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Als Engelandvaarder in vredestijd mee met Beb en Kees van Doornum

Internationale Jeugduitwisseling in ‘51
Op mijn 17de was ik lid
van de Internationale
Jeugduitwisselingsclub in Den Haag. We
maakten in 1951 een
reis naar Engeland. De
leidster en haar man
heten Bep en Kees van
Doornum. Wij mochten ze bij de voornaam
noemen. In die tijd
was dat heel bijzonder.
In 1984 kreeg Bep de
Haagse Stadspenning,
uitgereikt door locoburgemeester Ans van
den Berg, voor haar
verdiensten op het gebied van de internationale jeugduitwiseling.
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•Julius
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merknamen
- Tijdens het diner op 18 juli 1951. Ik zit links zo’n beetje in het midden, met een haarband om en m’n brilletje op. Namen van anderen die ik mij nog
herinner: Jet Fahner, Frans Blaauw, Theo Wetzelaar, Mimi In Den Berken, Joke Buddingh, Puck Goudswaard, Dini en Els.-

Ik zat in 1951 op de MMS (Dalton HBS
voor meisjes) aan de Stadhouderslaan. En
in ons schoolkrantje (om precies te zijn, in
het octobernummer van de 5de jaargang)
heb ik toen het volgende artikel over die
reis geschreven.

we bij onze toekomstige 14-daagse familieleden onder gebracht. Daar in S. om 11 uur
’s avonds alle lichten reeds gedoofd zijn,
kunnen jullie wel nagaan wat voor indruk
het om 3 uur in de nacht op ons maakte. Ik
neem mijn petje af voor die chauffeur.”

Uit de schoolkrant

Churchill’s rug

“Midden in jullie huiswerk en repetities
wil ik even storen om wat over Engeland
te vertellen, waar ik deze zomer veertien
dagen heb deelgenomen aan de Internationale Youth Rally te Southampton, welke
gemeente ieder jaar 23 jongelui uit verschillende landen uitnodigt , met het doel de
vrede tussen die landen te bevorderen. Dit
jaar waren Frankrijk, België, Denemarken,
Noorwegen en Nederland de gelukkigen.
We zouden in een Engels gezin met een
jongen of meisje van onze eigen leeftijd
worden ondergebracht, die dan op hun beurt
weer 14 dagen in de landen van hun gasten
zouden doorbrengen.
De 14e juli was de dag dat we ‘scheep
zouden gaan.’ Onder gewapper en geween,
het eerste door pa’s die blij waren dat hun
lastige puberende dochters ophoepelde, het
tweede door ma’s van papknulletjes, verliet
onze groep het Hollands Spoor. De reis
begon pas echt toen de boot uit Hoek van
Holland vertrok.”

De familie van mij was nog op met een
grote kip, een knots van een taart met ‘Welcome Holland’ er op en een volle kop thee,
waar meer melk dan thee in zat. Op al deze
hartelijkheid kon ik toch niet zeggen dat ik
alleen maar naar bed verlangde. Toen ik de
volgende ochtend beneden kwam, moest ik
me door een walm van gebakken spek heen
worstelen, en dan te bedenken dat die walm
er ter ere van mij hing. 14 dagen lang heb
ik iedere ochtend gebakken lappen spek
met tomaten en een enorme hoeveelheid
’melkthee’ onder het opzeggen van het
ABC naar binnen gewerkt. Mijn familie
ontbeet altijd eerder, ik veronder-stelde dat
ze wel hetzelfde als ik zouden eten alleen
zonder het ABC. Aan het einde van de 14
dagen vertelden ze me echter dat ze al die
lekkere ontbijten speciaal voor mij hadden
klaargemaakt, zelf aten ze alleen wat brood
voor ze naar hun werk gingen!”
Diezelfde dag werd ons, om met de
verschillende lui uit andere landen kennis

- Beb van Doornum (rechts) ontving in 1984 de stadspenning. (Foto: Haagsche Courant). -

Nikker of neger
“Aan boord knoopte ik contact aan met een
joviale gezette neger of nikker -daar weet
ik nu eenmaal nooit het verschil tussen- ik
houd me echter aanbevolen voor uitleg. (*
Zie hierover nog een opmerking aan het
eind van dit artikel.) Wel weet ik dat hij erg
grappig Engels sprak. Ik ben zelf donker
met een bruine huid en ze roepen vaak naar
mij: bruine poepnikker.
“Na 6 uur varen door een kalm zeetje (ik
had zo op een storm of een flinke deining

gehoopt) kwamen we in Harwich aan. Daar
vroeg mij de douanebeambte: ‘have you
anything to declare’, waarop ik natuurlijk
antwoordde: ‘No I have not.’ I don’t
hope you intend to leave your Photo-set
in England? ‘I am not crazy’ zei ik toen.
‘Hope so’ zei ie. Een kras op mijn koffer en
ik mocht door.
Van Harwich via Londen naar Southampton
was een lange reis, waarvan ik het grootste
gedeelte geslapen heb. ’s Nachts om 3 uur
kwamen we te S. aan. Met de bus werden
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te maken een maaltijd aangeboden. But
how to start? Naast een bord met een hard
broodje lag een lepel. We zaten elkaar
vreemd aan te kijken. De Noren begonnen
het brood te kruimelen, de Denen braken
het in tweeën , de Fransen in vieren en wij
lieten het heel.
De volgende dag bezocht ik met een groep
van ongeveer 50 buitenlanders het Raadhuis, daar mochten we onze handtekeningen in een groot boek zetten. Het was een
prachtig Raadhuis, met een toren die een
schitterend uitzicht over de stad bood. Ook
bezochten we Winchester Cathedral, een
Gotische kathedraal, machtig en indrukwekkend.
Een paar dagen later was het Isle of Wight
aan de beurt. Een grijsgroene zee, steile
krijtrotsen, lichtgroene heuvels, afgewisseld
met donkergroen, gele en witte bloemen,
een strakblauwe lucht zijn mijn herinneringen aan het zo natuurschone eiland in het
uiterste zuiden van Engeland.
2 dagen ben ik ook nog in Londen geweest
dat in het kader van het Festival of Britain
stond. Daar zag ik Churchill’s rug voor de
Big Ben.”

Lees het verhaal van Bea Lewin
verder op pagina 3

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



0800 - 366 3000

Tijd voor u!

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!

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

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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O OE JES EN B IE EN
an Hoogstratenschool
Dit jaar wordt voor de 4de keer
de re nie georganiseerd voor de
6de klas van de Lagere School van
de Van Hoogstratenschool uit het
Haagsche Bezuidenhout. Dit jaar zijn
16 oud-leerlingen (allemaal 0 jaar
oud!) aanwezig van de 6de klasse
uit het schooljaar 1953 1954. De
ontvangst en lunch zijn op dinsdag
11 september op een zeer bijzondere
plek in het Haagse Bezuidenhout
(waar onze school stond), te weten
de Nieuwe Veenmolen, gelegen aan
de I sclubweg op de grens van het
Bezuidenhout en Mariahoeve. Na de
lunch (rond 14.00 uur) vertrekken we
naar Scheveningen om met het gezelschap de Vuurtoren te beklimmen en
daarna een wandeling te maken door
Oud-Scheveningen o.l.v. van een gids.
Na de rondwandeling (rond 1 .30
uur) gaan we de dag evalueren in de
Strandtent Blue Lagoon ter hoogte
van het Paviljoen Von Wiedt.

Ruud Visser

o re hter
L addin veen

rvisser

is.nl

olo on

Chipkaarten is te duur
In het 2de kwartaal van 2012 heb ik
een aantal HTM-dalurenretourkaartjes
aangeschaft (Den Haag plus) ad.
4,20 per stuk. Toen mijn vrouw
recentelijk vertelde met een aantal
vriendinnen naar Scheveningen te
gaan voor hun jaarlijkse uitje (vertrek
met O.V. na
09.00 uur), wees ik haar er op nog een
aantal dalurenkaarten van de HTM
in voorraad te hebben. Helaas waren
deze kaarten slechts geldig tot 1 juli
2012, zo stond (in kleine lettertjes) op
de achterzijde. Op zich al verbazingwekkend dat deze kaartjes bij diverse
voorverkoopadressen nog tot vlak
voor 1 2012 te koop waren!
Dan maar de OV-chipkaart gebruiken.
Op www.HTM.nl heb ik vervolgens
opgezocht wat de kosten zijn van een
ritje (v.v.) van oetermeer naar Scheveningen en ik ben mij rot geschrokken. Met de HTM-Randstadrail lijn
3 van oetermeer (De Leijens) naar
C.S. Den Haag kost een enkele reis

ert.pl gge
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De roepen
In De Oud-Hagenaar van augustus
vroeg Bou Langer zich af wat ‘De
Groepen’ waren. Die groepen waren
in de eindveertiger jaren bedoeld als
een vakantiebezigheid. Als de schoolvakantie was begonnen liepen veel
kinderen van de vaak grote gezinnen
met hun ziel onder de arm maar wat
door de straat zonder verder vertier.
e kon niet eeuwig trammetje blijven
spelen langs de stoepranden van de
ritzingerstraat. Via in dit geval de
Engelbewaardersparochie aan de
Brandtstraat ging dan een georgani-

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, oetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 6 .000 e emplaren,
via circa 340 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

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

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 brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

3,22. En van het C.S. Den Haag
naar het urhaus, met lijn 9, kost
1,50. In totaal dus 4, 2 2 (retour)
9,44. Dit tegenover de kosten van
een dalurenretourtje ( 4,20) kost dit
dus meer dan het dubbele (225 )!
Hoezo, de invoering van de OV-chipkaart leidt niet (of nauwelijks) tot een
hogere ritprijs?
En dan heb ik het nog niet eens over
de bezitters van een zogenoemde
Ooievaarspas, aan wie recentelijk
werd bericht dat zij een aparte, gratis
(kosten ,50!) moesten aanvragen,
omdat men met de Haagse Ooievaarspas m.i.v 1 juli 2012 niet meer gratis
kan reizen binnen de regio Den Haag.
Na deze OV-chipkaart (voor iemand
anders) aangevraagd te hebben,
ontving men vervolgens een bericht
van de gemeente Den Haag dat de
Ooievaarspas slechts aangevraagd kan
worden voor personen die ma imaal
110 van de bijstandsnorm aan inkomen hebben, ingaande 1 januari 2013.
Dit was 130 . Alle moeite voor niks
dus, want de eerder dit jaar met veel
administratieve rompslomp “gratis”
OV-chipkaart is nu dus, gezien de
20 lagere inkomensnorm, slechts
geldig tot 1 januari 2013. Tel uit je
winst of verlies!
ortom, uiteindelijk hebben mijn
vrouw en haar vriendinnen, in totaal
personen, maar besloten om de
(elektrische) fiets naar Scheveningen
te pakken in plaats van om het O.V. te
sponsoren met
9,44. Lekker zo
doorgaan BV Nederland en binnenkort is het O.V. ter ziele.

