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Wijkbewoners reageren verontwaardigd: ‘Het theater moet blijven!’

Stadsambities fataal voor De Regentes
Zwembad De Regentes
was bij de opening in
1920 het grootste overdekte bad van Europa,
met mooie Art Deco
elementen. In de jaren
‘80 werd het als zodanig afgekeurd, maar in
1996 begon het pand
aan de Weimarstraat
63 een nieuw respectabel bestaan als theater. Aan dit tweede
leven van het legendarische bad dreigt nu
ook een einde te komen, door een negatief
subsidie-advies. Maar
de buurt pikt dat niet!

Deze week o.a.
itkijken voor
fietsers en
kinderlokkers
ag 5
en balletje
trappen in de
jaren 50
ag 6

nredelijkheid
als uitdaging
voor de klas
ag 8
ulius over
lopen met
elkaar
- ag 5

- Het onderdeel ‘gekleed zwemmen’ bij het behalen van het tweede diploma in 1960, in het zwembad De Regentes (Foto: E.H. Klijzing). -

Theater De Regentes moet mogelijk zijn
deuren sluiten. De commissie Hirsch Ballin, met de taak om de financiering van de
cultuursector in Den Haag tegen het licht
te houden, adviseerde eind april om geen
subsidie meer te geven. Sinds het advies
Het cultureel Kapitaal van Den Haag is
aangeboden aan wethouder Marjolein De
Jong (cultuur), is de onrust groot in de
cultuursector. Bijna 10 miljoen (zo’n 20
procent) moet er jaarlijks worden bezuinigd
op de vierjarige subsidies. Oud-minister
Ernst Hirsch Ballin c.s. kregen het verzoek
scherpe keuzes te maken. De commisie
adviseert dan ook om 41 van de 109 subsidieaanvragen niet te honereren, waaronder
die van De Regentes.

Buurthuis of stadspodium
“We konden kiezen, een veredeld buurthuis zijn of een kwalitatief hoogwaardig
podiumaanbod bieden.” Wim van Stam,
directeur van Theater De Regentes, geeft
ruimschoots toe dat zijn theater stadsambities heeft. “Wij krijgen cultuursubsidie
en worden niet betaald uit een sociaal
maatschappelijke pot. Wat niet wil zeggen
dat we ons niet op de wijk richten.” Sinds
zijn aantreden, tweeënhalf jaar geleden,
is Van Stam een andere koers gaan varen.
“We richten ons op drie pijlers: Wereld-

muziek met cross overs naar jazz en singer
song writers, theater voor de jeugd en het
stimuleren van culturele initiatieven in de
wijk. Bij de vorige subsidie kreeg Theater
De Regentes van de gemeente de functie
van cultuuranker voor de wijk mee. Echter
slechts een klein deel van het publiek van
De Regentes (zo’n 30 procent) is afkomstig
uit de wijk, schrijft de commissie. Ze wijt
dat aan de ambitie van het theater: “Zij ziet
zichzelf als een theater met een primair
stedelijke functie.”
Volgens Susanne Daenen, vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie Regentes/
Valkenbos hoeft dat elkaar niet te bijten:
“Als je cultuurdeelname in de wijk wilt
stimuleren, mag toch ook de rest van Den
Haag daarvan profiteren? Het werkt twee
kanten op. Haal je mensen van buiten de
wijk vanwege een interessante programmering, grote kans dat je ook meer wijkbewoners aanspreekt.” Het neemt niet weg dat ze
vindt dat De Regentes “meer zou kunnen
doen voor de wijkbewoners.”

“Er wonen hier veel Oost-Europeanen”,
vertelt Van Stam. “Met onze programmering spelen we daar op in.” Om deze
wijkbewoners te bereiken vertaalde De Regentes de flyers in het Engels en verspreidde die bij winkels en tijdens de braderie.
Een Poolse kunstenares exposeerde in het
theatercafé. Ook schakelde ze de OostEuropese ambassades in. “Het is een grote
teleurstelling als zo’n band maar 50 man
trekt”, zegt Van Stam.
Daenen van de bewonersorganisatie is niet
verbaasd over die lage opkomst: “Veel
Polen komen hier enkel met het doel om
geld te verdienen. Een ander deel heeft het
geld gewoonweg niet. Wij organiseren een
festival De Verademing. Veel allochtone
wijkbewoners uit de wijk komen dan ook
niet, én dat is een gratis festival! In de wijk
wonen meer nationaliteiten en het is moeilijker om hen aan te zetten tot een bezoek
aan culturele activiteiten. Dàt ziet zo’n
adviescommissie over het hoofd.”

Half miljoen Hagenaars
Polen in de wijk
Begin mei trad de Warsaw Village Band op
in De Regentes. Door radio 6 omschreven
als “een uniek gezelschap dat de Poolse
cultuur over de grenzen heen tilt, op unieke
wijze, gespeeld door jonge mensen.”

De commissie Hirsch Ballin is positief over
de kwaliteit van de wereldmuziek van het
theater. Toch verbaast ze zich over de keuze
voor deze muziek. Wereldmuziek wordt
traditiegetrouw geprogrammeerd door het
Haagse Korzotheater. Bernadette Stokvis,

algemeen directeur: “Korzo programmeert
al sinds begin jaren negentig wereldmuziek
en heeft hiervoor een speciale opdracht
van de gemeente Den Haag. Het is dus
opvallend dat een collegatheater eenzelfde
programmeerterrein kiest.”
Flamenco-gitarist en zanger Johan Frauenfelder kent beide theaters goed. Als hij
in Theater De Regentes optreedt met de
Haagse Règâhs is de zaal met 400 stoelen
uitverkocht. “De Regentes is een sympathiek en laagdrempelig theater.” Hij kent
ook Korzo goed. “Korzo profileert zich met
moderne en experimentele dans en muziek,
waaronder wereldmuziek.” Korzo pretendeert niet het gehele palet aan wereldmuziek te presenteren. “Dat zou onmogelijk
zijn. Er wordt ongelofelijk veel muziek
gemaakt in de wereld.” Stokvis vervolgt:
“Het dansonderdeel in ons programma is in
verhouding zwaarder dan de muziek omdat
we zelf dansproducties maken.” Frauenfelder concludeert dat één theater met
wereldmuziek voor 500.000 Hagenaars, van
wie ook nog eens de helft uit het buitenland
komt, wel erg weinig is

Sluiten kan altijd nog
Daenen weet niet goed of de 8 ton subsidie
die Theater De Regentes heeft gevraagd, te
veel geld is. “Want hoeveel personeel werkt

Cursus Improtheater 50+ Improvisatietheater,

Een uitvaart
zoals u dat wenst...

0800 - 366 3000

Lokatie:
De Wiekslag, Molenbrink 68 2553 GR Den Haag.
Intromiddag, gratis 1 sept, graag aanmelden.
Tijd: 13 uur tot 15:30.
Start cursus 5 sept t/m 21 nov. van 19:30 tot 21:30.
12 lessen E 60,-. Afsluiten met presentatie.
Info Astrid Dekker,
telnr. 070-3548007, astrid.dekker@ziggo.nl

er niet? En wat denk je van de stookkosten? De Regentes moet blijven, dat vindt
iedereen hier. Het is kapitaalvernietiging
om het te sluiten.” Alhoewel Frauenfelder
voorstander is van meer ondernemerschap
in de cultuur, oordeelt hij: “De gemeente is
spekkoper voor zo’n bedrag. Houden!” De
Regentes ontvangt inmiddels veel steunbetuigingen. Ze verzamelen handtekeningen
voor een petitie, raambiljetten worden
verspreid en er komt een protestweekend
met artiesten. Directeur Van Stam is strijdlustig: “We laten het er niet bij zitten. Hoe
dan ook, we willen doorgaan. Sluiten kan
altijd nog.”

Nynke van Hurne

nvanhurne@gmail.com
Nynke van Hurne
werkt als communicatie-adviseur
bij de HBO-raad
en is freelance
journalist.
Ze is verder o.m.
bestuurslid van de Theatergroep
In-Cognatio, die onlangs met de voorstelling ‘Ik Hou Jou’ drie avonden zeer succesvol in De Regentes optrad.

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

is elke vorm van theater waarbij de spelers het verhaal,
de personages en de dialogen ter plaatse verzinnen.
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Uw geliefde, familielid, vriend, collega, een dierbare verloren?
Wilt u bij het afscheid iets over hem of haar vertellen?
Lukt het niet goed dat onder woorden te brengen?

KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!
JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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PR EP ES E BRIE E

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.

Rozengeur in het Westbroekpark !

Afbeeldingen van Maria
In de jaren ’50 en 60 spaarde mijn moeder
Maria-afbeeldingen. Alles werd bewaard, van
ansichtkaart tot knipsels uit tijdschriften. We hebben een aantal albums vol van, maar niemand bij
ons doet er iets mee. Welke particulier heeft hier
echte persoonlijke belangstelling voor? Eventueel
voor een gedeelte.

Een paar weken terug was ik weer eens in het Westbroekpark, een
mooi gelegen park achter de kleine stad Madurodam. Ik ging voor
de rozen, zoals velen doen in juli en augustus. Ik had mij voorgenomen om te gaan ruiken aan de vele soorten bloemen. De reuk
van de roos werd dit jaar e tra belicht. Daaruit moest in deze nota
bene internationaal vermaarde jaarlijkse wedstrijd de kampioensroos voortkomen.

Margot Brabander

Tel.
belbre @w s.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Heel geheimzinnig
Hendriks - van der Salm over lijn 10,
eboren in 1944, woonde ik tot
dat zich afspeelde in 1955, kwamen
mid jaren 50 in de Fultonstraat. In
bij mij ook de jeugdherinneringen
de zomermaanden of vakantietijd
weer boven. Maar dan over een
kwamen vanaf de Weimarstraat
andere tramlijn, namelijk lijn 13. Het
groepen kinderen aangelopen. Ik denk
traject was van het Veluweplein naar
van mijn leeftijd toen, 10 tot 12 jaar,
station aan van N.O. Indië en omgeonder begeleiding In de richting van
keerd. De lijn is opgeheven in 1952.
de Edisonstraat verdwenen ze. Wij,
Als kind woonde ik vlakbij het eindmijn vriendjes en ik, geloofden dat
punt Veluweplein en was daar met
ze naar het strand gingen. Als ik aan
mijn vriendjes vaak te vinden om de
mijn moeder vroeg of ik mee mocht,
nodige kwajongensstreken uit te hawas het antwoord steevast “nee”. Wij
len. Een favoriete bezigheid van ons
noemden ze DE ROEPEN. Wie
was het ontkoppelen van de bijwagen
kan mij nou, vele jaren later, wat
door de borgpen er uit te trekken. Als
meer vertellen over wie of wat die
de tram ging rijden, bleef de bijwagen
groepen kinderen waren? Ik ben er
staan en moest de motorwagen met de
nooit achter gekomen. Was het een
verbaasde passagiers op de brug stopsoort kinderopvang wellicht, iets wat
pen en achteruit rijden om weer aan
we tegenwoordig naschoolse opvang’
te koppelen. De HTM’ers konder daar
noemen of iets dergelijks?
de humor niet van inzien en kwamen
ons soms kwaad achterna. Meestal
Bou anger’
zonder resultaat. Maar op een keer
bou.langer@hotmail.com
kreeg een conducteur iemand van ons
-----------------------------------------------te pakken en die kreeg een flinke klap
voor zijn kop.
W II boeken
Toen was de lol er voor ons af.
Na 40 jaar verzamelen wil ik mijn
Ook een leuk’ maar gevaarlijk
boeken en tijdschriftenverzameling
spelletje was op de linkertreeplank
over de Tweede Wereldoorlog en de
te gaan staan om zwart mee te rijden
aanloop daartoe van de hand doen.
naar de eerste halte bij de SpionkopO.m. een Duitse atlas uit 1926, de
straat, want dan hoefde je minder
Berghof, Razzia’s Den Haag/Rotterver naar school te lopen. Ik ben een
dam, Slag bij penburg, Atlantikwall
keer gesnapt door een politieagent en
Den Haag, bladen van de Hitlerjumoest van hem honderd strafregels
gend, NSB, Telegraaf met Vrede van
schrijven.
M nchen (1938), en nog veel meer.
Stuur uw e-mailadres naar mij,
dan ontvangt u een overzicht met
condities.

Nou heb ik een aardig ruikende
neus maar de reuk ... nee, dat
viel bar tegen. Behalve de grote
mooie gele rozen, ja die deden het
prachtig en zij roken heerlijk. Al
uit de verte kwam de geur in mijn
neus. Dat wist ik nog van vroeger.
Ik moest dan vanuit de stad op de
fiets langs de Melis Stokelaan. Op
de hoek van de oevesteinlaan
stond een hele haag of heg met van
die lekkere ruikers. Het was een
plezier om daar voor het stoplicht te wachten. Die gele rozen
blonken ook nu weer in het mooie
opgemaakte rozenbed uit in reuk
en kleur. Maar geen prijs! Hoe
kan dat? Mankeer ik iets aan mijn
reuk of heb ik het uit de publiciteit
verkeerd begrepen?
De winnaar van het rozenfestival

Ook ben ik een keer prima geholpen
door het lijn-13personeel. In de jaren
na de oorlog had de HTM een groot
gebrek aan materieel zodat alles wat
kon rijden, werd ingezet, zoals open
bijwagens. De trams waren overvol
zodat de passagiers ook op de treeplanken stonden. Op mijn twaalfde
jaar stond ik er ook een keer tussen en
de tram vertrok vanaf de halte Hobbemaplein, richting Kempstraat. Er
stond een verkeerszuiltje waarmee ik
met mijn hoofd onzacht in aanraking
kwam. Ik werd naar binnen getrokken met een gat in mijn hoofd. De

Peter Kloek

olofon

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 6 .000 exemplaren,
via circa 340 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl

2012 rook helemaal niet, vond ik.
Ik ging verder zoeken naar andere
soorten. Tientallen, ze roken geen
van allen. Ik begon toch te twijfelen aan mijn neus. Maar nee,
lopend langs het restaurant in het
Westbroekpark kwamen de bami
en nassi en hun heerlijke bijgerechten goed en onderscheiden aan in
mijn neus.
a er toch maar heen
Maar ik zal er niet te veel over
zeuren, ondanks alles blijft het
Westbroekpark een prachtige plek
om naar toe te gaan. Vroeger dacht
ik wel eens: je bent er zo uitgekeken. Nee, dat is beslist niet waar. Je
kunt er heel lang lopen en (soms)
ruiken terwijl je dat park van voren
tot achter ondergaat. Drie Japanse

conducteur heeft mij toen bij apotheek Transvaal aan de Kempstraat
naar binnen gebracht. De tram ging
zonder mij verder naar het eindpunt
en ik kreeg in de apotheek een noodverband. Op de terugweg is de tram
gestopt voor de apotheek (waar geen
halte was) en ik werd weer meegenomen. De tram reed door naar het Rode
Kruis Ziekenhuis aan de toenmalige
Zuid West Buitensingel (dat heet
sinds 1956 Om en Bij) waar ik door
de klantvriendelijke conducteur voor
verdere behandeling werd afgeleverd.

eo ommers (1943)

oorburg
lcommers@ziggo.nl
-----------------------------------------------Wim van Bommel 193
Wil Barbier (1936) en Nico Ockhuysen (193 ) zoeken contact met hun
vroegere buurjongen en jeugdvriend
Wim van Bommel (geboren december
193 ). Wij willen herinneringen opha-

pkloek@gmail.com
-----------------------------------------------Avontuur met lijn 13
Toen ik in de De Oud Hagenaar van
24 juli 2012 het verhaal las van Willy

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (0 0) 42 509 (do. 10.00 - 14.00 uur)
ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

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.

