ronny
bachelor boy af te maken.
Doch Ronny had maar n grote
liefde, namelijk zijn glanzend rode
Puch. De sexy looks van zijn vrouwelijk publiek negerend zag ik vaak zijn
ogen strelend over de gestroomlijnde
lijnen van zijn vervoermiddel gaan.
Op het verplichte gele plaatje op het
voorspatbord stond aan de ene kant
geschreven: “Vaders Geld” en aan de
ander “Moeders Angst”. Als Ronny
na zijn gratis concert, met zijn gitaar
op zijn rug, vol gas op zijn Puch van
ons wegscheurde, welde er bij de
meisjes terwijl ze hun idool nakeken,
duidelijk hoorbaar een smartelijke
zucht onder de puntbehaatjes vandaan.

die man valt mij lastig”. De man
stapte van zijn fiets en zei, “Zo jonge
meisjes achterna zitten Viezerik, ik
zal je ” Mijn achtervolger wilde
uitleggen wat er aan de hand was. Nu
had buurman de pech dat hij, waarschijnlijk door jarenlang gebruik van
het geestrijk vocht, ook nog hakkelde
en dus moeilijk uit zijn woorden
kwam. Voordat hij stamelend zijn
zin kon af maken had de fietser hem
al, vol op zijn kin, een muilpeer
verkocht. Buurman ging neer in
de eerste ronde. Ik bedankte mijn
redder en maakte dat ik weg kwam.
Toen de buurman met een opgezwollen gezicht bij mijn vader zijn beklag
kwam doen heeft het mij een aantal
weekeinden huisarrest opgeleverd.
Ach dat rondhangen bij ons op het
bruggetje kan je niet vergelijken met
de tegenwoordige hangjongeren. Ik
ga er met een grote boog omheen
nadat ik al eens door zo’n stel lastig
ben gevallen.

Boze buurman
Waren wij ook toen al hangjongeren
Ik kan mij niet herinneren dat we met
ons groepje overlast veroorzaakten.
De huizen lagen wel wat verderop
maar we gingen ook vriendschappelijk met de bewoners om. Als Ronny
er was kwamen de buren er zelfs af
en toe bij zitten of schoven de ramen
open om mee te kunnen luisteren. We
vormden opeen vast clubje, dat bij
mooi weer toerritjes maakte langs de
Hollandse dreven. Denk nu niet dat
we lieverdjes waren. We hebben ook
kattenkwaad uitgehaald, waardoor ik
zelfs door een buurman achterna ben
gezeten. De buurman, een duidelijke
liefhebber van alcoholische inname
was door zijn onzekere tred en regelmatig plassen in ’t openbaar, een mikpunt van onze spot. Toen buurman,
voor de afwisseling eens nuchter,
ons passeerde en wij joelden of hij
op een been staand zijn broek open
kon maken, zette hij onverwacht de
aanval in. Met gebalde vuisten kwam
hij op ons af . Geschrokken stoven
we uiteen. Terwijl de hele groep de
kant van de verlichte alandstraat op
rende was ik zo stom de verkeerde
kant te kiezen. Namelijk naar het in
het donker gelegen, verlaten landje.
Terwijl ik de adem van buurman al
in mijn nek voelde, kwam er redding.
Een man op een fiets. Ik gilde “Help,

ong gehaald
Als ik mezelf weer van de brugrand
laat afglijden, zie ik dat er nog vaag
een hart te zien is op de verweerde
en bemoste van het muurtje. In het
midden van het hart een pijl met de
woorden: Ik hou van . De naam is
onleesbaar. Het doet mij denken aan
het hart wat ik, net als al die andere
verliefde meiden, ooit voor Ronny
met schoolkrijt op de muur had geschreven, “Anja houdt van ”. Mijn
geschreven hart is net als Ronny al
lang geleden opgegaan in de nevelen
van het verleden maar in mijn eigen
hart is het nog steeds aanwezig.
Ronny zal ik nooit zal vergeten.
Waarom Wel net als liff, die eigenlijk gewoon Harry heet, is Ronny ook
niet de echte naam van mijn “Good
Looking” Puch rijdende gitaarheld.
it pi teit tegenover zijn familie
zal ik zijn echte naam niet noemen.
Ronny is namelijk op zeer jonge leeftijd aan jeugdkanker overleden.
Wat had ik graag bij dit oude bruggetje deze herinneringen met hem
willen delen.

Anja Haasbeek

Lelystad
a.haasbeek@chello.nl

pagina 10

Dinsdag 10 juli 2012

De Oud-Hagenaar

De gepensioneerde vechthaan Djago liet zich de harem in de ren lustig welbevallen met witte mieren had je een hoop te stel

e

er ge ik en gek ke

ittend op een bankje in de kinderboerderij keek ik naar het bedrijvige gescharrel van een stel kippen en dacht met een zekere
weemoed terug aan de tijd, ruim een halve eeuw geleden, dat ik
zelf kippen hield.

Hoe ik op het idee kwam weet
ik niet maar op een goede dag
besloot ik om kippen te gaan
houden. Ons huis in Semarang
stond vrij op een heuvel en
daar was ruimte genoeg. In
gedachten zag ik al op de met
gras bedekte helling mijn zwerm kippen
vredig rondscharrelen. Naast de carport
was een afdak dat ik met planken en
gaas ombouwde tot een ink formaat
kippenren. Optimist als altijd bouwde
ik er behalve de slaapstokken ook
alvast een rij leghokken in. Niet
gehinderd door enige kennis van zaken
begon ik met het aanschaffen van de
kippen. Op de pasar (markt) waren
altijd levende kippen te koop logisch
natuurlijk want zo bleven ze vers. Ik
wandelde wat rond en als ik een kip zag
waarvan het uiterlijk mij beviel en die
ook nog een levendige indruk maakte
dan kocht ik haar. Pronkstuk van de
verzameling was een goudbruine kip
waarvan voor mij vaststond dat het een
Barnevelder was. We noemden haar
Mopper omdat ze bij alles wat ze deed
knorrige geluiden maakte alsof er niets
deugde. En niet te vergeten Blorot
(de gevlekte) die met enige fantasie
een soort luipaardenprint op de
veren had. Blorot was een heel
bijzondere kip, waarover later
meer.
Overtuigend wondje
Op een dag kwam een venter de heuvel
op lopen met een mand waarin twee
witte leghorns zaten, een haan en een
hen die hij te koop aan bood. Ze
waren prachtig
maar

maakten nou niet bepaald een vitale
indruk. Toen ik opperde dat ze naar
mijn idee ziek waren verklaarde de
man dat ze wat minder fris waren
omdat ze net inge nt waren en liet
als bewijs een klein wondje zien
tussen de veren op de vleugel. Dat
leek overtuigend. Na wat afdingen op
de prijs kocht ik ze en trapte dus als
een groentje in de truc. De kippen
waren zo ziek als wat en het
wondje was gewoon een prikje
met een bamboe splintertje.
Afmaken was het enige dat
er op zat. Gelukkig had ik ze
apart gehouden en werden de
andere kippen niet besmet. Ik
verzamelde er een stuk of twintig en
iedere keer als ik er een meebracht
en in de ren zette brak er een soort
oproer uit en vielen de al aanwezige
kippen met zijn allen de nieuweling
aan. Met veel ge adder, gepik en
gekakel werd de pikorde vastgesteld.
Maar daar had ik toen nog nooit van
gehoord.Omdat ik bang was dat zo’n
nieuweling het niet zou overleven
besloot ik in voorkomende gevallen
zelf orde en tucht te handhaven. Met
een soepele rotan stelde ik mij in een
hoek van de ren op en de eerste
de beste die het waagde enige
agressiviteit ten opzichte van de
nieuwkomer te tonen kreeg uit het
niets een zwiep met de rotan. Het
zal wetenschappelijk wel niet juist
zijn geweest maar het werkte w l. Ze
hadden al heel gauw in de gaten dat er

- ortret van een kip op Hoeve Bijdorp (Foto Frans Hoynck) -

- ekoesterde vechthaan (Dolf Breetvelt) -

vreemde dingen gebeurden als zij
in de buurt van de nieuweling
kwamen.
Oude vechthaan
Van een tante kregen we een
gepensioneerde vechthaan cadeau,
een kolossaal beest dat de
verzameling compleet maakte.
We noemden hem Djago ( avaans
voor haan) Hier was geen
bepaling van de pikorde nodig.
Toen ik hem in de ren zette keek hij
met welgevallen naar de harem die
hem in de schoot werd geworpen, zette
zijn borst op, gaf een machtige kukel
en ging gelijk aan de slag. Gezien de
gretigheid waarmee dit gebeurde vroeg
ik me af of vechthanen misschien
gedwongen worden celibatair te leven
en hij nu aan een inhaalslag begon.
Hij mocht dan voor de vechtsport
te oud zijn, met zijn libido was
niets mis. In ieder geval inspireerde
zijn enthousiasme mij tot een klein
gedichtje:
an s ra een otente haan
i hier est er a en.
i an i o i
onder de rond te ra en.
V -behandeling
Ik durfde ze niet uit de ren te
laten omdat ik bang was
dat ze m dan naar alle
windstreken zouden
smeren want ik wist
niet hoe lang het
duurde voordat ze
zich thuis voelden.
En eieren
Werd er druk gebruik
gemaakt van de leghokken Niet dus,
geen ei Daar moest iets op worden
gevonden.
Op een van mijn bezoeken aan Solo
ontdekte ik een wetenschappelijk
pluimvee proefstation, ooit opgezet
door de Nederlandse overheid en nu
overgedragen aan Indonesi . Daar
klopte ik aan met mijn problemen. Ik
werd er gastvrij ontvangen en kreeg
een VIP-behandeling van de mensen
die kennelijk zeer verguld waren
met mijn belangstelling. Tijdens een
rondleiding over het complex met
tekst en uitleg van alles wat er te
zien was bracht ik beschroomd de
problemen met mijn kippen ter
sprake, problemen die thuis zo
groot en hier zo nietig leken.
Toen was het hek helemaal
van de dam, niet alleen
een belangstellende gast,
maar ook nog met een
probleem. Met een

uitgekiend recept voor krachtvoer op
zak werd ik uitgeleide gedaan. Het
was nog een hele toer om thuis alle
ingredi nten bij elkaar te krijgen want
er stonden ook mineralen en chemische
toestanden op het lijstje. Toen ik alles
had en alle bestanddelen door de ma s
had gemengd kon het feest beginnen.
De kippen vraten zich ongans aan het
spul en werden in korte tijd zichtbaar
zwaarder, maar eieren, ho maar. Het
was mijn schoonmoeder die uitkomst
bracht. Zij kwam bij ons logeren en
mijn klaagzang over het uitblijven van
de eieren deed ze glimlachend af met
de mededeling dat ik de kippen maar
aan haar moest overlaten. Nadat ze me
met de hand op het hart verzekerd had
geen culinaire plannen met de kippen
te koesteren gaf ik de zaak uit handen.
De volgende ochtend kregen de kippen
geen voer en zette zij de deur van de
ren open. Want, zei ze, kippen zijn
net mensen en die vinden het ook
niet leuk om opgesloten te zitten.
erste eieren

n e ki

Alle kippen zwermden naar buiten
en verspreidden zich al scharrelend
over de heuvel. Mijn visioen werd
werkelijkheid. Tegen de avond riep
ze de kippen, strooide een handje
voer in de ren en het complete stel
zat weer binnen. En al gauw kwamen
de eerste eieren. Ook Mopper ging aan

- e koopt ze levend op de markt. Dan blijven
die het langste vers. Dat geldt nog steeds. -

egbatterijen, dat is niks, vond ook oom errit al e

o ki ko en i

ijn grootvader Herman, bij wie ik als kind met m n moeder
en oma woonde, en zijn later beste vriend errit olenbrander
werden na de oorlog beiden burgemeester van prachtige Nederlandse gemeenten. Opa van Alkemade, met Roelofarendsveen
als z n stamplaats, met de aag en de Brasem en tal van historische oude dorpen rondom oom errit van Tubbergen, een
oer-Twentse gemeente, beroemd door de jaarlijkse races op het
wegcircuit met inksteren en berucht door de ruilverkavelingsrellen eind jaren 60.