Bert Plugge
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Ode aan ijn 11
Hoe zijn tijd vooruit Als vermoedelijk enige tram
in Nederland heeft de Haagse ijn 11 al vanaf het
begin zo’n honderd jaar geleden, als het niet langer is een nagenoeg gehele eigen trambaan.
Dat is toch uniek toen er nog geen nieuwbouwwijken waren, waar later speciaal rekening gehouden werd met vrije trambanen
Het beginpunt is het Hollands Spoor, waar meteen begonnen werd met een eigen trambaan links evenwijdig
aan het spoor. Rechts reed Lijn 12 op de Parallelweg
(tot de Vaillantlaan), zodat Lijn 11 tussen het spoor en
Lijn 12 reed. Dat was toch een unieke situatie, die later
opgeheven werd door, dacht ik, het plan Weber, toen
het drukkere autoverkeer maakte dat Lijn 12 dan op het
eerste traject van Lijn 11 overgeheveld werd. Opvallend
is te zien, hoe de Schilderswijk veranderd is!

vervolgens in het echte oude Scheveningen te komen.
Het eindpunt in Scheveningen aan de kust heeft k
wat: niet aan de haven, niet in de badplaats, maar in het
niemandsland daartussen.
Deze rit heen en terug- heb ik met voldoening
gevolgd ik vond het een belevenis op deze wijze als
toerist de eigen stad eens bekeken te hebben!

angs de Haagse art’
Vervolgens voert lijn 11 langs de brede de Heemstraat
Monstersestraat waar de Haagse ‘Mart’ goed zichtbaar
is en daarna volgt een uniek stukje van de stad waar
de tram en alleen de tram!- het oude comple van
de vuilverbranding en de gasfabriek passeert en bij de
Weimarstraat weer ‘boven water’ komt. Direct verandert het uitzicht: met de prachtige Conradkade met het
uitzicht op de fraaie Suezkade, daarna de statige van
Boetzelaerlaan (Haagser k n een straatnaam niet) om

seerd aantal kinderen letterlijk op stap
onder leiding van bijvoorbeeld bijverdienende onderwijzers, die het zich
ook niet konden permitteren om op
vakantie te gaan. Het staat me nog levendig voor de geest, dat ook ik werd
meegestuurd vanaf het erkplein.
Onderweg sloten zich dan in de buurt
van de kerk aan de Dierenselaan andere groepen bij ons aan. We kwamen
dan inderdaad door de Weimarstraat
en liepen dan langs de Mient naar het
dichtstbijzijnde geschikte speelduingebied. Waarschijnlijk zijn dat de bosjes van Pe geweest, maar pin me er
niet op vast, want immers ‘Den Haag
is in al die jaren z veranderd.’
Terplekke werd dan gespeeld op de
zandvlakte. Er werd geluncht uit de
in de - toen al in rugzakjes - meegedragen boterhampakketjes. Ook was
je voorzien van een soort kruikje (bij
wijze van thermosfles) gevuld met
in mijn geval karnemelk. De sluiting
van dat kruikje was nogal primitief en
toen dat flesje in mijn rugzak was omgevallen en leeg gelekt was de chaos

Uitgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.: (0 0) 42 509 (do. 10.00 - 14.00 uur)
ormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

- Tramlijn 11 op z’n eigen winterse trac langs de gas abriek in de jaren
’8 . (Fotbureau Me er) -

Harry van der Stap Sr.
stap

iggo.nl

daarbinnen niet meer te overzien. Nog
jaren daarna wilde ik geen karnemelk
meer drinken. Grappig is wel, dat
ik in de begin zestiger jaren zelf als
hoofdleider actief ben geweest bij een
van de opvolgers van ‘ de groepen’ .
Dat was de stichting R. . Vakantiebezigheid ’s-Gravenhage, die ook weer
op kerkpleinen groepen kinderen
verzamelde. Deze kinderen hadden
dan wel de mazzel, dat er een bus
kwam voorrijden, waarmee ze naar
Duinrell werden geheen en weerd.
Het tweede vakantiebezigheidsjaar
ontmoette ik daar een alleraardigste
leidster met wie ik trouwde en sinds
die tijd hebben we onze eigen vakantiebezigheden.

.I.M. de Bruijn

assenheim.
r no ra live.nl

e nie Burchtkwetters
Naar aanleiding van het artikel dat ik
over de Burchtkwetters schreef (van

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.

clubhuis de Engelenburcht uit de
Retiefstraat) en dat op 6 september
2011 in de Oud-Hagenaar geplaatst
werd zijn leuke reacties binnengekomen. Daarom willen we binnenkort een
re nie houden.
We willen dan lekker bijkletsen over
die goeie oude tijd en het heden. Verder
willen we natuurlijk onder leiding en
begeleiding van Gredi nog eens die
oude liedjes zingen van toen.
Dat gaat (bij voldoende aanmeldingen)
gebeuren op zaterdag 13 oktober 2012,
in een zaal bij Don Bosco aan het ulialaantje 24, 22 3 TB in Rijswijk. De tijd
is van 10.30 tot 16.00 uur.
Om de kosten te bestrijden vragen we
een bijdrage van 20 euro. Hiervoor
krijg je een lunch en kof e, thee en fris
gedurende die dag. Heb je nog niet eerder gereageerd, meldt je dan zo spoedig
mogelijk aan!

Truus van den Bergen
e rt e

eer

an.tr s.meer gmail. om

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

(0 0) 42 509
06 - 23 00323
(0 0) 42 509
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In de rote Kerk van 5 augustus t m 1 september

Internationaal rgel esti al

1

an 5 augustus t m 1 september 1 staat de rote Kerk ond
de rote Kerk 1 , in hartje centrum weer in het teken van het
jaarlijkse Internationaal Orgelfestival rote Kerk Den Haag . In
een serie van vijf orgelconcerten zullen befaamde organisten uit
binnen- en buitenland het prachtige etzler-orgel laten klinken in
een breed repertoire uit diverse landen en stijlperioden.
Het Metzler-orgel, dat door kenners
unaniem wordt beschouwd als n
van de belangrijkste moderne orgels
van ons land, werd in 19 1 nu 41
jaar geleden door de witserse
orgelbouw rma Metzler (Dietikon)
opgeleverd. Het orgel bevat 50 stemmen, verdeeld over drie manualen en
pedaal.

Openingsconcert
Het openingsconcert zal op zaterdag
25 augustus worden gegeven door
de bekende Schiedamse organist
Arjen Leistra. Hij wordt algemeen
beschouwd als n van de meest getalenteerde organisten van de jongere
generatie.
Het tweede concert zal op dinsdag 2

ergunningen
in de buurt
Inwoners van Den Haag
kunnen voortaan per e-mail
in een oogopslag zien wat
er in hun buurt gebeurt, van
de kapvergunning voor een
zieke boom tot de vergunningaanvraag voor een dakkapel.

augustus worden gegeven door Erwin
Wiersinga, n van de prominente
Nederlandse organisten.

Duitse meesterorganist
Een dag later, op woensdag 29 augustus, komt de Duitse meesterorganist
Michael Sch nheit uit Leipzig Merseburg naar de Grote erk.
De vaste organist van de Grote erk,
de mondiaal bekende Hagenaar Ben
van Oosten, zal op donderdag 30
augustus het Metzler-orgel bespelen.
Het buitengewone slotconcert van het
orgelfestival zal worden gegeven op
zaterdag 1 september door de vooraanstaande Engelse organist Martin
Baker uit Londen, een veelgeprezen
en virtuoze concertorganist.

In uw e-mail via de emeente

-Het beroemde Metzler-orgel in de Grote erk, met 5 stemmen’. -

ideoscherm
Bij alle concerten kan het publiek
middels een groot videoscherm de
verrichtingen volgen van de concertgevers.
Voor nadere gegevens over de programma’s wordt verwezen naar de
website van het Haags Orgel ontakt
www.haagsorgelkontakt.nl
Alle concerten beginnen ’s avonds om
20.15 uur. Toegangskaarten (inclusief

programmaboekje) zijn uitsluitend
verkrijgbaar aan de kerk op de avond
van het concert vanaf 19.45 uur.

oegangskaarten
Toegangsprijzen: 10,00
,00.
Laag tarief: C P, 65 , donateurs Grote
erk, Ooievaarspas (kinderen onder
geleide gratis). Info: 0 0-3520 49 en
e-mail: pieterbaak ziggo.nl

Eerder stonden deze berichten in het
h-a-h-blad De Posthoorn. Nu kunnen
Hagenaars zich hiervoor nu abonneren
op een nieuwe e-mailservice. Wie zich
wil aanmelden voor de e-mailservice
gaat naar www.denhaag.nl gemeenteberichten en klikt op de link onder het
kopje ‘e-mailservice bekendmakingen’.
Daar kunnen mensen bijvoorbeeld
aangeven alle berichten te willen
ontvangen in een straal van 50 tot 1500
meter rondom hun woning. Daarnaast
kunnen inwoners precies aanduiden
waarover zij informatie willen ontvangen. Bijvoorbeeld over verschillende
soorten vergunningen, of over huisafval, verkiezingen of belastingen.

ervolg van de voorpagina

De neger van de boot in een zweeftoestel

erna ten in dee s elter

Door een of andere fout in de organisatie waren we genoodzaakt n van de twee dagen, of
om preciezer te zijn 1 uur in de leasure arden door te brengen, waar ik het minste plezier
van heel mijn vakantie heb gehad. aar wie beschrijft mijn verbazing toen ik daar de neger
van de boot aan zijn tanden in een zweeftoestel zag hangen. Dat vergoedde tenminste iets.
erder heb ik hetzelfde clowntje dezelfde kunstjes uit zien halen.
Die nacht sliepen we in een ‘deep
shelter’, ik schat een 300 meter onder
de grond, zonder lift. (In werkelijkheid
lagen ze op ma imaal 60 meter diepte
binnen het metrostelsel, maar het klopt
wel dat je er honderden meters lang
per roltrap over deed om er te komen
redactie DOH).
Sonja vond het heel eng die roltrappen
ze dorst er niet op, maar moest toch
mee. Ik sliep maar 3 uur, waarvan ik
nog anderhalf uur van het clowntje in
de Pleasure Garden droomde. Toen
ik de volgende morgen alle trappen
opgeklauterd was, kwam ik tot de
ontdekking dat ik mijn nieuwe pyjama

beneden had laten liggen. Ik wilde
nog postzegels kopen en toen zei de
verkoper dat ik toppence h penny
moest betalen. Dat begreep ik niet. Hij
bedoelde: two pence and half a penny.
Ik legde maar wat op de toonbank
neer, ik wou niet voor dom versleten
worden.

Underground geur
Wat je al niet beleven kunt. Ik zou
nog veel meer kunnen vertellen, over
de Engelse sportkarretjes, waar onze
etsen old fashioned vehikels bij
zijn, over de verrukkelijke geur in de
nderground, die ik heel mijn leven

Meneer Bennik

uit duizend luchten zal herruiken.
Over bobbies, dubbele bussen, over
de beleefd- en voorkomendheden
der Engelsen, maar ik wil ook nog
wat overlaten voor andere schrijflustigen. it betrouwbare bron heb ik
namelijk vernomen dat men elkaar
van de sokken dringt bij ’t inleveren
van kopij (take it easy dear children).
In Southampton werden we hartelijk
uitgeleide gedaan door onze in 14
dagen- verworven kennissen. Het leek
wel alsof we elkaar al 14 jaren kenden.
Mijn Engelse familie liet ook een paar
tranen., maar dat kon ook wel zijn
omdat hun eigen dochter Mary voor

De deep shelter’ in de wijk Clapham-zuid in 194 . Door heel onden werden dergelijke schuilkelders binnen het metros steem gerealiseerd, om de bevolking te beschermen in geval van
Duitse luchtaanvallen. De gestapelde slaapbritsen waren natuurlijk nogal primitie . -

het eerst naar ’t buitenland (Nederland) ging. Mary was in Nederland het
meest verbaasd over onze gewoonte
om haring te eten. They are eating
raw harring, unbelievable, vertelde ze
aan haar vriendin Sheila. Mary was
trouwes dol op jongens, vooral op
mijn Nederlandse vrienden.

Bea Lewin

loksmalewin hetnet.nl

ver neger en nikker
n mi n st k e voor de s hoolkrant in
wordt nog gesproken over neger
en nikker o het de gewoonste aak
van de wereld was. et is n daarop
ter gki kend niet meer te egri pen
dat denigrerende taalge r ik dit toen
nog normaal was. Zel s in het leger
van de
waar gesproken werd over
warten terwi l i nota ene volop
hadden meegevo hten in de weede
ereldoorlog.
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Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

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

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Iedere uitvaart uniek

06-01-2011 11:34:26

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut engroepswonen (HSBG) zoeken nieuwe huurders van boven de 55 jaar
voor woongroep Casa di Galleria!
In Casa di Galleria wonen mensen
die zich aangetrokken voelen om
zelfstandig, maar toch op elkaar
betrokken, te willen wonen. Bent
u geïnteresseerd?Voor informatie over groepswonen kunt u contact op
nemen met de HSBG. Informatie over de woningen of direct inschrijven
kan via Woonzorg Nederland.
Wooncentrum Casa di Galeria is begin juni 1997 opgeleverd en bevindt
zich aan de Tak van Poortvlietstraat 12 t/m 78. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het complex. De belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten loopafstand. Het wooncentrum heeft
driekamerwoningen van ca. 75 vierkante meter en tweekamerwoningen
van ca. 66 vierkante meter. Verdeeld over zes etages. De woongroep organiseert verschillende gezamenlijke activiteiten. Van nieuwe bewoners
wordt verwacht dat zij mee doen met deze activiteiten.

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

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

oon org nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

VEEGSCHOON

Wij steunen u
en uw
vereniging!

