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Restauratie schilderij onthult een oud gebruik op en om het Binnenhof

Niet liegen maar verdoezelen is de kunst
Anders dan veel mensen denken, is het niet
de leugen die regeert
op en om het Binnenhof. Halve waarheden
vertellen of het verdoezelen van een stukje
van de werkelijkheid,
dat komt veel vaker
voor. Niks nieuws onder de zon trouwens,
het is een gebruik
dat bij gelegenheid
al eeuwenlang wordt
toegepast. Neem de
recente ontdekking bij
de restauratie van een
schilderij dat de moord
toont op de gebroeders
De Witt in 1672.
De moord op de gebroeders De Witt op
20 augustus 1672 is op vele manieren
overgeleverd. Naast diverse beschrijvingen
in dichtvorm zijn er meerdere tekeningen
en prenten overgeleverd die in vreselijke
beelden laten zien wat er met de gebroeders
De Witt in het rampjaar gebeurde. Schilderijen met de moord als onderwerp zijn
echter zeldzaam.
Van dinsdag 28 augustus tot en met zondag
16 september is in Museum de Gevangenpoort het unieke schilderij de Moord
op de gebroeders De Witt van de hand
van de 17de-eeuwse schilder Pieter Frits
te zien. Het schilderij is in bezit van het
Haags Historisch Museum en is recentelijk
gerestaureerd, door het restauratieatelier
Redivivus, gefinancierd door het Haagse
advocatenkantoor Wladimiroff. Daarbij is
een opzienbarende ontdekking gedaan.

Soort stripverhaal
Het unieke Haagse schilderij toonde voor
de restauratie de gruwelijke moord op de
gebroeders Johan en Cornelis De Witt in
drie fasen. Een verhalende manier van
afbeelden, die doet denken aan stripverhalen van tegenwoordig. Maar het werd op
deze manier vroeger vaker gedaan. Bij de
restauratie van het schilderij bleek dat er
oorspronkelijk nog een vierde fase van de
moordpartij was afgebeeld.
Fase 1: Links is te zien hoe de broers uit de
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- Het schilderij uit de zeventiende eeuw van Pieter Frits, dat in fasen (als een soort stripverhaal) de moord laat zien op Johan en Cornelis de Witt. Het
verstopte element dat weer tevoorschijn kwam is helemaal rechts te zien. Er was een kanon overheen geschilderd. -

Correctie in de 19de eeuw

- Hetzelfde fragment als rechts, vóór de
restauratie. Overschilderd met een kanon. -

Gevangenpoort worden gevoerd, nadat de
deur is geforceerd.
Fase 2: In het midden is te zien hoe Johan
wordt doodgeschoten en Cornelis wordt
uitgekleed.
Fase 3: Rechtsboven zien we het Haagse
‘Groene Zoodje’, waarop de lichamen van
de broers uiteindelijk zouden eindigen.
Tijdens de restauratie bleek dat er onder het
Groene Zoodje aan de rechterzijde van het
schilderij oorspronkelijk iets ander te zien
is geweest; op de plek waar eerst een kanon
werd voorgetrokken bleek de schilder Frits
de twee dode lichamen te hebben afgebeeld,
terwijl de omstanders bij de broers hun
vingers, tenen en tong afsneden.
En dat was dus de later verdoezelde fase 4
in het beeldverhaal.

De gruwelijke oorspronkelijke beelden blijken na onderzoek van de verwijderde verf
in de 19de eeuw te zijn overgeschilderd.
Met deze restauratie is het schilderij weer
in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zijn
letterlijk enkele opzienbarende onthullingen
omtrent de moord op de gebroeders De
Witt weer blootgelegd. De waarheid bleek
hier het daglicht niet te kunnen verdragen.
Het weer ongekuiste schilderij toont ons in
olieverf wat wij tot nu toe alleen in prenten
konden zien en in oude geschriften konden
lezen.

Raadspensionarissen
Een van de twee gebroeders De Witt was
‘raadspensionaris’. De titel doet misschien
anders vermoeden, maar zo iemand was in
de 17de en 18de de machtigste man in Holland - en in de ‘Gouden Eeuw’ praktisch
gesproken misschien wel van Europa. Naast
Johan de Witt waren van naam nog steeds
bekende Hollandse raadspensionarissen
Johan van Oldebarnevelt (na een politiek
proces, op instigatie van Prins Maurits van
Oranje, in 1619 met het zwaard onthoofd
op het Binnenhof), Aert van der Goes,
Anthonie Heinsius, Anthonie van der Heim,
en Jacob Cats. Veel mensen kennen ze nu
vooral uit straatnamen.

Raadpensionaris was ook de titel van Rutger Jan Schimmelpenninck, die in de jaren
1805 en 1806 staatshoofd van het Bataafs
Gemenebest was. Deze functie had echter
een andere inhoud.

Dit symposium wordt georganiseerd
door de vereniging “Vrienden van de
Witt” in samenwerking met het Nationaal
Archief. Op het symposium zal een aantal
gerenommeerde sprekers laten zien hoe de
raadpensionaris in moeilijke tijden (de oorlogen met Spanje, Engeland en Frankrijk)
hun invloed en gezag aanwendden om tot
oplossingen en besluiten te komen. Met
hun grote inzet hebben Van Oldenbarnevelt
en De Witt Nederland als economische
grootmacht weten op te stoten in de vaart
der volkeren.
Speciale aandacht is er ook voor Anthonie
Heinsius. Hij was de spil in het web van de
internationale politiek gedurende de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse
Successieoorlog (1702-1713).