Voor mij als kind betekende die
vriendschap tussen opa en oma en
oom’ Gerrit en tante’ Riek vele
jaren twee vakanties in Twente,
met Pinksteren tijdens de races,
en in de zomer, nog minstens een
week of drie. Ik vond het als kind
werkelijk fantastisch, omdat oom
Gerrit mij overal mee naartoe nam,
ook gewoon tijdens zijn werk,
als een soort mascotte. Naar het
rennerskwartier, naar het overleg met
de melkcorporatie, de ganzenplukkerij
in de molen, de klopjachten op wild
over de grens in Duitsland (al heel
jong leerde ik van hem schieten,
met lichte buksen en soms mocht
ik hagelen) en het stoorde hem en
z’n twee wethouders ook niet als ik
met B. W.’ ergens in een hoekje
van de kamer of op de gang met
autootjes zat te spelen, op die heerlijk
gladde natuurstenen vloeren van het
oude stadhuis, waarop die Matchbox
en Dinkytoy karretjes zo lekker
doorgleden als je ze een duwtje gaf.
Slachten
En van tante Riek leerde ik, in de

keuken, net als van m’n oma (die
drank stookte, jams en chutney
maakte), al jong ook iets waar ik
later nog veel plezier van heb gehad.
Het met een goed mes slachten van

- Theo Bult scheert in 1971 langs de strobalen in Fleringen, het was allemaal fantastisch
om mee te maken als kind. k was toen net
1 . ooral de lichtere motoren, als in de 1
cc klasse maakten een geweldig jankend
geluid.. -

(al dood – voor de duidelijkheid)
gevogelte en hazen. Vooral dat
laatste vond ik trouwens fascinerend.
De techniek van het insnijden
rondom, laag bij de poten en wat
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llen en een borreltje lustte zo n kip ook wel op heur tijd

i en in e
de leg en die lieten we broeden. Dat
lukte en zo hadden we op een gegeven
ogenblik een mooi stel kuikentjes.
De vrijheid die de kippen kregen
eiste ook zijn tol toen op een dag
een grote roofvogel als een schicht
over de heuvel schoot en een kip
meenam.
In de tuin zat ook een kolonie rajaps
ofwel witte mieren ofwel termieten.
Wat je daar van merkte was dat
ze tegen de stam van een grote
waringinboom meterslange tunneltjes
van een soort gele klei bouwden.
Afgezien van de vervaarlijke kaken
hebben witte mieren een week lijf en
ik denk dat de tunneltjes bescherming
boden tegen insecteneters en dus ook
tegen kippen.
Ik had in de tuin een stuk grond
ge galiseerd en er een badminton
baantje op aangelegd met tussen
twee dikke bamboepalen het
net.
Even terzijde, ook hier
werd ik grandioos door een
venter bij de neus genomen.
Hij kwam langs met een mand

r ng

bloeiende planten, de wortelkluit zoals
gebruikelijk verpakt in pisangblad en
elk met een fraaie bloem. Het leek
op een soort gerbera met een lange
stengel. Het leek me leuk om het
veldje er mee af te werken dus ik kocht
er een stel. Toen de zon onder was en
ik het eerste plantje uit de verpakking
nam om het te planten viel de bloem
er los uit. Om een lang verhaal kort
te maken, alle bloemen zaten los en
hadden niets met de plantjes te maken.
Ik had een partij onkruid gekocht, met
een bosje bloemen, dat wel.
Rajaps uitroeien
Terug naar de rajaps, die witte mieren,
en de kippen. Op een ochtend lagen
allebei de bamboepalen met het net
tegen de grond. Ze waren door de
rajaps finaal doorgevreten. Dat pikte
ik niet en ook om verspreiding te
voorkomen besloot ik de hele
kolonie uit te roeien Dat was
makkelijker gezegd dan gedaan
want een dergelijk nest is zo
hard als steen. De plek onder
de aarde waar het precies zat had

ik al snel gevonden
en met een geleend
pikhouweel kon het
sloopwerk beginnen. Ik
schat dat het nest ongeveer tachtig
centimeter in doorsnee was waardoor
mijn badmintonveldje volledig naar
de knoppen ging. De kippen waren
in alle staten en grepen elke mier
die aan de oppervlakte kwam en
dat waren er ongeloo ijk veel. En
eindelijk, midden in het nest vond ik
de koningin, een wit geval ter grootte
van mijn duim. Het was Djago die er
met een paar forse happen een eind aan
maakte. Omringd door een nog steeds
enthousiaste schare kippen haalde ik
ook de tunneltjes van de boomstam en
daarmee was het leed wel geleden.
Nog even over Blorot, de gevlekte,
die zoals ik al zei een heel bijzondere
kip was. Onze huiskamer lag aan de
tuin en had twee grote openslaande
deuren. De bovenste helften met vaste
jaloezie n konden apart open en dat
deden we dan ook altijd. Als Blorot
hoorde dat er op de radio binnen
muziek was ging ze op de onderdeuren

zitten luisteren waarbij zij soms haar
kop scheef hield. Om te controleren
of dat toeval was tilde ik haar eraf en
zette ze een eind verder neer. Binnen
de kortste keren zat ze weer op haar
plekje.
Dronken Blorot
Ook een succes was het spelletje
met de scheerspiegel. Die zette ik
op de grond schuin tegen de muur
en strooide er een handje ma s voor.
Iedere keer als Blorot een korreltje
wilde pikken deed haar spiegelbeeld
dat ook. Ze werd woest en maakte
er resoluut een eind aan door met
gestrekte poten in volle vaart op
de tegenpartij af te vliegen en
dat kostte mij een spiegel wat
volgens mijn vrouw mijn verdiende

loon was. Maar het mooiste was de
keer dat ik in de tuin een borreltje
dronk en op het idee kwam Blorot een
paar stukjes brood te voeren die ik in
de jenever had gedoopt. Het ging er in
als koek en na wat stukjes werd ze een
beetje onvast ter been. Toen ze de haan
in het oog kreeg was het net of alle
opgekropte frustraties boven kwamen
en met een schorre kreet ging ze hem
te lijf. En hij, de macho, wist met een
dergelijke plotselinge ommekeer van
het rollenpatroon geen raad en maakte
dat hij weg kwam.
Schoonmamma had gelijk, kippen
zijn soms net mensen.

Leo Meershoek (85)

l eershoe @ i o.nl

eind jaren 60 - maar als burgemeester kon je niet alles zomaar zeggen

is ure ierenterreur
andere plekken, dan overdwars en
voorzichtig de behaarde opperhuid
wegtrekken, zodat er bijna een
doorzichtig beestje in een vlies
overbleef. Dat dan heel licht werd
opengesneden om eerst netjes de
organen (hart, levers en nieren) er
uit te halen en maag en darmen,
voor de hond bestemd – afgekoeld,
na n keer overgoten te zijn met
kokend water. Voor Rolf dus, een
lieve Rotweiler, waarvan ik trouwens
zo’n 45 jaar na datum nog steeds een
klein litteken in m’n linker bovenarm
heb staan. Waar een tand van Rolf
afbrak toen hij me lelijk pakte toen ik
jong was. Omdat ik met een bezem
stond te zwaaien op het achterterras.
Heel begrijpelijk, door wat ik pas
later hoorde: dat oom Gerrit, als
een echte burgemeester van het
platteland, Rolf als jonge hond in
beslag had laten nemen bij een boer,
die hem aan de ketting had liggen en
sloeg met een stok. Als kind mocht
ik in de keuken van tante Riek het
fileermes niet hanteren maar wel de
lange pincet. Dat was mijn taakje: het
voorzichtig uit het vlees pulken van
de hagel. Ik vond het een voorname
taak die me werd toevertrouwd. Net
als het na de klopjacht verzamelen
van de geschoten hazen in het veld
trouwens. Wat de eerste keer dat
ik het deed trouwens erg verkeerd
ging toen ik ze aan m’n stok, met
de voorpoten door touw gebonden
(als aan een soort juk) over m’n
rug hing – en hun blazen met urine

leegliepen. Ik heb er de hele dag
naar geroken, stinken zou ik het niet
willen noemen. Maar n keer, niet
weer. e moet ze eerst een soort van
uitwringen, voor je ze over je rug
gooit Dat was de les.
egbatterij
Het was kort na de pensionering
van oom Gerrit. De ambtswoning
was inmiddels verruild voor een
mooi zelfgebouwd’ huis in een
bosrand met veel weidegrond in
Fleringen, nog steeds gemeente
Tubbergen. Bij z’n pensionering,
in 1967, had hij van de bevolking
een nieuwe VW-kever gekregen,
een witte – ter vervanging van z’n
vrijwel weggeroeste oude zwarte.
Een van de eerste tochtjes waarop
hij mij in z’n gloednieuwe wagen
meenam was naar het nabijgelegen
Albergen. Daar stond iets heel groots
te gebeuren, en oom Gerrit – een
zeer voorname Twent destijds, was
gevraagd om plechtig het eerste ei
te rapen’. Namelijk in de eerste grote
legbatterij van de regio. Hij deed
het met verve en een warm praatje,
omdat het goed was voor Twente,
zei hij. Maar ik kende oom Gerrit
goed, al was ik een kind. En het viel
me in de auto terug naar huis al op
dat hij erg mopperde. En thuis aan
tafel nog meer, hij leek nogal boos.
Als kind kon ik het natuurlijk niet
precies plaatsen. Toen ik met m’n
oma en moeder een jaar later weer
terug in Fleringen kwam, had oom

Gerrit een enorme kippenschuur laten
bouwen, met een paar honderd van
die beesten die vrij in- en uitliepen.
Ik mocht natuurlijk eieren rapen. En
verder waren er buiten op het terrein
wel tien grote bassins aangelegd, van
beton, met omhaagde veldjes ernaast
voor snippen, waterkoetjes en wat
dies meer zij. Tante Riek moest er
vaak erg om zuchten, hoorde ik later
van m’n oma. “Riek hoopte op een
beetje rust,” verklaarde oma. “Na de
ellende van die ruilverkaveling, met
die boeren die de hele ambtswoning
met z’n rieten dak onder de gier
spoten, had ze dat wel verdiend, vond
ze.” Maar die kippenkwestie hield
oom Gerrit nogal bezig.
Scharreleieren zijn fout
Het BL, de branchevereniging
voor supermarkten, liet vorige
maand weten dat het nog tot 2020
gaat duren voor grote supermarkten
als Albert Heijn, umbo, 1000
en Super De Boer, in staat zijn om
legbatterij-eieren en plofkippen’ uit
de schappen te houden. Wat volstrekt
van de gekke is natuurlijk is. Want
u en ik als consument maken wel
uit hoe snel dat gaat, in de winkel,
door ons koopgedrag Doorsnee
eieren (met erop gestempeld nr. )
zijn gelegd door zwaar mishandelde
dieren in legbatterijen ook eieren
met nr. 2 ( scharreleiren’) deugen
niet, die zijn gelegd door kippen die
een zwaar stressvolle situatie met z’n
tienen op 1 vierkante meter alleen