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

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

antieke meubelen

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

antieke klokken

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

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

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

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

Achternaam:

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

M

V

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
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eer ans et ad

Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Dat Chelsea dit jaar eindelijk dikverdiend de Champions eague
veroverde, is mede te danken aan het werk achter de schermen van
superscout iet de isser. In de zomer van 1978 maakte de geboren
eeuw zijn opwachting in het uiderpark als man met een missie
C Den Haag naar v ren’.
In de persoon van De Visser haalde FC
Den Haag een hoofdtrainer in huis die
met het Belgische RWDM in 19 de
halve nale van het EFA Cup-toernooi
had gehaald. ijn belangrijkste opdracht
in de Residentie was niet het halen van
het Europees voetbal, maar vooral het
terugwinnen van het Haagse publiek met
aanvallend voetbal. Omdat een Haagse
Abramovitsj ook toen niet te vinden was,
bleef het aantal versterkingen dat De
Visser kon aantrekken beperkt. Van FC
trecht kwam Ton Wickel als nieuwe
kandidaat om de plaats van Aad Mansveld over te nemen en bij Telstar vond
De Visser de linkspoot die zijn elftal nog
node miste.
Met die nieuwelingen liet de FC vanaf
de openingswedstrijd in Venlo tegen
VVV uit en thuis vaak aantrekkelijk
aanvallend voetbal zien. Alleen werd dat
lang niet altijd beloond met punten. Een
vroege topper tegen Feyenoord in het
uiderpark was wel goed voor een punt
(1-1), maar deze keer werd er nauwelijks gevoetbald. Niet minder dan 66
keer legde de scheidsrechter het spel stil
wegens overtredingen. Geen wonder dat
FC Den Haag de gelijkmaker te danken
had aan een door Le Schoenmaker koel
benutte strafschop.
oeizaam
Tot aan de winterstop bleef de Haagse

Bert Blije mei 19 9 in actie tegen parta op pangen.
FC Den Haag won met 1 . (Foto: ees utten)

elf met moeite punten sprokkelen. Te
vaak stond het vizier van de Haagse
voorwaartsen onvoldoende op scherp.
De komst van huurling Andr Wetzel
van FC Amsterdam zorgde voor een
opleving. Na een live optreden van Patty
Brards Luv voor de wedstrijd in Nijmegen wist hij tegen NEC al na 63 seconden het net te vinden. Toen ik medio
december in de trein op de weg terug uit
Deventer (Roger Albertsen scoorde daar
in de slotfase tegen Go Ahead Eagles
uit een penalty 1-1) de balans opmaakte,
bleek de FC uit 1 wedstrijden niet
meer dan 13 punten te hebben gehaald,
3 meer dan het op de voorlaatste plaats
bivakkerende Volendam. Toch was de
stemming na die late gelijkmaker opperbest. De conducteur schrok er niet voor
terug de gevreesde Haagse hooligans
met uitzetting te dreigen als nog eenmaal
iemand het waagde het licht in de coup
uit te doen.
ist
Het bekertoernooi was dit seizoen wel
weer goed voor een aantal memorabele
momenten. Thuis tegen NEC in de
tweede ronde konden velen niet zien
dat Fred Goemans de FC aan de leiding
bracht vanwege de steeds dichter wordende mist. Omdat scheidsrechter Gans
zich genoodzaakt zag de wedstrijd te
staken, konden de Hagenaars anderhalve
week later helemaal overnieuw beginnen. Oeki Hoekema, Roger Albertsen en
Rob Ouwehand beslisten de wedstrijd dit
keer binnen 26 minuten. De strafschop
die Henk van Leeuwen vlak voor tijd
benutte (4-2), was alleen goed voor de
statistiek. In de derde ronde tegen FC
Twente kreeg FC Den Haag met 2-2 na
verlenging minder dan het op grond van
het spel verdiende. Geen nood: via strafschoppen had FC Den Haag nog nooit
een bekerduel verloren. itgerekend
de Haagse schutters in deze wedstrijd
- Albertsen en Schoenmaker - wisten
echter deze keer van elf meter het net
niet te vinden.

M

tegen FC Den Haag 1

, op 9 april 19 9. oger lbertsen scoort, naast hem Bert van Marwijk.
(Foto: ees utten)

etamorfose
Voor FC Den Haag brak daarna de langste winterstop ooit aan. Drie maanden
lang bleven de Nederlandse velden door
vorst en sneeuw onbespeelbaar. Toen
Piet de Visser half maart eindelijk weer
een team het gras op kon sturen, zag dat
er behoorlijk anders uit dan voor de winterstop. Romeo ondervan was verkocht
aan FC Twente en een deel van zijn
record-transfersom was gebruikt om Aad
Mansveld terug te halen van Feyenoord.
an Verheijen nam als huurling de plaats
van Andr Wetzel in en Aad ila maakte
een welkome rentree na een half jaar
blessureleed.
Onder aanvoering van Aad onderging
het elftal een gedaantewisseling, vooral
voor eigen publiek. In de acht resterende
thuiswedstrijden liet de FC alleen NAC
en PSV nog met een punt uit het uiderpark ontsnappen. Een absoluut hoogtepunt was de wedstrijd tegen A ’6 .
De topclub in wording moest winnen
om deelname aan de EFA Cup af te
dwingen. Aad Mansveld en co wilden
daar niet aan meewerken en legden de
Alkmaarders vanaf het eerste fluitsignaal
op de pijnbank. Spits Bert Blijie was
in het eerste half uur ongrijpbaar en

zette FC Den Haag op 2-0. Na de pauze
kwam A terug tot 2-2. os onker kogelde zijn team uit een vrije trap alsnog
naar een zege, die ook goed was voor
het nodige leedvermaak: 3-2.

Roeland Gelink

gelink deo d hagenaar.nl

FC Den Haag tegen NEC
, op 1 mei 19 9.
ije isser in de verdrukking tussen de opspringende Guus Hiddink en ad Mansveld ( ).
(Foto: ees utten)

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

pagina

Dinsdag 21 augustus 2012

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Overnachten
in stijl...

P

a a 13

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.

ag

a

ag

aa

g

g

1 3
a a 9

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

aa

533
3 8 8

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

g

w w w.deoudebrouwerij.nl

aag
9

1 3

1

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

deoud-hagenaar.nl
Mi n naam is
re e
e b r
Ik en massa et erape te espe ia iseerd in
• oetre e o o ie
• Ontspannin smassa e
• Hotstone massa e
• A tisme massa e
Heppie massa e

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

• S iats
• ind ee se massa e
• Aromat erapie
• Li aamsre e o o ie

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

res s r
e

.m ss

in Den Haag

be
ee

e r

he



e.







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.

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

m/v

Strandpaviljoen

Boonoonoonoos
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
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
Nog vrije plaatsen in sept en okt

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 Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
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oeder, met een moeilijke man en 9 zoons, hield ons gezin overeind

n dan wer te i oo
nog uiten de deur

Hoe ouder ik word, des te meer ik aan mijn moeder denk. Is dit een teken van naderende ouderdom en van onbegrip van een snel veranderende maatschappij, waarin ik mij steeds minder
thuis voel rijp ik misschien daarom terug naar de enige zekerheid van het verleden, van mijn
jeugd mijn moeder. Of is het een s mptoom van naderende seniliteit

ijk, mijn moeder was een echte
volksvrouw! e werd in 1914 in
trecht geboren. Toen mijn opa 21
jaar oud was en mijn oma 3 jaar,
trouwden ze. Let wel, we spreken van
1910! Wegens familieproblemen zijn
ze na de geboorte van moeder naar
Den Haag verhuisd. Mijn opa had
een schoenmakerij in de Trompstraat,
het eeheldenkwartier, in die tijd een
gegoede middenstandswijk met mooie
en gezellige winkelstraten.
Na in verschillende buurten gewoond
te hebben, belandden mijn vader en
moeder met negen (!) zoons in de
oningstraat, de Haagse Schilderswijk. Dat was in de winter van 1954
en ’55. In april 1955 werd het laatste
kind van pa en ma geboren, wederom
een zoon. Met het klimmen der jaren
en het krijgen van een kind per twee
jaar begon mijn moeder steeds meer
in omvang toe te nemen. e heeft wel
130 kilo gewogen. Roken en drinken
deed ze niet, af en toe een advocaatje
met slagroom. Maar ze was gek op
eten en gebak, het liefst met een
beker kof e of thee. e leefde voor
haar man en kinderen en gaf niets om
uiterlijk vertoon, hoewel ze mooie
kleding had, ofschoon weinig, en
gouden sieraden.
Stoflaagje hier en daar
Moeder was heel vrijgevig en ze had
het hart op de tong. Werd ze boos,
dan was ze goed boos. Maar vijf minuten later was ze het weer vergeten.
Ondanks haar drukke gezinsleven,
een echt huishouden van an Steen,
werkte ze graag buiten de deur. Natuurlijk vanwege de centjes, maar ook
als ontspanning. Vader was afgekeurd
wegens oorlogstrauma’s en kon
weleens moeilijk zijn, vooral als hij te
diep in het glaasje had gekeken.
Twee zaken waren thuis gewoonlijk
in orde: we hadden altijd schone

kleding en het eten was goed, op een
paar korte perioden na, in mijn beleving. Moeder kon geweldig koken en
was ook heel creatief in het vinden
van een oplossing van een probleem.
De rest was gewoon een rommeltje.
e deed de afwas met een oude,
goed gewassen onderbroek en daarna
dweilde ze de keukenvloer ermee.
Ik kan me ook nog herinneren, dat we
geen toiletpapier hadden en daarom
een tijd oude kranten gebruikten.
Heel onhygiënisch, maar we zijn er
nooit ziek van geworden. Het was
ook niet al te schoon bij ons en een
stoflaagje hier en daar beschermde
het schilderwerk. Al jong begon ik
moeder te helpen. Toen ik ongeveer
twaalf jaar was, werd zaterdag mijn
vaste schoonmaakdag. Ik maakte het
huis schoon en moeder deed de boodschappen in de buurtwinkels en op
de Haagse Markt. Op zaterdagavond
na sluitingstijd gingen een broer en
moeder naar banketbakker Gordijn in
de Wagenstraat (die is er nog steeds)
en kochten wel twintig tot dertig
gebakjes voor de helft van de prijs.
Heerlijk was dat en wat heb ik ervan
gesmuld.
aandag wasdag
Maandag was wasdag. Nog staat het
beeld op mijn netvlies gegrifd van een
enorme hoop kleding van zeker een
meter hoog. Wanneer ik daaraan terug
denk, word ik emotioneel en besef
wat mijn moeder heeft gepresteerd.
Van burnouts hoorden we niets en
ook niet van postnatale depressies.
Ongelooflijk wat die vrouwen, die
moeders in die tijd hebben gepresteerd. Meestal hadden ze zes klassen
onderwijs, soms de huishoudschool
en gezinnen van vijftien tot twintig
kinderen kwamen voor. Een broer
werkte in de jaren zestig in een
groenten- en fruitgroothandel. Hij