Symposium 29 september

www.vriendenvandewitt.nl

De Republiek der Verenigde Nederlanden
wordt vaak vergeleken met het huidige
Europa. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? En wat kunnen wij daar nu nog
van leren?
Op zaterdag 29 september is dat aan
de orde tijdens een symposium in het
Nationaal Archief in Den Haag (Prins
Willem-Alexanderhof 20, nabij Den Haag
Centraal Station) over de rol die raadpensionarissen hebben gespeeld in de Republiek.

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen 10 euro voor “Vrienden
van de Witt” en “Vrienden van de KB”
en 12 euro voor ieder ander. Aanmelding
geschiedt per e-mail:
afsprakenbureau@nationaalarchief.nl
Uw aanmelding wordt definitief na overmaking van genoemd bedrag, uiterlijk 20
september 2012, naar rekeningnummer
1418.70.346 t.n.v. Vrienden van de Witt te
Utrecht.

- Het onthulde fragment, waarop is te zien hoe
de broers werden geslacht. -

Dansen op de muziek
van een echte Big Band !

Een uitvaart
zoals u dat wenst...



0800 - 366 3000

V.a. zo. 16 sept. van 16.00 - 19.00 uur:
Bill Baker’s Big Band met de
maandelijkse dans-middag op
het ss Rotterdam.
Reserveren op www.
ssrotterdam.nl/uitgaan of
per telefoon: 010 – 2056533.
Toegangsprijs: € 15 p.p.
Adres: 3e Katendrechtse Hoofd, Rotterdam.
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!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
Uw geliefde, familielid, vriend, collega, een dierbare verloren?
Wilt u bij het afscheid iets over hem of haar vertellen?
Lukt het niet goed dat onder woorden te brengen?

KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!
JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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eer afkortingen
Julius Pasgeld vroeg in zijn rubriek om
nog meer afkortingen. DKW: Duitse
Kinderwagen; NSU: Nooit Slechter
Uitgevonden. Maar ook VARA: Van
Armoe Rammelt Alles; RK: Rommelig
Katholiek; NH: Netjes Hervormd; K
G: Kinderachtig en Gek. In de jaren
dertig van de vorige eeuw was er de gedwongen werkverschaffing, Dienst Uitvoering Werken was de offici le naam.
Spottend werd dat ook De Uiterste Wil
of Door Uitbuiting Werk genoemd.

Henk Brussee

henk.brussee@gmail.com
------------------------------------------------

N

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!

gen. Op een vrij grote afstand stonden
een dame en twee heren, met fietsen,
naar ons te kijken. Wel daar ging het
dan. Echter een van die jochies met een
groene snottebel begon “pinda pinda
lekka lekka” te zingen en wij vielen in
met alles wat we in ons hadden,wat was
dat fantastisch. Beethoven was woest,
alle onderwijzers waren woest. “Weten
jullie wel wat daar is gebeurd? Jullie
hebben “pinda pinda” gezongen voor de
koningin De dame en de heren waren
inderdaad zonder zwaaien vertrokken,
naar het Koninklijk duinhuis De Ruigenhoek waarschijnlijk. De tocht naar
huis uit de duinen was altijd een drama
want waren we dan doodmoe, maar was
het nog erger. De begeleiders kenden
geen genade en thuis kreeg ik ook nog
een draai om mijn oren als toegift, toen
ze hoorden van onze onbeschoftheid.

Jan Schmieman

olo on

ajesteitsschennis
Wij wonen al haast 56 jaar in Australia
en daarvoor vele jaren in Indonesia
maar er zijn steeds gebeurtenissen in
ons leven geweest die we nooit zullen
vergeten. ‘De groepen’ was er een. Mijn
vrouw en ik gingen in de Kerkstraat
naar school en moesten voor dit feest
in de grote vacantie op de Schelpkade
voor het schooltje daar om ongeveer 8
uur ‘s morgens verzamelen, waar we
dan werden opgevangen door een paar
onderwijzers (die neem ik aan er voor
betaald werden). Het waren wel 30
50 kinderen die dus begeleid op stap
gingen naar de duinen achter de watertoren. Voorop liep de oudste of grootste
jongen die een stok droeg met een
kaartje waarop stond Schelpkade en wij
liepen daar dus achteraan. De meeste
van ons droegen een klein rugzakje
waar in het bekende blauwe kruikje
zat met water en apart een pakje met
een paar sneetjes brood. In de duinen
aangekomen moesten we de rugzakjes
bij elkaar leggen en werd ons verteld
dat we naar dat verzamelpunt moesten
terugkomen als er werd ge oten. Verder
konden we rondrennen als gekken, op
en neer zoveel we maar wilden. Op een
keer werd er onverwachts ge oten. We
verzamelden om te luisteren naar wat
de hoofdonderwijzer ging vertellen, een
man trouwens met haar als Beethoven.
Met een takje in zijn hand vertelde hij
ons dat we het Wilhelmus moesten zin-