- De roos ‘ ag na’ die dit jaar in het estbroekpark de ge rprijs 01 won. -

ganzen (of waren het nijlganzen?)
liepen met mij op en gakten zich
gek. Misschien lachten ze mij
wel uit vanwege mijn geruik aan
de prachtige rozen. Nou, ze doen
maar!
Als iemand mij trouwens nog weet
te vertellen waarom de rozenreuk
zo belangrijk edoch door mij
gemist - was op dit rozenfestival
2012, dan hoor ik dat nog graag.
En ook over de andere nuances
die ik misschien niet goed heb
begrepen!

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

len aan onze jeugd in het aakkwartier en het wonen in de Damasstraat
(huisnummers s.: 132, 134 en 140).
Wim maakte destijds veel indruk
omdat hij al op jonge leeftijd zo goed
piano kon spelen. Vooral de boogiewoogie van Winnifred Atwell was
favoriet. Als iemand weet waar Wim
verblijft wordt een berichtje enorm op
prijs gesteld.

Nico Ockhuysen
n.ockhuysen@upcmail.nl
-----------------------------------------------Ria van orselen
Voor mijn vrouw ben ik op zoek naar
een vroegere vriendin van haar, Ria
van orselen. Dat is haar meisjesnaam. Ze moet nu ca. 65 jaar jong
zijn. In de jaren ’60 woonde zij in de
Molenwijk.

J.M. de Jong

jm.dejong@versatel.nl

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

(0 0) 42 509
06 - 23 00323
(0 0) 42 509
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Rondleiding onder de grond bij voormalige BB in het Rijswijkse park vervoorde

Restanten it de o de orlog
En u te digitale
informering van
ouderen
De Stedelijke uderen
ommissie S
verstrekt
adviezen over het ouderenbeleid aan de bestuurders
van de gemeente Den Haag.
Momenteel buigt de S
zich over de digitalisering
van informatie.
Steeds vaker wordt informatie in
digitale vorm aangeboden, dus via internet, in plaats van op papier (gidsen,
brochures, gemeenteberichten). Wat
vinden (oudere) Hagenaars van die
ontwikkeling? Zij kunnen er nu hun
mening over geven.
De SO is de Haagse koepelorganisatie voor en door ouderen. Belangrijkste taak van de SO is gevraagd
én ongevraagd advies te geven aan
de gemeente Den Haag over het
ouderenbeleid. Regelmatig heeft de
SO daarvoor ook de opvattingen
en ideeën van de (oudere) Hagenaars
nodig. Zij kunnen die geven tijdens de
SO -debatten en nu ook via internet,
door een en u te digitaal in te vullen.
Het entraal Informatiepunt Ouderen
( IPO) verzorgt deze online inspraak
van de SO .
eef uw mening
De SO wil met deze en u te van 19
vragen de gedachten van 55-plussers
over de digitalisering van informatie
peilen. Wie zijn of haar mening daarover wil geven, gaat naar www.haagseouderen.nl en vult daar de en u te in.
Telefonisch meedoen is ook mogelijk:
bel daarvoor met IPO, tel. 364 38
18 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00
uur). Iedere 20ste deelnemer ontvangt
een gratis taart.
Afgelopen kwartaal draaide de en u te
rond het thema “mantelzorg en respijtzorg”. De uitkomsten kunt u bekijken
op www.haagseouderen.nl

Zondag 12 augustus zijn de Duitse bunkers en de atoombestendige commandopost van de Bescherming Bevolking weer te bezichtigen. Een prachtig vakantie-evenement in eigen omgeving.
Midden in de landgoederenzone van de gemeente Rijswijk ligt
het voormalige opleidings- en commandocentrum van de organisatie Bescherming Bevolking.
De organisatie Bescherming Bevolking
is in de jaren ’50 opgericht omdat de
kans op een derde wereldoorlog heel
reëel werd geacht. De vele duizenden
medewerkers van de BB waren opgeleid om de medemens te beschermen
en te helpen bij de gevolgen van een
oorlog. En deze derde wereldoorlog,
als die uitbrak, zou ook nog eens een
atoomoorlog’ Worden, vreesde men.

m de hoek
Midden tussen het groen van Rijswijk
ligt zo’n plek die ons herinnert aan
deze periode die wij kennen als de
Koude Oorlog. De ru nestraat met
de ingestorte huizen waar de reddingswerkers van de BB leerden om
slachtoffers te bevrijden is nog geheel
intact. De stichting Nationale ollectie
Bescherming Bevolking heeft ook de

aanwezige atoombestendige commandopost in beheer. De afgelopen jaren
is met veel geduld deze ondergrondse
commandopost in zijn oorspronkelijke
staat terug gebracht. Nadat u afgedaald
bent langs de trap en diverse zware
deuren bent gepasseerd, waant zich
terug in de beklemmende sfeer van de
Koude Oorlog.

Duitse bunkers
it de periode van de Duitse bezetting zijn nog een zestal manschappen
bunkers aanwezig. Deze zijn geplaatst
rond de grote bunker waar zeer
gevoelige apparatuur heeft gestaan.
Hier werd geluisterd naar het Engelse
radioverkeer en het telefoonverkeer
afgeluisterd. Een bezoek aan deze
bunkers is deel van de rondleiding.
Regelmatig wordt het complex open-

In Wassenaars duingebied Meijendel

andelen met gidsen

gesteld om de bezoekers een beeld te
geven van deze bijzondere geschiedenis, die zeer goed bewaard is. Deskundige gidsen verzorgen tijdens de openstelling interessante rondleidingen.
krijgt informatie over de organisatie
Bescherming Bevolking. bekijkt
de imposante technische installaties.
Kortom: u krijgt inzicht in een stukje
geschiedenis die lange tijd de wereld
in zijn greep heeft gehouden. omplex
Overvoorde is uniek in Nederland door
het nog zeer complete en oorspronke-

lijke staat waarin alles zich bevindt en
is te bekijken. Een bezoek zal op u een
bijzondere indruk maken.

12 augustus a.s.
Openstelling zondag 12 augustus a.s.
van 11.00 tot 16.00. Rondleidingen duren ongeveer 60 5 minuten . Kosten
zijn 4,- euro per persoon. Adres van
Vredenburchweg 1 6 te Rijswijk, te
bereiken via de afslag van de Schaapweg in Rijswijk. Voor aanvullende
informatie zie de website www.ncbb.nl

Als het om 0-plussers gaat

eldt s orta tiviteit

p zaterdag 11 en zondag 12 augustus zijn er twee I wandelingen in Wassenaar. p zaterdag om 10 uur kunt u met de I
gidsen in het prachtige duingebied van Meijendel een natuurwandeling maken, waarbij vooral aandacht geschonken wordt
aan de bessen en zaden, die al in aantocht zijn. Het wordt een
wandeling over onverharde duinpaden en het vertrek is op de
speelweide tegenover Boerderij Meijendel.

Den Haag geeft een speciale Sport- en beweegwijzer voor
-plussers uit. In deze handige, gratis gids kunnen Haagse
senioren terugvinden welke sport- en beweegactiviteiten er
voor hen zijn in de stad. omend najaar verschijnt de volgende,
geactualiseerde editie van deze gids. Hebt u een geschikte
activiteit Meldt deze dan nog snel aan v r 1 augustus 2012.

Op zondag wordt een ander duingebied bezocht. Om 14 uur starten de
IVN gidsen de wandeling door het
duingebied Berkheide bij Wassenaarse
slag. Het gebied staat bekend om zijn
nieuwe stuifduinen. Struin met de IVN
gids door een gebied, dat in een nieuwe
ontwikkelingsfase is gebracht door
menselijk ingrijpen.Verzamelen bij de
parkeerplaats voor het Fletcher Hotel
Duinoord aan de Wassenaarseslag no.

In beweging blijven is goed voor de
gezondheid, maar is bovenal leuk. Het
biedt de mogelijkheid nieuwe mensen
te ontmoeten en natuurlijk plezier en
gezelligheid te beleven. De gemeente
Den Haag hecht veel waarde aan de
gezondheid van oudere inwoners.
Daarom investeert de gemeente in
sportmogelijkheden voor 55-plussers.
Met fitplaatsen, speciale begeleiding,
een consulent Sport en bewegen voor

Meneer Bennik

26. Dit punt is slecht met openbaar
vervoer te bereiken.
ewoon komen
De IVN excursies en wandelingen zijn
voor iedereen toegankelijk, zijn gratis
en duren 1 tot 2 uur. Aanmelden is
niet nodig. Informatie bij Rob Meyer
tel. 06 20568114/0 0 3681400 of
bij Moni ue van den Broek tel. 0 0
38586 6.

ouderen, kortingen met de Ooievaarspas én de gratis Sport- en beweegwijzer 55 .
Aanmelden
Organisaties wordt gevraagd hun activiteiten voor 55-plussers z.s.m. aan te
melden bij het entraal Informatiepunt
Ouderen ( IPO). Aanmelden kan via
e-mail: info haagseouderen.nl of per
telefoon (0 0) 364 38 18.
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Chesterﬁeld
3+2 zits
van 3490,- nu

€2290,in verschillende kleuren leder!
GRATIS parkeren
voor de deur!
Kom kijken in onze
mooie showroom, r!
de kofﬁe staat klaa

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:

0800 8192
0800 1292

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

Haghesteyn

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

KEES TALEN • antiek • koperwerk
KOOPT ALLES • modern • boek/CD/DVD

• vrijblijvende prijsopgaaf • klokken • schilderijen
• kristal glaswerken
• gratis taxatie

TE HUUR

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

antieke meubelen

Marcus Benjamins

www.yarden.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

VEEGSCHOON

John de Groot

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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Een van mijn eerste jeugdherinneringen was het geluid van straaljagers

it i en voor fietsers
en inderlo ers
oen mijn moeder in de zomer van 19 een huis moest zoeken in Den Haag, waar mijn vader
werk had gekregen, had ze drie adressen, zo’n houten huis in ijkduin, een huis aan de anaalweg en een huis in de ogelwijk. oor een gezin met vijf jongens was dat huis in ijkduin
wat aan de krappe kant. Maar vooral was het bezwaar dat je zo ver van scholen woonde en
ook verder ge soleerd.

Het is nu moeilijk voor te stellen dat
Den Haag bij de lijn eyweg, Thorbeckelaan ophield, Bohemen bestond
bijna niet, ja het prachtige gebouw
van het Daltonlyceum, dat stond zo’n
beetje in de weilanden. Bus , wat
nu bus 24 is, had als eindpunt het
Eiberplein.
Ook de Kanaalweg kwam niet in
aanmerking omdat daar een tram liep,
dat leek mijn moeder te gevaarlijk
voor de jongens. Het werd dus de
Vogelwijk. Maar het duurde nog
enkele maanden voordat het huis
betrokken kon worden. Eerst moest

er overal glas in gezet worden. Dat
was toen tuindersglas. Een goedkoop
soort, dun en als je er doorheen kijkt
zie je oneffenheden. Ook werden
raamspijlen uit het midden geplaatst
als er niet de juiste maat glas was, dan
maar aanpassen aan wat er wel was.
Tot een jaar of tien geleden zag je nog
wel van dat soort “uit het midden”
kozijnen.
awee n oorlog
Eind 1945 was het zo ver en kon het
gezin van Franeker naar Den Haag
verhuizen. Ik was tien maanden oud,

-Het gel id van straaljagers maakte een beetje angstig en het kon knallen,
als ze door de gel idsbarri re gingen. -

dus aan mij is het voorbij gegaan.
Mijn vroege herinneringen waren
aan de duinen, waar je absoluut niet
buiten de paden moest komen omdat
daar nog munitie kon liggen. Ik heb
mij daar als kind wel aan gehouden,
maar mijn vriend was een durfal en
wilde de bunkers in, ik probeerde
een compromis te vinden tussen de
indruk wekken dat ik wilde en er wel
buiten blijven. Trouwens vroeger
was het toch al niet de bedoeling op
gemeentegroen te komen. Overal
stonden hekken en je was toch wel
heel ondeugend als je dat gras betrad.
Wat dat betreft is het toch een verbetering dat je nu meer plezier hebt van
dat groen.
Zo vlak aan zee wonen maakte dat je
veel vliegtuigbewegingen ziet.
Vliegtuigen die langs de kust naar
Vliegkamp Valkenburg of penburg
vlogen of oefenden. Een van mijn eerste jeugdherinneringen was het geluid
van straaljagers, ik vond dat angstig.
Maar wat wil je de dreiging van oorlog hing nog boven je leven, en hoe
klein je ook was, op de een of andere
manier pikte je toch de verhalen van
volwassenen op.
De bosjes in
Waar ik mij nu over verbaas, is de
vrijheid die je als kind had. Je kon na
school eigenlijk je gang gaan, als je

-

ippen op de spee
lplaats in de os
jes van e , rond
p de a htergron
19 0.
d de h izen aan
de portlaan. -

maar om zes uur thuis was. Maar ja,
er waren toen minder fietsers, want
dat was wel het grootste gevaar, door
een fiets aangereden te worden. Ook
werd er wel eens gesproken over
kinderlokkers, maar dat was toch
meer spannend griezelen dan dat het
een bedreiging was. Ik heb er wel een
ervaring mee. Op een middag, ik zal
zeven zijn geweest, ging ik uit school
bij een vriendje op de odetiaweg
spelen. We liepen door de Bosjes van
Pex, iets wat hij niet mocht van zijn
ouders, ik had er thuis nooit iets over
gehoord. We werden aangesproken
door een man. Mijn vriendje werd betast, ik holde weg en stond even later
op de Daal en Bergse laan van schrik
te huilen. Een fietser kwam langs en
sprak mij aan. Hij ging met mij mee
de Bosjes in.
Daar liep mijn vriendje, de man was
weg. En nu komt het rare (en ook wel
begrijpelijke), mijn vriendje wilde
niet dat ik bij hem thuis zou vertellen
wat er was gebeurd, want dan zou hij
op zijn kop krijgen dat hij door de
Bosjes van Pex was gelopen. Toen
ik thuis kwam heb ik het natuurlijk
wel verteld, de volgende dag kwam
de zedenpolitie met fotoboeken, of
ik de man kon aanwijzen. Maar dat
lukte mij niet. Mijn ouders gingen er

gelukkig heel ontspannen mee om, ik
heb er niets aan over gehouden. Een
paar jaar later zei mijn moeder dat ik
niet meer naar een bepaalde winkel
in de Zonnebloemstraat moest gaan
omdat die man rare spelletjes deed
met kinderen. Wat het rare was werd
er niet bijgezegd, maar de mededeling was voldoende om sindsdien
met nieuwsgierigheid naar de etalage
te kijken (en er niet meer binnen te
gaan).
Overigens, dat voorval in de Bosjes
van Pex ben ik jaren lang helemaal
vergeten. Pas toen ik dertig jaar later
in de Justitiesfeer werkte, kwamen
de herinneringen weer boven, maar
meer omdat ik het kon gebruiken in
mijn werk. Dat vriendje is niet lang
na de gebeurtenis verhuisd en ook
van school gegaan. Zijn achternaam
weet ik niet. En omdat de leerlingenadministratie van mijn lagere school
door brand verloren is gegaan, is
die naam ook niet meer te traceren.
Anders had ik wel eens een poging
ondernomen hem te zoeken om eens
zijn kant van het verhaal te horen.

Willem Ruitenberg

w.r.ruitenberg@planet.nl

andba
Terwijl de zon de ochtendnevel deed verdampen lag de camping er vredig bij. Met het naseizoen was er een weldadige
rust over het terrein neergedaald. De stoelen voor de tent,
een grote mok dampende koffie binnen handbereik, dit was
wat men bedoelt met “dolce far niente”.