- De hoofdredacteur van dit blad in licht mishandelde staat na een klopjacht met jagershoedje, verrekijker en stok. n de achtertuin van de ambtswoning te Tubbergen.
taand (v.l.n.r.) tante Riek, m n oma, errit s zoon an, en oom errit, de burgemeester.
Links naast mij, zittend, mevrouw mijn moeder, Maggie. -

hun kont kunnen keren. Slechts
eieren met de stempels 1 ( vrije
uitloop’) en 0 ( biologisch’) komen
van kippen die een beetje tot normaal
kunnen bewegen en voer pikken.
Koop alleen die Maar werkelijk
schandalig is de achtergrond van de
standaard kip, filet, vleugel of bout
in de supermarkt: de zogenaamde
plofkip Dat is een mestkuiken wat
zonder enige levensruimte binnen
6 weken wordt opgepompt tot
een gewicht van 2,5 kilo. Het dier
wordt dan mechanisch door een
grijper geraapt, in kratten gepropt
met lotgenoten, vervoerd en slecht
verdoofd (om geen bloedpunten
of botbreuken te veroorzaken) en
onthoofd aan de lopende band.
Bij een echte boer
Mijn vrouw en ik gaan wel eens op
bezoek bij een vriendin in hartres,
die prachtige plaats in Frankrijk

met die fantastische kathedraal. Als
zij beslist dat we maar weer eens
kip moeten eten, dan belt ze twee of
drie dagen te voren naar een grote
boer en pluimveehouder in de buurt.
Hij heeft een paar honderd kippen
rondlopen, los grazend op de weide
en in de bosrand rondom. Dan slacht
z’n vrouw of dochter ( ) er een (tsjak,
kop eraf) op verzoek en hangt hem
twee dagen uit in de schuur. Meestal
mooie taaie’ kippen van twee tot
vier jaar oud. e weet werkelijk
niet wat je proeft als die (zonder
enige toevoeging van kruiden of
smaakverduisterende marinades)
uit de oven komt. Het lijkt wel
een compleet ander beest dan zo’n
plofkip. Kwaliteit en duurzaamheid,
dat loont ook de smaak

Frans Hoynck van Papendrecht
ho nc @deoud-ha enaar.nl
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r o uit
Woensdag

juli

i hone en i ad voor
visueel beperkten
Hebt u een visuele beperking en bent u
geïnteresseerd in wat u kunt doen met een
iPhone of iPad? Tijdens deze informatiemiddag van Bartiméus kunt u ermee
kennismaken, vooral met de spraakondersteuning en de vergrotingsfunctie van deze
toestellen. Bartiméus, Laan 20, 10.00-15.00
uur. U kunt op elk moment binnenlopen;
een afspraak maken of aanmelden is niet
nodig en de koffie staat klaar. Inlichtingen:
tel. 311 78 30.

Vrijdag

juli

leurrijke oolse kunst
Rondleiding en workshops bij/door het
Haags Kinderatelier. Grootouders zijn
welkom om mee te doen als deelnemers!
10.30-12.15 uur: boerinnetje in boomgaard, met textiel en andere materialen
(4-7-jarigen) en maquette van een Poolse
kerk bouwen (8-12- jarigen). 13.15-15.00
uur: treurwilg timmeren, met o.a. hout,
textiel en wol (4-7-jarigen) en klederdracht
op zelfgemaakt paspopje (8-12-jarigen).
Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, deelnamekosten kinderen € 2,50, (groot)ouders
€ 1,50. Inlichtingen: Stichting Haags
Kinderatelier, tel. 363 37 45, e-mail
marlinsemeleer@haagskinderatelier.nl

Beiaardconcert
Bernard Winsemius (Amsterdam) bespeelt
het beiaard van de toren van de Grote Kerk.
Hij brengt werken van Jan Pieterszoon
Sweelinck en tijdgenoten. Aanvang 15.30
uur, te beluisteren in de Nutstuin, achter
Het Nutshuis. De tuin is gratis toegankelijk
via datzelfde gebouw, Riviervismarkt 5
(tegenover de Grote Kerk), of door de
ingang aan de Jan Hendrikstraat naast het
Ibishotel.

aterdag

juli

oncert B tz-orgel
Het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk bestaat
250 jaar. Het wordt beschouwd als een
van de mooiste orgels van Nederland.
Talloze bekende organisten uit binnen- en
buitenland bespeelden het of maakten er
cd-opnames.
Ook dit jaar organiseert het orgelcomité een
serie gratis zomerconcerten op zaterdag.
Vandaag: Gerard Legierse, met werken
van Buxtehude, J.G. Walther, Johann
Sebastian Bach, Mendelssohn en César
Franck. Lutherse Burgwal 7-9, 12.45 uur.
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang.
Meer informatie: www.hetbatzorgel.com,
tel. 363 66 10.

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
De agenda wordt samengesteld door het Centraal nformatiepunt uderen (C ). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden
tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via ( 7 ) 6
1.

scamp Totaal

Beiaardconcert

‘Escamp Totaal’ is een maandelijks
programma met nieuws, discussie, (live)
muziek en cultuur uit Escamp. RTV Discus
zendt het programma elke tweede zaterdag
van de maand uit. Bibliotheek Escamp, Leyweg 811, 11.00-14.00 uur, toegang gratis,
reserveren niet nodig. Informatie over het
actuele programma: www.rtvdiscus.nl, of
vraag ernaar in de bibliotheek.

ondag

juli

juli

oncert B tz-orgel

In juli en augustus is de Abdijkerk elke
zondagmiddag gratis toegankelijk voor
bezichtiging. Met de tentoonstelling
‘Markante mankementen’, over wat er rond
een dorpskerk allemaal fout kan gaan; een
multimediashow over de kloostergang,
het hart van de Abdij; orgelbespelingen
van 15.30 tot 16.00 uur; en op 15 juli en
12 augustus orgelrondleiding. Abdijkerk,
Willem III straat 40, 14.30-16.00 uur. Een
programmaboekje is verkrijgbaar.

Donderdag

Gijsbert Kok (Den Haag) bespeelt het
beiaard van de toren van de Grote Kerk.
Hij brengt werken van Wim Franken.
Aanvang 15.30 uur, te beluisteren in de
Nutstuin, achter Het Nutshuis. De tuin is
gratis toegankelijk via datzelfde gebouw,
Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk),
of door de ingang aan de Jan Hendrikstraat
naast het Ibishotel.

aterdag

Abdijkerk oosduinen

juli

rea-avond
Voor jong en oud; en voor ieder wat wils. U
kunt kiezen uit o.a. geprepareerde boeken,
dakpannen decoreren, zeepkettingen maken
en mozaïeken. Woonkameratelier 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. De werkstukken zijn
verschillend geprijsd. U kunt gerust vrijblijvend komen binnenkijken. Bel Marina Breddels, 06 20 21 53 44, voor meer informatie,
of stuur een e-mail naar singleclub40crea@
kpnmail.nl.

Vrijdag 0 juli
Wandeling andmotor
Ca. 8 km. Vooraf om 12.00 uur een brunch
in huiselijke sfeer. Woonkameratelier
Marina Bredddels, Viandenstraat 46, 11.00
uur. Deelnamekosten € 10,- (contant
betalen). Bel Marina Breddels, 06 20 21 53
44, voor aanmelden of meer informatie, of
stuur een e-mail naar singleclub40crea@
kpnmail.nl.

High tea
Gezellige en creatieve high tea voor ‘Echte
Haagsche Dames’. Die dragen vanmiddag een hoed, waar ter plekke op speelse
wijze een ‘Echt Haagsch’ exemplaar van
wordt gemaakt. Buurtcentrum de Bolster,
Kastanjestraat 2, 13.00 uur, deelnamekosten € 9,50. Wel vooraf inschrijven! Meer
informatie: tel. 360 02 37.

Het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk bestaat
250 jaar. Het wordt beschouwd als een
van de mooiste orgels van Nederland.
Talloze bekende organisten uit binnen- en
buitenland bespeelden het of maakten
er cd-opnames. Ook dit jaar organiseert
het orgelcomité een serie gratis zomerconcerten op zaterdag. Vandaag: Jan van
Wingerden, met werken van Feike Asma,
Johann Sebastian Bach, František Musil,
Alexandre Guilmant en Eugène Gigout.
Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7-9, 12.45
uur. Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang.
Meer informatie: www.hetbatzorgel.com,
tel. 363 66 10.

Organist Aarnoud de Groen verzorgt een
concert op het Vierdag-orgel van de Bethlehemkerk. Zijn verrichtingen zijn bovendien
op een groot scherm te volgen. Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627, aanvang
20.00 uur, toegang € 5,-.

ondag

juli

Abdijkerk oosduinen
In juli en augustus is de Abdijkerk elke
zondagmiddag gratis toegankelijk voor
bezichtiging. Met de tentoonstelling
‘Markante mankementen’, over wat er rond
een dorpskerk allemaal fout kan gaan; een
multimediashow over de kloostergang, het
hart van de Abdij; en van 15.30 tot 16.00
uur orgelbespelingen. Abdijkerk, Willem III
straat 40, 14.30-16.00 uur. Een programmaboekje is verkrijgbaar.

Top Tot eind juli
oto s Remco winkels in
reatief warenhuis Hoop
De Haagse topfotograaf Remco Zwinkels
- o.m. bekend van z’n werk met klassieke

In een vriendelijk, landelijk dorpje ligt deze mooi verbouwde boerderij
met zwembad.

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

van nek-, schouder- en onderrugspieren.
Praktijk voor Houding & Beweging, Joseph
Ledelstraat 84, elke werkdag 9.30-10.30
uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te
melden. Deelnamekosten: € 7,- per les
inclusief kopje koffie, knipkaart 8 lessen
€ 50,-. Draag soepele kleding, sokken of
lichte schoentjes en breng een handdoek
mee. Inlichtingen: tel 346 66 54, e-mail
goedbewegen@planet.nl.

Tot ma. 7 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 met een e-mail naar bcl3045@
gmail.com met vermelding van uw naam,
naam van uw partner en telefoonnummer.
Informatie: Hans de Bruijn, tel. 404 29 88.

Tot vr.

augustus

Tai chi- igong voor 0
Iedere vrijdag (alleen niet op 3 augustus).
Grasveld Escamplaan, schuin achter
ziekenhuis Leyenburg bij de kinderboerderij, 10.00-11.00 uur. Deelname gratis, dus
neem buren, vrienden of familie mee. Bel
bij wisselvallig weer om ca. 9.15 uur even
voor de zekerheid. Informatie: San Bao, tel.
06 51 68 26 78.

O

R RO RA

Tot zaterdag
omertijd

AS

juli

et lkaar

Zomertijd is een jaarlijks terugkerend,
afwisselend activiteitenprogramma van
Woej voor 55-plussers uit LeidschendamVoorburg. 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). Contant
betalen; reserveren is niet mogelijk. Kijk op
www.woej.nl voor het programma of haal
de folder in de wijk- en dienstencentra, bibli
theken of gemeentelijk servicecentrum.

a. 6 tot vr. 7 juli
omer in Segbroek

2 persoons- en een 3-persoonskamer met ontbijt

De kamers liggen op
de eerste etage(geen lift).

camera’s en bijzondere belichtingen- exposeert tot eind van de maand met zijn meest
recente serie ‘Op Straat’ in het knettergekke
Creatief Warenhuis Hoop, aan de Grote
Markt 10 - 13. Sowieso al een bezoek
waard voor de prijskritische kunstliefhebber, vanwege het aanbod van jong talent!
Van de 40 bijzondere foto’s van Haagse
straatbeelden, die Zwinkels in zijn nieuwste
project maakte in het afgelopen half jaar
zijn bij Hoop bovendien op A3-formaat
printen te koop voor slechts € 15 per stuk,
een absolute stuntprijs voor het werk van
een fotograaf van zijn statuur!
Wie van tevoren wil zien of het werk van
Zwinkels aanspreekt kan vast een kijkje
nemen op zijn website:
www.remlicht.com

Orgelconcert

TE HUUR! DORDOGNE bed & breakfast
deaal voor natuurliefhebbers.
Wandelen, fietsen, golfen,
paardrijden, kanoën,
alles kan in de directe omgeving.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De uitgaansgroep van het ouderenwerk
Segbroek organiseert diverse vakantieactiviteiten, zoals een Ooievaarttocht,
een bezoek aan distilleerderij/museum
Van Kleef, een bezoek aan Emma’s Hof,
een wandeling door Voorburg, een high
tea en creatieve workshops. Er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus
geef u tijdig op. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u bellen met Buurtcentrum
‘t Lindenkwadrant, tel. 360 02 37.