Australia
janring@bigpond.com
----------------------------------------------Huismiddeltjes
Ik heb nog een paar huismiddeltjes,
waar Julius het over had in de krant.
- Bij wondjes eerst schoonmaken met
water en daarna een pleister met
honing erop.
Honing werkt reinigend en helend.
Regelmatig de pleister verversen.
Er blijft geen litteken achter. Wel blijven gebruiken totdat de huid helemaal
genezen is.
- pijnlijke spieren en gewrichten wrijven met zout water.
Gewoon zout oplossen in warm water
en daar de zere plek mee inwrijven.
- bij blaartjes in de mond, spoelen met
bessensap en het sap daarna gewoon
doorslikken. Daarna een uurtje niets
eten of drinken. Meestal is het dan
binnen 3 dagen over.

Ma-La Eyck

Delft
ma-la.eyck@planet.nl
----------------------------------------------Wil je met mij lopen
Reagerend op Julius Pasgeld. Circa
1951 vroeg mijn buurjongen of ik met
hem wilde lopen,
Nou dat wilde ik wel. Na een verhuizing van ons gezin waren wij elkaar uit
het oog verloren.
Circa 1959 kreeg ik van dezelfde buurjongen, die toen in het Nederlands leger

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 70.000 exemplaren,
via circa 340 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl
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n memoriam Suzy argrete de olenaar -

2 12

De Deense zangeres van he illers
De onlangs uitgebrachte cd one van he illers kon zij niet meer draaien. Haar cd-speler was
kapot. nergie om het apparaat te laten maken
of te vervangen had zij niet meer. De kanker had
haar lichaam gesloopt en uiteindelijk ook haar
wil tot leven. oen de chemo niet meer aansloeg
gaf ze zich gewonnen. p aria Hemelvaart 2 12
om 17. uur overleed Suzy ller, oud-zangeres
van de illers en weduwe van Ab de olenaar, de
leider van die band, in een ziekenhuis te openhagen, haar geboorteplaats.
- he illers ca.
ijenhuis uz

. .l.n.r. Frans van ergen Paul u s rend
ller b de olenaar Coen van assau.
Foto Wouter van ool.-

In de zomer van 1954 diende Suzy zich aan als opvolgster van zangeres Sanny Day bij The Millers. In oktober
1955 trad zij voor het eerst op in Nederland, in de
Amsterdamse Cockpit. In diezelfde maand debuteerde
ze voor de VARA-radio met het nummer Love for sale,
tevens haar eerste plaatopname met The Millers.

The Millers zich in 1961 hadden opgeheven, viel Suzy
alleen nog te beluisteren op re nie-platen van deze band
en tijdens het re nie-concert van The Millers op het
North Sea Jazz Festival van 1981.

oorgeschiedenis
Het viel Suzy niet mee haar voorgangster, de flamboyante Sanny Day, te doen vergeten. Daarvoor was haar
stem te ingetogen en miste ze de nodige flair en brutaliteit op het toneel. Technisch was zij echter een goede
zangeres en vooral in de duetten met Eddy Doorenbos
kwam die kwaliteit tot ontplooiing.
Haar voorgeschiedenis is summier. In 1951 sloot zij
zich aan bij een vocal group in Denemarken en na
kortstondige optredens bij diverse ensembles voegde ze
zich bij het orkest van tenorsaxofonist Piet van Dijk.

Retour geboorteplaats
Mensen die Suzy van nabij hebben meegemaakt herinneren zich haar als een wat timide, lieve vrouw die
haar man Ab en diens zoon Appie (uit het huwelijk met
Sanny Day) met de grootste zorg heeft omgeven.
Toen kort na het overlijden van Ab in 1985 bleek dat hij
haar voornamelijk schulden had nagelaten, heeft ze de
erfenis geweigerd en, om juridische verwikkelingen te
vermijden, haar toevlucht gezocht tot een flatje in het
Deense Herlev. Daar leefde ze zoals ze was: bescheiden
en zonder opsmuk.

Re nie-platen
De nageschiedenis is zo mogelijk nog bondiger. Nadat

Cor Gout

corgout@extaze.nl

zijn diensttijd moest voldoen een brief.
Vanaf dat moment zijn wij bijna 55 jaar
onafscheidelijk geweest.

aan mijn jukebox. Wie kan mij helpen
aan dit singletje? Of misschien weet anders iemand hoe ik er aan moet komen.