In de grote zandbak schuins voor
ons had een blond knulletje van
een jaar of vijf het rijk alleen en zat
vol overgave te spelen. In een hoek
schepte hij met zijn handen een rode
plastic kiepauto vol en reed deze
over de omlijstende balk naar de
andere hoek waar de lading zand
werd gestort. et een vroemmm,
vroemmm maakte hij duidelijk dat
het hier om zwaar materieel ging.
en jongetje van dezelfde leeftijd
naderde de zandbak, schepje in de
hand, en bleef vlak voor de rand
staan. Hij keek een poosje naar de
activiteiten in de bak en zei toen

mijn vader zegt dat ik hier moet
spelen .Het blonde joch gaf met een
kort knikje van zijn hoofd te kennen
dat hij hem had gehoord maar hij
onderbrak de zoveelste rit van zijn
zandauto niet. aarom zou hij, de
zandbak was immers groot genoeg.
Deze nonchalante reactie beviel de
nieuwkomer niet en terwijl hij onzeker aan zijn groene bloesje plukte
zette hij zijn eerdere mededeling
kracht bij met mijn vader is heel
sterk . olgens de oerwetten moest
de blonde nu stellen dat zijn vader
nog veel sterker was, waarop het de
beurt van de groene zou zijn om daar

weer overheen te gaan. De sterkte
van de vaders zou met krachtige
voorbeelden worden gestaafd en als
tenslotte woorden tekort schoten zou
het duw- en trekwerk beginnen. Zo
gaat dat bij jongetjes, zo gaat dat bij
grote mensen, zo ontstaan oorlogen.
aar niet op deze vredige zonnige
ochtend in de zandbak want het
gesprek nam een onverwachte wending. ijn vader is in de hemel
zei de blonde rustig terwijl hij met
een knik van zijn hoofd globaal de
richting aangaf zonder zijn zandtransport te onderbreken. Zijn stem
klonk zo zeker en overtuigend dat de
groene als vanzelf omhoog keek.
Hij had duidelijk een probleem, een
sterke vader is n ding, maar wat
moet je met een vader die ergens
hoog in de hemel zit. Je zag hem
denken en hij probeerde een uitweg.

Omhoog kijkend zei hij maar ik zie
niks . Nee, maar mijn vader ziet
alles en hij past op mij . Ziet hij
het ook als wij ruzie maken
Ja,
natuurlijk .
De groene wist zich verslagen en
vroeg deemoedig mag ik van jouw
vader wel met je spelen . Ja hoor,
kom maar . n zo schepte even later

de groene de auto van de blonde vol
en gingen beiden volledig op in hun
spel. en potentieel con ict was in
de kiem gesmoord.
Hartverwarmend, maar de kof e
was inmiddels koud geworden.

eo Meershoek (85)

lmeershoek@ziggo.nl
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Mannekes zo groen als gras

aagdrem elige

p de opgewekte klanken van de ‘manoeuvre-mars’ wandelden mijn nog jonge
oom en uw chroni ueur langs de beelden die de ingang van het Zuiderpark markeren in de richting van het AD -stadion voor een vriendschappelijke wedstrijd
tussen de Haagse club en
uit enlo. Dit als voorbereiding op het voetbalseizoen 19 2-19 3. oor de puriteinen onder u: de roodgroenen wonnen met 3-2.
Mijn introductie op jeugdige leeftijd in de wereld van het voetbal was hiermede
een feit.

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

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en
bedrijfspand na overlijden, verhuizen, grote
schoonmaak enz. ij ons staan kwaliteit,
discretie en precisie nog in hoog vaandel.
uderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs.
Geen 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.
etalingen altijd achteraf.

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

w w w.deoudebrouwerij.nl

Gelijk duidelijkheid, g n verrassingen achteraf.

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl
Behandeling
aan huis

E I

ruiming

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Col erts afgepri sd
omer assen afgepri sd

kom snel naar de inkel

voor nog veel meer aan iedingen
Almeloplein 7, 533 A Den aag
tel. 070 3080080
a. van 3:00 t m 7:30, di. t m vr. :00 t m 7:30
za.van :00 tot 7:00

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!
•
•
•
•

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

Mijn oom was in die jaren postbesteller
en verdedigde in zijn vrije tijd met verve
het doel van de voetbalclub Postalia. Een
bedrijfsvereniging, om het zomaar te noemen.
We reisden samen met een solex op onmogelijke
(zondagochtend) tijden in weer en wind
naar alweer de volgende tegenstander om de
competitie af te werken. Als een soort mascotte
stond ik achter het doel. Hij deed zijn werk
goed zolang de bal maar recht op hem afkwam,
in andere gevallen keek hij de bal naast de
witte staanders, en als dat niet lukte was een
zogenoemde snoekduik een sprong te ver. Het
voordeel van die vroege uren was wel dat we op
tijd waren om ’s middags ADO te zien spelen of
anders V S (met waterstoker Van Kooten in het
doel kon met een hand de hele bal omvatten) als
eerstgenoemde club buiten Den Haag de kleuren
hoog hield.
Ome Theo bracht mij de basisprincipes van het
voetballen bij. Neen, niet punteren die bal, maar
met de binnenkant van je voet. Kun je de bal beter
plaatsen.’
Het spreekt dat het enthousiasme voor het
voetspelletje gelijke tred hield met het groeien
van mijn schoenmaat. En de oblongboekjes van
Kick Wilstra de wondermidvoor vormden ook een
niet gering aandeel in het geheel.
De uip
In een soort van jeugdige overmoed besloten
wij, nadat hijzelf had gespeeld, met de solex
verder te reizen naar de De Kuip in Rotterdam
om een beslissingswedstrijd bij te wonen tussen
NOAD en Haarlem. Mijn oom voorop en ik met
opgerolde kledingstukken onder mijn billen op
de bagagedrager. Niet erg comfortabel, maar het
deerde nauwelijks. Het was een spektakelstuk.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

slechts € 12,50

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

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

- om (keeper) met nee (mas otte)
klaar voor de wedstrijd. -

Een waanzinnige ontknoping in de laatste tien
minuten van de wedstrijd. En dat alles in een
ambiance om van te watertanden. En het weer
vormde ook al geen spelbreker.
Nu wist niemand in de familie dat wij dat
uitstapje hadden gewaagd, dus de ongerustheid
bij hen door het lange wegblijven nam steeds
grotere vormen aan. Tot overmaat van ramp
viel er bij mijn oma een lijstje van de muur met
daarin het portret van mijn oom, haar zoon. Een
afschuwelijk voorteken! Het was na de wedstrijd
afzien, maar we zijn heelhuids thuis gekomen.
Tegenwoordig bel je gewoon even via je mobiel.
Straatvoetbal
Zomer 1954. Oorlogsheld Eisenhower
is president van Amerika. Proeven met
atoombommen vormen al een routineklus.
Ruimtevaart speelt zich alleen af in boeken of
stripverhalen. Doris Day is ongekend populair en
Elvis moet zijn eerste plaatje nog opnemen. En de
pil is gewoon nog een pil.
Voetballen op straat werd steeds moeilijker door
de toename van het verkeer. Niet zelden werd een
aanrijding met fiets of bromfiets op het nippertje
vermeden. En dan was er nog de Hermandad (ook
na hun werk in burger) die onversaagd de overlast
veroorzaakt door de babyboomers te lijf ging en
de bal uit de kluwen jongeren viste en hen droef
en kwaad ( ballenjatters’) achterliet.
Wanneer je dit had overleefd en eens een (tennis)
bal hoog tegen een muur gooide, om hem in
de stijl van Frans Kok weer op te vangen, kon
het gebeuren dat je die ook kwijt raakte. Op de
hoek van de Fisherstraat en Kempstraat was de
winkel van een bekende bakkerij: H S. De letters
hingen groot aan de muur boven de ingang. De
achterkant van die letters tot aan de muur was
hol, en verdraaid mijn bal kwam in die opening
terecht. Wanneer je dit met opzet wilde doen,
zou het je nooit lukken, zelfs niet na duizend
pogingen. Dus bal kwijt. Tegenwoordig trek je
even een pak open, maar toen
ras is groen
Van de straatstenen, oprukkend asfalt en het
marktterrein aan de Herman osterstraat, naar
het groene gras. Want op dat natuurproduct lieten
wij de bal ook rollen. Met mijn schoolvriendje,
een nakomer die van zijn broers, zusters en
ouders hele mooie voetbalschoenen als cadeau
had gekregen, gingen wij op de speelweide in
het Zuiderpark de speelbewegingen van onze
helden even verderop imiteren. Nu wil het geval
dat een buurmeisje van hem ook belangstelling
voor het spelletje aan de dag legde. Zij was wel
twee jaar ouder dan wij en ook forser. Nou, goed
dan, met zijn drietjes op weg. Zij in haar jurkje
met aan haar voet een voetbalschoen en Eddy de
andere schoen aan zijn voet. De derde speelde
gewoon op zijn alledaagse schoeisel, dat er na
afloop bij de neuzen wel heel kaal uitzag. We
voetbalden doorgaans tegen elkaar, als er geen
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voetbalavont rt es
- iet alleen de voetbalpro s verdienden
h n geld b iten de
landsgrenzen. -

- ok met de tekenpen werd het voetbalspel belee d. Een ‘ artoentje’ van de a te r
it 196 (H ). -

andere vriendjes in de buurt waren.
itputtend, maar wel leuk. Maar hoe
doe je dat als je met zijn drietjes bent?
een probleem,’ sprak het meisje,
ik kan jullie best alleen aan.’ En
verdraaid, ze had nog gelijk ook. Met
haar opwaaiend zomerjurkje en blote
schouders speelde ze ons van het veld.
Ter verdediging dient gezegd dat ze
ook wel ontzag afdwong door haar
verschijning. Een onbewust rolmodel
voor al die stoere meiden die je nu op
de beeldbuis kan bewonderen en op
straat ziet.
oernooien
In de begrenzing Beijersstraat en de
a Reyweg bevond zich een enorm
speelterrein met de mogelijkheid aan

- R d en Riem in het legergroen.

veel (sport)activiteiten deel te nemen.
Er werd ook tegen het balletje getrapt.
Je zag er veel jonge mensen, waarvan
een aantal nog altijd deskundig
voetbal- en politiek commentaar
leveren onder het genot van een kop
koffie bij Florencia in de Torenstraat.
Zo werd er dus in die fameuze jaren
vijftig eens een toernooi georganiseerd
waar jeugdige vertegenwoordigers uit
de Transvaal elkaars krachten konden
meten in een voetbaltoernooi. Ik
hoorde ook bij een team, als zoveelste
reserve. Wel enthousiast, maar te jong.
Bijvoorbeeld Wim Waasdorp was
er ook bij, die later van VIOS naar
het eerste van ADO doorstootte. Een
enkele maal wil het geluk een (jong)
mens terwille zijn. Zo beschikten
ze opeens voor de aanvang van een
beslissende partij over slechts tien man
in het veld. Nou, ja, dan moet-ie maar
mee doen.’ Ik speelde de bal steeds
keurig op tijd naar een medespeler
en putte mij uit om de bal te mogen
ingooien. Bij gelijke stand, kort voor
tijd, vond er in het strafschopgebied
van de tegenstander een enorme
doelworsteling plaats. Stond daar wat
dromerig naar te kijken toen plotseling
de bal voor mijn voeten rolde. In
een reflex schoof ik de bal tussen

uitvoerde en beet mij toe om mij uit
het schoolelftal te laten.
Dat resulteerde in een slapeloze
nacht. Hij meende het, terwijl ik mij
er bijzonder op had verheugd mee te
mogen spelen. De andere dag op het
veld bleek het allemaal loos alarm
te zijn geweest en stond ik gewoon
opgesteld: als stopperspil.
Wie anders in die jaren kan als
lichtend voorbeeld fungeren op die
speelpositie? Juist! or van der Hart.
Hij was in die jaren zelfs niet door
een complete Belgische voorhoede
te passeren, dus met dat voorbeeld
voor ogen gaf ik ook geen krimp op
het veld. Maar voetbalroem bevriest,
terwijl je erbij staat. Een misverstand
tussen mij en de keeper resulteerde
in het winnende doelpunt voor de
tegenpartij. Weg finale! Daaropvolgend
alweer een slechte nacht. elukkig was
de toneelvoorstelling op school enige
tijd later (in de rol van Boze Koning
die beeldschone elfjes ontvoerde,
o-la-la!) wel een succes. Het leven aan
de vooravond van het adolescentschap

- an de start met de sole voor weer een voetbal estijn. -

de twee korfbalpalen waartussen op
manshoogte een touw was gespannen.
Het winnende doelpunt! Opeens de
held van de wedstrijd, terwijl mijn
rol erin had bestaan een waterdrager
te spelen. Het kan dus verkeren.
Nietwaar, Vader ats?
Schaapjes tellen
Aan het einde van de lagere
schoolperiode was er ook een toernooi
georganiseerd in het Zuiderpark,
achter het ADO-stadion, op heuse
voetbalvelden met heuse doelpalen.
De dag voor het toernooi vond de
gymnastiekleraar dat ik een bepaalde
oefening niet volgens zijn inzichten

is filosofisch bezien toch wel heftig te
noemen. Sturm und drang!
Diamonds for ever
Even een sprongetje in de tijd.
Tijdens mijn opleiding in dienst
(891 vbdbedbat ja, we zijn dol
op afkortingen), Bergen op Zoom,
Wilhelminakazerne, was er een
sportdag georganiseerd waarbij ook de
gebroeders De Wolff aanwezig waren
beter bekend onder hun artiestennaam
Blue Diamonds’. Met een van hen
(Ruud) speelde ik in een voetbalteam.
Hij was een pure atleet. Helaas is
hij niet meer onder ons. Dat geldt
inmiddels ook voor mijn dierbare oom.

De kapitein van onze compagnie vond
de buitenspelers razendsnel. Naast
voornoemde diamant doelde hij ook
mij (Bommel: Ik wist niet dat ik het
in mij had’). Snel ja, maar ook goed
gevoetbald? Wat kan het schelen,
even van alle drills, oefeningen en
slaapverwekkende theorie verlost. En
de zon scheen daarbij ook zo heerlijk
op het afgetrainde lijf. Overigens zij
opgemerkt dat mijn voetbalactiviteiten
in clubverband rond de jaren van de
militaire dienstplicht liggen. Dit in
tegenstelling tot wat vriendjes die
zich al heel jong aansloten bij een
vereniging. Als het om bewegen, sport
en spel ging voerden er dus meerdere
wegen naar Rome. Zoals later ook te
voet: Bertus Aafjes.
Haagse Amsterdammer
Tja, het zijn allemaal maar
voetbalavontuurtjes. Verder niks om
het lijf. euk om te memoreren. Nog
eens over de grens actief geweest
tijdens mijn verblijf in het Zwitserse
Winterthur voor het (grafisch)
bedrijfselftal aldaar (F Tagblatt) de
zogenoemde zomeravondcompetitie.
Waarbij de analyse achteraf in een
gezellig knijpje’, met veel alcoholisch
spoelwater, soms vermoeiender
was dan de wedstrijd zelf. Aardige
jongens zijn het die Helveten, maar het
blijven toch degelijke horlogemakers.
Alhoewel een Hagenaar in hart en
nieren werd ik steevast vanaf de
kant aangemoedigd met de kreet:
Ajax, Amsterdam!.’ begrijpt
het al, de heren uit de Hoofdstad
hadden inmiddels de Europese velden
veroverd. Een reden temeer voor
steller dezes om de pijp aan maarten
te geven, hoewel deze term bij een
andere tak van sport thuishoort. Een
sporter moet gewoon zijn verlies
nemen, nietwaar? De werkelijke reden
om te stoppen vormde het feit, dat
upido met zijn liefdespijltjes krachtig
de achilleshiel had geraakt, waardoor
het hart op hol sloeg. En dat is een teer
orgaan, zoals u weet. Het niet meer in
clubverband of anderszins binnen de
lijnen actief zijn betekende nog niet,
dat er nooit meer een bal is geraakt
of een wedstrijd overgeslagen om
naar te kijken. Met eerst een zoon en
daarna kleinzonen werd en wordt er
nog regelmatig stoom afgeblazen in de
grazige weiden. Neen, niet punteren
die bal, maar met de binnenkant van je
voet. Kun je de bal beter plaatsen.’
Een echo uit een ver verleden.