- De oningsstraat, gezien van de Hoe kade naar de Parallelweg. Het deel waar we woonden. -

bezorgde kisten met aardappels. Die
werden in de huiskamer geplaatst,
teilen gevuld met water en dan maar
schillen. De geschilde aardappels
werden de volgende dag opgehaald en
bezorgd bij restaurants en cafetaria’s.
In 1966 heb ik de ouderlijke woning
verlaten om zelfstandig te wonen.
Tot dat jaar was de dag voor kerstmis
een drukke dag voor moeder en mij.
Ik was de hele dag aan het schrobben
en poetsen. Moeder was de hele dag
aan het koken en bakken. Meestal
was het diep in de nacht dat we klaar
waren. We zetten dan een pot thee
en we smulden van wel vier of vijf
gebakjes. Dankbaar ben ik om zulke
herinneringen. Helaas kwam het ook
voor dat vader al om een uur ‘s middags dronken was. Ik kon mijn vader
wel vermoorden. Het is geen leuke
herinnering om terug te denken aan
zo’n kerst.
eneratieverschillen
Mijn oudste broer is twintig jaar
ouder dan de jongste, een generatie bijna. Hun denken is echt heel
anders. Of je geboren bent in 1936,
ruim vier jaar voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog en op je
twaalfde al werkte (en een paar jaar
later kolensjouwer werd) of in 1955,
toen de consumptiemaatschappij ook
in Nederland doorbrak. Dat maakt een
wereld van verschil.
Het gezin van mijn vader en moeder
was een gezin met emotionele spanningen en veel hoogte- en dieptepunten. Nooit meer heb ik een mens
als mijn moeder gekend, die zoveel
heeft gelachen n gehuild. De keren
dat ze mijn vader verlaten wilde zijn
niet op de vingers van twee handen te
tellen. Maar mijn ouders waren ook
twee zuurtjes in een puntzakje: aan
elkaar gekleefd en onafscheidelijk. Ik
ben ervan overtuigd, dat liefde voor
elkaar, ondanks de vele conflicten en
misverstanden, de bindende schakel
was. Mijn vader was een begaafd
man. Hij was een uitmuntend timmerman, meubelmaker en antiekrestaurateur. Hij had gevoel voor
beeldhouwen en schilderen. Helaas
was hij niet geschikt als vader van
een groot gezin. wam het door het
strenge gezin, waar hij uitkwam? Was
de oorzaak de Tweede Wereldoorlog?
Of was hij van nature te zelfzuchtig?
Waarschijnlijk was het een combinatie van deze zaken.
In januari 2010 is een broer overleden, pas 65 jaar oud. Hij was een ge-
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weldig gezinsmens, een harde werker.
ijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
missen hem. Hij had maar zes klassen
onderwijs. In gedachten zie ik hem als
jongen van veertien, vijftien jaar op
de bak ets groenten en fruit bezorgen.
Het is winter en ik zie zijn zwarte
krullen en mager gezicht, rood van de
kou. In november vorig jaar is mijn
op een na oudste broer overleden. Hij
was 4 jaar oud. Twee maanden later
overleed helaas ook zijn vrouw. Hij
was een karaktermens, trots, keihard
voor zichzelf en zeer zorgzaam voor
zijn vrouw en twee zoons. Hij werkte
al toen hij elf jaar oud was. Over kinderarbeid gesproken! Met moeder en
een oude kinderwagen trok hij erop
uit om oud papier op te halen. Ook
van hem komen herinneringen naar
boven. Ik zie hem op een bak ets
met lompen, papier en metalen. Hij
scheidt ze, legt ze apart, bundelt ze en
daarna verkoopt hij ze bij Dinkhuizen, een bedrijf in het verzamelen van
deze materialen. Toen was het bedrijf
gevestigd in de Bierstraat van de
Stationsbuurt. Nooit zal ik vergeten
dat hij op een dag, ik was zeven jaar
oud, een zak vol met speelgoed voor
zijn jongere broers meebracht. Hij
heeft zich later ontwikkeld tot een bekende Haagse koopman op de Haagse
Markt en de antiekmarkt op het sjieke
Haagse Voorhout.
Anecdotes
Een van mijn broers heeft negen jaar
gevaren, op de Holland-Amerika
Lijn en later op de internationale
sleepvaart. Eind jaren vijftig kwamen
kwaliteitsproducten uit Amerika en de
rotzooi uit apan. Op een dag kwam
hij thuis van een reis naar New York
en had een prachtig horloge om z’n
pols. Vol trots vertelde hij dat het
shockfree was, waterproof en nog
wat. “ ijk maar,” zei hij. Hij maakte
het horloge en gooide daarna vol
overtuiging tegen de grond. Het spatte
in wel tien onderdelen uiteen. Ik
bezocht in die jaren de M LO en heb
menig bioscoopbezoekje aan hem te
danken. Toen hij voorgoed thuiskwam, werkte hij eerst voor zichzelf
in oud ijzer. Daarna behaalde hij via
de Rijksomscholing’z’n lasdiploma’s.
Tenslotte ging hij werken voor de
toenmalige ABN. Hij is naar de
avondschool gegaan en heeft zestien
jaar avondopleidingen gedaan, naast

zijn werk en een gezin. Ook op hem
ben ik trots.
Een andere broer stond op een
gegeven dag de gang te witten. Vader
was flink aangeschoten en begon de
schildererende broer lastig te vallen.
Dat ging zo een hele poos door. Mijn
broer raakte tenslotte zo ge rriteerd,
dat hij plotseling de emmer met
witsel omdraaide en bovenop mijn
vader’s hoofd leegde. Mijn vader was
op slag broodnuchter.
Een jongere broer heeft een periode
gehad, dat hij weleens op het politiebureau zat voor kleine vergrijpen:
een appeltje pikken bij de groenteboer of spelen op een verboden
bouwterrein. Allemaal vrij onschuldig. Op een koude winteravond hoorden wij vanuit de warme huiskamer
een flink gestommel op de trap. We
schrokken enigszins en gingen snel
kijken naar wat er zich afspeelde. Tot
onze grote hilariteit en verbazing was
mijn broertje bezig een geit de trap
op te krijgen. Wat bleek? Hij was die
avond met vriendjes op de Binckhorst aan het spelen. In die jaren
overwegend grasland en braakliggend terrein. Daar stond midden in
een weiland, moederziel alleen in het
donker en de kou, een angstige geit
vastgebonden aan een paal. Emotioneel word ik bij deze herinnering.
it medelijden voor het weerloos
schepsel nam hij haar mee. Hij was
zestien jaar en kocht een Puch, een
brom ets, vermoedelijk op afbetaling. Twee maanden later mocht ik
hem meenemen om met vrienden op
vakantie te gaan. Wie doet zoiets op
zo’n jonge leeftijd? Hij is trouwens
nog steeds een lief mens.
Moeder moest het grote gezin
draaiende houden en een moeilijke
echtgenoot tevreden proberen te
houden. ij heeft een geweldige prestatie geleverd en heeft hiervoor een
zware prijs moeten betalen. eventig
jaar oud was zij, toen zij stierf, te
oud voor haar leeftijd. Lichamelijk
versleten, blind en op dieet. es
weken voor haar overlijden, vroeg ik
aan haar: “Moeder, heb je ergens spijt
van?” - “Nee, jongen, ik zou het zo
weer precies overdoen.” Wie ben ik
om hierover te oordelen?

Paul van Dijck
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Als uw stoel steeds dichter naar de televisie moet worden geschoven

Kom dan op donderdag 13 september langs
iezo advies en handige hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden
Het begint er vaak mee dat de leesbril niet meer voldoet en de stoel steeds dichter
naar de televisie moet worden geschoven om de ondertiteling nog te kunnen lezen.
oor mensen die ontdekken dat ze steeds slechter gaan zien, wordt in de Bibliotheek in oetermeer op donderdag 1 september 1 van 11
tot 1
uur een
gratis toegankelijke beurs gehouden met hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden.
hele land worden georganiseerd,
in een duidelijke behoefte. “De
verwachting is dat het aantal
slechtzienden als gevolg van
de toenemende vergrijzing de
komende jaren behoorlijk zal
toenemen. Met de Regionale
Hulpmiddelenbeurs Ziezo,
zoals de beurs officieel heet,
willen we daarop inspelen.”

Volgens beursorganisator Bas
Barendregt, zelf slechtziend,
voorzien de Regionale
hulpmiddelenbeurzen, die sinds
het voorjaar van 2010 door het

Gesproken ondertiteling
Op de beurs in Zoetermeer
kunnen bezoekers kennismaken
met een grote verscheidenheid
aan hulpmiddelen. Van loepjes
en sprekende horloges tot
(sprekende) beeldschermloepen
en speciale verlichting
Daarnaast besteedt de beurs in
Zoetermeer speciale aandacht

Gerda chutboom gee t uitleg over
Dais spelers. (Foto: Chrit Wilshaus)

aan de gesproken ondertiteling.
Barendregt: “Momenteel zijn er
twee apparaten op de markt,
waarmee de ondertiteling
op televisie voorgelezen kan
worden. Met een daarvan
kunnen trouwens ook gesproken
boeken en kranten worden
beluisterd, waardoor dit
hulpmiddel ook geschikt is voor
mensen met dyslexie.”
Laten ervaren
Kleinschaligheid en een goede

Impressie van de egionale Hulpmiddelenbeurs iezo. (Foto: Chrit Wilshaus)

toegankelijkheid zijn volgens
Barendregt de kracht van de
Regionale Hulpmiddelenbeurs
Ziezo. “We hopen dat we
bezoekers kunnen laten ervaren
dat slechtziendheid niet per

deﬁnitie een onoverkomelijk
probleem hoeft te vormen;
met de juiste hulpmiddelen en
begeleiding kan het leven zeker
weer de moeite waard worden.”

Bezoekersinfo
De Regionale Hulpmiddelenbeurs Ziezo wordt donderdag 13 september 2012 van 11:00 tot 16:00 uur
gehouden in Bibliotheek Zoetermeer, Stadhuisplein 2, 2711 EC Zoetermeer, (079) 3438200. Dit najaar
worden er door het hele land nog vijf soortgelijke beurzen gehouden. Voor meer informatie en nog veel meer
over deze beurzen raadpleegt u www.hulpmiddelenbeurs.nl & www.slechtziendenkrant.nl

ORIONWebbox2:
Nog sneller, nog slimmer en simpel te bedienen

de TV-ondertiteling
spreek ik ook uit

Ik ben méér dan
een DAISY-speler

...en ook het laatste
nieuws en de dagelijks
gesproken krant!

ik word (onder
voorwaarden) vergoed
door de zorgverzekeraar
Bel voor meer
informatie
015-262 59 55

...ik ben tevens
een (internet)
radio ontvanger

ORIONWebbox: actuele informatie op afroep!
Meer informatie en demonstratie te zien op
www.orionwebbox.org of bel met 015-262 59 55
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s op de beurs in de Bibliotheek Zoetermeer
In beeld bij slechtzienden en ouderen
Wilt u blijven lezen zonder teveel inspanning Of de computer blijven
bedienen als de letters te klein worden Iris Hu s levert hulpmiddelen
voor slechtzienden, blinden en ouderen.
“Wij hebben handige oplossingen’’, zegt
Edwin Prosman. “Wat denkt u van een
eenvoudige (mobiele) telefoon met extra
grote toetsen? Een groot-letter toetsenbord
bij uw computer? Een daglichtlamp waarbij
u veel beter kunt lezen en handwerken?
Een persoonlijk draadloos alarmsysteem?
Een sprekende oorthermometer? Of een
voorleesapparaat om uw gewenste lectuur
te laten voorlezen, zonder dat u zich hoeft
te vermoeien met de kleine lettertjes? Met
al deze producten blijft u langer zelfstandig.”
Nader bekeken
U vindt de producten op de website
www.irishuys.nl maar u kunt ook een
afspraak maken in de showroom van het
bedrijf in Gouda. Verder biedt Iris Huys u de
mogelijkheid om de apparatuur bij u thuis te
komen demonstreren of een proefplaatsing
te doen. Ook verzorgt Iris Huys instructies
om u wegwijs te maken op uw Apple
iPhone of iPad. Neem gerust contact op

voor een persoonlijk advies op maat.
Edwin Prosman merkt dat steeds meer
kunstschilders, fotografen, nagelstudio’s en
andere zakelijke klanten voor verlichting
van Iris Huys kiezen. “De waarde van
goede verlichting wordt vaak vergeten en
onderschat. Met speciale daglichtlampen
blijft het volledige kleurenspectrum
behouden, het comfortabele licht zorgt voor
minder vermoeide ogen en helpt u details
te zien.”
In de advertentie op deze pagina vindt u
een 4-tal mooie aanbiedingen, waarover u
op de website meer kunt lezen. Iris Huys
levert uitsluitend producten met een hoge
kwaliteit en lange levensduur.
Iris Huys
James Wattstraat 13-b, 2809 PA Gouda
Telefoon: 0182 525 889
E-Mail: info@irishuys.nl
Internet: www.irishuys.nl

De elektronische bril komt in zicht’
ow vision is binnen de oogzorg een specialisme dat begint waar de
opticien en oogarts zijn uitbehandeld en waar een bril of contactlens
geen soelaas meer bieden. Om het zicht desondanks te verbeteren gebruikt low vision tal van hulpmiddelen die alsmaar meer geavanceerd
worden en zo succesvol de zelfstandigheid van slechtzienden kunnen
bevorderen.
Wandelen over straat, het lezen van de
krant en het instellen van de thermostaat:
low vision helpt door op maat aan te
sluiten bij de visuele behoeften van
slechtzienden. “Samengevat zijn de
belangrijkste eigenschappen van onze
hulpmiddelen het vergroten van het
beeld en het versterken van contrasten.
Om dat te bereiken wordt gebruik
gemaakt van optiek als lenzen en
loepen, maar in toenemende mate ook
van elektronica, die steeds krachtiger
en kleiner wordt”, zegt Paul Oosterwijk
van Low Vision Totaal. Oosterwijk is als
enige Nederlandse deelnemer nauw
betrokken bij een internationaal project
dat low vision in een versnelling moet
brengen. “Het belangrijkste doel van het
project is het ontwikkelen een hightech
elektronische bril, een alleskunner die niet

alleen ver en dichtbij het zicht verbetert,
maar bijvoorbeeld ook beschikt over
routenavigatie en zo verbindingen kan
leggen tussen een virtuele wereld en de
echte.” De bril zal over 1 jaar op de markt
komen. Maar zover is het nog niet. Op
dit moment zijn er echter ook voldoende
andere hulpmiddelen voor slechtzienden
beschikbaar. Hiervoor kunt u zich melden
bij Low Vision Totaal. “Low Vision Totaal
onderscheidt zich bovendien door een
pragmatische werkwijze die tot in detail
uitgaat van nut en bruikbaarheid, in plaats
van alleen de technische mogelijkheden.”
Low Vision Totaal
Linnewever 7
2292 JG Wateringen
Telefoon: 0174 298 046
Internet: www.lowvisiontotaal.nl

low vision & braille center b.v.