Lies Bliek

Peet Kolart

sili@ziggo.nl
----------------------------------------------an eldhoen
Ik ben op zoek naar Jan Veldhoen. Hij
woonde in 1955 in Voorburg in de Van
Arembergelaan. Wie kent hem? En ik
zou hem graag willen ontmoeten.

pjkolan@tiscali.nl

Nel Teunissen - van de IJssel

oma.nel@casema.nl
-----------------------------------------------Diep in ijn Hart
Ik ben op zoek naar de single (45 toeren
vinyl) van Tante Leen met Diep in Mijn
Hart. Dit plaatje zou ik graag toevoegen

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

ller 192

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(oplage 55.000). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Bunkers BB in Rijswijk
Wederom is in de gemeente Rijswijk op
zondag 9 september a.s. tussen 11.00 en
16.00 uur de mogelijkheid om het voormalige oefen- en commandoterrein van
de organisatie Bescherming Bevolking
met haar vele bunkers te bezoeken.
Vrijwilligers hebben dit complex in
haar oude staat teruggebracht en vertellen u een boeiend verhaal tijdens een
rondleiding. Die duren ongeveer 60
75 minuten. . Kosten zijn 4,- euro per
persoon. Adres van Vredenburchweg
176 te Rijswijk ( ingang Schaapweg)
Voor aanvullende informatie zie website: www.ncbb.nl

Mark Witte
Stichting NCCB
info@ncbb.nl

De ud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.nl
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

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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Weekkrant was welkome verrijking in Haags medialandschap

rinsjesdagviering 1 september

oort estaan en aag
entraal onzeker

Bouwen met
vertrouwen
p rinsjesdag, dinsdag 1
september, organiseert de
Stichting rinsjesdagviering
jaarlijks een interreligieuze
en interlevensbeschouwelijke
bezinningsbijeenkomst. De
viering begint om 1 . uur in
de rote erk in Den Haag en
duurt tot 11.1 uur.

De kans bestaat dat deze week het laatste nummer verschijnt van de weekkrant Den Haag Centraal. De uitgeverij
is niet langer in staat aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen en heeft zelf faillissement aangevraagd. nder
aanvoering van ohn van Ringelenstein, de ondernemer die
in de jaren negentig AD Den Haag van de ondergang redde,
is inmiddels een groepje betrokken Hagenaars gevormd, dat
bereid is te investeren in een onmiddellijke herstart.
Aldus heeft hoofdredacteur Coos
Versteeg laten weten in een brief aan
de lezers en middels een persbericht
laten weten. Bij de krant zijn acht
mensen in vaste dienst, terwijl ongeveer veertig freelance journalisten en
fotografen aan de wekelijkse uitgave
bijdragen.
Den Haag Centraal ontstond eind
2006 op initiatief van enkele mensen
die niet verdroegen dat Den Haag
geen eigen lokaal nieuwsblad meer
had. De 122 jaar oude Haagsche
Courant was immers zomer 2005
opgegaan in het Algemeen Dagblad.
De redactie van Den Haag Centraal
werd grotendeels gevormd door

(oud-) journalisten die eerder voor de
Haagsche Courant hadden gewerkt.
eel sympathie
Kees van Kooten en Wim de Bie,
doorgaans wars van commercials,
gaven uit sympathie kosteloos hun
medewerking aan een reclamecampagne voor Den Haag Centraal. Het
Stimuleringsfonds voor de Pers gaf
tot twee keer toe een substanti le
subsidie, de stichting Democratie
Media bekostigde een half jaar lang
de salarissen van twee politiek journalisten. Het heeft niet mogen baten,
schrijft hoofdredacteur Versteeg.
Waren de rode cijfers in 2007, 2008

en 2009 al zorgwekkend, in 2010
liep het tekort zelfs op tot boven het
half miljoen. Pas vanaf zomer 2011
konden de kosten worden beteugeld.
Maar de groei die ondanks de economische crisis werd gerealiseerd, blijkt
onvoldoende om de schuldenlast te
dragen en tot een gezonde exploitatie
te komen. De zittende aandeelhouders
achten het vanuit hun eigen positie
niet langer verantwoord de tekorten
bij te blijven passen.
lein wonder
‘Den Haag Centraal - Een chte

Haagse krant’ leek vijf jaar lang
de verwezenlijking van een klein
wonder. Vergelijkbare initiatieven in
Rotterdam en Utrecht, waar eveneens
lokale kranten opgingen in het AD,
leden al meteen in de beginfase
schipbreuk. Nog maar zo kort na de
viering van het eerste lustrum in de
Koninklijke Schouwburg, waaraan
tal van Haagse artiesten belangeloos
hun medewerking gaven, staat het
voortbestaan van Den Haag Centraal
op het spel.
Zie ook de website van de weekkrant:
www.denhaagcentraal.net

oris van der am i an to kum

De organisatie is in handen van een tiental
landelijke en een tiental Haagse religieuze
en levensbeschouwelijke organisaties. Zij
bieden de bijeenkomst aan als een moment
van bezinning bij de opening van het
parlementaire jaar. De bijeenkomst biedt
toespraken, recitatie, muziek en rituelen.
De viering van dit jaar heeft als thema
‘Bouwen met vertrouwen’. Het hoofdreferaat is van drs. Ineke de Vries, directeur
van het Humanistisch Verbond.
edereen is welkom
De genodigden zijn o.a. de leden van
de Nederlandse regering, van de Eerste
en Tweede Kamer, van de Raad van
State, van het Haagse gemeentebestuur
en vertegenwoordigers van religieuze,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke
organisaties, kinderen en jongeren van de
participerende scholen en de burgers van
Den Haag. Iedereen is hartelijk welkom.

Donderdagavond 6 september geeft Boris van der Ham een lezing
bij an Stockum in Den Haag over zijn recentelijk verschenen
boek De vrije moraal. Seks, drank en drugs in de weede amer .