Joop Molenaar

joopmolenaar@ s all.nl
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Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
spruiten er aan alle kanten uitbundig uit. Met
aan het uiteinde van die twaalf slangetjes twaalf
sigarettenpijpjes (die wederom waren aangeschaft
ten laste van het honorarium van de docent
handvaardigheid). En aan het uiteinde van die
twaalf sigarettenpijpjes twaalf leerlingen die aan
de waterpijp lurkten zodra de vlam in het centrale
tabakscompartiment was gegaan. Ziet u het voor u?
De rector, meneer Van Vliet ook. Want juist op
het moment dat het handenarbeidlokaal blauw
stond van de rook, trad hij binnen. Nog nooit
tevoren had hij dat gedaan. Nooit tevoren had
hij met zijn lijfelijke aanwezigheid interesse
getoond in de wijze waarop de leerlingen hun
creativiteit ontplooiden in lokaal 46 van de
Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap aan de
Karmozijnstraat. En uitgerekend op het moment dat
ik met mijn leerlingen (bij wijze van uitzondering!)
een waterpijp test komt hij binnen. Hij was
trouwens meteen weer weg. In de pauze vond ik in
mijn postvakje in de lerarenkamer een uitnodiging
om onmiddellijk bij hem langs te komen in de
rectorkamer. Ik zei daar eerst een hele tijd niets
omdat ik er niet tussen kon komen. Daarna legde
ik uit, dat wij in lokaal 46 eerst alle werkstukjes
probeerden voordat ze mee naar huis werden
genomen. Dat hielp in zoverre, dat ik net niet
ontslagen werd.

Motivatie
Maar voor goed onderwijs moet je wat over
hebben. Ook preken van schooldirecteuren
van M O’s en van rectoren van
scholengemeenschappen. Dat is me in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
in het Rijswijkse onderwijs wel duidelijk
geworden.
Maar plezier hebben we wel gehad. En
plezier, intrinsieke motivatie en het zelf
ontdekken is, naar mijn bescheiden
mening, iets dat in het huidige onderwijs
steeds verder te zoeken is.
Zelfs de leraren die lesgaven in het
hiervoor genoemde wilde tuintje van
de zogenaamde creatieve vakken lijken
inmiddels getemd met werkplannen,
portfolio’s, kunstbeschouwingen,
- ijn ij erlijst behorende bij de lagere akte handenarbeid, waarvoor ik in
themamappen en andere flauwe kul.
de avond ren van 196 st deerde. ater haalde ik mijn tekenakte en de
Om van de leerlingen nog maar te
akte voortgezette st die handvaardigheid. zwijgen.
(met donker en licht fineer en heel erg veel schuren
om geen naden te krijgen) werd ingewijd met
een potje schaak. En zo was er ook een leerling
die een waterpijp had gemaakt. zult er nog van
versteld van staan wat er allemaal komt kijken
bij de vervaardiging van een goede waterpijp. De
juiste volumes van de tabakscompartimenten en
afbrandtemperaturen in de oven dienen te worden
vastgesteld, de waterdichtheid en de vuurvastheid
moet worden bepaald met een eindeloze
hoeveelheid proefjes. Noem maar op. Eindelijk
is die waterpijp klaar. Daar staat hij. Op de grond
midden in het handenarbeidlokaal. Twaalf rubberen
slangetjes, omwikkeld met garen, band en kwastjes
in de meeste fantastische, oosterse kleuren,
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Erik de Boer
erik@ mail.nl

In De Oud-Hagenaar nr. , en van
deze vierde jaargang verscheen een eerste
serie van rik de Boer over het onderwijs
geven in Rijswijk. Die nummers zijn nog te
downloaden op de website van de krant www.
deoud-hagenaar.nl
De eerste a evering van dit verhaal uit de
nieuwe serie was te vinden in DOH van
dinsdag juli j.l..

oonzorg ederland en de umanistis he ti hting es hut- en
groeps onen
verzorgen een vi ftal groeps oon omple en
in Den aag voor mensen oven de 55 aar.
De omple en vallen innen de so iale se tor en zi n edoeld
voor mensen die zi h aangetrokken voelen om zelfstandig, maar
to h op elkaar etrokken, te illen onen. Is dit at voor u
eem dan voor informatie of ins hri ving onta t op met oonzorg ederland el. 088
04 0 Email simon. armiggelt@
oonzorg.nl . oor informatie over groeps onen kunt u onta t
opnemen met de
el. 070 3 5 5 E-mail info@hs g.nl .
Wooncentrum agenhage bevindt zich in de Wa
genstraat, middenin het centrum van Den Haag.
Door de vele tram en buslijnen die door het cen
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
r zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
hermerhage is gelegen aan de Schermerstraat.
Met het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de
hoek, in de etje Wolffstraat. Het wooncentrum
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 0 m2
verdeelt over drie etages

Wooncentrum imon Carmiggelt ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscen
trum van oosduinen en ijkduin. p loopafstand
bevinden zich winkels. r is parkeergelegenheid
rondom het wooncentrum. Het centrum heeft 5
woonlagen en bevat 6 twee en
25 driekamerwoningen.

De onnehoek is gelegen aan de eresteinlaan,
in de wijk ouwlust. Met het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar. elangrijke
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op
loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 36 twee
kamerwoningen.

Wooncentrum Casa di alleria bevindt zich aan
de Tak van oortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het comple . De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten
loopafstand. Het wooncentrum heeft 3 drieka
merwoningen van ca. 5 m2 en drie tweekamer
woningen van ca. 66 m2.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 088 - 9210410
E-mail klantenservice:
simon.carmiggelt@woonzorg.nl
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Do. 9 augustus
reatief schrijven
Deze workshop is zowel voor beginnende
als meer gevorderde schrijvers. U leert er
de technieken die een tekst lezenswaardig
maken, of dat nu een verhaal, een verslag
of een gedicht is. Buurtcentrum ’t Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 9a, 14.00-16.00
uur. Deelnamekosten: € 5,-. U kunt zich
aanmelden via tel. 360 02 37.

Vr. 10 of 17 augustus
leurrijke Poolse kunst
Rondleiding en workshops bij/door het
Haags Kinderatelier. Grootouders zijn
welkom om mee te doen! 10.30-12.15
uur: waterput maken en beschilderen met
traditionele motieven (4-7-jarigen) en
driedimensionale ‘vliegende’ witte adelaar
of zwart-witte ooievaar maken (8-12- jarigen). 13.15-15.00 uur: treurwilg timmeren,
met o.a. hout, textiel en wol (4-7-jarigen)
en modern Pools beeld van speksteen en/
of hout maken (8-12-jarigen). Theater
Dakota, Zuidlarenstraat 57, deelnamekosten kinderen € 2,50, grootouders € 1,50.
Inlichtingen: Stichting Haags Kinderatelier,
tel. 363 37 45, e-mail marlinsemeleer@
haagskinderatelier.nl.

Zo. 12 augustus
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; van 15.30 tot 16.00 uur
orgelbespelingen; en vandaag een extra orgelrondleiding. Abdijkerk, Willem III straat
40, 14.30-16.00 uur. Een programmaboekje
is verkrijgbaar.

iteraire salon over
ucebert: pen de kooien
van de kunst

Dinsdag 7 augustus 2012

it

Deze agenda bevat allerlei a tiviteiten die voor lezers van De d-Hagenaar interessant k nnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, rs ssen, m ziek, theater, enz.
De agenda wordt samengesteld door het entraal n ormatiep nt deren (
). t ele in ormatie en a tiviteiten voor volgende periodes vindt altijd in de agenda op www.haagseo deren.nl. Hebt a tiviteiten te melden
t r w gegevens op via e-mail reda tie haagseo deren.nl, o neem tele onis h onta t op met ar o Daane via (0 0) 6
1.

Lucebert zal eveneens te horen zijn tijdens
de salon. Locatie: Veilinghuis Van Stockum,
Prinsegracht 15. Aanvang 15.00 uur, zaal
open om 14.30 uur. Kosten € 7.50. In de
pauze koffie of thee met koekje en na afloop
een glaasje wijn. De schrijvers zijn graag
bereid de boeken te signeren. Voor reserveren: info@boekenklus.nl of spit.hans@
gmail.com, telefonisch: 070 3858269 of 06
81309892

Rondleiding beeldene po
ange oorhout voor
blinden en slechtzienden
Voor de 15e keer organiseert Den Haag
Sculptuur, met Beelden aan Zee, een
tentoonstelling op het Lange Voorhout.
‘The Rainbow Nation’ toont figuratieve
beeldhouwwerken van vooraanstaande
hedendaagse Zuid-Afrikaanse kunstenaars.
Een speciale rondleiding, in kleine groepjes,
biedt blinden en slechtzienden volop gelegenheid voor het aanraken van de beelden,
inclusief een inleiding en eventueel een
nabespreking. Start: Pulchri Studio, Lange
Voorhout 15, 14.00 uur (tot ca. 16.00 uur).
Deelnamekosten: € 4,-. Aanmelden: stuur
uiterlijk vrijdag 10 augustus een e-mail naar
mail@rondleidingen.net en meld met hoeveel mensen u komt. Zorg, indien nodig,
zelf voor een begeleider. Informatie: www.
rondleidingen.net.

Boulevard
of olden ldies
Een lekker nostalgisch muziekevenement
dat de jaren zestig opnieuw tot leven brengt
in Kijkduin. Daar kunt u zondag in een
speciale muziektent bekende artiesten van
weleer aan het werk zien en horen, zoals
The Clarks, Rudy Bennett & The SH Band,
Different 60, Levy Joe, Moefit en Pleasure.
Zij brengen golden oldies ten gehore tijdens
zes gezellige zondagmiddagen. Deltaplein,
Kijkduin, 16.00-18.00 uur. Het festival is
gratis toegankelijk, maar: bij slecht weer
komen de optredens te vervallen.

Do. 16 augustus
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.

Vrij. 17 augustus
In de Salon Hans Spit nodigt U uit staat
zondag 12 augustus Lucebert centraal.
“Open de kooien van de kunst” is de titel
van de tentoonstelling en catalogus van
het Cobra-Museum in Amstelveen over
de dichttekeningen van Lucebert (1924 –
1994). Dit boek is een van de drie recent
verschenen uitgaven over de Keizer der
Vijftigers. Deze middag zijn er vijf sprekers:
1.) Willemijn Stokvis, kunsthistorica en
de kenner par excellence van de Cobra
Beweging; 2.) Eric Slagter, schrijver van
catalogus, Cobra-kenner; 3.) Paul van Capelleveen, schrijver van het boek” Drukwerk
voor anderen” over het werk wat Lucebert
maakte in opdracht. 4.) Ton den Boon is
oprichter en eigenaar van uitgeverij de Wijde Blik, redacteur van Van Dale en schrijver
van het boek” Als de lijm niet loslaat”,
over de invloed van de taal van Lucebert
op de Nederlandse taalschat. De stem van
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Marina Bredddels, Viandenstraat 46, 11.00
uur. Bel Marina Breddels, 06 20 21 53 44,
voor aanmelden of meer informatie, of
stuur een e-mail naar singleclub40crea@
kpnmail.nl.

Za. 18 augustus
Straatorkest Eigen Hulp
Straatorkest Eigen Hulp verzorgt een optreden in de tuin van Oostduin. Woonzorgcentrum Oostduin, Goetlijfstraat 5, 14.30 uur.
De toegang is gratis; en dansen mag & kan!

Residentie Bach

rkest

Het Residentie Bach Orkest geeft een
gratis concert in het Zuiderpark. Op het
programma: delen uit de Abdelazer suite
van Henry Purcell, het Concert in c van
Bach en het Concert voor 2 violen in d van
Vivaldi. Parktheater, Zuiderpark, 20.00
uur. Kijk voor meer informatie op www.
bachensembles.nl.

rgelconcert
Organist Vincent de Vries bespeelt het
monumentale Bätz-orgel (uit 1762) van
de Lutherse Kerk. Hij brengt werken van
Asma, Bach, Fiocco, Rheinberger, Reger,
Widor en Grison. U kunt de organist op een
beeldscherm zien spelen. Lutherse Kerk,
Lutherse Burgwal 7-9, 20.15 uur. Entree: €
10,-. Er is koffie te krijgen. Meer informatie
vindt u op www.luthersdenhaag.nl.

Zo. 19 augustus
Boulevard
of olden ldies
Een lekker nostalgisch muziekevenement
dat de jaren zestig opnieuw tot leven brengt
in Kijkduin. Daar kunt u zondag in een
speciale muziektent bekende artiesten van
weleer aan het werk zien en horen, zoals
The Clarks, Rudy Bennett & The SH Band,
Different 60, Levy Joe, Moefit en Pleasure.
Zij brengen golden oldies ten gehore tijdens
zes gezellige zondagmiddagen. Deltaplein,
Kijkduin, 16.00-18.00 uur. Het festival is
gratis toegankelijk, maar: bij slecht weer
komen de optredens te vervallen.

Di. 21 augustus
eidschenveen
in gesprek
Het bestuur van de Bewonersorganisatie
Leidschenveen organiseert ‘Open Space’.
De bewonersorganisatie wil graag met
wijkbewoners van gedachten wisselen over
veiligheid, groenvoorzieningen, sociale
cohesie etc. Buurtcentrum Leidschenveen,
Harriët Freezerhof 201, 17.00-20.00 uur.
Aanmelden kan via e-mail info@wijkorganisatieleidschenveen.nl.

Tot vrij. 24 augustus
it door goed bewegen
U leert bewust en goed bewegen, oefeningen ter versterking van buik-, rug-,
bil- en beenspieren en ter ontspanning
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. 27 augustus
Zomerbridge
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 vrij. 31 augustus
ai chi- igong
voor 0 ’ers
Iedere vrijdag. 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.

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

Tot wo. 31 oktober

Strandwandeling
Zandmotor
Ca. 6 - 8 km. Vooraf om 11.00 uur een
brunch in huiselijke sfeer. Deelnamekosten
€ 10,- (contant betalen). Woonkameratelier

Elke ma. en wo.
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. 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.

Elke wo. en za.
aartocht druiventuin
Het Loosduins Museum organiseert in juli
en augustus elke woensdag- en zaterdagmiddag een vaartocht door Kraayenstein en
Madestein naar de historische druiventuin
De Sonnehoeck in Kwintsheul. Daar kunt
u druiven proeven en kopen. Loosduins
Museum ‘de Korenschuur’, Margaretha van
Hennebergweg 2A (naast de molen), 14.0016.30 uur. Prijzen: € 12,- voor volwassenen, € 7,- voor kinderen, inclusief toegang
tot druiventuin en museum. Kaarten vanaf
13.00 uur te koop bij het museum; reserveren is niet mogelijk.

Elke 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 elke 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.

Elke vrijdag
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.

Elke zaterdag

oed voor weinig
In deze tweedaagse workshop, aangeboden
door de gemeente Den Haag, ontdekt u dat
gezond eten niet per se duur hoeft te zijn. U
krijgt tips voor besparen en goede voeding
en maakt een smaaktest mee met duurdere
en goedkopere merkproducten, begeleid
door een budgetcoach en een diëtist. In de
tweede bijeenkomst proberen de cursisten
de tips uit in de praktijk: een supermarkt.
Gemeentelijke Kredietbank, Korte Lombardstraat 3, 9.00-12.00 uur. Deelname is
kosteloos voor inwoners van Den Haag.
Meer informatie: tel. 752 76 90.

expositie ‘High Tech Romeinen’, vanaf
23 september. Museon, Stadhouderslaan
37, dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur;
tijdens schoolvakanties ook op maandag.
Entree € 10,-, 65+’ers € 9,-, Ooievaarspas
€ 4,95, Museumkaart gratis.

andlelight-rondvaart

ZOMERACTIVITEITEN
Tot zo. 12 augustus
ai chi en igong
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,
10.00-11.00 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.