Tot zo.

augustus

Zomertrainingen tai chi en qigong Elke
zondag deze zomer: gratis tai chi en qigong
oefenen. De trainingen worden verzorgd
door Nel van Biezen. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. Tai chi is door
de langzame, zachte bewegingen geschikt
voor senioren. Op het veld tegenover de
Kruidentuin van het Zuiderpark, 10.0011.00 uur (ingang aan de kant van de
Loevesteinlaan tegenover de Dalfsenstraat,
het blauwe bruggetje over en u bent er zo).
Informatie: www.yinyang-taichi.nl.

Tot vr.

augustus

it door goed bewegen
U leert bewust en goed bewegen, oefeningen ter versterking van buik-, rug-,
bil- en beenspieren en ter ontspanning

Tot zo. 0 september
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.

lke maandag en
woensdag
Huiskamer De Bolster
Huiskamer De Bolster is per 1 juli op
maandag en woensdag geopend. Hier kunnen ouderen uit de wijk elkaar ontmoeten
en in huiselijke sfeer deelnemen aan
diverse activiteiten. Buurtcentrum Onder de
Bolster, Kastanjestraat 2, 10.00-14.00 uur.
Vanaf 12.30 uur kunt u een gezamenlijke
broodmaaltijd gebruiken, voor € 1,50. Meer
informatie (op maandag) via tel. 363 60 32.

lke donderdag
Hofjeswandeling
Den Haag telt meer dan honderd ‘verborgen’ hofjes. Zo’n 150 jaar geleden woonde
daar nog een kwart van de stadsbevolking.
Het zijn nu goeddeels onbekende oases van
rust in de drukke binnenstad. In samenwerking met de VVV organiseert het Gilde Den
Haag iedere donderdag in juli, augustus,
september en oktober een Hofjeswandeling
met een gids. Start bij de VVV, Spui 68,
13.30 uur, deelnamekosten € 4,-. Wel van
tevoren aanmelden: tel. 361 88 60.

lke vrijdagmiddag
Buurtkunst
Gedurende de hele zomer is ‘BuurtKunst’
elke vrijdagmiddag geopend. In wijkcentrum Bethelkerk kunt u Haagse kunst bewonderen, thee drinken in de Bijbelse tuin
of even tot rust komen in de meditatieve
sfeer van de Stiltekerk. Traviatastraat 25
(tram 3, bus 23), 14.00-16.00 uur. Informatie: zie www.bethelkerk-denhaag.nl.
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NIEUWS:

aakse ente stelt
veiligheid centraal
Ouderen voelen zich tegenwoordig nogal eens onveilig in de
eigen woonomgeving. De belangenorganisatie voor ouderen in
aakkwartier, De aakse ente,
gaat er iets aan doen.
De Laakse Lente is ervan overtuigd dat
goede voorlichting, zoals voorbeelden
van zelfwerkzaamheid door ouderen,
de gevoelens van onveiligheid kunnen
verkleinen. De organisatie wil daarom
komend najaar een bijeenkomst over
dit onderwerp houden in het Stadhuis.
Met een werkgroep van ouderen wil De
Laakse Lente daarvoor een plan voorbereiden. Ouderen uit heel Den Haag worden bij deze uitgenodigd zich hiervoor
aan te melden. Dat kan bij het secretariaat van De Laakse Lente, Marijke van
der Tang, an van Beersstraat 80, 252
Z Den Haag, e-mail secretariaatdelaakselente@live.nl, tel. 06 52 0 7 1 of
persoonlijk op het huiskamerspreekuur,
dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur op de
De Genestetlaan 154.

Ombudsman
voor ouderen
Het Nationaal Ouderenfonds
heeft de OuderenOmbudsman
gelanceerd, een vraagbaak en
klachteninstituut speciaal voor
ouderen.
De OuderenOmbudsman wil voor hen
een baken zijn in de brij aan regelgeving
en het woud aan regelingen en instanties.
Daarnaast kunnen mensen die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld
een zorginstelling of die gediscrimineerd
worden, een klacht indienen bij de
OuderenOmbudsman. Die bekijkt alle
klachten serieus en onderneemt waar nodig actie. Ook zal de kersverse instantie
in de gaten houden of maatschappelijke
ontwikkelingen die ouderen treffen, tot
extra klachten leiden en daarover aan de
bel trekken. Het Nationaal Ouderenfonds
wil met dit initiatief de zelfredzaamheid
van ouderen bevorderen. Hun familie
of mantelzorgers hebben steeds minder
tijd, zodat het van groot belang is dat
ouderen zelf de weg weten te vinden. De
OuderenOmbudsman is op werkdagen
geopend van 9.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via telefoon 0900-60 80 100 (
0,05 per minuut) of e-mail ouderenombudsman@ouderenfonds.nl.

A T

tie

geen o erge i ht ge on

Afgelopen week was het weer eens in het nieuws wij Nederlanders zijn te zwaar. Vooral de mannen van 0 jaar en ouder hebben
vaak overgewicht. Hoogleraar Voeding en Overgewicht aap Seidell denkt zelfs dat het nog erger is dan bleek uit het BS-onderzoek. Het BS vroeg aan mensen zelf hun gewicht op te geven en
dat blijkt niet zo n objectieve methode te zijn. Seidell weet verder
wat de voornaamste oorzaken zijn voor het toegenomen overgewicht te weinig beweging en een verkeerd eetpatroon.
Overgewicht kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals rug- en knieklachten maar ook suikerziekte. Daar
zit niemand op te wachten. En elke
dag een halfuurtje actief zijn kan dit,
alsmede hartklachten, hoge bloeddruk,
depressies, slaapproblemen en stress,
het hoofd bieden. Kortom: kom in
beweging
Zeker in Den Haag zijn daar bovendien volop mogelijkheden voor. De
komende jaren krijgen Haagse senioren
volop de kans deel te nemen aan een
sport- en fitheidsproject. En er is voor
iedereen wel een programma of een
activiteit,’ weet Kitty van der Schaft,
consulent sport en bewegen voor senioren bij de afdeling Sportsupport van
de gemeente Den Haag.
Senior Actief
Senior Actief bijvoorbeeld, bestemd
voor thuiswonende 55-plussers zonder
veel beperkingen. Het programma
begint met een test, die een fitheidsprofiel oplevert. Daarna start een
introductieprogramma van 12 weken
gevarieerd sportaanbod: van balspelen
tot racketspelen, maar ook bewegen op
muziek. De activiteiten worden aangepast aan het niveau van de deelnemers.
Hierna is een vervolgprogramma van
0 weken mogelijk.
Voor Senior Actief wordt samengewerkt met sportverenigingen. De
bedoeling is dat de deelnemers na

t de ouden Bordjes

het eerste programma hun sportieve
activiteiten als lid van zo’n vereniging
voortzetten.
Stappen gezond
Stappen gezond’ richt zich meer op
bewegen in het dagelijks leven. Het
gaat er hierbij om wat vaker te lopen
of te fietsen, in plaats van auto, bus of
tram te nemen,’ aldus Kitty van der
Schaft. Met behulp van een stappenteller en een boekje waarin u de
dagelijkse score bijhoudt, werkt u in 1
weken naar 10.000 stappen per dag toe.
Om af te vallen zijn 14.000 stappen per
dag nodig.
Kitty van der Schaft: Neem daarvoor
bijvoorbeeld steeds de trap in plaats
van een lift. Ga niet met de auto naar
een afspraak maar lopend, of parkeer
verder weg en loop een stuk.’
De stappenteller en het boekje kosten
samen 25,-. kunt ze kopen bij Kitty
van der Schaft, afdeling Sportsupport,
tel. 5 71 1 of e-mail Kitty.vanderSchaft@denhaag.nl. Bij haar kunt u
ook terecht voor informatie over Senior
Actief en voor andere sportadviezen.

wicht aan te pakken. Binnen Beweeg
Mee ’ bieden deskundigen u hulp: een
coach voor een gezonde leefstijl, een
fysiotherapeut voor meer bewegen, een
di tist voor gezond eten en drinken en
een sportbegeleider voor meer bewegen
in uw eigen tempo. Elke wijk heeft een
passend aanbod, zoals fitness, wandelen en zwemmen.
kunt meedoen aan Beweeg Mee ’
als u een collectieve zorgverzekering
met aanvullend pakket of Ooievaarspolis voor sociale minima van IZA ura
of Azivo hebt. De kosten van Beweeg
Mee ’ vallen daaronder. Hebt u die verzekering, dan kunt u zich aanmelden bij
uw huisarts. Die kent het programma,
kan samen met u bekijken of het iets
voor u is en u doorverwijzen. Let op: er
geldt een maximumaantal deelnemers.
Wees er dus op tijd bij.

Beweeg ee
Beweeg Mee ’ is een gezondheidsprogramma van de gemeente Den
Haag en zorgverzekeraars IZA ura
en Azivo, gericht op Hagenaars met
lagere inkomens. Het leert hen betere
leef- en eetgewoonten aan om overge-

itplaatsen
Wilt u liever niet georganiseerd’
sporten of bewegen, maar toch aan uw
conditie werken Dan is een Fitplaats
iets voor u, een interactief fitnesspark
in de openlucht. In het Zuiderpark,
tegenover de hertenkamp langs de

ieu e gi s

gse

- Lekker bewegen, bijvoorbeeld tai chi in het park -

ti

Soestdijksekade, is in 2010 het eerste
geopend. Inmiddels zijn er ook Fitplaatsen op het Ketelveld (Laak), aan
de Diamanthorst (Mariahoeve) en aan
de Scheveningse boulevard, tegenover
de Hart Beach Surfclub.
Op een Fitplaats kunnen Haagse
55-plussers met behulp van fitnessapparatuur lekker bewegen en een
training doen. Vaak is er een fitnessinstructeur aanwezig, maar op de
Fitplaats staat ook een instructiebord
dat de toestellen uitlegt. De Fitplaatsen
zijn vrij toegankelijk en altijd open.
Bewegen deze zomer
In de agenda ErOp it’, elders in deze
krant: gratis tai chi en igong, een
bewegingsvorm uit het oude hina
die heilzaam is voor bloedsomloop,
botten, spieren en gewrichten, en een
doorlopende zomercursus Fit door
goed bewegen.
De Sport- en beweegwijzer 55 ’ is
een gratis handzaam gidsje vol Haagse
sport- en beweegmogelijkheden. Verkrijgbaar bij de i-Shops en stadsdeelkantoren, of bel IPO, tel. 64 8 18.

nbie ers

Vers van de pers de vernieuwde gids Den Haag aan Tafel. Samen
aan de maaltijd . Daarin vindt u een handzaam overzicht van voordelige, gezonde en ook nog eens gezellige eetmogelijkheden in uw
eigen omgeving.
Wie zelf geen boodschappen meer kan
doen of kan koken, of aan tafel geen
aanspraak (meer) heeft, kan hier terecht
voor een warme driegangenmaaltijd.
Die gebruikt u samen met anderen.
De maaltijden zijn aantrekkelijk
geprijsd. 65-plussers en mensen met
een beperking die een Ooievaarspas
bezitten, kunnen bovendien 2,20
korting krijgen ook op thuisbezorgde
maaltijden. De gids vermeldt per stads-

deel de maaltijdaanbieders, wanneer en
waar u er kunt eten, of ze ook aan huis
bezorgen en hoe u meer informatie kunt
krijgen. Nieuw is de vermelding van
Gouden, Zilveren of Bronzen Bordjes.
Het Gouden Bordje is h t keurmerk
voor excellente’ Haagse maaltijdaanbieders.
Dit is ingevoerd om de aanbieders
tot extra aandacht en kwaliteit te
stimuleren. Ze zijn daarom allemaal

bezocht door mystery guests, gasten
die in werkelijkheid juryleden waren.
En sommige aanbieders kregen daarna

dus zo’n bekroning. Interesse in de
gids Vragen over de Ooievaarspas en
-korting Bel IPO, tel. 64 8 18
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De specialist voor uw kunstgebit en
frame prothese!