Bommel en de
brandweer

In zijn boek ‘De vrije moraal’ duikt
politicus Boris van der Ham in de
onthullende, schokkende en geestige
geschiedenis van seks, drank en
drugs. De afgelopen 150 jaar werd in
de media en in de Tweede Kamer uitgebreid gesproken over alcoholmisbruik, ‘prikkellectuur’, de pil en grote
dancefeesten. Van der Ham houdt een
bevlogen pleidooi voor het koesteren
van de openheid in Nederland, maar
haalt tegelijk hard uit naar onverschilligheid.

p zondag 9 september 2 12 is
in het Brandweermuseum Wassenaar de afsluiting van Heer
Bommel en de brandweer .

Dilemma s
Boris van der Ham: ‘Veel van onze
vrijheden hebben we te lang voor lief
genomen. Ze liggen nu onder vuur.

Om ze goed te kunnen verdedigen
en gebruiken, moeten we weten hoe
en waarom ze zijn ontstaan.’ Van
der Ham laat ook zien voor welke
dilemma’s onze vrije samenleving
vandaag de dag staat, en waarom
Nederland wereldwijd voorop moet
blijven lopen in de discussie over
vrijheid.
Scheidend kamerlid
Boris van der Ham was de afgelopen
tien jaar lid van de Tweede Kamer
voor D66, maar hij is op 12 september niet herkiesbaar. Na zijn opleiding
aan de Toneelacademie in Maastricht,
werkte hij als acteur o.m. bij De
Appel in Den Haag, Zuidelijk Toneel

Meneer Bennik

- weede amerlid oris van der Ham van
als toneelacteur, hier in
in
de klassieker ntigone van ophocles, bij heater e ppel in en Haag. -

Hollandia en het Theater van het
Oosten. Hij speelde ook in verschillende tv-series.
atum

onderdag september

ijdstip . uur lokatie
oekhandel an tockum erengracht
en aag
oegang ratis. anmelden
inkel @ anstockum.nl

Inloop vanaf 13 uur. Het programma begint om 13.30 uur met een presentatie over
de vraag “leert Heer Bommel ons iets over
de brandweer?”
Om ongeveer 14.00 uur wordt de Bommela evering getoond uit de VPRO serie
Beeldverhaal. Daarna volgt de trekking
van de loterij (Loten 2 per stuk zijn te
bestellen via brandweermuseum@wassenaar.nl). Graag vooraf aanmelden via
brandweermuseum@wassenaar.nl Locatie:
Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22,
2242 CO Wassenaar.

pagina 4

Dinsdag 4 september 2012

Lederen bankstel
model Hampton
met verstelbare
zit en fauteuil
ook leverbaar
met sta-op functie
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Noten vitrinekast
Garda, van Selva

Bankstel Geneve
met interieurvering

Kom kijken in onze mooie showroom, de kofﬁe staat klaar!
pa

IdeSur!
T
A
R
G
de
rkeren voor

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

KUNSTGEBIT ?

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

met vergoeding via de zorgverzekeraar

WBS ontruimingen

010 888 22 15

Be emschoon opleveren van woning en
bedrijfspand na overlijden, verhui en, grote
schoonmaak en Bij ons staan kwaliteit,
discretie en precisie nog in hoog vaandel
Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs

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

een moeilijke woorden en kleine lettertjes,
wij houden het simpel en duidelijk,
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen
Betalingen altijd achteraf

zand liet
tandprothetische praktijk

vernieuwing • reparatie • aanpassing
Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32
Locatie oude postkantoor
Stadsdeel Loosduinen

elijk duidelijkheid, g n verrassingen achteraf

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

06 - 41 45 00 45

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

info@woningbezemschoon.nl

Gewoon
goed geregeld

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

Uw uitvaart goed geregeld
mét € 210,- uitvaartkorting!

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
De Volharding helpt om uw uitvaart goed en duidelijk te regelen. Met het gratis lidmaatschap bent
u onder andere verzekerd van € 210 uitvaartkorting en gratis advies van onze uitvaartprofessionals.
Bovendien zit u helemaal nergens aan vast!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

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:

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon vast en/of mobiel:

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl

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

VEEGSCHOON

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
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Antiekbeurs Delft van woensdag 26 t m zondag
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et een eer etoon
aan oude i n

Het is dit jaar alweer de derde keer dat de ude unst- en Antiekbeurs wordt gehouden in
Stedelijk useum Het rinsenhof Delft. mdat het dit jaar tien jaar geleden is dat schrijver,
dichter en televisiemaker Boudewijn B ch overleed, wordt op de Antiekbeurs Delft een e positie over hem ingericht door het etterkundig useum. p de e positie zullen veel persoonlijke
bezittingen van de schrijver te zien zijn.