In Museon: Romeins ort
in ckenburgh
Archeologen ontdekten in de jaren negentig
in Ockenburgh de resten van een klein Romeins fort uit ca. 150 na Christus. Hoe dat
en het dagelijkse leven daar eruitzagen, is
te zien in het Museon. Ockenburgh was een
nederzetting bij een Romeinse militaire installatie. Het fort moest vooral bescherming
bieden tegen invallen vanaf zee. Een maquette toont hoe het fort er waarschijnlijk
heeft uitgezien. Het bouwmateriaal (hout en
leem) is vergaan, maar sporen ervan zijn
teruggevonden in de bodem. Verder zijn er
vondsten afkomstig van militairen gedaan.
Dit is tevens de opmaat naar de grote

In augustus, september en oktober kunt
u tijdens de invallende duisternis een
rondvaart maken met de antieke Salonboot
uit 1925. De overdekte en verwarmde
Salonboot vaart vanaf de Uilebomen via het
Zieken, het Rijswijkseplein en de Goudriaankade langs Drievliet en enkele verlichte
landhuizen aan de Vliet rond Voorburg,
waaronder het voormalig buitenhuis van
Constantijn Huygens. Met een glas wijn
in de hand vaart u bij duisternis Den Haag
weer binnen. De schipper of gastheer/vrouw vertelt onderweg over bezienswaardigheden. Aanvang 21.00 uur, deelnamekosten € 19,95 inclusief een glas port en
een glas wijn. Reserveren (aanbevolen!) via
www.salonbootdenhaag.nl
of tel. 211 61 05.
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Er zullen maar weinig lezers zijn die niets met dieren hebben. f het nu ‘gewoon’ een hond of een kat is,
een kanarie of een cavia: een dier voegt iets toe aan ons bestaan. Dieren maken geen onderscheid tussen mensen, ze brengen troost en trouw en ze zorgen voor een hoop gezelligheid. p deze pagina stellen
we drie projecten voor die daar nog iets e tra’s aan toevoegen of waar iets aan kunt toevoegen!
Een dier brengt gezelschap in huis
ook en vooral bij ouderen, die steeds
vaker zonder partner of familie thuis
zitten. Maar dieren zijn vaak zelf ook
lang alleen, als baasje en/of vrouwtje
gaan werken. Dat lange wachten
vinden dier niet plezierig.
Kunnen we die twee groepen niet
aan elkaar koppelen?’ bedacht
een groep dierenliefhebbers een
tijdje geleden.
Ze gingen aan de
slag en begin
van dit jaar werd
daaruit het project OOPOEH
geboren: Opa’s en Oma’s Passen Op
Een Huisdier. Bij OOPOEH kunnen
ouderen zich aanbieden als oppas
voor een huisdier dat alleen thuiszit.
Baasjes van zulke huisdieren kunnen
zich tegelijkertijd aanmelden voor
zo’n oppas. OOPOEH gaat vervolgens proberen huisdieren en ouderen
aan elkaar te koppelen. Twee vliegen
in één klap: het sociale leven van
ouderen krijgt een nieuwe impuls en
dieren krijgen overdag gezelschap.

och een huisdier!
kunt zo uw levenservaring, tijd en
kennis inzetten voor een kat of hond.
Dierengezelschap is bovendien goed
voor conditie en stemming. Door
het oppasdier komt u
in contact met zijn of
haar baasje. Bent u in
de gelegenheid om een
blokje om te gaan met
een oppashond, dan
komt u buurtbewoners of
hondenbezitters
tegen. Daarnaast
organiseert OOPOEH uitjes waar
u andere OOPOEH’s ontmoet.
Tja, en een dier om u heen is natuurlijk
vooral ontzettend leuk! Misschien wilt
of durft u geen eigen huisdier meer
te nemen als u wat ouder wordt. Via
OOPOEH kunt u dan toch een dier om
u heen hebben.
P EH worden
Iedere 55-plusser die voor een dier kan
zorgen, kan OOPOEH worden. kunt

in uw eigen omgeving blijven, waarbij
het dier wordt gebracht en opgehaald.
Samen met OOPOEH bekijkt u wanneer en hoe vaak u oppast en welk
dier het meest geschikt is voor u een
hond, kat, vogel, konijn of vissen. w
pleegzorg’ kost u overigens helemaal
niets. Opgeven als OOPOEH kan op
twee manieren. Op de website
www.oo oeh.nl kunt u een inschrijfformulier downloaden (pdf) of een digitaal formulier invullen. Hebt u geen
internet, dan kunt u zich telefonisch
aanmelden via (0294) 28 44 14.
Hulp aan huis
Een huisdier doe je niet zomaar weg
een huisdier houd je bij je. Maar u wilt
er ook graag goed voor zorgen. Zeker
als u ouder wordt, kan dat wel eens
tot problemen leiden. Door lichamelijke gebreken of bijvoorbeeld door
verblijf in een ziekenhuis kunt u die
zorg misschien minder goed uitvoeren.
Wat hulp, bijvoorbeeld om de hond uit
te laten, is dan welkom. Of een extra
hand bij de verzorging van uw dier.
aat u het ziekenhuis in, dan hebt u

misschien wel een tijdelijk opvangadres voor uw huisdier nodig.
etwerk
In zulke gevallen kunt u gebruikmaken
van Hulp bij Huisdieren’. Met dit initiatief wil de Animal ife Foundation
een netwerk opzetten van mensen die
ouderen en zieken kosteloos hulp bieden bij de verzorging van huisdieren.
De Animal ife Foundation heeft
geconstateerd dat daar veel behoefte
aan is. En stelt terecht dat het voor
iedereen belangrijk is zelfstandig te
blijven wonen, mét huisdieren. Die
zelfstandigheid en de eigen leefomgeving vergroten ieders levenskwaliteit.
Bemiddeling
Om te bemiddelen tussen aanvragers
en aanbieders, heeft de organisatie
de website www.hulpbijhuisdieren.
nl opgezet. Daar kunt u kosteloos
een advertentie met uw hulpvraag

plaatsen. Anderen kunnen juist hun
hulp aanbieden via deze website. Via
hulpbijhuisdieren.nl kunt u vervolgens
contact zoeken met elkaar.
Dat gebeurt zonder tussenkomst van
een organisatie. Hulpbijhuisdieren.
nl is geen vrijwilligerscentrale met
een bestand van vrijwilligers. moet
elkaar actief opzoeken en vinden!
Bijvoorbeeld omdat u in elkaars buurt
woont. Op de website vindt u wel
contracten, overeenkomsten, tips en
adviezen, om de hulp voor uw dier(en)
succesvol te regelen.
Dier uit huis
ukt het u echt niet meer om voor uw
huisdier te zorgen? Denkt u dat het
beter is dat een ander uw dier in huis
neemt? Dan wilt u misschien op zoek
naar een goed pleeggezin. Neem in dat
geval eens een kijkje op
www.verhuisdieren.nl

Dierenbes erming aaglanden doet et

an o en ast tot oni neno vang

In een beschaafde samenleving gaan mensen k goed met dieren om. Dieren zijn kwetsbaar, kunnen niet zeggen wat er mis is en kunnen
zich meestal niet verdedigen. Dus is het zaak dat wij met z’n allen dieren bescherming bieden. In de vorige zin zit al de naam van een organisatie: ‘Dierenbescherming’. D vereniging die het voor dieren opneemt. En het werk van de Dierenbescherming is in belangrijke mate
werk van en door vrijwilligers de echte dierenliefhebbers!
ud jong
Ouderen, dieren en kinderen komen
daarin op heel bijzondere wijze samen.
Respect voor dieren bijbrengen begint
bij de jeugd,’ vertelt Els Jonkers van
de Dierenbescherming Haaglanden.
Daarom maken wij veel werk van
voorlichting op scholen. We hebben twee lespakketten ontwikkeld,
waarmee onze medewerkers scholen
bezoeken.’ En die medewerkers: dat
zijn vrijwilligers mensen zoals u en
ik, die van dieren houden en dat graag
willen overbrengen op de jeugd.
Ouderen kunnen bij uitstek geschikt
zijn voor deze scholenvoorlichting. Ze
hebben veel (levens)ervaring en vaak
ook tijd en gelegenheid. De voorlichting vindt immers overdag plaats,
onder schooltijd.

Dankbaar
Deze vrijwilligers ontmoeten daar een
dankbaar publiek. Dieren zijn populair
onder kinderen. Het scholenwerk van
de Dierenbescherming is dan ook in
trek. De scholen benaderen ons vaak
zelf,’ vertelt Els. We hebben momenteel zo’n zeventig aanvragen, uit Den
Haag en de randgemeenten.’ Sommige
scholen kloppen later aan met een
aanvraag voor weer nieuwe groepen
leerlingen.
We geven onze vrijwilligers eerst een
training, zodat ze het lespakket onder
de knie krijgen,’ aldus Els. In de lagere
groepen gaan zij vervolgens aan de
gang met een speciaal poppenkastprogramma en kleurplaten. Voor de
hogere groepen heeft de Dierenbescherming een interactief spel ontwik-

keld. Daarmee gaan de vrijwilligers
overigens altijd in tweetallen naar een
school.
iefde
Voor dit werk is het natuurlijk belangrijk dat u kinderen graag iets bijbrengt
en dat u bijvoorbeeld poppenkast leuk
vindt. Maar om als vrijwilliger iets te
betekenen voor dieren, kunt u bij de
Dierenbescherming veel méér doen.
In Rijswijk hebben we een eigen

konijnen- en knaagdierenopvang,’
vertelt Els. Wie het liefst echt met
dieren omgaat, kan daar zijn hart
ophalen.’ De vrijwilligers verzorgen er
samen de dieren en maken de hokken
schoon, maar ze helpen bijvoorbeeld
ook geestelijk beschadigde’ konijnen.
Zij zorgen ervoor dat deze dieren weer
aan mensen wennen. Echt werk waarin
u veel liefde voor dieren kwijt kunt!
Honden
Wie graag met honden wandelt, kan
zich aansluiten bij de vrijwilligers die
honden uitlaten. Zij helpen hondenbezitters die dat tijdelijk niet kunnen of
er te oud voor worden. Ook chauffeurs
zijn welkom. De poppenkasten voor
de scholenvoorlichting moeten altijd
naar die scholen worden gebracht en

weer gehaald,’ legt Els uit. Daarvoor
hebben we een speciaal bestand van
chauffeurs!’ Of wat dacht u van collecteren? De Dierenbescherming krijgt
geen subsidie en is volledig afhankelijk van donaties, giften, etc. Vandaar
de collecte, jaarlijks in de week van
Dierendag (4 oktober). Ook daarmee
kunt u uw steentje bijdragen.
Inlichtingen
Op www.haaglanden.dierenbescherming.nl leest u meer. kunt bellen
met 392 42 89, maar ook langskomen op het sfeervolle kantoor van
Dierenbescherming Haaglanden aan
de Frederik Hendriklaan 85b. Warme
hondenontvangst verzekerd!
En om nog een laatste suggestie te
doen, kijk (voor asieldieren e.d.) ook
eens op de website van het Haags
dierencentrum:
www.haagsdierencentrum.nl Ook zij
hebben kunnen uw hulp en belangstelling goed gebruiken!
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Stamboom it oe en steeds o lairder
De volledige namen van je ouders kennen of die van je grootouders uit je hoofd opnoemen, dat
wil bij sommigen heel misschien nog lukken, maar wanneer je nog een generatie verder gaat
en k die van je overgrootouders wilt weten, dat wordt voor velen al een klus. Een heleboel
mensen zal het antwoord op die vraag schuldig moeten blijven. En toch is het boeiend om te
weten waar je voorouders vandaan komen en te weten hoe ze hebben geleefd of wat voor beroepen ze hadden.

Op het Haags emeentearchief zijn
vele kilometers historisch materiaal te
vinden over vele eeuwen geschiedenis
van deze plaats. Allemaal boeiend en
interessant, want is het niet prachtig
om historische zaken te onderzoeken
in de stad waar we leven. Natuurlijk,
allemaal waar, maar wat weten we
van onze eigen familiegeschiedenis.
Wie waren onze voorouders toen
Willem III (181 -1890) koning der
Nederlanden was? Of toen Napoleon
Bonaparte (1 69-1821) ons land bezet
hield en de militaire diensplicht invoerde. En over diezelfde dienstplicht
gesproken is het prachtig te ontdekken hoe je eigen voorouder door de
keuring kwam en er een beschrijving
te vinden is van zijn gezicht, wenkbrauwen, ogen, haar, kin, lengte enz
uit een tijd dat er nog geen fotografie
bestond. In feite is er heel wat moois
te achterhalen en dat is allemaal niet
eens zo moeilijk.
Burgerlijke stand
Dankzij de archieven van de Burger-

lijke Stand, die 200 jaar geleden door
Napoleon is ingevoerd kunnen we op
een eenvoudige wijze in de meeste
gevallen onze voorouders gemakkelijk opsporen. Dat wil dus zeggen
van de afgelopen 200 jaar. Daar v r
moeten andere bronnen geraadpleegd
worden, die vaak minder toegankelijk
zijn. Om een begin te maken, is het
het beste om eerst zoveel mogelijk
vooronderzoek te doen door gegevens
te verzamelen die via officiële akten
thuis te achterhalen zijn. Misschien is
er nog een huwelijksboekje van opa
en oma? Of een paspoort of rijbewijs.
De juiste en volledige namen van
beide ouders zijn belangrijk. Evenals
andere persoonlijke gegevens, zoals
geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata. Eigenlijk is dit vooronderzoek al
leuk om te doen. Eens heerlijk snuffelen in ouwe spullen om te kijken
of er wat bruikbaars te vinden is. Je
weet nooit wat verrassends je weer
tegenkomt. Een oud diploma met
geboortedatum erop, er is van alles
te bedenken. Het is ook leuk om bij

een oud familielied op bezoek te gaan
om navraag te doen. Een goede reden
voor een binnenkomertje!
www.genlias.nl
Van belang is een zo’n oud mogelijke
datum te hebben. eboorteakten
worden na 100 jaar naar het archief
overgebracht en openbaar gemaakt.
Huwelijksakten zijn na 5 jaar toegankelijk en overlijdensakten worden
na 50 jaar prijsgegeven. ewapend
met enkele van deze gegevens kon
vroeger het grote zoeken in de
archieven beginnen. In het digitale
tijdperk is dat allemaal veranderd en
kan de gang naar het archief in veel
gevallen bespaard blijven. Met een
internetaansluiting binnen handbereik
zullen gauw de eerste resultaten op
het scherm verschijnen. Even kijken
op www.genlias.nl en dan is met een
beetje geluk de sprong naar 1800 te
maken. Voer voor- en achternaam in
en zie wat er allemaal uit de toverdoos komt rollen. Wees wel voorzichtig met het nauwkeurig bekijken en

- ok in Den Haag te vinden is het entraal rea voor enealogie (op de oto de st diezaal),
aan het rins illem le anderho , links van station Den Haag .
ie ook op internet www. bg.nl -

overnemen van gegevens. Er kunnen
namelijk meerdere mensen zijn met
dezelfde voor- en/of achternaam. In
een klap wordt toegang verkregen tot
de Burgerlijke Stand van bijna alle
gemeenten in Nederland. Er wordt
nog hard gewerkt om alle beschikbare
akten te scannen, maar als het project
eenmaal klaar is dan kan een heleboel
eentonig zoekwerk verdwijnen. Dat
daarbij de nodige gezelligheid op
de archieven mee verdwijnt is een
feit. De speurneuzen zitten steeds
meer thuis achter hun computer te
werken. Trouwens vele archieven zijn

inmiddels enkele dagen in de week
gesloten. Dat gaat in een rap tempo.
Maar in archieven is nog veel meer
te vinden over voorouders, die nog
niet digitaal verwerkt zijn. Daarom
is een bezoek aan een archief altijd
een geslaagd uitje. Al is het maar om
eens in de inventarislijst te kijken
wat er allemaal ligt opgeslagen. De
archivaris wijst graag de weg!