LIVE GEREGISTREERD
NIET LIVE UITGEZONDEN

ONTVANGST: 10:30 UUR
AANVANG: 11:00 UUR

a ge

OPERA

www.pathe.nl/buitenhof

a

26 4

• Vernieuwing

ne naa e n e

• Aanpassing
met vergoeding via de zorgverzekeraar

n g ee

*Bezoek aan huis mogelijk*

e

Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Stadsdeel Loosduinen
Tel: 070 - 73 709 32

a an 1

NENDE

Iedere zondag een encore
voorstelling bij Pathé Buitenhof

ng

• Reparatie

In de meeste gevallen kosteloos (

ZOMER ENCORE
VOORSTELLINGEN
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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.

asten worden in hotel de addestoel met de bekende Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen e huiselijke inri hting van het hotel en de groene omgeving orgen ervoor
dat men helemaal tot rust kan komen n wie er op uit wil trekken kan
tere ht in de pra htige omgeving van het hotel

17

G 2

€ 5

e prijs voor het week-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 ij sturen u graag on e bro hure
wordt opgehaald en teruggebra ht met on e lu e touring ar
opstapplaats S en Haag platform o artlaan hoek iepenbro khof

el 0 46-252 5 of kijk op
www.stichtinghomecare.nl

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, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl

Wij steunen u
en uw
vereniging!

Humanistische Stichting
Beschut/ en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Elk nieuw lid € 210 korting op
de uitvaart en per aangebracht
lid € 50 voor de verenigingskas

In deze financieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een
vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken.
Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:
Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat heeft recht op € 210
uitvaartkorting. Bovendien storten wij per aangebracht lid € 50 in de verenigingskas van uw
sport- of culturele vereniging of stichting!
Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:
De Volharding uitvaartzorg, antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Woonzorg Nederland en de Humanistische stichting beschut- en
groepswonen (HSBG) zoeken nieuwe bewoners voor wooncomplex De
Zonnehoek aan de Beresteinlaan.
De Zonnehoek is een humanistisch
groepswooncomplex voor senioren
(55+). Het groepswonen is bedoeld
voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch
op elkaar betrokken, te willen wonen. De Zonnehoek bestaat uit 36
tweekamerwoningen van gemiddeld 60 m2. Er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimten en een grote tuin om elkaar te ontmoeten en
activiteiten te organiseren.
De netto huurprijs is circa € 462,36. Verschillende woningen zijn recent
compleet gerenoveerd. Wilt u het complex een keer bezichtigen of wilt u
zich inschrijven dan kunt u contact opnemen met de bewonersconsulent
van Woonzorg Nederland (Tel. 088 9210405 e-mail de.zonnehoek@
woonzorg.nl).
Voor informatie over groepswonen kunt u contact opnemen met de
HSBG (tel. 070 3912595 e-mail info@hsbg.nl)

Vereniging of sportclub:
Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

oon org

ederland

Post us
11 0 H
ele oon lantenservi e 0 - 210 10
- ail lantenservi e si on ar iggelt

oon org nl
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Hans
Roodenburg

In de rubriek Rechten & Plichten hieronder scoort het erfrecht veruit het hoogst bij de vragen van lezers. De antwoorden die wij geven zijn vaak gebaseerd en geïnterpreteerd op professionele
naslagwerken. Soms kan het voor lezers aantrekkelijk zijn zichzelfte verdiepen in het erf- en schenkingsrecht. Een recensie van een van de belangrijkste commerciële naslagwerken op dit terrein.
Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

De s henken

er en

n k is een goe e gi s

eker als er bezittingen en vermogen in het spel zijn, worden nabestaanden geconfronteerd met
veel praktische, fiscale en juridische problemen. os nog van de financi le gevolgen.
n de nieuwste uitgave van de Schenken
rven Almanak van lsevier iscaal worden talloze
mogelijkheden aangedragen om v r het overlijden daar al op in te spelen.
kunt er tijdens
uw leven voor zorgen dat voor uw nabestaanden zo min mogelijk problemen ontstaan.

Daarbij gaat het onder meer om diverse
vormen van testamenten, schenkingen, verzekeringen en pensioenen, de
gevolgen van huwelijk, geregistreerd
partnerschap of samenwonen voor het
(gezamenlijk of individueel) vermogen
en het overdragen (op termijn) daarvan.
Zoals de rubriek hieronder inmiddels
al zeven jaar heet, gaat het naslagwerk
uitgebreid in op de rechten en plichten’
van nabestaanden. Vaak komt dit soort
zaken terug in de vragen van onze lezers.
Wie wat ingewikkelder boeken kan
doorgronden, heeft al snel de kosten van
het boek eruit, omdat men dan veel beter
beslagen ten ijs komt bij onder meer
notarissen of financieel adviseurs. Dat
scheelt veel werk voor de professionele
adviseurs die minimaal 150 euro per uur
rekenen. Dus spaart u geld uit.
Een punt in de almanak is dat aangifte
voor de schenk- en erfbelasting vaak
ingewikkeld en tijdrovend is, zeker als
er meer verkrijgers zijn. De successiewet
is dit jaar ook op een aantal punten iets

versoepeld. Er zijn meer mogelijkheden
om de fiscale gevolgen bij vorderingen en schulden tussen kinderen en de
langstlevende ouder te verzachten. Sinds
de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 was daarop kritiek van
notarissen en financieel experts.
Vruchtgebruik
Voorts is er een regeling getroffen voor
het waarderen van woningen die door
ouders v r 1 januari 2010 zijn overgedragen aan de kinderen onder voorbehoud van vruchtgebruik. Een andere
wijziging is dat erfgenamen de woning
voor aangifte erfbelasting de WOZwaarde kunnen kiezen n het jaar van
overlijden van de persoon. Dat k n een
fiscaal voordeel opleveren bij voortgaande prijsdalingen van koopwoningen.
oede doelen
Het schenken aan goede doelen is ook
iets gemakkelijker en fiscaal aantrekkelijker geworden. In januari is namelijk

de zogenoemde Geefwet’ ingevoerd.
Daarin gaat het om mogelijkheden voor
giftenaftrek in de inkomstenbelasting
en in de vennootschapsbelasting. Erg
belangrijk zijn de definitieveranderingen voor de zogenoemde ANBI’s (de
algemene nut beogende instellingen),
waaraan zonder veel poespas fiscaal
aftrekbaar geschonken kan worden.
Deze ANBI’s – jaarlijks worden het er
m r – worden aangewezen door de
Belastingdienst.
Daarnaast kunnen binnenkort zogenoemde SBBI’s worden opgericht: een
sociaal belang behartigende
instelling. Ze moeten wel
aan een aantal strenge regels voldoen om eventueel
misbruik te voorkomen.
Niet alleen moet de sociale
belangenbehartiging in de
statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgenomen, maar de instelling
moet zijn vrijgesteld van

winstbelasting en de bestuurders mogen
alleen hun onkosten tot beperkte hoogte
declareren.

makkelijker gemaakt. In Nederland
wordt het ook mogelijk digitaal aangifte
te doen van de erfbelasting.

Aantrekkelijk
De regeling voor SBBI’s is vooral aantrekkelijk voor onder meer beheerstichtingen van niet-commerci le buurt- en
gemeenschapshuizen, buurtverenigingen, sportverenigingen, sportkoepels,
muziekverenigingen en hobbyclubs.
De voorwaarden aan deze SBBI’s zijn
overigens vrij ingewikkeld, waardoor
er behoorlijke fiscale kennis wordt
gevraagd van de penningmeester of
financieel bestuurder. Tenzij financieel
experts gratis advies geven.
De wetgeving op het gebied van erven
en schenken blijft in beweging. Zo wordt
in de E het grensoverschrijdend erven

Na ons de zondvloed
Zoals al eerder gesteld zullen al deze
veranderingen de mensen met lagere
inkomens en vermogens een zorg zijn.
Die hebben de almanak ook niet nodig.
Op een vraag van een alleenstaande
lezer hebben we eerder al geschat dat
bij een vermogen van m r dan 10.000
euro (boven de uitvaartkosten) het pas
aantrekkelijk is zich verder te verdiepen in het erf- en schenkingsrecht. Een
ieder staat het natuurlijk zelf vrij daarin
stappen te nemen. Er is ook een mooie
Franse uitdrukking als men dat niet
wil: apr s nous le deluge’ (na ons de
zondvloed).

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen onsumenten aken re hten oals erfre ht belastingen en andere finan i le aken w vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail nl of naar ostbus
en Haag raag met vermelding van rubriek ‘ e hten en li hten’
rf- en schenkingsrecht
Als schoonzus een chalet
nalaat
i n schoon us oont o een chalet ar
o ei en rond en huis. e heeft een erdere fa ilie uiten i en i n inderen.
i n an haar roer is o erleden. at
e eurt er als i o t te o erli den Het
chalet er o en li t i oeili . ls i n
inderen i elf he natuurli ner ens
recht o dit ouden er en ou de Belastin dienst dan oo i n deel o eisen n
hoe eel rocent an de aarde edraa t
dat Heeft de ei enaar an het ar oo
no een e aalde e enscha
Als uw schoonzus geen testament heeft
laten opmaken waarin anders wordt
bepaald, zijn inderdaad in deze situatie
de kinderen van uw overleden man de
erfgenamen. Als zij zouden erven, is
er een fiscale vrijstelling van slechts’
2012 euro per kind. Daarboven wordt 0
procent ingehouden tot 115.708 euro en
40 procent daarboven. Hoe lastig of hoe
makkelijk het is het chalet te zijner tijd
te verkopen kunnen we niet beoordelen,
omdat wij de situatie niet kennen en ook
niet de voorwaarden van het park en het
eigendom. Tip: als het om grote waarden
gaat, overleg alvast met de betreffende
schoonzus. Want via testamenten en
eventuele schenkingen is een heleboel
belasting te besparen. Wij weten dat dit

vaak heel gevoelige kwesties zijn.
kunt het ook op z’n beloop laten.
Overlijdenskosten eerst
van nalatenschap af
i n oo an aar on ehu d een
inderen heeft i erteld dat hi een
testa ent heeft laten a en aar i is
e aald dat ri el i n ehele e it i
er oed o n . euro ia le aten aan
niet-fa ilieleden al orden toe edeeld.
at er o er li ft naar i e re en he
niet eer dan on e eer
euro is
oor de fa ilie. r ullen te i ner ti d i
i n o erli den uiteraard osten e aa t
oeten orden aar oor een edra
an circa
euro naar i n enin
i lan e na niet oldoende al i n. i n
de osten an de cre atie ontrui in
onin en o oort oor re enin an de
erf ena en
Als er sprake is van een testament (en
ook in het wettelijk erfrecht) zullen ten
laste van de gehele nalatenschap alle
overlijdenskosten, zoals de uitvaart en
schulda ossingen, komen. Daarna pas
zal de nalatenschap worden verdeeld
conform het testament dat u noemt.
rfdeel opeisen v r
overlijden kan niet
i n oeder oont in een huis dat ri
is an h othee . oor o standi heden
oet i innen ort erhui en naar een

or centru . Het huis dat i erlaat
dient er ocht te orden. i heeft drie
inderen. unnen de inderen hun erfdeel
o eisen
Nee, de kinderen kunnen bij leven van
uw moeder niet hun erfdeel opeisen.
Daar gaat zij zelf over. Zij kan wel
schenkingen doen. Als zij dat jaarlijks
gaat doen, bestaat de mogelijkheid het
binnen de belastingvrijstellingen te doen.
Ook andere constructies zijn mogelijk,
maar daarvoor zijn medewerking van
uw moeder en een notaris nodig. Als uw
moeder niet meer handelingsbekwaam
is, zijn er andere procedures (via de
rechtbank) nodig, zoals onder curatele,
bewind of mentorschap. Meestal kunnen
een ouder en kinderen - als uw moeder
nog niet dement is- onderling in goede
verstandhouding nog aardig wat zaken
regelen.