Boudewijn B ch overleed onverwacht op 23 november 2002 op
53-jarige leeftijd in zijn woonhuis in
Amsterdam. Hij liet een bibliotheek
met ruim honderdduizend boeken en
een huis vol met de meest uiteenlopende voorwerpen na die hij had
verzameld. Uit zijn nalatenschap
werd een deel geschonken aan het
Letterkundig Museum in Den Haag
en het Teylers Museum in Haarlem.
Rasverzamelaar
B ch is de geschiedenis ingegaan
als iemand die onderwerpen naar
voren bracht waar weinig mensen
iets mee hadden, maar wist deze op
een aanstekelijke manier toegankelijk te maken voor een breed
publiek. Hij adopteerde de meest
uiteenlopende onderwerpen en vertelde daarover allerlei wetenswaardigheden. Sommige onderwerpen
waren voor hem geliefde stokpaardjes zoals Goethe, Rolling Stones,
onbekende eilanden, de dodo of
zeldzame boeken.
Van 1988 tot 2001 was zijn programma De wereld van Boudewijn
B ch op televisie, waarin Nederland
kennis maakte met de wonderbaarlijke interesses van een vaak melancholische Boudewijn B ch. B chs
succes is vooral te danken aan de
laagdrempelige, soms kinderlijke
manier van presenteren. Sentiment,
vermengd met populair wetenschappelijke wetenswaardigheden bleek
een succesformule, waarmee hij veel
kijkers aan zich wist te binden. B ch
was niet alleen breed ge nteresseerd,
hij was een fanatiek verzame-

- Het logo van de Oude unst- en ntiekbeurs elft is afkomstig uit het boek he
Old Curiosit hop van Charles ickens.
Op de houtsnede is te zien hoe mr. uilp
(de tirannieke buurman van hoofdpersonen ell en haar grootvader) de spullen
uit de inmiddels failliete Curiosit shop
van ell s grootvader draagt om deze te
verkopen. -

- Patrick . . uch, de broer van oudewijn en organisator van de ntiekbeurs elft
k merk dat er weer ruimte is voor nostalgie. -
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laar van de meest uiteenlopende
voorwerpen. ‘Kennis is macht’, een
uitspraak die hij van zijn grootmoeder had overgenomen, was zijn
manier van overleven geworden.
Voor veel jonge mensen was hij een
voorbeeld. Door zijn programma’s
werden ze gestimuleerd te gaan lezen of begonnen met het verzamelen
van bijzondere objecten.
radities vasthouden
De Oude Kunst- en Antiekbeurs
Delft werd voor het eerst in 2010
georganiseerd in Museum Het
Prinsenhof Delft. ‘Op Delft’ is uitsluitend oude kunst en antiek te zien
en daarmee onderscheidt de beurs
zich van andere beurzen in ons land.
Patrick M.A. Buch, Boudewijns
jongere broer en tevens voorzitter
van de Stichting Oude Kunst- en
Antiekbeurs Delft: “Er is een groep
liefhebbers en verzamelaars van
oude kunst en antiek die niet aan
hun trekken komen. Het zijn niet
alleen echte liefhebbers, het zijn
traditioneel ingestelde mensen die
veel kennis hebben op een bepaald
gebied. Het zijn mensen die hun
boeken kopen in de boekhandel en
niet in een warenhuis. Met de snelle
veranderingen in de maatschappij
zie je dat deze mensen proberen hun
tradities en gewoontes vast te houden, maar dat wordt steeds moeilijker. Ook in de kunsthandel speelt
dat probleem. Veel oude kunsthandelaren houden het voor gezien en

hebben geen opvolging. Kunstbeurzen zijn pretparken geworden waar
hedendaagse kunst de boventoon
voert. De antiekbeurs Delft is niet
alleen kleinschalig, het is een beurs
waar keuzes zijn gemaakt. Geen
hedendaagse kunst en een beurs in
een omgeving waar de traditionele
liefhebbers zich thuis voelt.”
Of het met sentiment en nostalgie
te maken heeft? “Ik denk het wel,”
zegt Buch. “Vergeet niet dat verleden altijd zekerheid biedt; toekomst
niet. Ieder mens krijgt een fase in
zijn leven waarin hij gaat terugkijken. Vaak waardeer je dingen achteraf veel meer dan op het moment
dat je ze beleefde. Eigenlijk is het
met oude kunst en antiek net zo. Ik
zie soms dingen te koop aangeboden
die ik ook bij mijn grootouders zag
staan. Toen keek ik er niet naar,
omdat ik er op dat moment geen oog
voor had en ook wist hoe je goed
en minder goed van elkaar kunt
onderscheiden.”
Si ties
“Ik merk dat er weer ruimte is voor
nostalgie,” vervolgt Buch. “Jonge
mensen kijken naar de sixties;
waarderen de muziek, dragen de
kleding en idealiseren een tijd die
ik zelf heb meegemaakt. De sixties
had ook mindere kanten, maar
wat ik er nu van terug zie, zijn de
dingen die mij destijds ontgingen.
Het herijken van het verleden is
typisch iets voor een periode dat het
wat minder gaat. Momenteel hapert