F.J.A.M. van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

in

identiteit

-

Service- of

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

kwaliteit

-

wijndaeler entrum nl

adeau-abonnement

e orgadres
Straat en huisnr.:

actuuradres

elijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Woonplaats:

menselijke maat

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

AANBIEDING

E-mail:
overmaking

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

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

Straat en huisnr.:

Betaling:

in

deaal voor natuurliefhebbers.
Wandelen, fietsen, golfen,
paardrijden, kanoën,
alles kan in de directe omgeving.

Woonplaats:

Telefoon:

rasmus lein

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

Naam:

Postcode:

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

Bestuursbureau:

humane waarden

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

Postcode:

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

speciaal voor de lezers van

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ostbus

04 ,

0

A en aag

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

€ 25,p.p.p.n. inclusief ontbijt!!

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

Hans
Roodenb rg

Door deze informatieve gratis krant voor ouderen zal géén mens in ﬁnanciële moeilijkheden kunnen raken. Sommigen wél als zij moeten betalen voor het openbaar vervoer. Die kosten zullen ze
zeker bij hun uitgavenpatroon betrekken. De door ons opgeroepen discussie over de verschillen voor 65-plussers in het stadsvervoer van Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft heel wat pennen
losgeweekt.

ratis stadsvervoer alleen maar voor minima
ogischerwijs willen de meeste 6 -plussers met gratis openbaar vervoer na 09.00 uur s’ morgens
in de steden Rotterdam en Den Haag met de oievaarspas die verworvenheid niet kwijtraken. In
trecht weet men vaak niet beter dat men boven de 6 jaar hooguit de landelijke korting van 3
procent krijgt met de persoonlijke ov-chipkaart die bij aanschaf ook nog wat kost.
Situatie in Den Haag
In Den Haag is het gratis stadsvervoer
(bij de HTM) voor 65-plussers alleen
mogelijk op de ov-chipkaart sinds 1
juli in combinatie met de aangevraagde
Ooievaarspas. Een woordvoerder van de
HTM heeft nog geen zicht in hoeverre
65-plussers hiervan gebruik maken
omdat deze regeling pas dit jaar is
ingevoerd.
Het blijkt overigens dat een Ooievaarspas alleen wordt verstrekt aan mensen
die een minimuminkomen hebben, iets
meer dan bijstand en/of AOW. De grens
ligt bijvoorbeeld daarvoor thans op een
maandinkomen van 1281 euro voor een
alleenstaande. Ook speelt het vermogen
nog een rol. Men krijgt de pas ook alleen
maar als men inwoner is van Den Haag,
Voorburg of Rijswijk. De pas is ook geldig voor vele andere aanbiedingen. Voor
méér informatie over de Ooievaarspas
kijkt u op www.ooievaarspas.nl of op het
klantenservicenummer 0 0 52 6 20.
Striktere regels H M
Een oud-bouwvakker uit Den Haag wees
ons erop dat de regeling om gratis met
de HTM te reizen volgend jaar al weer
strikter wordt. Mensen krijgen dan nog
alleen maar een Ooievaarspas als zij niet
meer dan 110 procent van de bijstandsnorm verdienen. Thans is dat nog 130
procent. Een woordvoerder van de
gemeente Den Haag bevestigt dat. Deze

strakkere voorwaarden worden volgens
hem opgelegd door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De betreffende lezer pleit voor gratis
openbaar vervoer in heel Nederland voor
alle ouderen, die het nodig hebben. Hij is
het er wel mee eens dat niet alle 65-plussers gratis vervoerd hoeven te worden.
,,Maar de gemeente had nu een mooie
splitsing, die ze overboord gooit. Dit is
een groep ouderen die na de oorlog weinig pensioen hebben kunnen opbouwen,
door veel wisselend werk. De gemeente
kan toch zelfstandig subsidie geven voor
dit doel?’’
Een meerderheid van de ouderen,
wonend in Rotterdam, is heel blij met
de gratis voorziening in de Rotterdamse metro, tram en bus die voor alle
inwoners ouder dan 65 jaar geldt. Een
deel daarvan draagt voor het probleem
dat inwoners van andere gemeenten wél
moeten betalen in Rotterdam de oplossing’ aan dat het gratis openbaar vervoer
voor 65-plussers dan maar voor het hele
land moet gelden. De kans daarop is
bij de landelijk bezuinigende overheid
echter heel gering, zoniet kansloos.
Voorts is er in Rotterdam een groep,
allen hebben aanvullende pensioenen,
die er wel enkele tientjes’ per jaar voor
over heeft voor een pasje om het reizen
in de stad gratis te houden voor ouderen.
Vervolgens is een (klein) deel van de
reacties gericht op het houden van de

gratis voorziening voor alleen mensen
met een minimuminkomen of met alleen
AOW. De Haagse oplossing dus!
Arnold van Toor wijst op de Belgische
situatie: in de stad Hasselt is het openbaar vervoer al sinds 199 voor iedereen
gratis en in heel België kunnen 65-plussers en kinderen onder de 12 jaar gratis
reizen. In Engeland zijn alle regionale
bussen gratis voor 60-plussers en in Ierland voor 66-plussers. ,,We moeten niet
een maatschappij creëren die uitsluitend
om euro’s draait. Een maatschappij dient
zich ook te bekommeren om het welzijn
van zijn burgers.’’
In een uitgebreide reactie schrijft ouis
Knipscheer, vrijwilliger bij Humanitas

Zorg, dat hij het betalen van een bedrag
van ongeveer 5 per maand ( 60 per
jaar, zoals ongeveer de kosten zijn van
de kortingskaart van de NS) redelijk
vindt.
,,Zo wordt de spoeling veel dunner en er
is geen extra ingewikkeld ambtelijk apparaat nodig. Wij zijn vrijwilligers tussen
de 65-plussers en uit ervaring weten we,
dat een deel van hen er geen gebruik van
zal maken. Juist diegenen, die niet achter
de geraniums willen blijven zitten, zoals
zo sarcastisch is gesteld, en daar horen
we zelf ook bij, hebben het er graag voor
over om een paar tientjes per jaar te betalen voor een stukje vrijheid, waarvan we
nog maar zo kort kunnen genieten.’’
Haagse regeling niet gek
Jan Booister is pas 65 jaar geworden.
Hij heeft een zekere bekendheid in
Rotterdam als ex politiek commentator.

,,Ik weet niet wat me overkomt. Ik krijg
een goed pensioen en daarbovenop
AOW! En dan kan ik ook nog gratis
met het openbaar vervoer. Natuurlijk,
ik heb meteen mijn ov-chipkaart laten
aanpassen. Voor de lol, want ik heb er
nog steeds geen gebruik van gemaakt.
Ik fiets liever, of wandel. Maar het is
van de zotte dat ik ook dat er nog eens
bij krijg. Hoezo armoede? vraag ik mij
vertwijfeld af.
O zeker, er zijn mensen die in de knel
komen. Nou ja, room bij mij - maar
dan ook bij iedereen bij wie dit kan
dragen - inkomen af en trek een en ander
wat gelijk.’’ Hij ziet dus wel wat in de
Haagse regeling.
Het moge duidelijk zijn dat de meningen
over het gratis stadsvervoer in Den
Haag, Rotterdam en trecht behoorlijk
kunnen verschillen.

Altijd in- en uitchecken met ov-chipkaart
Met een ov-chipkaart zijn allerlei kortingen tegen betalingen in het totale openbaar vervoer mogelijk.
Bent u 60 tot 65 jaar en reist u met een persoonlijke ov-chipkaart op saldo dan krijgt u
op de trein 40 procent korting met een voordeelurenabonnement (kosten: 60 euro per
jaar) en zelfs nog voor een klein extra bedrag meer zeven keuzedagen om gratis met de
NS te reizen. In het overig openbaar vervoer krijgt men geen korting.
Weer wel, net zoals bij de oude regeling van de strippenkaarten, als men 65 jaar is
geworden. Dan krijgt men 40 procent korting op de trein en wederom voor een kleine prijs meer
gratis reizen op zeven keuzedagen bij de NS. In het overige openbaar vervoer is de korting 34 procent op het saldo.
In Den Haag zijn er voor bepaalde inwoners van 65 jaar en ouder mogelijkheden om in combinatie met de Ooievaarspas gratis
gebruik te maken van het stadsvervoer.
De ov-chipkaart kost ,50 en is vijf jaar geldig. Bij instappen moet u altijd inchecken en bij uitstappen altijd uitchecken of bij de
NS gebruik maken van de kortingskaartjes uit de automaat en bij de verkooppunten.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail.nl of naar ostbus 260 6, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek Rechten en lichten .
Erf- en schenkingsrecht
Beroep gedaan
op legitieme portie
ijn moeder is mei vorig jaar overleden
en heeft mij onterfd, maar mij wel een
legaat geschonken dat reeds is afgewerkt
met de e ecuteur. Ik ben niet akkoord
gegaan met de onterving en heb mijn legitieme deel opge ist. Ik ben het enige kind.
Zou graag weten wat mijn rechten zijn,
mijn eventuele deel is en hoelang deze
afhandeling kan duren. ordt daar slecht
van op de hoogte gehouden, omdat ik
geen erfgenaam ben. at zijn de redelijke
kosten van notaris of e ecuteur
kunt inderdaad een beroep doen op uw
legitieme portie. Daarvoor moet u wel bij
de notaris aankloppen of bij de erfgenaam
die de boedelafwikkeling doet. Een van

deze executeurs moet u uiteindelijk ook
op de hoogte stellen of u nog recht doen
kan gelden op het legitieme portie en in
hoeverre het al door u verkregen legaat
meespeelt. Als de afhandeling ingewikkeld
is en daar lijkt het op - kan het inderdaad
lang duren voordat u bericht krijgt.
Informeer bij de betrokkenen hoe het
ervoor staat. Over de kosten van notaris en
executeur kunnen wij niks zinnigs zeggen,
doordat wij niet weten hoeveel werk met
de afwikkeling is gemoeid. Wordt u ook
erfgenaam, dan moeten al deze kosten
die wettelijk zijn vastgelegd - aan u
worden gemeld.

in de bijstand kom met een eigen woning
n wat mag je als eigen vermogen hebben
In de bijstand (WWB) moet eerst grotendeels het eigen huis worden opgegeten.
Tot de (vrije) overwaarde is bereikt van
niet meer dan 48.000 (in 2012). Je krijgt
dan een bijstandsuitkering in de vorm van
een zogenoemde krediethypotheek die van
de vrije verkoopwaarde van uw huis wordt
afgetrokken. Aan ander li uide te maken
vermogen (spaargelden, aandelen, enz.)
mag een gezin in 2012 niet meer hebben
dan 11.3 0 en een alleenstaande 5685.

Sociale voorzieningen
Eigen huis in WW en daarna
bijstand
at gaat er gebeuren indien ik na de

Belastingteruggaaf gekort op
uitkering
en kennis van mij, moeder van twee
minderjarige kinderen, heeft een uitkering

van circa
per maand. Zij kreeg
een teruggaaf van de belasting van
over
. Nu kreeg zij een brief dat deze
teruggaaf wordt gekort op haar uitkering.
Is dit correct Nu heeft die vrouw een
e traatje en dan moet zij maandelijks
een bedrag gaan terugbetalen, omdat zij
niet meer inkomsten mag hebben dan de
uitkering.
Wij weten niet om welke uitkering het
gaat. Wij vermoeden dat het om een
bijstandsuitkering gaat. Die is inderdaad
afhankelijk van de inkomsten uit arbeid en
uitkering in het jaar van uitbetaling. Dus
als mevrouw dit jaar een teruggaaf kreeg
over 2010 van 954 euro - gezien de hoogte
ervan gaan wij ervan uit dat het toen nog
om inkomsten uit arbeid ging - dan moet
ze die inderdaad opgeven aan de sociale
dienst. Of het terecht is of onterecht, gaan

wij niet op in. Het is nu eenmaal een
bestaansminimum waarvoor de spelregels
in de wet zijn vastgelegd.

onsumentenzaken
Pogen tot het doen van
oplichting
inds wanneer is de wet ‘oneerlijke handelspraktijken’ van toepassing
Deze wet is sinds 15 oktober 2008 geldig.
Tenminste als u bedoelt de wetgeving om
oneerlijke zaken bij promotie, verkoop
en levering van producten en diensten
tegen te gaan. Het is overigens vaak heel
moeilijk aan te tonen dat u opgelicht’ bent
of dat men dat poogt te doen.
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Als weesjongen bij de Broeders van Maastricht aan het Westeinde

Straf an een ind
levenslang bi bli ven

Deze klassenfoto is van heel lang geleden en wel van september 1936. Er werd op
die dag een nieuwe school in gebruik genomen: de hristinus Handels M lo, gevestigd aan het Westeinde, ik meen op nummer 1 , tegenover de ingang van het
ziekenhuis oannes de Deo. e moest voor de school door een onmogelijk poortje,
maar je kwam dan toch terecht in een gebouw met veel klaslokalen en daarvoor
een grote speelplaats.

De leraren waren allemaal Broeders
van Maastricht, zij waren gehuisvest
aan het Westeinde.
Ik kwam terecht op die school en
was een van de leerlingen. Het was
maar een klein stukje lopen vanaf de
Warmoezierstraat, waar ik met veel
andere weesjongens woonde.
Het was een voorrecht om in die

nieuwe school les te krijgen, vond
ik. Andere weesjongens zaten op de
Mulo aan de Tenierstraat, een van de
zijstraten van de Hobbemastraat. En
waarom dat was, ik weet het nog niet.
De broeder op de foto kan ik me heel
goed herinneren. En ook zijn naam
zal ik niet gauw vergeten. Het was
Broeder Eufrasius. Ik moest in het
begin van het schooljaar een boek aan
hem overhandigen. Faliekant verkeerd
deed ik dat, want ik gaf het boek aan
die broeder met mijn linkerhand. Wist
ik veel en ik dacht er ook niet bij na.
Hij foeterde me behoorlijk uit.
Ik moest het boek verschillende
keren aan hem geven en dan met mijn
rechterhand. Daardoor zal ik hem
nooit meer vergeten, en ik wist in het
vervolg ook heel goed wat links en
rechts was.