amilierecht
Onderling alimentatie
afgesproken met e
en oede riend an i heeft na aren
sa en onen et i n riendin de relatie
in onderlin o erle er ro en. e hadden e ust sa en toen de relatie no
niet o de li en as elo en oor een
ind e o en. nderlin he en e een
aandeli se ali entatie af es ro en
die i n riend oo alti d euri heeft

etaald. i n dochter heeft hi nu al ele
aanden niet e ien. aaro heeft hi
haar een rief eschre en aarin hi haar
eldt dat hi de edra en oor haar o
een s aarre enin heeft e et aaro er
i a eschi en als er eer contact is.
i n ex- riendin rea eert ner ens o . u
heeft hi echter an de sociale dienst in de
e eente een rief e re en dat hi et
s oed de ali entaties oet o er a en
naar de e dienst. at oet hi doen
De kern van uw verhaal is dat de sociale
dienst alimentatie probeert te verhalen
op uw vriend. Dat betekent dat zijn exvriendin waarschijnlijk een bijstandsuitkering heeft die ook nog is verhoogd,
omdat zij een kind heeft inwonen. De
dienst heeft die mogelijkheid als er
sprake zou zijn van een alimentatie of
onderhoudsbijdrage van een kind door
een van de gescheiden ouders. it uw
brief blijkt dat erg veel onderhands is
geregeld. Dat is dus verkeerd gegaan,
doordat partijen (of een van hen) zich
niet aan de afspraken hebben gehouden.
Het probleem is ook dat dit soort overeenkomsten niet schriftelijk zijn vastgelegd ter bewijsvoering, of nog beter in
een akte (een echtscheidingsadvocaat of
mediator laat dat altijd doen, het zogenoemde echtscheidingsconvenant). w
vriend kan zich ook niet verschuilen achter de afspraak dat hij een spaarrekening
opbouwt voor zijn dochter en die pas ter

beschikking stelt als zij langs komt of
contact opneemt. Als een van de ouders
heeft hij altijd een onderhoudsplicht voor
kinderen (kinderalimentatie) tot 21 jaar
en als zij studeren soms zelfs langer.
Daarnaast had hij offici le omgangsregelingen voor zijn dochter moeten treffen.
Er zijn dus een heleboel zaken fout
gegaan, waaraan ook uw vriend mede
schuldig is door niet alles goed te regelen
en te overzien wat de conse uenties zijn.
De sociale dienst heeft de wettelijke
mogelijkheid een deel van de bijstandsuitkering aan zijn ex op hem te verhalen.
w vriend zou, als hij zich voelt benadeeld (want hij kan ook de afgesproken
alimentatie naar de dienst overmaken,
zo blijkt uit uw brief) een jurist in de
arm kunnen nemen. Wij geven hem
trouwens niet zoveel kans, nog los van
de hoge kosten van juridische bijstand.
Hij kan ook proberen tot (schriftelijke)
overeenstemming met de sociale dienst
te komen, want of hij nu direct aan zijn
ex en dochter overmaakt of indirect via
deze uitkeringsinstantie maakt voor zijn
financi le situatie ook niet zoveel uit.
Al deze raadgevingen zijn overigens gebaseerd op uw weergave, die in dit soort
zaken vaak ook heel anders kan liggen
als je de finesses weet.
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k schaamde me kapot, dat ik op schoolvoeding moest maar de erwtensoep was wel beter dan thuis

ren e r ik h
ook n trots en s
k

Bij ons thuis hadden wij het in de jaren 0 en 60 het vaak arm. Vooral in de winter had onze
vader geen werk en konden we van het beetje steun niet rondkomen. Als meisje van 0 jaar
vond ik het vreselijk om te gaan eten op de schoolvoeding . aar ook om schoolkleding te
dragen vond ik erg, en ik vond het beschamend om gratis melk te krijgen en om gratis mee op
schoolreisje te gaan. Dat werd voor kinderen van arme mensen uit de pot van de oudercommissie betaald.

“Nee meester,” antwoordde ik soms.
“Ik heb geen zin om mee te gaan.
Maar in mijn kinderhart had ik
eigenlijk heel graag met schoolreisje
meegegaan. Maar mijn trots won het
dan van de armoe. Het kwam mijn eer
te na. Dan maar helemaal niet mee.
Oosterwijk Bru nstraat
Ik hoor de schoolbel gaan, gelukkig
weer een ochtend om. Die middag
staat ons, mijn zusje Astrid, broertje
Tonnie en mij wat nieuws te wachten.
Mama heeft ons gisteren verteld
dat we elke middag naar de katholieke kleuterschool in de Oosterwijk
Bruynstraat konden gaan want daar
kregen we dan warm eten, schoolvoeding zogezegd
Buiten voor de school sta ik ze op te
wachten, want mijn klas is eerder uit.
Als we er allemaal zijn, lopen we via
de Laakkade zwijgend in de richting
van de Oosterwijk Bruynstraat. Er
loopt nog een paar andere schoolkinderen uit onze buurt mee. Ze zijn
net zo arm als wij en dragen dezelfde
schoolkleding, de bekende zwarte
duffelcoat.
- “Gaan jullie ook naar de schoolvoeding,” vraag ik aan n van de
meisjes - “ a, we zitten er al lang op.
Gaan jullie er nu ook op,” vraagt ze
“ a voor het eerst. Is het eten lekker,”
informeer ik - “Meestal wel, vooral
de rijstepap vind ik lekker,” zegt ze.
De schaamte over de schoolkleding
en gratis schoolmelk net te boven,
kon schoolvoeding er ook nog wel
bij. Als we in de school arriveren ruik
ik de lucht van erwtensoep. Denkend
aan de erwtensoep van mama, ril ik
al bij de gedachten van grote stukken
vet van varkenspoten en krijg een
misselijk gevoel.

-“Ik ruik erwtensoep,” schreeuwt mijn
broertje Tonnie door de gang van de
school. - “Ik ook, ik hoop maar dat er
geen grote stukken vet in zitten want
dat lust ik niet hoor,” uister ik vol
afschuw. - “Ik ook niet hoor,” zegt
mijn zusje Astrid .
Mijn broertje Tonnie is al binnen.
-“Zo, jullie komen vandaag voor
het eerst hier op de schoolvoeding,”
vraagt de mollig uitziende juffrouw
van de Schoolvoeding vriendelijk
–“ a juffrouw,” antwoord ik haar.
Na onze namen gevraagd te hebben

een stukken vet
Ik ga naar de bank waar mijn zusje en
broertje zitten, ik zie dat ze heerlijk
zitten te smullen.
Ik ga zitten en proef het eerste hapje,
tot mijn verbazing vind ik het lekker.
-“Best wel lekker die soep en gelukkig geen stukken vet er in,” zeg ik
tegen m’n broertje en zusje. Ze knikken alleen maar en genieten van de
soep met worst.
Even denk ik aan de erwtensoep
thuis, en zie mama dan met een
hemelse blik zo’n vieze vette kwab

- icolaas Beets school aan de Ferrandweg -

wijst ze ons een plekje waar we kunnen gaan zitten.
-“Hoeveel wil jij Willy,” vraagt ze als
ik aan de beurt ben voor het opscheppen -“Niet zoveel juffrouw,” zeg ik
snel. -“Zo genoeg,” vraagt zij, terwijl
ze er een knakworstje bij legt. - “ a
juffrouw,” antwoord ik beleefd, maar
kijk ondertussen naar het volle bord
en denk: dat krijg ik nooit op. -“Goed
je bord leeg eten Willy, dan krijg je
nog een lekker bord met rijstepap
toe.” - a juffrouw,” zeg ik.

- atholieke leuterschool aan de osterwijk Bruynstraat.
oningin uliana (rechts) opent de nieuwe peuterspeelzaal. -

naar binnen zuigen en hoor haar zeggen: heerlijk Oh, god laat ik maar
niet afdwalen en lekker van deze
erwtensoep met knakworst genieten.
Ik kijk ondertussen wat in het rond,
en zie veel bekende kinderen uit de
buurt. Ook de kinderen met dat apengezicht en die kromme benen. -“De
apenfamilie,” worden ze in de buurt
genoemd.
Tonnie heeft zijn bord al leeg en zegt:
“ Ik ga lekker al een bord rijstepap
halen bij de juffrouw.” Hij zal eens
niet de rste zijn, die inhaal, denk ik.
-“ a, joh ga maar,” zeg ik tegen hem.
Ik kijk hem na en zie dat de pap op
hetzelfde bord wordt geschept. Voor
hem geen probleem, hij blijft met zijn
vork of lepel over de bodem gaan, tot
er geen kruim meer te vinden is. Maar
ik, die het bord nooit zo schoon leeg
eet, heb een probleem. De gedachte
aan pap op hetzelfde bord maakt mij
al misselijk.
Gelukkig dat het soep is vandaag.
Mijn bord is leeg en voor mijn doen
behoorlijk schoon ook.
Ik ga mijn bord laten vullen met rijstepap. -“Zo Willy, lekker opeten h ”
-“ a juffrouw”, zeg ik, en loop naar
mijn plekje. De pap smaakt heerlijk.
Ik eet mijn bord leeg, maar de bodem

- p school, v.l.n.r. mijn broe
rtjes Tonnie en inny, derd
e en
vierde rechts Willy en strid
..-

wordt zo leeg gelepeld dat ik net niet
het beetje aanslag van de erwtensoep
proef.
ap op hetzelfde bord
Als we allemaal klaar zijn gaan we
op weg naar huis.Mama staat ons al
op te wachten en vraagt: “En was het
lekker het eten ”
We vertellen alle drie dat we lekkere
erwtensoep met een knakworstje en
rijstepap toe hebben gegeten. -“En de
juffrouw is erg aardig mam,” zeg ik.
“Maar je moet wel je bord leeg eten
van haar en je krijgt op hetzelfde bord
je pap. Dat vind ik zo vies mam.”
-“ a tut,” zegt mama.” e moet je
bord maar net zo schoonlikken als je
broertje en zusje, dan is het niet zo
erg meer, pap op hetzelfde bord.”
“En toch blijf ik het vies vinden hoor
mam,” antwoord ik. Ze maakt zich er
maar gauw vanaf.
“Ga nou nog maar even spelen,” zegt
ze, “want zo moet je weer na school.”
Ik vind het te koud om buiten te spelen en ga wat zitten tekenen. Wetend
dat ik de eerste dag van schoolvoeding mijn levenlang niet zal vergeten.
De schoolvoeding werd verplaatst
naar de zolder van de Nicolaas
Beetsschool aan de Ferrandweg. Daar
ervaar ik hoe lekker de krootjes van
mama zijn met het uitgebakken spek,
zoals zij ze klaar maakt, daar kan
niemand aan tippen.
Vies lekkerbekkie
Als we de school binnen lopen de trap
op naar het eetlokaal is het eerste wat
ik zeg: “Gadverdamme wat stinkt het
hier zeg.” -“ a, wat een vieze lucht h
Willy,” hoor ik ook mijn broertje en
zusje zeggen. –“Het lijkt wel vis en
angebrand eten,” zegt Tonnie. De trap
op naar het eetlokaal wordt de lucht
erger. Eenmaal binnen zie ik wat wij
gaan eten: (niet wetend dat krootjes
er zo ook uit konden zien) glazig en
lichtoranje gekleurd met gebakken
vis, een lekkerbekkie’, de juf ziet
ons binnen komen en begin al met
opscheppen.
Als ze mijn bord in haar handen houdt
zeg ik: “ Niet zo veel hoor juf.” Ik zie
haar de schuimspaan in de pannen
met aardappels en kroten scheppen en
leeg kwakken op mijn bord en denk:

godver is dat niet zoveel. Snel zeg
ik: “Niet zoveel sju juf.” - “Zo Willy,
lekker eten meisie.” zegt ze. Ik knik
en denk: hoe krijg ik dit leeg want je
moest alles opeten M’n broertje en
zusje zitten ook al met lange tanden
te eten. Lamlendig begin ik aan de
eerste hap, gadverdamme wat smaakt
dat vies. Het is echt niet te vreten, ik
kijk even naar de juffrouw en als haar
blik de mijne vangt, roep ik: “ uf,
ik lust het niet.” -“Lekker opeten,
zoveel heb ik niet gegeven“ zegt ze.
“Eet nou maar op straks krijgen we
lekker custardpap” zegt Tonnie.
Ik kijk naar hem en zie dat hij, ondanks dat hij net nog zei dat het net
naar aangebrand eten rook, zit te eten
of zijn leven ervan af hangt.
”Maar ik lust het niet,”zeg ik tegen
hem. “Nauwh,” wij vinden het ook
niet lekker h ,” zegt hij zich tot
Astrid richtend. Die knikt alleen
maar nee. Bij ieder hap doe ik mijn
ogen dicht en slik de viezigheid snel
door. Het lijkt wel of het bord nooit
leeg komt. Eindelijk is de kwelling
voorbij, het bord is leeg maar niet zo
schoon, ik sta op om mijn bord te
laten vullen met custardpap.
-“Zo Willy, toch je bordje leeg gegeten,” zegt de juf. -“ a juf,“ antwoord
ik gedwee. -“Zo, ik vul je bord lekker
met custard dat vind je toch wel lekker,” vraagt ze “ a juf, die lust ik
wel,“ zeg ik Hmm, wat lekker is dit,
denk ik, beter dan die gore kroten.
Maar na wat happen komt de bodem
van het bord dichterbij, dus ook de
vette kruim van eten. Voorzichtig
ga ik met mijn lepel tewerk om maar
geen kruim van het warme eten tussen mijn pap te krijgen. Maar de laatste happen custard worden verpest
door het kruim. Brr, wat vies, kruim
in de pap, ik word er een beetje
misselijk van. Als het bord voor mijn
doen leeg is, mijmer ik even weg en
denk: Hier zal ik wel nooit aan wennen, warm eten en dan nog eens pap
op hetzelfde bord, jammer, want de
warme custard, rijstepap, havermout,
en griesmeelpap zijn heerlijk, maar de
domper blijft altijd, als dat kruim op
de bodem van het bord in zicht komt

Willy Hendriks - Van der Salm
ill

@case a.nl
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

ou ik te uwent mogen komen
om de zaak te bespreken

- Liefde in Tijden van
Cholera uit 19 6 is
een prachtige roman van
abriel arc a M r uez,
waarin de liefde per brief
het leitmotiv is. anrader -

met ulius asgeld

Hoe schrijf je een behoorlijke brief et al dat ge-e-mail, gechat, ge-es-em-es en getwitter zijn we dat helemaal vergeten. Terwijl
duidelijkheid in het schriftelijk meedelen van gedachten toch een vereiste van alle tijden is.
Die duidelijkheid werd volgens
Geerling’s briefsteller’ (een handleiding uit 1920 om goede brieven
te schrijven) ook vroeger bevorderd
door kortheid, vereenvoudiging en
het afronden der volzinnen’. Maar
daar zal Geerling vast niet mee
hebben bedoeld: Hajj, BIL:( ben
LTZZZ, P Mff, mssn vanaaf pas
osso Wens me suc6. Grtjs’. Om
maar eens een hedendaagse vorm van
schriftelijk meedelen van gedachten’
te noemen.

Nee. Geerling’s briefsteller uit 1920
bevat buitengewoon uitgebreide instructies om elkaar, met behoud van
goede manieren, in alle mogelijke
situaties te voorzien van op schrift
gestelde standpunten, klachten,
zienswijzen, waarschuwingen,
dankbetuigingen, kennisgevingen en
beslissingen. En dat alles gebonden
aan strikte regels en verwoord met
een beschaving waar je tegen zegt.
Neem nu eens Willem, die vreselijk
verliefd is op ene ulia. In 1920
schreef zo’n jongen dan bijvoorbeeld
aan haar vader: Weledele heer,
Van uw dochter ulia hebt u reeds
vernomen welke gevoelens ik voor
haar koester. Sinds ik haar heb leren
kennen heb ik maar een wensch,
dat zij eenmaal mijn vrouw zal
worden. Ik veroorloof mij nu mij tot
te wenden met het verzoek we
toestemming tot onze verloving te
willen geven. kent mij en mijne familie reeds jaren. Ik hoop dat u geen
bezwaren tegen onze verbintenis zult
hebben. Verlangend zie ik w antwoord tegemoet: mocht het gunstig
zijn, zou ik dan Zondag te went
mogen komen om de zaak verder te
bespreken Met de meeste hoogachting, w dienaar Willem .’.

- eerling s briefsteller werd vele malen
herdrukt sinds 19 . Dit is de omslag van
de ste druk in paperback. -

volgen. Ik vrees derhalve, dat het
Rijpelijk nagedacht
antwoord van onze ulia niet aan uw
De vader van ulia kon dan bijvoorwenschen zal voldoen. Het zal er dus
beeld enthousiast antwoorden: Waar
nu maar op aankomen, of ulia ja of
ik u reeds lange jaren ken als een
nee zal zeggen. In het eerste geval
degelijke jongeman, die rijpelijk
zeg ik ook mijn ja toe. Voor het
nagedacht zal hebben, voor hij den
ogenblijk kan ik u nog geen besliste
gewichtigsten stap in zijn leven doet,
zekerheid geven.’
behoef ik bij niemand
inlichtingen in te winNiet naar wensch
nen, maar toch zou ik
En dan komt de aap uit de
graag eens ernstig met
mouw. ulia heeft die Wilwillen spreken. Kunt gij
lem nooit zien zitten. Dat
Zaterdagavond om 8 uur
schreef ze dus in 1920 niet
op mijn kantoor zijn Wij
zelf aan Willem. Nee. Ze
kunnen dan op ons gemak
liet haar vader het vuile
samen praten over wat
werk opknappen. Met
ons beiden zo ter harte
- Hedendaagse corres- een prachtige brief. Dat
gaat. En als we u dan op
pondentie in M -taal op
Zondag ontvangen, dan
een mobiele telefoon.- natuurlijk weer wel.
Tot mijn leedwezen,
zal het een dag van vreugwaarde Vriend , moet ik melden,
de in ons huis zijn. Intussen noem
dat de verklaring mijner dochter
ik mij gaarne w hooggeachte
omtrent de bewuste zaak niet naar
vriend ..’ Maar ja. Misschien had
wensch is uitgevallen. Er blijft mij
die vader van ulia zo zijn twijfels.
derhalve niets meer over dan voor
Hij zal dan bijvoorbeeld onder meer
het ons aangedane bewijs van onderschrijven: Het zal niet onbekend
scheiding en genegenheid nogmaals
zijn, dat de meisjes, vooral in de
mijn dank te betuigen en te verjaren van ulia, vaak geheel andere
wijzen naar dat gedeelte uit uw brief,
gedachten hebben dan wij, ouderen.
waarin gij verzekert, dat, welken
Zij willen, hetgeen in haar ook niet te
uitslag de onderhandeling ook moge
misprijzen is en hetgeen gij ook zelf
hebben, gij de vriend van ons huis
niet anders verlangt, bij het aangaan
blijft en wij geen verandering aan
van een huwelijk alleen haar neiging

u oku eer ee

zullen bespeuren. Ik wens van ganscher harte, dat u de hand van een
ander meisje weldra gelukkig moge
maken en dat een nieuwe verbintenis
volkomen schadeloos zal stellen
voor hetgeen hier is mislukt. Laten
wij nu van weerszijden uw stap als
niet gedaan beschouwen en bij latere
ontmoeting geen woord van deze
zaak reppen. Met achting en vriendschap, .’. Geweldig Wat een
prachtige brief. e zou, alleen al om
zo’n brief te mogen ontvangen graag
een blauwtje lopen. Tegenwoordig
richten jongelieden zich niet meer
tot de vader van hun lief. En mocht
er al sprake zijn van het schriftelijk
meedelen van gedachten’ kan zulk
een lief hooguit zelf een twitter
verwachten met iets als: LD, hoesti.
2day ik zie je ( ) ( ). Kdenk datjal
ffw8.Kbel nog sffns’. Misschien
ligt de waarheid zoals gebruikelijk
wel weer in het midden. Nog meer
voorbeelden van beschaafd of onbeschaafd schriftelijk taalgebruik
Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

in

Wederom vele goede inzendingen. Het ging de puzzelaars goed af met de Sudoku s van twee weken terug,
terwijl ze toch niet super makkelijk waren. Ook dit keer blijven we met de opgaves opnieuw een beetje op
hetzelfde gemiddelde vakantieniveau zitten. Succes ermee wederom en veel plezier natuurlijk

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 6’ in B een
’ in ook een ’ en in D een 8’,
zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 6- - -8.

complete reeks die werd gezocht
luidde: 4-8-9-2. We trokken vijf
prijswinnaars. Zij krijgen de dubbelD Hurken in de Berm’ van Sjaak
Bral toegestuurd.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 1 van
12 juni presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 4 juli de tijd kreeg. De

G. . Baartman, te Gouda
Henk Zwijnenburg, te Delft
Ben Vrolijk, te Zoetermeer
Bis Mahabir, te Honselersdijk
Sylvia Veltman, te Den Haag

Sudoku A

Sudoku B

7
5 2 4
8

9
7

3
3
6 9

4 8
5
9

6
9

2
5 3

1
5 4
9

8

Sudoku

2
9

8 9 5

5 7

1

4

3 7
1

5
3

6 9 4

5
2

3

7
1

5

8

Woensdag

juli

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 14
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
u el deoud-hagenaar.nl

Sudoku D

4 3

4

3

D Sjaak Bral
Vanwege de vakantietijd zijn er
ditmaal weer 5 exemplaren te winnen van Sjaak Bral’s dubbel D
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:

4
1

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

6 4
5
1
2 9

2 7
3

9 6
7

6 1
4

5
2 5

4
9 5

4
8 9

6 9
7
3
5 2
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SPECSAVERS DRAAGT ZORG VOOR
MEER DAN ALLEEN BRILLEN
PROFESSIONEEL OOG- EN
HOORONDERZOEK
Bij Specsavers kunt u niet alleen terecht
voor een grote collectie moderne monturen, de winkel biedt ook oog- en hoorzorg van de hoogste kwaliteit. Klanten
zijn van harte welkom om langs te komen voor een professionele oogmeting.
Deze oogmeting wordt altijd gedaan
door een opticien met minimaal een
driejarige overheidserkende opleiding.
Ook uw gehoor kunt u toevertrouwen
aan iemand met verstand van zaken.
Alle audiciens van Specsavers zijn volledig gediplomeerd. Bij Specsavers kunnen klanten altijd gratis een vrijblijvende, uitgebreide hoortest laten uitvoeren.
GRATIS NETVLIESCHECK
Als aanvulling op het oogonderzoek
biedt Specsavers een nieuwe service: de
preventieve NetvliesCheck. Specsavers
biedt deze controle als eerste optiek-

keten gratis aan, aan mensen boven de
45 jaar. De NetvliesCheck is een preventieve controle van de gezondheid van de
ogen. Met deze service kunnen mogelijke netvliesafwijkingen, die kunnen
wijzen op onder andere hoge oogdruk,
netvliesslijtage of diabetische retinopathie (complicaties van suikerziekte),
vroegtijdig worden gesignaleerd.
DECLARATIE BIJ UW
ZORGVERZEKERAAR
Wij hebben samenwerkingen met bijna
alle zorgverzekeraars. Naast de extra
kortingen die wij voor u met uw zorgverzekeraar hebben afgesproken, declareren wij voor u. Dat scheelt administratieve rompslomp met het opsturen
van bonnetjes!
Op onze website www.specsavers.nl
kunt u snel bekijken hoeveel uw zorg-

voordeel bedraagt!