de economie en zie je dat mensen
het verleden opnieuw beoordelen.
Dat geeft hele mooie effecten. We
hebben het een tijd goed - misschien
zelfs te goed - gehad, gooiden veel
overboord en leefden vluchtig. Nu
zie je dat mensen tot bezinning
komen, verdieping zoeken en milder
oordelen over wat onze ouders en
grootouders deden en dachten. Ik zie
jongelui weer met een hoed lopen
en de stropdas maakt zijn comeback.
Er is een levendige discussie aan
de gang over onderwijs. We kijken
scherper naar het niveau van het
onderwijs. Dat het omhoog moet;
daar is iedereen het wel over eens.
We moeten weer presteren en het
moet vooral weer ergens over gaan.
De Antiekbeurs Delft past in die
ontwikkeling: kijken naar mooie
dingen, ze waarderen, er alles over
willen weten en ze ook willen hebben. Mooie dingen zijn tijdloos en
vervelen immers nooit.”
Bezoekersinfo
De 3de Oude Kunst- en Antiekbeurs
wordt van woensdag 26 t m zondag
30 september gehouden in Museum Het Prinsenhof, aan het Sint
Agathaplein 1, 2611 HR te Delft.
Een entreekaart voor de beurs geeft
ook toegang tot het museum en kost
15. Met Museumjaarkaart, CJP en
65 pas kost een entreekaart 10.
De beurs is op woensdag 26 september geopend van 16.00 uur ’s

middags tot 21.00 uur ’s avonds,
op donderdag 27 van 11.00 uur tot
18.00 uur, op vrijdag 28 van 11.00
uur tot 21.00 uur, en op zaterdag 29
en zondag 30 september, van 11.00
uur tot 18.00 uur.
Neem tramlijn 1
Parkeren in de buurt van Het Prinsenhof in Delft is mogelijk, maar
het makkelijkste en mooiste is om
tramlijn 1 te nemen. Lijn 1 is een
van de oudste tramlijnen van Nederland en brengt u via het Jaagpad
langs De Vliet van Den Haag naar
Delft in amper 15 minuten, pal voor
de deur van museum Het Prinsenhof (halte Schoolstraat). U stapt in
Den Haag Centrum bijvoorbeeld
op bij de halte Kalvermarkt. Zie
voor alle opstapplekken op internet
www.htm.net
Patrick M.A. Buch
n de e ud- agenaar nr.
an
jaargang stond een
erhaal an beursorganisator
atrick . . uch p.buch@
antiekbeursdelft.nl o er de
manier aarop hij in antieke
kunst ge nteresseerd raakte
doordat zijn moeder hem op z n
de op sleeptou nam naar een
antiekbeurs in elft.
at nummer is nog te do nloaden op
.deoud-hagenaar.nl

- Het Prinsenhof in elft, waar voor de derde keer dit jaar de Oude unst- en ntiekbeurs
wordt gehouden, met een eerbetoon aan oudewijn ch. -
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De beste zorg en kwaliteit
voor uw gebitsprotheses

Wilt u een volledige, gedeeltelijke of
implantaatgedragen gebitsprothese?
BA Tandprothetiek maakt de gebitsprothese die bij u past.
De kleur en vorm van de tanden zoekt de tandprotheticus
samen met u uit zodat de prothese een deel van uzelf wordt.
Bij BA Tandprothetiek kunt u ook terecht voor:

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Repareren en/of opvullen van uw gebitsprothese
Mondbeschermer voor de sport of tanden knarsen
Wittere tanden.
Gratis advies op maat
070-3455770

Sweelinckplein 9-11, 2517 GK, Den Haag
Website: www.ba-tandprothetiek.nl email: info@ba-tandprothetiek.nl

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:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

Mijn naam is Mireille van Ockenburg
Ik ben massagetherapeute gespecialiseerd in:
• Voetreflexologie
• Ontspanningsmassage
• Hotstone massage
• Autisme massage
/Heppie massage

Fresiastraat 10
2685 XK Poeldijk

• Shiatsu
• Bindweefselmassage
• Aromatherapie
• Lichaamsreflexologie

Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

Mobiel: 06 10052156
Telefoon: 0174 237907

www.massagepraktijkthewave.nl

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.

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

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

Met onze WASPAS

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.

a aa
Pa a

Postbus
11 0 H
oon org nl

g

a aa
spaart u voor
gratis wasbeurten en
profiteert u van extra
aanbiedingen!

Woonzorg Nederland

ele oon lantenservi e 0 - 210410
-mail lantenservi e simon armiggelt

a

g

a

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
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g
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Wat senioren kunnen verwachten van de politieke partijen
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stellingen die kunnen helpen om een keuze te maken

eel ouderen eten nog
niet ie un stem kri gt
www.ouderenorganisaties.nl programmavergelijker-2 12

ver een week zijn de verkiezingen voor de weede amer, maar de helft van alle kiezers weet
nog niet zeker op wie te stemmen. ooral jongeren en ouderen hebben nog twijfels. an de
6 -plussers weet maar liefst 7 procent het nog niet. m ouderen te helpen de knoop door te
hakken, heeft de oepel van uderenorganisaties CS in samenwerking met ieskompas op
internet
voor senioren belangrijke onderwerpen op een rijtje gezet in de vorm van stellingen , met een overzichtelijk schema dat aangeeft wat de verschillende politieke partijen ervan
vinden. Als ijkpunt staat er bovendien per stelling bij wat volgens de oepel van uderenorganisaties het beste zou zijn.