tio, die geen les
gaf, maar directeur
- kzel , Kees van everen,
was. Wat natuurlijk
zit helemaal links onder. De
broeder midden op de oto
goed herinneren, dat was E
kan ik mij nog
rasi s. ie herkent zi hze
heel nieuw was in
l o anderen nog k hoor
het graag die tijd, was dat
we voor elk vak een andere broeder
daarop drie gevangenen, aan elkaar
hadden.
geketend met ijzeren kettingen en aan
stukje en voor dat ik had aangebeld,
De namen van de jongens in mijn klas
hun voeten van die ijzeren ballen. Een
ging de deur al open en stond daar
weet ik niet meer allemaal. In ieder
van die gevangenen had ook van dat
Broeder Overste. Hij wist er al
geval kan ik mij er eentje nog goed
kortgeknipte haar en iemand had dat
alles van, via de telefoon. De straf
herinneren, dat was errit onradi.
weinige haar rood ingekleurd. Natuurbleef niet uit en ik moest met mijn
Die liep na schooltijd altijd een stukje
lijk moest dat Broeder Engelbertus
boekentas op de eerste etage in een
met me mee tot aan een bakkerswinvoorstellen. Dat plaatje ging de klas
kamertje gaan zitten, voorlopig om
kel tegenover de Warmoezierstraat.
rond, waarbij behoorlijk commentaar
een Engelse les te gaan leren. BedHij had, denk ik, medelijden met mij
werd gegeven en gelachen. Ook ik
tijd. Met de andere jongens gewoon
omdat ik een weesjongen was. Ik
kreeg dat plaatje overhandigd en
naar de slaapzaal en de volgende
kreeg dikwijls een puddingstukje van
moest er stilletjes maar hartelijk om
morgen weer naar dat kamertje. De
hem. Hij kocht dat in die bakkerslachen. Broeder Engelbertus kwam
tweede dag ging ik naar beneden,
winkel. Ik weet ook nog een naam
als een hazewind naar mij toegesneld.
omdat ik naar het toilet moest. Ik zag
Frijters, Koos van zijn voornaam,
Ik moest van hem naar de directeur
de zaalbroeder in de zaal met een
meen ik. Hij was keeper op de voetmet dat plaatje en daar uitleg geven.
boender aan het werk. Ik ging even
balvereniging Wilhelmus.
Dat vond ik niet zo prettig, want er
kijken en vroeg of ik kon helpen.
ort geknipt
Met Broeder Engelbertus heb ik het
zou wis en zeker straf op volgen.
Dat was goed voor eventjes. Toen
Verder maakten wij ook kennis met
nog eens aan de stok gehad. Hij had
kwam Broeder Overste de zaal in en
verschillende andere broeders. Broevan dat kortgeknipte haar en was
an school gestuurd
vroeg wat ik daar aan het doen was.
- evelbeeld op een hoek van de s hool, van
der Herman Jozef, die Nederlands
nogal kleurrijk. Zijn bijnaam was
Het pakte zelfs nog erger uit: ik
Hij zei: “Ik weet het goedgemaakt,
een broeder die een kind onder zijn hoede
gaf Broeder Engelbertus, voor Enbij
ons
“Rooie
Toon”.
Onder
de
Enwerd
van
school
gestuurd.
Naar
de
pak je schooltas en ga weer naar
hee t. issant detail: het s hooltasje aan de
gels en bijvoorbeeld Broeder aurengelse les ging er een plaatje rond met
Warmoezierstraat was maar een klein
school. Maar maak je excuus aan
linkerhand van het kind, niet re hts Broeder Engelbertus en dan zul je als
het goed is weer gewoon op school
mogen blijven.”
Als de pater z’n geslacht liet zien, dan rustte daar weinig zegen op
Ook nu werd de telefoon gebruikt,
om te melden dat ik onderweg was.
Zo snel had ik nog nooit naar school
gelopen en mijn hart bonsde al in
Een paar dagen van school gestuurd zijn is nog daaraan toe.
mijn keel nog voor ik aankwam.
De afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat er wel
Broeder aurentio deed open toen ik
meer onder de pij heeft gestoken binnen de R kerk, dan het
aanbelde. Hij was al ge nformeerd
schools akkefietje dat op deze pagina hierboven mooi is been zei dat ik doorkon naar de klas.
schreven. Het begon met affaires uit het buitenland die in de
Met een vuurrood hoofd, nog erger
publiciteit kwamen, maar ederland bleek niet verschoond.
dan het hoofd van Broeder Engelelibaat of niet in praktijk , ook hier bleken paters seksuele
bertus, kwam ik in de klas en wilde
handtastelijkheden, aanrandingen en pure verkrachtingen op
op mijn plaats gaan zitten. Maar ik
hun conto te hebben.
moest eerst voor de klas gaan staan
en openlijk mijn excuus aan Broeder
Oud-burgemeester van Den Haag
e.d. werden onderworpen.
Engelbertus maken. Ik weet niet
Wim Deetman ( DA) leidde de
Het onderzoek naar de misstanden
precies meer wat ik heb gestameld,
afgelopen jaren een door de RK kerk
heeft een vervolg gekregen (dat nog
maar het resultaat was in elk geval
zelf ingestelde om het misbruik (na
steeds loopt). Ook misbruik van meisdat ik daarna weer op mijn plaats
1945) te onderzoeken. De eerste zaak
jes (door nonnen en broeders) blijkt te
mocht gaan zitten om de Engelse les
die de aandacht trok was het misbruik
zijn voorkomen.
te volgen.
binnen het juvenaat Don Rua door de
Wat een geschiedenis was dat. Ik
Salesianen van Don Bosco. Deze en
www.klokk.nl
vraag mij af of er nog jongens’ van
- H po risie t.o.v. seks bij geestelijken wordt al sinds de middelee wen bekritiseerd. aak h morandere gevallen leidden tot een breder
Veel slachtoffers’ van weleer zetten
toen zijn die zichzelf of klasgenoten
vol tro wens komt het aan de orde in de ver lmingen it de jaren ‘ 0 door aolo asolini van de
onderzoek.
trouwens hun vraagtekens bij de
op de foto herkennen en nog wat weanterb rr ales van ha er (1
1 00) en de De amerone van o a io (1 1 - 1 ). Ruim 2.000 meldingen van Nederlanonderzoeken die de RK kerk zelf
ten te vertellen over school. Ik hoor
ders die beweren dat zij slachtoffer
onderhoudt, zoals die van Deetman.
ternet te vinden onder www.klokk.nl
lotgenoten in contact te komen, en
het wel, hoop ik.
of ooggetuige zijn meldden zich bij
Zij denken dat er veel onder het altaar
Een bezoek aan die website levert
om de mogelijkheden van schadever. . van Beveren
Wim Deetman c.s. om hun verhaal te
verborgen blijft. Daarom hebben
verder alle informatie die nodig is om
goeding’ te onderzoeken.
bever.gc@casema.nl
doen over onverkwikkelijke seksuele
misbruikte kerkgangers van destijds
nader te worden ge nformeerd, misredactie@deoud-hagenaar
handelingen waaraan zij door paters
de Stichting K OKK opgericht, op inbruik van destijds aan te melden, met

isbr i minder arigen in de R

er
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roeger was he s niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop ter gkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. at overblij t zijn de spaarzame momenten van gel k. En nat rlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie ‘Wil je met me lopen ’
met

roeger ‘liep’ je met iemand. f je ‘ging’ ermee. Daar kon je dan van alles onder verstaan. an een
oppervlakkige relatie tot een diepgaande liefdesverhouding. Maar eerst moest je het durven vragen.

li s asgeld

Toen mijn kleinzoon zeven jaar was
vroeg hij me het hemd van het lijf.
Alles wilde hij weten. Wat je moest
doen om veel geld te verdienen,
bijvoorbeeld. Of waarom je dood
ging. En hoe lang een hinees was.
Nu is hij twaalf. En dan moet je voor
de wijsheid van heden niet meer bij
opa zijn. Maar ik herinner het me
nog goed. Vijf jaar geleden. We zaten
samen in het bad. En probeerden
proefondervindelijk vast te stellen
hoelang het duurde voordat er meer
water n st het bad lag dan erin.
Ineens hield mijn kleinzoon op met
spetteren en zei: Opa. Ik ben verliefd op indy. Dat is een meisje uit
mijn klas. Maar nou weet ik niet hoe
ik dat aan haar moet vertellen. Weet
j j dat soms?’

Daar was ik even stil van. En verviel
in gepeins. Ik dacht aan Inge. Een
meisje met lang, blond haar in prachtige vlechten. Zestig jaar geleden. Ze
zat bij me in de klas op de Montessorischool aan de Haagse Abeelstraat.
Ik was verliefd op Inge. Maar ik wist
niet hoe ik haar dat moest vertellen.
Ik had geen idee. En zoiets vroeg je
ook niet zomaar even aan je vriendjes. Want die hadden natuurlijk ook
geen idee. Of aan je vader of je moeder. Hoewel die dat op een goeie dag
toch wel aan elkaar verteld moesten
hebben. En omdat ik ook nooit met
mijn opa’s in het bad zat, zou ik de
zaak zelf moeten klaren.

liep, nam ik mij voor,
dat ik diezelfde dag
nog tegen Inge zou
zeggen dat ik met
haar wilde lopen.
Maar nooit kwam
het er van. Want
steeds werd ik
gehinderd door
de gedachte, dat
ik het misschien
toch nog nèt
even iets anders
moest zeggen.
En de volgende
dag ging het
dan weer net
zo. Nooit heb ik Inge dus mijn liefde
verklaart. En nu begrijpt u misschien
waarom ik in gepeins verviel toen
mijn kleinzoon me in het bad overviel met die vraag.
Teneinde niet al te zeer in te grijpen
in het toekomstige verschiet,
maakte ik hem deelachtig van mijn
eigen ervaringen op het gebied van
liefdesaanzoeken. Ik vertelde hem
over Inge. En hoe ik zelf nooit had
gedurfd haar op de hoogte te brengen
van mijn gevoelens jegens haar.
Dat deed ik, opdat hij zich niet zo

een rood hoofd
Dus liep ik iedere dag op weg naar
school te piekeren over de meest
geschikte liefdesverklaring. Niks
geen gestotter. En vooral geen rood
hoofd. Inge’, zou ik achteloos en
zelfs een beetje onverschillig tegen
haar zeggen als ze even alleen op het
schoolplein liep. Inge, wil je met mij
lopen?’. Want zo heette dat toen. Je
liep, of je ging met iemand. En iedere
keer als ik onderweg naar school
over de brug bij de Valkenboskade

S do

eer mee

eenzaam
zou voelen
met zijn probleem. Want
gedeelde
smart is nog
altijd halve
smart.

woord natuurlijk wèl geweten.
Maar misschien was het anders
gegaan. En hadden Inge en ik vreselijke ruzie gekregen en waren we
later gescheiden zonder kinderen te
krijgen. En dan had jij hier nooit in
het bad gezeten om al die dingen te
vragen aan opa.’
Dat was dus vijf jaar geleden. Met
grote ogen had mijn kleinzoon
mijn verhaal aangehoord. Daarna
hadden we het badwater naast het
bad opgedweild. Want dat moet
altijd van mevrouw Pasgeld. O ja.
Mevrouw Pasgeld. Dat is ook zoiets.
Die hadden mijn kleinzoon en ik ook
nooit gekend als Inge en ik voortaan
verder samen door het leven waren
gegaan. Waaruit maar weer blijkt, dat
het soms geen kwaad kan om niet uit
je woorden te kunnen komen als je je
liefde aan iemand wilt verklaren.
Mijn kleinzoon is nu twaalf. aatst
vroeg ik hem of hij nog wel eens
aan indy dacht. Een beetje lacherig
deed hij voorkomen alsof hij niet
eens meer wist wie indy was.
Met wie liep u vroeger eigenlijk?
Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

rote ogen
En weet je wat
het is’ besloot
ik. Stel je voor,
dat het me wèl
was gelukt om
Inge te vertellen,
dat ik met haar
wilde
lopen. En dat
Inge ook met mij had willen lopen.
Dan waren Inge en ik misschien nu
wel getrouwd. En dan hadden we
kinderen. Dat waren dan natuurlijk
hele andere kinderen dan die opa en
oma nu hebben. En die kinderen hadden dan ook weer andere kinderen
gekregen. En dan had er dus ineens
een heel ander kind bij mij in het bad
gezeten. En die had dan gevraagd
had hoe hij aan een meisje in de klas
moesten vertellen dat ie verliefd op
haar was. En dan had opa het ant-

in

og steeds vakantietijd. Er kwamen weer zo’n 100 oplossingen meer binnen dan meestal. Het zonnetje liet
het trouwens vaak lelijk afweten de afgelopen twee weken, maar u niet. ok dit keer weer vier opgaves, van
een wat pittiger niveau. zit toch maar binnen 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 2’ in B een 3’ in
een 4’ en in D een 9’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld
luidt: 2-3-4-9.

Mw. A. leman, te Maassluis
Ton Tillekens, te Rijswijk
J. . van der Ent, te Den Haag
Hans ever, te Den Haag
Jan okker, te Den Haag

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 15 van 24 juli
presenteerden we vier Sudoku’s, waarvoor u tot en met woensdag 1 augustus
de tijd kreeg. De complete reeks die
werd gezocht luidde: 1- -1-2. We trok-

Sudoku A

Sudoku B

8 1

3
6

5
4 3

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

5

2
1 3

Eerst apels zien ..
Dit keer worden er onder de goede
inzenders 5 exemplaren verloot van
arper Postmaa’s mooie documentaireboek Eerst Napels zien . Vergeet
bij de inzending van de oplossing niet
uw postadres te vermelden! We moeten
uw oplossing van de nieuwe puzzel,
de vier Sudoku’s, binnen hebben op
uiterlijk:
Woensdag 1 augustus

Sudoku

7 2

2
7
4

ken vijf prijswinnaars. Zij krijgen de
dubbel- D Hurken in de Berm’ van
Sjaak Bral toegestuurd.

5

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

Sudoku D

4

3 2 6

3

7

5

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

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku nr. 16
Postbus 26046
2502 A Den Haag

8
4

6
1 3

4 3
9
5

5

9 8
5 2
6

8
2

7
1 9

7
1 2
4

5

7

2
1
7 3 1 5
4
8
7
2 3
5
1
2
8 5
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HÉÉL VEEL
HOUT!

Winkels Kringloop Holland

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

Gewoon
goed geregeld

Strandpaviljoen

Boonoonoonoos
et strandpaviljoen waar je zult
genieten van de zon, heerlijk kunt
lunchen en uitmuntend kunt dineren!

zand liet
tandprothetische praktijk

De specialist voor uw kunstgebit en
frame prothese!

Ook voor
• Reparatie
• Vernieuwing

Uw uitvaart goed geregeld
mét € 210,- uitvaartkorting!

• Aanpassing
met vergoeding via de zorgverzekeraar
*Bezoek aan huis mogelijk*

De Volharding helpt om uw uitvaart goed en duidelijk te regelen. Met het gratis lidmaatschap bent
u onder andere verzekerd van € 210 uitvaartkorting en gratis advies van onze uitvaartprofessionals.
Bovendien zit u helemaal nergens aan vast!

Strandweg Scheveningen
Tel: 070-3524848
E-mail: info@boonoonoonoos.nl

Goed bereikbaar met openbaar vervoer

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:

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

ZOMER ENCORE
VOORSTELLINGEN

Iedere zondag een encore
voorstelling bij Pathé Buitenhof

LIVE GEREGISTREERD
NIET LIVE UITGEZONDEN

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

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon vast en/of mobiel:
E-mailadres:
Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210 uitvaartkorting gestort. Tevens ontvang ik gratis
het boek “Napels zien...”
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

OPERA

www.pathe.nl/buitenhof
26 4
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Overnachten
in stijl...

E I

ruiming

Even gezellig er tussen uit om eens lekker
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lekker tot rust te komen in het mooiste stukje
van Nederland.

Col erts afgepri sd
omer assen afgepri sd

Zomerse midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) -

kom snel naar de inkel

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

voor nog veel meer aan iedingen

w w w.deoudebrouwerij.nl

Almeloplein 7, 533 A Den aag
tel. 070 3080080
a. van 3:00 t m 7:30, di. t m vr. :00 t m 7:30
za.van :00 tot 7:00

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

deoud-hagenaar.nl
ijn naam is irei e an
kenb r
Ik ben massagetherapeute gespecialiseerd in:
oetrefle ologie
Ontspanningsmassage
otstone massage
Autisme massage
eppie massage

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

hiatsu
indweefselmassage
Aromatherapie
ichaamsrefle ologie

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

Literaire
salons

resiastraat
2 5
oe ijk

obie
e e oon

in Den Haag

52 5
23



massa epraktijkt e a e n






salonredactie.net

Een rustgevende
gedachte…

Met onze WASPAS

Centrum Nalatenschappen heeft zich gespecialiseerd in het afwikkelen van
nalatenschappen. Wij beschikken over de deskundigheid om de diverse zaken rond een
overlijden zorgvuldig te regelen. Daarbij staan kostenbewustheid en integriteit hoog in het
vaandel. Bovendien zijn wij lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs.
Wilt u vrijblijvend en kosteloos meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 073-6101040 of stuur onderstaande bon
naar ons toe. Kijk ook eens op www.wijzernalaten.nl.