Moeite met lezen?

toch ziet u slecht

Iris Huys. Voor al uw leeshulpmiddelen!

Low Vision Totaal biedt hulp(middelen)
• Onze optometristen doen oogmetingen

Eschenbach MaxDetail
van € 105,-

NU
€ 89,-

Eschenbach Mobilux LED
van € 69,-

bij u thuis in geheel Nederland.
Kosteloos en vrijblijvend!

NU
€ 59,•
•

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN

Art. : 16245

Een loepbril voor het ﬁjne(re) werk. U zult tot in
de kleinste details alles kunnen zien.
• Vergroting: 2 x
• Gewicht: 49 gram
• Gebruikersafstand: ca. 40 cm

Daylight Slimline lamp
van € 125,-

NU

€ 99,-

EENVOUDIG IN GEBRUIK

•

Art. : 15113

Zeer geschikt voor het lezen van kleine letters
thuis en onderweg met lichtschakelaar.
• Vergroting: 3,5 x
• Lenssterkte: 10 dpt
• Lensgrootte: 75 x 50 mm

Draadloze DECT
Spraak- en
Alarmknop

•
•

BEL voor meer informatie of maak direct een
afspraak op

NU

€ 149,-

0174 - 29 80 46

van € 179,-

HELDER DAGLICHT

Art. : 32107

Groot helder bereik met stijlvolle chrome SlimLine
tafellamp voor comfortabel lezen en werken.
• Lengte van de lamp: 95 cm
• 11 Watt Daylight TL-buis
• Lichtopbrengst: 680 Lumen

HANDENVRIJ TELEFONEREN

Art. : FXA-70

Een draadloos persoonlijk alarmsysteem met een
waterdichte alarmknop inclusief telefoonfunctie.
• Noodoproepen via draadloze alarmknop
• Geschikt voor hoortoestellen (H.A.C.)
• Gespreksvolume instelbaar tot +30 dB

Bezoek onze website voor een compleet overzicht van onze producten
of maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom.

Iris Huys
120628FC190x270.indd 1

Gouda

0182 - 525 889

f.

www.irishuys.nl
29-06-12 08:36

w.

e.

t.
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Vrij. 24 augustus
Workshop natuur oga
op het strand
Een complete yogaworkshop aan het begin
van een nieuw seizoen. Lekker aan de slag
met zand onder de voeten, het geluid van
de golven in de oren en een frisse wind
van zee. Kortom, ontspanning midden in
de natuur voor iedereen, met of zonder
ervaring. MillersBeach (hoek Laan van
Poot/ Einde Savornin Lohmanlaan, strandslag 7), 9.00-11.00 uur (de les gaat altijd
door: bij regen vindt de les binnen plaats).
Deelnamekosten € 17,- p.p. of € 30,- voor
twee (vooraf gepast betalen). Docenten
zijn Manon Weimar en Melita Hoefnagel,
aanmelden kan via www.vionte.nl of www.
yogavoorieder.nl.

amilie Nederland’ live
vanaf aleis Soestdijk
1000ste uitzending ‘Familie Nederland’
op Paleis Soestdijk. ‘Familie Nederland’ is
een radioprogramma over de geschiedenis van het dagelijkse leven in Nederland.
Op vrijdag 24 augustus 2012 viert dit
NTR-programma zijn duizendste 1000ste
live vanuit de Oranjerie op Paleis Soestdijk.
Centraal staan de geschiedenis van het
paleis en zijn laatste bewoners: prinses
Juliana en prins Bernhard. Kenners
belichten de jaren van Juliana en Bernhard
op Soestdijk, de grote omroepgebeurtenissen aldaar en de muzikale voorkeuren van
de Oranjes. Verder het vaste panel van
‘Familie Nederland’ met herinneringen, een
rondleiding door het paleis en de kassen in
de paleistuin en muzikale optredens. Radio
5 Nostalgia, 16.00-19.00 uur. Zie ook www.
ntr.nl/familienederland.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz.
De agenda wordt samengesteld door het Centraal In ormatiepunt uderen (CIP ). ctuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden
tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, o neem tele onisch contact op met Marco Daane via ( ) 4 8 1.

Zo. 26 augustus
Haags wing estival
Zingen en swingen, oftewel zwingen: het
kan weer tijdens het gezelligste meezingspektakel van Den Haag en omstreken – het
Haags Zwing Festival. Vier uur lang, soms
ingetogen, dan weer uitbundig, kunt u
‘inhaken’ bij bekend Nederlands repertoire
en liedjes die iedereen kent, voorgezongen
door bekende én talentvolle artiesten. Ook
dit jaar brengt het festival een combinatie
van nieuw Haags zangtalent met opvallende toppers: Arie Ribbens en Ria Valk.
Parktheater, Zuiderpark, 14.00-17.00 uur,
entree € 2,50.

uzikale Boulevard
of olden Oldies
Een lekker nostalgisch muziekevenement
dat de jaren zestig opnieuw tot leven brengt
in Kijkduin. Daar kunt u 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
‘gouwe ouwe’ ten gehore en zorgen voor
een gezellige zondagmiddag. Deltaplein,
Kijkduin, 16.00-18.00 uur. Het festival is
gratis toegankelijk, maar: bij slecht weer
komen de optredens te vervallen.

Do. 30 augustus
Crea-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.

Vr. 31 augustus
ratis proefles tai chi
voor senioren
Elke vrijdagochtend: les in tai-chi voor
zelfstandig wonende senioren. De les
bestaat uit qigong (energieoefeningen), tai
chi met een kort stokje (voor verbetering
van de balans en soepele gewrichten)
en waaieroefeningen. Woonzorgcentrum
Swaenestate (salon 4.33 op de vierde
verdieping), Medemblikstraat 275, 11.0012.00 uur. Bel om u aan te melden naar
06 18 03 03 69 of stuur een e-mail naar
nel.van.biezen@hetnet.nl. U kunt zich na
de proefles inschrijven voor een serie van
tien lessen. Zeker Thuisabonnees krijgen
korting op het lesgeld en betalen € 6,50
i.p.v. € 8,- per les. Zie voor meer informatie
www.yinyang-taichi.nl

.I.S.S.E.N in het ilmhuis
Een miljoen Nederlanders doet aan voetbal.
Bijna twee miljoen Nederlanders vist één
of meerdere keren per jaar. Vissen is misschien wel de opmerkelijkste volkssport ter
wereld. De anderhalf uur durende documentaire V.I.S.S.E.N duikt in de wereld van
de Nederlandse vissers en vissen. Boven
en onder water. Op het IJ, aan de kust, op
de Noordzee, in de stad, de polder en op
en aan de meren en rivieren. De film is een
persoonlijke, filmische zoektocht naar de

‘oervisser’ in de mens en tegelijkertijd een
portret van Nederland aan en op het water.
Op vrijdag 31 augustus ’s avonds zal de
voorstelling in het Filmhuis Den Haag (aan
het Spui 191) plaatsvinden in aanwezigheid
van filmmaker Maarten de Kroon, met wie
na afloop een vraaggesprek plaatsvindt.
Kassa/kaarten reserveren: 070 - 365 6030
tijdens openingsuren van het Filmhuis.

Za. 1 september
omerfestival penburg
Voor bewoners van Ypenburg duurt de zomer in elk geval nog tot vandaag. Dan vindt
daar het jaarlijkse Zomerfestival plaats. Met
overdag diverse kinderattracties en vanaf
19.00 uur livemuziek van onder anderen
John Medley (die ook presentator is) en
een mystery guest. Locatie van dit alles: bij
de Bieremalaan.

Za. 1 tot do. 27 sept.

Za. 1 sep tot 1 okt.
etrospectief van werk
tekenaar Jaap egter
Vanaf 1977 tekende de in Voorburg geboren Jaap Vegter (1934-2003) elke week een
strip voor weekblad Vrij Nederland waarin
hij de landelijke politiek vlijmscherp en
humoristisch verbeeldde. Zelf beschouwde
hij zich als een analyticus die de relaties
binnen Nederland in kaart bracht. Toch
gold Vegter vooral als een van onze beste
politiek tekenaars. Zijn Haagse spotprenten
zijn nog opvallend actueel. De hele maand
september toont de Centrale Bibliotheek
aan het Spui, in samenwerking met het
Persmuseum Amsterdam, Haags getinte tekeningen en cartoons van Vegters hand, in
een prachtig overzicht. Te zien zijn originele
tekeningen en schetsboeken afkomstig uit
het familiearchief. De toegang is gratis.

Zo. 2 september

Haagse pop-iconen

Special Beach Da

Den Haag is sinds de jaren zestig de bakermat van de Nederlandse popgeschiedenis.
Van de eerste indorockers tot de muziek
van Anouk en Di-rect loopt een rechte
lijn, langs artiesten als Golden Earring,
Shocking Blue, The Motions, Q65, Earth
& Fire, Urban Heroes en Kane. Den Haag
is terecht trots op deze geschiedenis. In
september kunt u in bibliotheek Ypenburg
een tentoonstelling bezoeken met foto’s van
verschillende Haagse pop-beroemdheden.
Ook de inrichting van de vitrines staat dan
in het teken van dit thema. Bibliotheek
Ypenburg, Schrabber 8, 11.00-18.00 uur,
toegang gratis. Inlichtingen: tel. 353 86 11,
e-mail ypenburg@dobdenhaag.nl.

Op Special Beach Day kunnen mensen met
een beperking op het strand kennismaken
met verschillende sporten en mogelijkheden. De deelnemers krijgen eerst een korte
introductie. Hierna kunnen zij de aangeboden sport 45 min. beoefenen. De Special
Beach Day wordt georganiseerd door de
gemeente Den Haag met Strandpaviljoen
Buiten. Er is nog een aantal plekken voor
deelnemers beschikbaar. Na afloop van de
sportieve activiteiten is er een barbecue.
Deelname daaraan kost € 20,- p.p.. Strandpaviljoen Buiten, Strandweg 67, aanmelden:
met een e-mail naar jorrit.koop@denhaag.nl
of het formulier op www.denhaag.nl/home/
bewoners/to/Special-Beach-Day-2012.htm
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Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

NIEUWS:

AC UEE

Haags uitgaansen cultuurseizoen
van start

Je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je goed voor jezelf zorgt

De zomer loopt op zijn laatste (wankele)
benen. Het vakantieseizoen en de sportzomer
zitten er zo goed als op. Dus maken we ons
klaar voor een nieuw activiteitenseizoen. De
Haagse theaters en musea bijvoorbeeld staan
te trappelen om u te ontvangen. In de eerste
weekends van september is er op dat gebied
van alles te doen in Den Haag.
a. 1 sept. useumnacht
In de derde editie van de Museumnacht
Den Haag draait alles om Haagse hoofdpersonen, beroemdheden, prima donna’s,
redders, strijders, uitblinkers, grootheden
en vedettes kortom, onze ‘Local Heroes’!
Met een passe-partout krijgt u toegang tot
alle deelnemende musea. Ook kunt u gratis
van 1 .00 tot 02.00 uur door de stad met
de speciale Museumnacht-busjes en naar
de Afterparty in het Stadhuis. Nog t m 31
augustus kunt u zo’n passe-partout kopen
voor 12,50. Op 1 september zelf kan dat
voor 15,-. ijk op www.museumnachtdenhaag.nl nl kaartverkoop.html waar u kaartjes
kunt kopen en welke musea deelnemen aan
de Museumnacht.
o. sept. Haags Uitfestival
Daags erna gaat het dan
‘los’ met het itfestival.
Op het Spuiplein en ook
op het Lange Voorhout
presenteren instellingen en gezelschappen
hun nieuwe seizoen,
op de informatiemarkt. Om 10.30 uur
gaat het geheel van start met een gratis
Stadsontbijt op het Spuiplein. Iedereen kan
aanschuiven aan de 120 meter lange ‘Tafel
van de Idee’ van ontwerper Piet Hein Eek.
Erbovenop brengen diverse acts vervolgens
de voorstellingen of concerten in de zalen
voor het voetlicht. Rondom het Spuiplein
openen Filmhuis, Theater aan het Spui,
Nieuwe erk, Lucent Danstheater, Dr. Anton
Philipszaal, Bibliotheek en Atrium gratis
hun deuren. e verrassen u met diverse
programma’s. Ook op het Spuiplein: rappers
en dansers op een rban Hip Hop Podium,
de Dansdome van Den Haags Danst en het
Holland Dance Festival met workshops en
in het Atrium voorstellingen van Theater aan
het Spui. Bovendien kunt u in het Atrium de
StemWijzermarkt bezoeken, ter voorbereiding op de parlementsverkiezingen van 12
september a.s.
8 9 sept. Open onumentendag
In het weekend van en 9 september zijn
meer dan 4000 bijzondere monumenten in
Nederland voor iedereen gratis toegankelijk.
Het is d kans om een plek te bezoeken waar
u normaal niet zo snel komt, of om mee te
doen aan een activiteit. In Den Haag openen
0 monumenten hun deuren. ijk daarvoor
op www.openmonumentendag.nl zoek

er antel orgers

Den Haag telt ongeveer 79.
mantelzorgers mensen die
naast hun baan, opleiding of
gezinsleven zorgen voor een
naaste die langdurig ziek of gehandicapt is. Dat kan voor hen
emotioneel of f siek heel belastend zijn, met hoeveel liefde
zij dit ook doen. antelzorgers
hebben daarom af en toe tijd
voor zichzelf nodig. Alleen
dan kunnen zij hun zorgtaak
volhouden. In dat geval zal een
beroepskracht of een vrijwilliger de zorg die zij geven,
tijdelijk moeten overnemen.
ervangende zorg of respijtzorg
heet dat.
‘Mantelzorger zijn is iets anders
dan vrijwilligerswerk,’ vertelt Els
Hooning, consulent bij de Stichting
Mantel org Den Haag. ‘Mantelzorg
overkomt je, omdat je partner ziek
wordt, omdat je een gehandicapt kind
hebt of omdat iemand anders met wie
je een emotionele band hebt langdurig
zorg nodig heeft.’ De zes consulenten
van de Stichting Mantel org Den
Haag begeleiden en ondersteunen
deze mantelzorgers. e geven ook
presentaties en gastlessen over mantelzorg en adviseren organisaties over
mantelzorgbeleid. Een van hun taken
is ook het bemiddelen bij de inzet van
respijtzorg.
Behoeften
owel de overheid als zorg- en
welzijnsinstellingen hebben veel oog
voor de behoefte aan respijtzorg. Er
komen ook steeds meer mogelijkheden voor deze ontlastende tijdelijke
zorg. oals logeerhuizen, zorgboerderijen, thuiszorg, dagverzorging en
vrijwilligers aan huis. o kunnen
mantelzorgers met een gerust hart
eens op vakantie. Daardoor houden zij
hun zorgtaken ook langer vol.
‘Ook de gemeente Den Haag vindt
het belangrijk dat mantelzorgers af en
toe tijd voor zichzelf kunnen nemen,’

vertelt Els Hooning. ‘De gemeente
stelt daarom gedurende drie jaar 2,5
miljoen euro beschikbaar. In 2015
moet daarmee een samenhangend en
goed aanbod van respijtzorg gerealiseerd zijn.’
Belangrijk is bijvoorbeeld om overbelasting bij mantelzorgers tijdig te
signaleren. De Stichting Mantel org
gaat daarom ongeveer 100 beroepskrachten e tra scholen in het afleggen
van huisbezoeken. e gaan dan op
zoek naar de vragen en behoeften
van een mantelzorger. Aan de hand
daarvan kan een plan worden opgesteld om een mantelzorger in contact
te brengen met respijtvoorzieningen.
Els: ‘Mantelzorgers kunnen zich bij de
Stichting Mantel org aanmelden voor
zo’n huisbezoek.’
Schuldgevoel
‘Mantelzorgers hebben soms grote behoefte aan respijtzorg,’ zegt Els, “maar
ze maken lang niet altijd gebruik van
de mogelijkheden. e vinden het
moeilijk om hun zorgtaken uit handen
te geven. Soms krijgen ze last van
schuldgevoelens, omdat degene die ze
verzorgen aangeeft niemand anders
te willen.’
Toch luidt Els’ advies: loslaten! ‘Sta
toe dat een ander de zorg geeft. e

enior e leert
SeniorWeb organiseert vanaf 11 september nieuwe Instapcursussen computer en internet’, alsmede cursussen Werken
met Word en E cel’ en eren omgaan met acebook’.
Voorafgaand komen docenten
informatie over deze cursussen geven
tijdens inloopmiddagen. om daar
gerust langs de toegang is gratis.
kunt zich ter plekke ook inschrijven.

Inloopmiddagen
De inloopmiddagen zijn van 14.00
tot 16.00 uur, op dinsdag 2 augustus
(Bibliotheek De Ottoburg), woensdag
29 augustus (Bibliotheek Rijswijk),

moet het ook niet erg vinden als die
het anders doet dan jij. Het belangrijkste is dat de zorg doorgaat.’
Wegwijzer
De mogelijkheden van respijtzorg
zijn bij velen vaak ook niet bekend.
Mantelzorgers zien verder op tegen
het papierwerk en mogelijke kosten.
Daarom is het belangrijk dat iedereen
het aanbod aan vrijwillige en professionele respijtzorg in Den Haag
goed kan vinden. Daarvoor heeft de
Stichting Mantelzorg Den Haag een
eigen Respijtwijzer ontwikkeld. Dat
is letterlijk een praktische wegwijzer,
voor mantelzorgers, maar ook voor
professionals.
De Respijtwijzer is te vinden op de
website www.respijtwijzerdenhaag.nl.
In drie stappen wordt u van informatie naar een aanvraagmogelijkheid
geleid. Eerst ziet u een overzicht van
tien soorten respijtzorg, vrijwillig en
professioneel, thuis en buitenshuis.
kunt hier n of meer keuzes maken.
De volgende stap geeft een overzicht
van de aanbieders van deze zorg. In de
derde stap kunt u direct een aanvraag
indienen.
antelzorgpas
Voor Haagse mantelzorgers is er

nog meer. De gemeente Den Haag
waardeert haar mantelzorgers. Sinds
2009 kunnen zij daarom de Mantelzorgpas krijgen, die kortingen geeft
op allerlei culturele en sportieve
diensten en activiteiten. Die variëren
van theater tot ontspanningsmassage
en een cursus salsadansen. Deze
Mantelzorgpas kunt u aanvragen bij
de Stichting Mantel org. Pashouders
ontvangen ook het kwartaalmagazine
IEDEREEN, voor Haagse vrijwilligers en mantelzorgers. Daarin staat
onder meer de informatieve rubriek
‘Vraag het Els’.
10 november is uitgeroepen tot
landelijke Dag van de Mantelzorg.
In elke gemeente zijn er dan speciale
activiteiten, zoals in Den Haag het
MantelzorgFestival. Bent u mantelzorger? Noteer deze dag dan vast in
uw agenda, en houd de website www.
mantelzorgdenhaag.nl in de gaten
voor het programma. Voor jong en
oud, want mantelzorgers zijn er in alle
leeftijden!
ragen over mantelzorg
Vragen over mantelzorg? De Stichting
Mantel org Den Haag is tussen 9.00
en 16.30 uur bereikbaar via telefoon
346 01. Of stuur een e-mail naar
info mantelzorgdenhaag.nl

en internet ennen
dinsdag 4 september (Bibliotheek
Voorburg), woensdag 5 september
(Bibliotheek Rijswijk), dinsdag 11
september (Bibliotheek De Ottoburg)
en woensdag 12 september (Bibliotheek Voorburg). Op 2 en 29 augustus en 4 september zal SeniorWeb
tussen 14.00 en 14.30 uur eerst een
presentatie verzorgen.

eer informatie
Meer informatie: de heren A. Baas
(tel. 394 3 53) en H. Cras (tel. 394
14 26) van SeniorWeb of mevrouw I.
Naaktgeboren van de bibliotheek (tel.
240 02 50).
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Senior Hotels is een initiatief van BTR Reizen, deze selecteert gezellige
en gastvrije hotels op de mooiste plekjes en streken in Nederland en
Duitsland. In alle Senior Hotels kunt u altijd heerlijk genieten van een
‘Alles Inclusief’ vakantie. Boek en laat u lekker verrassen . . .

Speciale Lezersactie: 5-daags ‘Alles Inclusief’ vakantie
Lezers van De Oud Hagenaar ontvangen
10% korting op de normale zomerseizoen prijzen

Senior Hotel Gaasterland***
Rijs / Friesland
‘Alles Inclusief’ € 255, € 229,
5

Inclusief:
verblijf van maandag t/m vrijdag
4 x logies in tweepersoonskamer
4 x een uitgebreid ontbijtbuffet
4 x een lunch of lunchpakket
4 x een 3-gangen diner
GRATIS:
GRATIS 4 avonden van
18.00 - 23.00 uur drankjes:
koffie, thee, vruchtensappen,
fris, jenever, huiswijn en tapbier
Exclusief:
toeslag 1-persoonskamer 0,00
reserveringskosten 1 ,00

Senior Hotel Op De Beek***
Schin op Geul / Zuid-Limburg
‘Alles Inclusief’ € 268, € 241,
5

Prijzen per persoon.
Geef bij het reserveren de volgende
speciale boekingscode op: BTR029

cces herhaald!
Wegens enorm su
Senior Hotel Dennenhoeve***
Nunspeet / Veluwe
‘Alles Inclusief’ € 239, € 215,
5

 055 5059500

Lezersaanbieding

Kinderconcert Residentie Orkest
in Parktheater Den Haag

Een toegangskaart à €5,- is vanaf een uur voor de voorstelling te koop aan de
kassa van het Parktheater. Ga naar www.residentieorkest.nl voor meer informatie
Tip! Het gehele Residentie Orkest speelt zaterdagavond 1 september om 19.30 uur een luchtig nazomerconcert in het Parktheater
Den Haag. Kaarten a €8,- te koop via www.residentieorkest.nl of
aan de kassa van Parktheater op de avond zelf.

Kortingsbon
Lezers van
e ud
krijgen tegen inlevering van deze ingevulde bon
gratis toegang tot het concert ROndje
Wereldorkest op zaterdagmiddag 1 september
om 15.00 uur in Parktheater Den Haag
(Zuiderpark). De bon is geldig voor maximaal 2
volwassenen, per kind betaalt u €5,-.

WWW.BTRREIZEN.NL

Dans & Muziek
2012 / 2013

e ud

Geniet van een vrolijk concert voor de hele familie
in het Parktheater Den Haag in het Zuiderpark.
In de voorstelling ‘ROndje Wereldorkest’ ontdekken tien musici uit het Residentie Orkest dat hun
instrumenten broers en zussen hebben over de hele
wereld. In het Residentie Restaurant staan ze allemaal op het menu. De ober dient een guozheng op
onder het sfeervolle licht van een alpenhoornlamp.
Bij de Indiase gerechten is het blazen geblazen om
de slangen te bezweren. Een komische voorstelling
met verrassende smaken van over de hele wereld,
bij elkaar gebracht in een klinkklaar menu.