VOUCHER

GRATIS
NETVLIESCHECK!
Met deze voucher kunt u bij Specsavers
gratis een compleet oogonderzoek
inclusief NetvliesCheck laten uitvoeren.
Meer info? Ga naar www.specsavers.nl/
oogzorg/gratis-netvliescheck
RUIM

80.000
MENSEN
GINGEN
U AL
VOOR !

NetvliesCheck
1 voucher per persoon. De netvliesfoto’s worden
beoordeeld door oogartsen en optometristen van
oogheelkundig centrum Best Eye Care en zijn een
momentopname van de gezondheid van uw ogen
waaraan geen garanties kunnen worden gekoppeld.

Bij aankoop van een montuur vanaf €99.

VRAAG HET DE OPTICIEN...

Henk van het Hof
(Opticien)
Specsavers Delft

UW SPECSAVERS-WINKELS!

Henk van het Hof: “Het mooie van Specsavers
vind ik dat professionaliteit en de gezondheid
van de ogen en oren centraal staat. Zo
hebben we de modernste apparatuur op
het gebied van oog- en hooronderzoek. Met
deze apparatuur kunnen heel precies én snel
oogmetingen en gehoormetingen worden
verricht. Ook mijn team wordt regelmatig
geschoold op gebied van service, kwaliteit en
product, zo zijn wij altijd op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en trends.”

Winkels Kringloop Holland
Binckhorstlaan 322
Fahrenheitstraat 343
Kerketuinenweg 21
Kerketuinenweg 55
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
Den Haag
Rijswijk
Wateringen
Zoetermeer

Aanbieding geldig tot 15 augustus 2012

Henk van het Hof is er trots op dat Specsavers
ook de NetvliesCheck aanbiedt: “Deze
professionele oogservice is nu voor iedereen
boven de 45 binnen handbereik. Bij een oogarts
of ziekenhuis moet vaak een afspraak worden
gemaakt en zijn er geregeld wachttijden.
Bij ons kun je binnenlopen wanneer het jou
uitkomt. Door regelmatig een NetvliesCheck
te doen, kunnen mensen de vinger aan de
pols houden. Want hoe sneller je een bepaalde
aandoening ontdekt, hoe groter de kans dat
deze te verhelpen is.”

Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250
Bij aankoop van een montuur vanaf €99 met standaard enkelvoudige of
varifocale glazen, ontvangt u bij Specsavers de 2e bril gratis. Kies uw 2e
montuur uit dezelfde of lagere prijsklasse met dezelfde enkelvoudige of
varifocale glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen.
Voor glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. Dit aanbod
geldt voor één persoon en is niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Lekker
lezen op het
strand!
Alle boeken
halve prijs!
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www.haagseouderen.nl

v o or d e 5 5 -p l u s s er ui t D en H aa g
DE website
Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

A T

n

o

n u te digitale
informatie, of op
papier
Allemaal leuk en aardig, die
computers en dat internet. aar
het heeft soms gevolgen waar
vooraf niet of nauwelijks over
lijkt te zijn nagedacht. nformatie bijvoorbeeld wordt nu steeds
vaker in digitale vorm aangeboden, in plaats van op papier.
Denkt u maar aan de krant met het
woningaanbod in Haaglanden of de
gemeenteberichten uit De Posthoorn. Het
gevolg kan zijn dat de een gemakkelijker
aan informatie kan komen dan de ander.
Er ontstaat misschien wel een kloof’ in
de samenleving.
Aan de andere kant: steeds m r
informatie wordt steeds gemakkelijker
beschikbaar, in vergelijking met vroeger.
De tijd dat folders net weer op waren of
razendsnel verouderden is voorbij. Informatie op internet kunnen de beheerders
namelijk altijd direct actualiseren. En de
gebruikers (u dus ) kunnen erbij wanneer
ze maar willen. Digitale informatie versus papier: wat vindt u van deze ontwikkeling kunt er uw mening over geven
in een en u te van de Stedelijke Ouderen ommissie Den Haag (SO ). Deze
koepelorganisatie voor en door ouderen
adviseert het gemeentebestuur gevraagd
n ongevraagd over ouderenbeleid. De
en u te wordt beheerd door het entraal
Informatiepunt Ouderen. Bel IPO, 64
8 18 (werkdagen, 10.00-16.00 uur) om
mee te doen, of vul de en u te in op
www.haagseouderen.nl. Iedere twintigste
deelnemer ontvangt een gratis taart

e bent nooit te
oud om te leren
Nieuwsgierig naar internet,
maar weet u niet goed hoe te
beginnen Of bent u net gestart en zit u met vragen of een
probleem
Als u iets wilt met de computer of internet, hoeft u er niet alleen voor te staan.
kunt dan rekenen op de Internet Helpdesk van de campagne e bent nooit te
oud om te leren’: 0800–02 4444. Deze
helpdesk kent
ook adressen in
uw omgeving
voor hulp of
een cursus.

rn n tuur i k

uteren in een n tte o er

eniet u ook zo van deze zomer Wij wel. We tikken dit artikel met
dooie vingers en bibberende ledematen. eweldig Af en toe davert
er een stevige hoestscheut door ons heen, want we hebben met
het mooie weer fijn kou gevat. en ten hebben we afgelopen week
vooral van de televisiebeelden van verregende campings in Nederland. Vol moedige vakantievierders, ook uw leeftijdgenoten Vaste
vraag van journalisten aan hen wat doet u zo de hele dag in uw tent
of caravan Steeds vaker luidt hun antwoord nternetten
Dat kan tegenwoordig namelijk op
veel campings. Die bieden dan een
draadloze internetverbinding ( WiFi’)
aan. Wie gedurende de buien een beetje
zot wordt van het scrabbelen of kaarten
en ook even niet in een boek wil lezen,
kan dan het internet op. Om het nieuws
te volgen, te e-mailen of de grote sportevenementen te bekijken.
Voor steeds meer ouderen’ is dit heel
gewoon. Het computergebruik onder
55-plussers neemt nog steeds toe. De
meesten combineren het nog altijd met
het lezen van boek en krant, maar de
computer hoort er vooral voor internet
en e-mail helemaal bij. Ook de historische sport- en muziekfragmenten op
ouTube en de recente tv-programma’s
op itzending Gemist weten velen
goed te vinden.
Op deze pagina brengen we de computer weer eens voor het voetlicht, met
enkele actuele zaken en nieuwtjes.
Digitale magie
Buitenshuis computeren of internetten
(bijvoorbeeld op de camping – maar
ook in het ziekenhuis ) is mogelijk
dankzij draagbare computers. Dat kan
een laptop zijn, maar steeds vaker is
het een tablet, vooral een iPad. Een
tablet is een kleine, platte en lichte
(ruim 600 gram) computer zonder
uitstekende delen, toetsenbord of muis.
Gemakkelijk om op schoot te houden
of aan iemand anders te geven, om iets

te laten zien. Internet wordt hierdoor
een gewoon’ deel van het leven, net
als de krant en de televisie. Even iets
opzoeken of bekijken: daar is een iPad
heel handig voor. Hij werkt zonder
snoer en u kunt m na het opladen
(wel met een snoer) ongeveer tien uur
gebruiken.
ingerspitzengef hl
De iPad werkt met aanraking. tikt
met uw vingertop aan wat u wilt zien
of gebruiken. Ook bladeren doet u met
uw vingers: u raakt een pagina aan en
maakt een slepende beweging, naar
beneden, naar boven, naar links of naar
rechts. Daardoor veegt’ u de pagina
weg, en verschijnt de volgende of de
vorige pagina. Met uw vingers kunt u
het beeld ook vergroten: leg uw duim
en wijsvinger op het beeldscherm en
trek’ ze van elkaar weg. Zo kunt u
bijvoorbeeld letters vergroten, net zo
lang tot ze naar uw zin zijn (foto 2).
Of inzoomen op een landkaart of plattegrond, tot u op de gewenste schaal’
bent - bijvoorbeeld op straatniveau

Senioren
Een iPad heeft van buiten geen toetsenbord, maar u kunt er wel mee typen. De
toetsen zitten er als het ware binnenin.
voelt’ die toetsen ook niet. Ze bedienen kan door met de vingertoppen de
toetsen op het scherm van de iPad licht
aan te raken. Duwen is niet nodig: het
kost geen inspanning.
Mede hierdoor is de iPad bij uitstek
geschikt voor veel senioren. Iemand
met de ziekte van Parkinson of andere
spierproblemen kan een iPad goed
gebruiken. Slechthorende ouderen die
de telefoon niet meer kunnen horen,
kunnen dankzij e-mail en andere sociale mogelijkheden weer contact leggen
met de buitenwereld’.
org
Ook in zorgomstandigheden kan een
iPad extra’s bieden. Zo bestaan er toepassingen om de bloeddruk of hartslag
mee te meten. kunt er een medisch
dossier op laten zetten dat u bijvoorbeeld herinnert aan medicijnen.
Thuiszorgorganisatie Sensire in Wehl
(de Achterhoek) heeft een proef gedaan

u bi e o

met gedeeltelijke beeldzorg’ via de
iPad. 720 oudere cli nten meldden zich
daarvoor aan – dus zeg nu niet dat ouderen bang’ zijn voor nieuwigheden.
Zij kunnen op elk gewenst moment
contact leggen met de wijkverpleegkundige. In een beeldgesprek kan zij
direct beoordelen of het goed gaat of
dat ze juist moet langsgaan. Ook de
planning van de thuiszorg en de foto’s
van nieuwe medewerkers kunnen deze
cli nten op de iPad raadplegen. Hun
reacties zijn tot nu toe heel positief.
Boeken
Voor wie ge nteresseerd raakt in de
iPad: er bestaan twee goede boeken die
het apparaat bespreken en toelichten:
iPad voor senioren’ ( itgeverij Studio
Visual Steps, ISBN 978905905267 ,
22,95) en De iPad voor senioren’
door Wilfred de Feiter ( itgeverij
Van Duuren Informatica, ISBN
9789059405776, 24,95).

uter

Op verschillende plaatsen in de stad kunt u binnenlopen in een computerruimte om er te oefenen,
vragen te stellen of hulp te vragen. vindt er hieronder een aantal. et even op bij de verschijning
van deze krant houden veel buurtcentra nog zomerstop . ind augustus komt alles weer op gang.
ortom, bewaar deze pagina
Buurtcentrum
Bezuidenhout West
Elke woensdag computerinloop
an van Riebeekplein 90, deelnamekosten 1,- per keer
Informatie afspraken: tel. 15 10 44
Buurtcentrum iet Vink
Elke donderdag gratis ondersteuning
voor 50-plussers bij computervragen
en internetgebruik

Plesmanlaan 217a, Leidschenveenpenburg
Informatie afspraken: Kuno Frommfeld, tel. (015) 61 89 00
oosduinen
Hulp aan huis voor 55-plussers met
computerproblemen
Deelnamekosten 4,- per uur
Informatie: Buurtcentrum De Henneberg, Tramstraat 15, tel. 97 60 01

Buurtcentrum
t indenkwadrant
Gratis computerinloop, woensdag
10. 0-12. 0 uur en donderdag 14. 016. 0 uur
2e Braamstraat 9a
omputercursussen
Op veel plaatsen in Den Haag kunt u
ook een computer- of internetcursus
volgen. In de agenda ErOp it’ in deze

krant vindt u er enkele die binnenkort
beginnen. Wilt u liever een compleet
overzicht van alle instellingen en organisaties die cursussen verzorgen Bel
dan even met IPO, tel. 64 8 18, om
dat aan te vragen.