JA, ik wil meer informatie over het executeurschap
van Centrum Nalatenschappen.
m/v

Stuur de bon in een portvrije envelop naar
Centrum Nalatenschappen
Antwoordnummer 10.094, 5200 VB ‘s-Hertogenbosch

Boonoonoonoos

spaart u voor
gratis wasbeurten en
profiteert u van extra
aanbiedingen!
Haal de
de pas
pas in
Haal
in onze
onze wasstraat!
wasstraat!
Car Wash Scheveningen

www.carwashscheveningen.nl
Zwolsestraat 424, 2587 VK Scheveningen
www.carwashscheveningen.nl

Gebr s van

Strandweg Scheveningen
Tel: 070-3524848
E-mail: info@boonoonoonoos.nl

Goed bereikbaar met openbaar vervoer

der De l Be

PC & Plaats
Telefoon

Strandpaviljoen

et strandpaviljoen waar je zult
genieten van de zon, heerlijk kunt
lunchen en uitmuntend kunt dineren!

De afhandeling van uw nalatenschap is een
zware taak voor uw nabestaanden.
U kunt hen ontlasten door te kiezen voor een executeur.

Adres

www.hotelhetlandhuis.nl
familie Oolderink 0541-512496
512496

Brunche in de e entenka er
ta e in ulchri
an
it nodi t u uit
Borderkitchen• Branoul • Bibliotheek • et cetera

Stilstaan bij ons afscheid is voor velen een taboe. Toch is het goed om er over na te denken.
Uw overlijden heeft namelijk veel gevolgen. Vaak vinden nabestaanden het afwikkelen van een
nalatenschap een zware taak, om praktische en emotionele redenen. U kunt hen ontlasten door
een executeur te benoemen; iemand die uw nalatenschap namens uw nabestaanden afwikkelt
en hen uit de wind houdt.

Naam

geheel verzorgde vakantieweek
voor 55 incl. halen en brengen, div.
bus tochten, boottocht, huifkartocht,
5 verzorgde avonden met o.m.
folklore, operette, dans en muziek
sfeer, service en gezelligheid
prima keuken, ook voor diëten,
bosrijke omgeving, nabij centrum.
prijs 2012: vanaf € 495,00 p.p
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‘Het is hier plezierig wonen’
‘Ik vind het plezierig wonen hier’, zegt Inez Stapper (66). Ze woont
inmiddels ruim acht jaar in de Nieuwe Haven. Het wooncomplex,
gevestigd in de Nieuwe Havendwarsstraat in de Rivierenbuurt, telt
54 woningen. In de meeste (tweekamer)appartementen wonen
alleenstaanden.
Een deel van de woningen grenst aan de binnentuin, een ander deel
ligt aan de straatkant. Inez woont in een appartement aan de straatzijde. ‘Ik vind de levendigheid van de straat wel prettig. Anderen kiezen
juist voor de wat rustiger ligging aan de binnentuin, die alleen voor
bewoners toegankelijk is.’
Inez somt een aantal pluspunten op van het wonen in de Nieuwe
Haven: ‘Het is een ruime woning. De keuken en de badkamer hebben
een prettig formaat en de woning heeft een goede bergruimte. Bovendien is de huurprijs redelijk.’
VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND
De locatie is ook een belangrijk voordeel van de Nieuwe Haven volgens
Inez. ‘Alle belangrijke voorzieningen zijn op loopafstand te vinden.
Denk bijvoorbeeld aan het Spui met zijn muziekzaal, het Danstheater
en de bibliotheek. Maar ook winkels, gezondheidscentrum en openbaar vervoer zijn heel dichtbij.’
De Nieuwe Haven huisvest mensen van diverse nationaliteiten en uit
verschillende inkomensgroepen, zoals ook voor de buurt geldt. ‘Ook
dat maakt het wonen hier aantrekkelijk’, vindt Inez.
In de Nieuwe Haven is 18 uur per week een huismeester aanwezig. Hij
controleert onder meer de schoonmaak. Maar hij is ook aanspreekpunt van Haag Wonen voor de bewoners. Zij kunnen bij hem terecht
met allerlei vragen die met wonen te maken hebben.

De authentiek Haagse Rivierenbuurt ligt in de luwte van het
bruisende centrum. De buurt is een oase van rust, met de gezellige
drukte van het stadsleven om de hoek. Het is een oude volksbuurt.
Met smalle straten, enkele statige grachten en sfeervolle panden.
De Rivierenbuurt is volop in ontwikkeling. De gemeente Den
Haag werkt daarbij samen met diverse partijen, waaronder Haag
Wonen. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe, mooie woningen
verrezen. En de komende tijd worden nog meer nieuwe huizen

STOOKKOSTEN
Bewoners van de Nieuwe Haven hebben zelf controle over hun stookkosten. Inez: ‘Dat vind ik belangrijk. Er was vroeger blokverwarming,
maar nu wordt individueel gemeten. Dat is één van de zaken waar de
bewonerscommissie van dit complex zich sterk voor heeft gemaakt.
We deden dat vanzelfsprekend in samenspraak met alle bewoners’,
aldus Inez. Zij is voorzitter van de actieve bewonerscommissie, die ook
graag wil dat Haag Wonen de entreeruimte aantrekkelijker maakt en
buitenvensterbanken en binnendeuren laat verven. ‘Je krijgt dan pas
echt een goede indruk van het wonen in dit complex.

Wilt u ook graag in de Nieuwe Haven (Nieuwe Havendwarsstraat 52 t/m 158) wonen en bent u 65 jaar of ouder?
Neem dan contact op met Rina Eckhardt, medewerker
Klantbeheer van team Centrum Oost van Haag Wonen,
(070) 388 03 88. Er is momenteel een aantal tweekamerappartementen en een driekamerappartement in
de sociale huursector te huur. De oppervlaktes van de
tweekamerappartementen variëren van 48 tot 60 m2.
Het driekamerappartement heeft een oppervlakte van
70 m2. Alle woningen hebben een eigen berging.
De netto huur varieert van circa € 350,00 tot € 420,00
per maand. De servicekosten bedragen circa € 180,00
per maand (inclusief stookkosten en water). Voor alle
appartementen is het mogelijk om een huurtoeslag te
ontvangen.

gebouwd. Ook zijn er initiatieven genomen voor voorzieningen
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Allerlei andere belangrijke voorzieningen zijn dichtbij te vinden. Zo liggen het Centraal
Station en Hollands Spoor op een steenworp afstand. Met de auto
bent u ook in een mum van tijd buiten de stad.
De Rivierenbuurt heeft haar oorspronkelijke karakter behouden,
maar heeft ook een duidelijk eigentijds gezicht gekregen. Het is
voor jong en oud een ﬁjne buurt om in te wonen.
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2de serie van Erik de Boer over onderwijs geven in Rijswijk in de vorige eeuw deel 2

ee i fers ri gen llie
eent e voor e er en eent e voor e
De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kenmerkten zich door een hevig zoeken naar vrijheid
op allerlei gebied. ok in het onderwijs. Ik kan niet nalaten daar twee saillante voorbeelden van te
geven. Ze speelden zich beide af in de eerste jaren van de Rijswijkse penbare Scholengemeenschap R S , eind jaren zestig dus. Het eerste voorbeeld betrof een e periment van mijzelf.

De allereerste les van het schoolseizoen
in de brugklas is altijd een gevoelig
moment. Zowel voor de leerlingen
als voor de docent. Voor de leerlingen
vanwege de onwennigheid. En voor
de docent omdat die ook wel weet, dat
zijn allereerste stappen en handelingen
in dat lesuur met argusogen worden
bekeken en beoordeeld. En dus
als zodanig bepalend zijn voor de
gemiddelde orde die er ook de rest van
het schooljaar in zijn klas zal heersen.
Jongens’, zei ik daarom. (Inmiddels
volgden ook de meisjes in plaats
van de nuttige handwerken de lessen
creatieve handvaardigheid. Maar
vanwege de heisa met al die materialen
en gereedschappen was dat nog steeds
in halve klassen). Jongens, als jullie
hier straks aan het werk gaan, gaan
jullie mooie dingen maken. Die dingen
worden door mij beoordeeld als ze
klaar zijn. Je krijgt dan twee cijfers.
Een voor je werkstuk en een voor
zoals je eruit ziet. Je uiterlijk dus.
Het gemiddelde noteer ik dan in mijn
agenda’. Volstrekte onzin natuurlijk.
Maar het was bedoeld om de kritische
zin te ontwikkelen. In die tijd waren er
zeven brugklassen op de ROS, 101 tot
en met 10 genaamd.
ier namen het niet
Vier brugklassen trapten er niet in.
Ze namen het gewoon niet. En na een
fikse discussie zei ik, dat ze daar gelijk

- erkst k van een leerling. Flower power.
ro w met een soort steng n die bloemen
s hiet. -

in hadden. In drie brugklassen echter
werd mijn voorstel met angst en beven
en zonder tegenspraak aangehoord.
Een wat kleiner uitgevallen jongeman,
ik meen dat hij René van den Borden
heette, stak zijn vinger op en zei:
Maar meneer, ik kan er toch niks
aan doen dat ik zo klein ben?’ Nee’,
antwoordde ik. Daar kan je inderdaad
niks aan doen. Maar je kan natuurlijk
wel wat harder aan je werkstuk werken,
zodat je gemiddelde toch nog goed
uitkomt’. Dat pikte René. De rest van
de klas ook. En zo kon het gebeuren,
dat er na een paar weken een meisje
schoorvoetend naar mijn bureautje
kwam om te vertellen dat ze een
asbakje had gemaakt dat nu klaar was.
aat maar eens kijken’, zei ik. Ja,
mooie, goed afgewogen kleuren in
het glazuur. Het had nog iets strakker
rond gekund maar verder prima hoor.
En acht-en-een-half. En nu jijzelf. Doe
maar eens een paar stappen achteruit
dan kan ik je beter zien. Draai maar
eens rond. heb je je tanden vanochtend
gepoetst? Hygiene hoort er ook bij,
hoor. Nou. Dat gaat ook wel. Ik zou
zeggen een zeven-en-een-half. Dat
maakt dan samen gemiddeld een acht’.
En dat noteerde ik dan omstandig in
mijn lerarenagenda. De klas volgde de
ontwikkelingen op de voet. Maar geen
enkel protest.
Dat ging zo een paar maanden goed
totdat ik ’s avonds thuis gebeld werd
door de vader van Rene van den
Borden. Meneer de Boer, ik wil niet
vervelend doen hoor, maar ik hoor
nu toch zo’n raar verhaal van mijn
zoon. zou cijfers geven voor het
uiterlijk van de leerlingen? Hoe zit
dat nou precies?’ Ik vertelde hem dat
dat inderdaad het geval was, maar dat
dat een onderdeel vormde van mijn
pogingen de leerlingen enige kritische
zin bij te brengen en niet alles wat
de docent decreteert maar voor zoete
koek te nemen. Vader Van den Borden
moest er erg om lachen en wenste mij
succes met het verdere verloop van het
experiment. Het was immers nog in de
tijd, dat ouders wel wat anders te doen
hadden dan om het minste of geringste
naar school te komen om hun gram te
halen. Sterker nog, het was de tijd dat
je thuis ook nog eens straf kreeg als je
op school straf had gehad. Het waren,
kortom, andere tijden.
Niet lang na dat telefoontje verzocht
ik de klas om nu eens een uurtje niet
aan de werkstukjes verder te gaan maar

eens ernstig met mij van gedachten te
wisselen.
Hoe vinden jullie dat eigenlijk, dat
jullie een cijfer krijgen voor hoe je eruit
ziet?’, vroeg ik. Belachelijk’, Idioot’,
klonk het hier en daar voorzichtig en
anoniem. Maar waarom zeggen jullie
dat dan niet?’ Dat durven wij niet’,
zei het meisje van dat asbakje. Nou,
dan wordt het hoog tijd dat jullie dat
wel eens gaan durven’, sprak ik. En dat
heb ik geweten. Zelfs de meest zinnige
voorstellen van mijn kant werden
voortaan zorgvuldig bestudeerd en
afgewogen en niet zelden met algemene
stemmen verworpen. En zo hoort het
natuurlijk ook in het onderwijs. Als de
leerlingen er niet zelf achter kunnen
staan, is de motivatie, en dus ook het
resultaat, ver te zoeken.
uid pro uo
Een andere vorm van experimenteerzucht betrof dat van de leerlingen
zelf. Er waren, ook op de bedaagde,
Rijswijkse ROS, leerlingen die wel
eens een stickie’ rookten. Dat was een
nieuw fenomeen waar de leraren wel
eens wat over gelezen hadden, en zich
ook wel eens over opwonden vanwege
de vermeende desastreuze gevolgen,
maar waarover verder toch iedere
praktische kennis ontbrak.
Nu was het zo, dat in die tijd het
roken van gewone sigaretten vrij
gebruikelijk was onder de vooral wat
oudere leerlingen. Sterker nog. In
de pauze, als de leerlingen bij slecht
weer hun boterhammetje bij wijze van
uitzondering in de aula (de toenmalige
Kleine Schouwburg’) opaten, mochten
ze gewoon roken. Niet in de lokalen
natuurlijk. Dat was voorbehouden
aan de docenten. We kunnen het ons
na een halve eeuw nauwelijks meer
voorstellen.
De geur van een stickie’ was toen
ook al vrij specifiek maar nauwelijks
bekend. En al zeker niet bij de
eerbiedwaardige docentenpopulatie
van de ROS. Zodat, u begrijpt het
al, sommige leerlingen in de aula, in
plaats van een gewone sigaret, een
stickie opstaken. Ontdekking zou
weliswaar vreselijke represailles met
zich meebrengen, maar de spanning,
het gebrek aan jurisprudentie en de
geringe pakkans maakten het de moeite
waard af en toe eens te experimenteren
met een joint in de aula onder het
toeziend oog van de docenten die
immers toch slechts met theoretische

- roeps oto bij een re nie in 199 van het personeel van de h r hill lo avo. p de oto
staande op de a hterste rij, vierde van re hts: ikzel . p de a hterste rij, tweede van re hts.
Dire te r De aan. p de grond zittend, helemaal re hts, i o de root. -

kennis omtrent cannabis belast waren.
Maar ik niet. Om redenen die het
bestek en de bedoelingen van dit artikel
ver te buiten gaan, kende ik de geur
van hasj en marihuana wel degelijk
vanuit de praktijk. Af en toe sprak ik de
experimenterende jeugd in de aula dan
ook aan met een zekere kennersblik,
vergezeld van een soort onuitgesproken
vertrouwelijkheid die deed vermoeden
dat ik niet stond te springen mijn
ontdekking in de rectorskamer aan de
grote klok te hangen. Zo-o, die ruikt
lekker’, was meestal voldoende. Het
hoeft geen betoog dat de geschrokken
rokers (maar geen onruststokers) daarna
altijd direct voor me klaar stonden als
ik hen vroeg iets te doen. uid pro uo.
Om met de gymnasiasten te spreken.
Voor wat hoort wat, voor de havisten en

de mavoklanten. Zo werd op school
ook vroeger al veel geleerd. Maar
niet altijd wat in het leerplan stond.
Waterpijp
Over roken gesproken. Ik merkte
zojuist al op, dat de leerlingen bij
bijzondere gelegenheden gewoon
mochten roken in de aula. Maar niet
in de lokalen. Ooit maakte ik één
uitzondering op die regel. Ik vertelde
hiervoor al, dat de leerlingen graag
functionele dingen maakten. Vazen.
Asbakken. Schaakborden. ederen
ceintuurs, enzovoort. Als het even kon
probeerden we de werkstukken dan
ook uit als ze klaar waren alvorens ze
beoordeeld werden. Zo werd een vaas
met water gevuld om te zien of-ie niet
lekte. Een pasgemaakt schaakbord

- Roken op s hool was nog normaal, do enten ‘mo hten’ het zel s in de klas. -