·

Enkele hoogtepunten
wo 19 september

8 t/m 12 januari

Swedish Radio Choir &
Baroque Orchestra B’rock

Aspects of Love
(Andrew Lloyd Webber)

o.l.v Peter Dijkstra

za 23 februari

za 6 oktober

Sidi Larbi Cherkaoui –
Puz/zle

Together Now /
25 jaar dans en muziek
aan het Spuiplein

za 23 maart

zo 4 november

Nederlands kamerkoor
Johannespassie

Elmo is jarig

do 6 juni

(3+)

Opera Zuid – Tosca

ma 19 november

Racoon
Liverpool Rain Theatertour

2 september
Open Dag met
gratis voorstellin
gen
en spectaculair
e
aanbiedingen

Naam:...................................................
Adres:........................................... nr.....
Postcode, plaats:.....................................
Tel:........................................................

www.philipszaal.nl
Bespreekbureau
070 88 00 333

Lucent Danstheater
Dr Anton Philipszaal
Nieuwe Kerk

Email:....................................................
TheaterDenHaag

Hierbij geef ik het Residentie Orkest toestemming om mij in de toekomst concertinformatie toe te sturen per (e-mail) post
1-020-61 d

n i 12 x181

-2.indd 1

aanhetspuiplein
1 -08-12 1 :06
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Over een belastingvrij ‘fooitje’ van de overheid aan mantelzorgers is de laatste tijd nogal wat publiciteit geweest. Er zijn daarover zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer. Toch komt er heel wat
voor kijken om een mantelzorger het geschenk van 200 euro te bezorgen. Tijd voor een uiteenzetting. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

Fooitje, maar ook ruim erfrecht voor mantelzorgers
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar 79 miljoen euro uitgekeerd aan zogenoemde
‘mantelzorgcomplimenten’: een belastingvrije symbolische vergoeding van 200 euro per jaar voor
vrijwillige hulp aan een thuiswonende persoon met een AWBZ-indicatie. Voor het lopende jaar verwacht de SVB een toename in de uitgaven naar 84 miljoen euro.

Financieel interessanter is dat, als een
verzorgde overlijdt, er in de erfbelasting
voordelen zijn voor mantelzorgers in de
eerste (bloed)graad die bij de overleden persoon inwonen. Bijvoorbeeld
een thuiswonend kind, dat zijn ouder
verzorgde en het extraatje voor de mantelzorg jaarlijks krijgt. Normaal heeft
een kind recht op een vrijstelling op de
erfbelasting tot een bedrag van €19.114.
Maar als mantelzorger heeft het kind
recht op hetzelfde bedrag dat geldt voor
de huwelijkspartner van de overledene,
namelijk €603.600. Dat scheelt een slok
op een borrel.

Slechte voorlichting
Het komt niet vaak voor, maar het is
natuurlijk ook mogelijk dat een zoon
of dochter overlijdt en dat de ouder de
mantelzorger was. In dat geval heeft
ook de ouder recht op de vrijstelling van
€603.600.
Vaak weten de betrokken erfgenamen

niet dat ze dit erfrechtvoordeel kunnen
krijgen, meldt de Vereniging van Estate
Planners in het Notariaat. Hierover heeft
het CDA kamervragen gesteld, omdat de
overheid onvoldoende voorlichting zou
geven. Daarom doet deze ouderenkrant
het maar, want in veel gevallen is er een
oudere lezer bij betrokken.

Voordragen
Eerst iets over het ‘mantelzorgcompliment’ van 200 euro per jaar als blijk van
waardering, te betalen door de SVB.
Volgens de Rijksoverheid zijn er ruim
2,6 miljoen Nederlanders, die gedurende
langere tijd intensief voor hun zieke
familieleden of vrienden zorgen. Naar
schatting is vorig jaar aan bijna 400.000
mantelzorgers het compliment van 200
euro uitgekeerd.
De verzorgde persoon kan een mantelzorger voordragen voor het belastingvrije fooitje dat ook geen nadelige
invloed heeft op eventuele uitkering,

salaris uit PGB, zorgtoeslag of huurtoeslag. Tot zover lijkt het ons duidelijk.

Slechts één compliment
Maar toch komt er heel wat voor kijken
om voor de vergoeding in aanmerking
te komen. De verzorgde persoon (of zijn
wettelijke vertegenwoordiger) moet het
compliment aanvragen. Ook nabestaanden van de zorgvrager kunnen een
mantelzorger voordragen voor de 200
euro. Per kalenderjaar mag er slechts
één compliment aan een mantelzorger
gegeven worden.
De voorwaarden zijn niet gering:
de zorgvrager moet een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg.
de indicatie moet voor minimaal 53
weken (371 dagen) zijn afgegeven.
Pas na het eerste jaar van toekenning
gaat het wat gemakkelijker. Voor alle
duidelijkheid: zit een persoon in een

tehuis of centrum, of staat het op een
wachtlijst, dan kan er geen mantelzorgcompliment worden gegeven.

Almanak
Nu nog even over de erfrechtelijke kant
van de zaak. We hebben het hiervoor zo
eenvoudig mogelijk proberen weer te geven. In de Schenken & Erven Almanak
van Elsevier Fiscaal staat dat er soms
toch sprake is van ‘partnerschap’ voor
bloedverwanten in de eerste graad:
“Een bloedverwant in de eerste graad is
een kind of een ouder van de erflater. Als
deze bloedverwant met de erflater een
huishouding heeft gevoerd, die voldoet

aan de eisen voor ongehuwd samenwonenden, dan kan deze bloedverwant
voor de Successiewet toch partnerschap
claimen.”
Ze moeten dan wel het mantelzorgcompliment hebben gekregen. De partnerregeling voor mantelzorgers geldt zowel
voor het kind dat mantelzorg verleende
aan zijn ouder, als voor de ouder die
mantelzorg verleende aan zijn kind.

Meer informatie
Meer informatie en aanvragen bij de
SVB: www.svb.nl
Per e-mail: mantelzorg@svb.nl
Telefonisch: 030 - 264 8444

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Executeur wil nog niet
uitbetalen
Hoelang mag een executeur-testamentair
erover doen om tot uitbetaling over te
gaan? Hij wil namelijk niet betalen. Hij
is benoemd door een notaris. Er zijn géén
schulden en er hoeft niets verkocht te
worden. Wat moet ik doen?
Een executeur – zoals die tegenwoordig
heet – is te benoemen door een uiterste
wilsbeschikking (testament). Een testament wordt opgevraagd door een notaris
die het vervolgens aan de executeur
(uitvoerder van de nalatenschap) geeft.
Meestal wordt een executeur aangesteld
om een nalatenschap doeltreffend en snel
te regelen. Gezien uw opmerkingen zijn
er twee mogelijkheden: of de afwikkeling is heel ingewikkeld waardoor die erg
lang duurt of er is niets meer over. U moet
overigens wel periodiek (schriftelijk) op
de hoogte worden gesteld van de stand van
zaken en de cijferonderbouwing (baten
en lasten). Tenminste als u of cieel erfgenaam bent. Stel u op de hoogte waarom
de nalatenschap – die, omdat er geen
schulden en vastgoed in het spel zijn, vrij
eenvoudig af te handelen lijkt - nog niet is
uitgevoerd. Pas als u ervan overtuigd bent
dat er fraude in het spel is en daarvoor
bewijzen hebt, moet u (dure) juridische

stappen overwegen. Aan een benoeming
van een executeur zitten vele haken en
ogen. In notariële naslagwerken vergt
de regelgeving daarover vele pagina’s.
Het voert te ver om u daarvan hier op de
hoogte te stellen.
Vader wil geen hogere
begrafenispolis
Mijn oude vader heeft een begrafenispolis,
die waarschijnlijk veel te laag is om zijn
uitvaartkosten te vergoeden. Ik heb hem al
meerdere keren gevraagd de uitvaartpolis
te verhogen, maar dat doet hij niet, omdat
hij het zonde van het geld vindt. Hij woont
al bijna 20 jaar bij zijn vriendin zonder
o ieel partners hap. tel dat mi n vader
overlijdt. Voor het verzekerde bedrag kan
hij niet begraven worden. Dus neem ik aan
dat de begrafenisondernemer of gemeente
mij en mijn zus, die ik al jaren niet heb gezien, verantwoordelijk stelt voor de kosten.
Ik heb een spaarpot, maar ben niet van
plan zijn begrafenis te betalen. Zo goed
gaan we nou ook weer niet met elkaar om.
Ik heb sinds een paar maanden, na jaren,
weer een beetje contact met hem. Wat
gebeurt er als hij overlijdt?
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Zijn
vriendin, met wie hij samenwoont, weet
heus wel hoe de vork in de steek zit als
hij overlijdt. Voor het geval u bang bent
voor de schulden (zoals de extra kosten

voor de uitvaart) op te draaien, kunt u,
zodra hij is overleden, de nalatenschap
zogenoemd bene ciair aanvaarden. Dat
wil zeggen eerst de boedelbeschrijving
krijgen, waarna het u duidelijk wordt of
er schulden resteren. Vervolgens kunt
u - ook bij de rechtbank - de nalatenschap
afwijzen. Erg belangrijk voor u wordt ook
wie de afwikkeling van het overlijden
van uw vader doet. Hij of zij kan u al vrij
snel vertellen, hoe de nanciële situatie
van uw vader op dat moment er voorstaat.
Doet men dat niet, dan komt dat verdacht
over en is het zeker zaak bij de rechtbank
‘bene ciaire aanvaarding’ aan te vragen.
Dat kost niet zoveel (114 euro). De afwikkeling van uw vaders overlijden heeft ook
wettelijke verplichtingen ten opzichte van
alle erfgenamen. Dus: het is gewoon een
kwestie van afwachten totdat u hoort dat
uw vader is overleden.

Financiële zaken
Pas én pincode
op vakantie gestolen
Tijdens vakantie heeft iemand mijn pincode achterhaald en vervolgens mij mijn pas
ontfutseld. Hij heeft daarmee een bedrag
gepind. Ik heb de kaart geblokkeerd.
Wanneer de bank niet van plan is de
schade te herstellen of het af te willen
handelen met een lager bedrag, welke mogelijkheden zijn er om hiertegen bezwaar

aan te tekenen?
Dat is dus een situatie waar elke bank voor
waarschuwt. Bewaar altijd uw pincode los
van uw bankpas, zodat u alléén de code
kent. De bank vergoedt alleen de schade
als u duidelijk kunt aantonen dat u niet
nalatig bent geweest, zoals bijvoorbeeld
bij het beruchte ‘skimmen’. Op uw
vakantieadres had u voorts bij de politie
aangifte moeten doen van diefstal, maar
dat lijkt ons in dit geval ook onvoldoende.
Pas als er een hele goede verklaring is dat
uw bankpas en pincode zijn gestolen, dan
maakt u misschien een kans. Bijvoorbeeld
als ook anderen bij hetzelfde pinapparaat
zijn benadeeld. Als u het oneens bent
met de beslissing van de bank om u géén
schadevergoeding te geven, kunt u nog
naar de geschillencommissie bankzaken,
maar ook daar worden veruit de meeste
klachten afgewezen. Ga ook goed na of
niet heel toevallig een bekende of familie
‘stiekem’ van de door u in een onbewaakt
moment prijsgegeven pincode misbruik
heeft gemaakt. Ook dan bent u zelf verantwoordelijk.
Rekening overleden
moeder opzeggen
In 1996 is onze moeder overleden. Mijn
broer had een en/of rekening met haar bij
de ‘giro’. Nu is dat ING. Deze rekening
willen wij opzeggen. Dat schijnt niet een-

voudig te zijn, want we moeten papieren
van een notaris overleggen. Dat kost ons
veel te veel geld. Nu zitten we met een
rekening waar niemand iets mee doet. Ja
soms storten we een euro erop, anders
staan we ook nog in het rood. Ik vind dit
toch een belachelijke situatie. Misschien
heeft u een idee wat we hieraan kunnen
doen?
Neem hierover contact op met ING. De
rekening had natuurlijk al in 1996 of het
jaar daarna opgeheven moeten worden. Nu
het zo lang terug is, zal ING ook niet zo
moeilijk meer doen over allerlei of ciële
documenten (zoals een Verklaring van
Erfrecht).
Mogelijk kunt u al volstaan met de
overlijdenskaart of een uittreksel uit het
bevolkingsregister (kosten per gemeente
verschillend, maar ook niet meer dan 15
euro) dat uw moeder is overleden. Maar
nogmaals: leg de kwestie voor aan ING.
Misschien dat men u nog vraagt of u
namens alle erfgenamen handelt.
Overigens kan uw broer, als hij nog mederekeninghouder is, ook wijziging aanvragen van de tenaamstelling. Daarvoor zijn
ook procedures, maar ook die vallen reuze
mee. Mensen laten zaken vaak teveel op
z’n beloop. Hulplijn ING: 05 234 00 33.
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roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. Wat overblij t zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie Stroopsoldaatjes en knetterkauwgom
met Julius Pasgeld

Bepaalde merknamen doen aan alsof
ze van een halve eeuw geleden zijn.
Punica bijvoorbeeld. Maar Punica
lag 15 jaar geleden nog gewoon in
de schappen. Punica was geconcentreerd vruchtensap. Vooral de gele
multivitaminedrank 1 4 in een
brede, glazen fles met metalen dop
werd veel verkocht. Popla toiletpapier doet thans ook aan als een merk
van vele tientallen jaren gelden.
weet wel: ‘ oning, keizer, admiraal.
Popla hebben ze allemaal’. Of, zoals
mijn vader me wilde doen geloven:
‘ oning, keizer, admiraal, schijten
doen ze allemaal’. Er waren toen
zelfs grappenmakers die ons wilden
doen geloven, dat Popla een afkorting
was van: ‘Plakt Ontzettend. Probeer Liever
Andere’. oals het
automerk D W geen
afkorting van ‘Deutsche

reets heet nu
. aider is wi geworden. Smith’s heet nu a ’s en de ostbank heet IN .
aar sommige merken zijn helemaal verdwenen. Wie weet bijvoorbeeld nog waar de Konmar
en de Edah zijn ondergebracht Over namen van toen en nu.
raftWagen’ was maar van ‘Dat
reng Weigert’. Het komen en gaan
van merken is steeds een bron van
nostalgie geweest en zo zal het altijd
wel blijven ook.
epal campingservies
Neem nu Mepal. Mepal? Wat was
dat nou toch ook alweer? Maar
ook Mepal blijkt ook nog steeds te
bestaan. Vroeger waren er Mepal
bordjes en mokken waarmee we naar
de camping gingen. Thans is het een
rma met een uitgebreid assortiment
in plastieken huishoudelijke artikelen. En dan hebben we natuurlijk de
snoepmerken door de jaren heen.
Moeilijk te achterhalen is soms of het
merknamen of soortnamen betrof.
Stroopsoldaatjes en knetterkauwgom
bijvoorbeeld. Waren dat merken? Of
namen die we zelf aan het snoepgoed
gaven? Hoe dan ook. Stroopsoldaatjes. Een papieren pijltje vol stroop
of gekaramelliseerd suiker. Daar
zoog je een puntje aan. o simpel
was dat. Wat knetterkauwgom was
weet ik niet meer. misschien?

Ook had jeAdemin-snoepjes. Een
rolletje Rang. Of ujubes. Alleen
al het noemen van die merken is
genoeg om een gemiddelde vijftiger
in diep gepeis te doen verzinken
over de voor- en nadelen van weleer.
Bensdorp. Blooker. Droste. Ook op
het gebied van chocolade blijkt er
genoeg te mijmeren.
Asbest Herculesplug
Voor we ons vanwege klemmende
nostalgie snikkend ter aarde storten
helpt het misschien de merknaam
‘Hercules’ voor de geest te roepen.
Dat was een voorloper van de huidige plastic pluggen en zat in een rond,
wit, kartonnen doosje van zo’n tien
centimeter hoog. De plug bestond uit
een klont grijze, draderige vezels die
je met spuug moest mengen, kneden
en in het gaatje moest proppen dat je
in de muur had geboord. Daarna kon
je er, voordat dat slijmerige mengsel
keihard opdroogde, een schroef in
draaien. We zijn gemakshalve maar
vergeten dat Hercules plug gewoon
puur asbest was. En dat had je dan
dus met spuug in je handen tot een
rolletje gedraaid. Nee. Vroeger was
heus niet alles beter.
Stencilmachine
Gestetner was een Duitse rma die
stencilmachines maakte. Stencilmachines? Wat waren dat nou weer? a.
Hoor eens. Wie niet weet wat sten-

Winkels Kringloop Holland

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

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

cilmachines zijn moet De OudHagenaar maar niet lezen. Nou.
Vooruit. Het was de voorloper
van de huidige printer. Een soort
priv drukpers. Ideaal voor sportverenigingen en jeugdorganisaties.
Die konden daarmee hun periodieken
of organen op een goedkope wijze
vermenigvuldigen.

Het ging zo: een tekst bracht je aan
op een stencil met behulp van een
gewone typemachine. Een Remington, een nderwood of een Olivetti.
Ik noem maar wat merken. Maar
wel zonder lint. De scherpe letters
van de typemachine sloegen hun
vorm dwars door het eerste vel heen
en werden tegengehouden door een
achterliggend karton. Als je klaar
was met typen moest dat karton eraf
en spande je het betypte vel op de
stencilmachine. Dan draaide je een
paar keer aan de zwengel van de
stencilmachine om de inkt regelmatig
te verspreiden onder het stencil. Als
alles goed was af- en ingesteld deden
de latere Gestetner-stencilmachines
de rest elektrisch. Hele stapels papier

op A4 of folio(!) formaat kon je zo
bedrukken. Wel kwamen de letters
op den duur steeds vager op het papier. odat je bij meer dan honderd
afdrukken opnieuw een stencil moest
intikken. Als je tekeningen op een
stencil wilde maken gebruikte je
schrijfgerei met een spitse punt met
daaraan een groot of klein metalen bolletje. Daarmee kraste je je
tekening als het ware door de eerste,
dunne laag van het stencil zodat de
inkt tijdens het stencillen door de
lijntjes van de tekening werd geperst.
Ik zie me nog staan. Ergens op een
zolder bij mijn vriendin Liesbeth
van der Noordaa in de Haagse
Sweelinckstraat stond de Gestetnerstencilmachine van de Humanistische eugdbeweging. Daar draaiden
we samen (onder meer) het clubblad
‘Ontmoeting’ in elkaar.
Heeft u ook last van weemoedig
gepeins als u een merknaam van
vroeger hoort? Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

HÉÉL VEEL
HOUT!
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tuur uw o lossing in er e ail
Bij De Oud-Hagenaar moeten we e.e.a. vereenvoudigen. anaf deze week vragen we alle oplossers die naar een prijs willen meedingen hun oplossing in te sturen per e-mail. We denken dat dat moet lukken en het scheelt postzegels Heeft u
geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen - in verzorgingscentra moet daar ook iemand bij kunnen helpen. et
Kerst, asen en als er andere speciale puzzels zijn in de toekomst, zal het nog wel mogelijk zijn een briefkaart te sturen.

grijze vakje een ‘ ’ in B een ‘2’ in
C een ‘3’ en in D een ‘ ’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: -2-3- .

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

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 16 van
augustus presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 15 augustus de tijd kreeg.
De complete reeks die werd gezocht
luidde: 4-6-3- . We trokken vijf

Sudoku A

1

4

3 2
6

7

5

Ton de Hoog, te Den Haag
oop van Laethem, te Den Haag
Tineke van de Graaf, te Den Haag
Maarten Roeleveld,
te Scheveningen
Els van elst aptein,
te Sommelsdijk

Sudoku B

8

9
2

prijswinnaars. ij krijgen allen het
mooie boek thuisgestuurd van Casper Postmaa ‘Eerst Napels zien ’.

1 4 5
8
7

Sudoku C

6 8 2
9
7
6 9

1 4 3
2 7

7 8

6 2

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

4 8
5
2
7
6
3

Woensdag

9 augustus

Stuur per e-mail naar:
u el deoud-hagenaar.nl
et in de onderwerpregel:
plossing dok nr.
Heeft u geen e-mail? Vraag iemand
om het voor u te doen!

Sudoku D

1

2 6
1 8
3

binnen hebben op uiterlijk:

Weer 5 kansen
Ook voor de puzzel van deze week
worden weer vijf e emplaren van
“Eerst Napels zien ” verloot onder goede inzenders. We blijven het
herhalen: vergeet bij de inzending
van de oplossing niet uw postadres
te vermelden. Twee goede inzenders
die werden getrokken liepen dit keer
hun prijs daardoor mis!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,

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

3

9
5 6

2
9
4 3

7
5

7 1
8
8

1
5
6

4 8

1 4
7

2

(advertorial)

WANNEER DOET U DE GRATIS NETVLIESCHECK?
RUIM 100.000 MENSEN GINGEN U AL VOOR!
Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar komen bepaalde oogziektes vaker voor. Deze kunnen vaak
ongemerkt ontstaan en tegen de tijd dat de eerste symptomen merkbaar worden, is het proces al even
aan de gang. Met de preventieve NetvliesCheck van Specsavers kunnen mogelijke netvliesafwijkingen
vroegtijdig worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen. Het is een extra controle van de
gezondheid van uw ogen waarbij met een netvliescamera foto’s worden gemaakt van de binnenkant van
uw oog, het netvlies. De foto’s worden altijd beoordeeld door oogartsen en optometristen.
Wat is de preventieve NetvliesCheck?
Met de preventieve NetvliesCheck
maken we een foto van het netvlies
(de binnenkant van het oog waar beelden op binnenkomen en worden doorgestuurd naar de hersenen) en de aderen in het oog. Zo kunnen we bepaalde
aandoeningen ontdekken die zouden
kunnen wijzen op bijvoorbeeld hoge
oogdruk, netvliesslijtage of complicaties door suikerziekte. Wanneer deze
afwijkingen op tijd gesignaleerd worden, is het mogelijk dat een behandeling van de oogarts of oogchirurg de
aandoening kan verhelpen of verdere
verslechtering kan voorkomen.
Hoe werkt het?
Als onderdeel van het uitgebreide oogonderzoek in de Specsavers-winkel
wordt met een speciale camera van
ieder oog één netvliesfoto gemaakt.
Wanneer we de foto’s maken, ziet u
een ﬂits in de ogen, net als bij het
maken van een gewone foto. Dit is pijnloos en geheel onschadelijk. Het is niet
nodig de ogen te druppelen en u kunt
direct weer goed zien. De netvliesfoto’s worden vervolgens, samen met de
overige resultaten van het oogonder-

zoek, beoordeeld door oogartsen en
optometristen van oogheelkundig centrum Best Eye Care. Na maximaal een
week krijgt u de uitslag van de beoordeling van uw foto’s. Indien na zorgvuldige beoordeling blijkt dat verder
onderzoek van uw ogen raadzaam is,
ontvangt u hierover een brief met verdere informatie en zult u tevens een
verwijsbrief ontvangen waarmee u een
afspraak kunt maken bij uw oogarts.
Oogartsen en optometristen
Best Eye Care is een oogheelkundig
centrum dat gespecialiseerd is in oogzorg en met name netvlieschecks. Deze

organisatie verzorgt voor Specsavers
de beoordeling van de foto’s, eventuele
verwijzing en klantenservice.
Best Eye Care werkt met gekwaliﬁceerde oogartsen en optometristen
en heeft een netwerk van academisch
geschoolde oogartsen en oogklinieken
waarnaar doorverwezen kan worden.
Specsavers ontvangt geen inhoudelijke uitslag van de beoordeling van de
gemaakte netvliesfoto’s.

Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250

Bezoek nu uw Specsavers-winkel
of naar www.specsavers.nl.

Drs. R. Zandbergen, één van de oprichters van Best Eye Care, is een van de
meest ervaren oogartsen in Nederland.
Zandbergen wordt daarnaast gezien als
een vooraanstaand refractiechirurg in
Nederland. Zandbergen beschikt over
een uitgebreid netwerk van oogspecialisten.
Drs. R. Zandbergen
Oogheelkundig centrum Best Eye Care
Oogarts

UW SPECSAVERS-WINKELS!

Zandbergen: “De preventieve NetvliesCheck ligt mij al jaren na aan het hart

en ik ben hier ontzettend gepassioneerd over. Het oog is een van de weinige plekken in het menselijk lichaam
waar je zonder te snijden als het ware
in het lichaam kunt kijken. Op deze
manier kunnen dus vrij eenvoudig netvliesafwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast is deze service laagdrempelig; mensen hoeven
niet naar een ziekenhuis te gaan, maar
kunnen in hun eigen winkelstraat een

netvliesfoto laten maken.”
Wie komen er in aanmerking voor de
preventieve NetvliesCheck?
In principe komt iedereen in aanmerking voor deze service, maar omdat de
oogafwijkingen waar op gecontroleerd
wordt veel vaker voorkomen op latere
leeftijd adviseren we met name mensen vanaf 45 jaar om deze check te
laten doen.
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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.