Kijk ernaar, want het is helder, informatief en soms
onthullend Zie op internet:
www.ouderenorganisaties.nl programmavergelijker-2012
Voor misleiding of partijdigheid in de Programmavergelijker 2012 van CSO hoeft u volstrekt niet bang te
zijn. Politieke onafhankelijkheid is gegarandeerd. Kieskompas is in 2006 door het kleine maar zeer betrouwbare en alom gerespecteerde Dagblad Trouw ontwikkeld, in samenwerking met de Vrije Universiteit van
Amsterdam (VU) en de vakgroep daar van hoofddocent
Andr Krouwel, met de bedoeling om voor kiezers een
hulpmiddel op internet te maken om kiesgerechtigden
te helpen hun keuze te maken. Ook in het buitenland
wordt daar inmiddels gebruik van gemaakt. In Canada,
Egypte, Frankrijk, Marokko, Tunesi en Zweden heeft
Kieskompas z’n diensten al bewezen. Een indicatie
voor de onafhankelijkheid, is natuurlijk dat Kieskompas zowel in Westerse landen goed wordt vertrouwd als
in bijvoorbeeld Islamitische landen.

1.
2.

Het basispakket moet worden verkleind
om de gezondheidszorg betaalbaar te houden

Bij een tekort aan donororganen moeten
jonge mensen
voorrang krijgen op ouderen

23.

Om het tekort aan seniorenwoningen terug
te dringen
moet in ieder nieuwbouwproject een vast
percentage
woningen levensloopgeschikt worden gem
aakt

24.

Zorginstellingen die meer voorzieningen
leveren mogen
daarvoor ook meer geld vragen

25.

Mantelzorgers en vrijwilligers moeten vrijg
esteld worden
van de sollicitatieplicht

26.

Om te voorkomen dat in dunbevolkte gebi
eden belangrijke (zorg)voorzieningen wegvallen, moe
ten gemeenten
in deze gebieden extra geld krijgen

27.

Openbaar vervoer moet gratis worden voor
65-plussers,
ongeacht hun inkomen

28.

Mensen met een gehandicaptenparkeer
kaart (GPK) moeten vrijgesteld worden van parkeerbelast
ing

29.

Om de veiligheid in het openbaar vervoer
te vergroten,
moet er meer bewakingspersoneel aanw
ezig zijn in voertuigen en op stations

30.

Om de eenzaamheid onder ouderen te best
rijden moet er
voor hen meer dagopvang komen

31.

De bezuinigingen op het persoonsgebo
nden budget
(PGB) , waarmee mensen hun eigen zorg
kunnen inkopen, moeten worden teruggedraaid.

32.

Mensen met een AOW-uitkering moeten
evenveel vakantiegeld krijgen als werkende mensen

33.

De herkeuring van ouderen met een rijbe
wijs moet worden versoepeld

34.

De AOW moet welvaartsvast worden en
gelijk op gaan
met de ontwikkeling van lonen

35.

Er moet een minister komen voor oude

Patiënten moeten gaan betalen voor iede
re dag dat zij in
het ziekenhuis liggen

4.

De AOW-gerechtigde leeftijd moet word
en gekoppeld aan
de levensverwachting

5.

Het moet voor bedrijven makkelijker word
en om werknemers te ontslaan

6.

Op de werkloosheidsuitkering (WW) mag
worden
bezuinigd

7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

22.

3.

11.

De
stellingen
Om u concreet te informeren over de stellingen die
in het speciale Kieskompas voor ouderen aan de orde
komen, noemen we ze hier allemaal. Per partij wordt op
internet bij de stellingen aangegeven wat PvdA, VVD,
CDA, CU, GL, SP, D66, SGP, PvdD, PVV en 50Plus
ervan vinden. En wat de ouderenorganisaties ervan
vinden. Per stelling luiden de vijf keuzes: helemaal niet
mee eens; niet mee eens; neutraal; mee eens; en helemaal mee eens. Heel mooi in het speciale Kieskompas
voor ouderen is dat door ‘door te klikken’ op de keuzes
u ook nog eens een korte toelichting krijgt op het
betreffende standpunt van een bepaalde politieke partij
en op de mening van de ouderenorganisaties.

Het eigen risico moet worden verhoogd
om de gezondheidszorg betaalbaar te houden

Ouderen die vinden dat hun leven volto
oid is, mogen met
professionele hulp een einde aan hun leven
maken
Bewoners van sociale huurwoningen die
veel verdienen
moeten een extra huurverhoging gaan beta
len
De premies voor de zorgverzekering moe
ten inkomensafhankelijk worden
Eigen bijdragen in de gezondheidszorg
moeten afhankelijk worden van inkomen en vermogen
Automatisch ontslag bij het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd wordt afgeschaft
Ouderen die na hun pensioengerechtigde
leeftijd willen
blijven werken, moeten een belastingvoor
deel krijgen
Om meer ouderen aan het werk te houd
en en krijgen,
moeten de werkgeverslasten voor senioren
omlaag
De belasting op erfenissen moet worden
afgeschaft
Om zorg dichtbij huis te houden, mogen
er geen lokale
ziekenhuizen meer verdwijnen
Het gehoorapparaat moet uit het basispak
ket
De overheid moet meer geld investeren
in openbaar
vervoer en minder in de aanleg van weg
en
In alle treinen moeten toiletten aanwezig
zijn

19.

De Europese Unie moet de inkomsten en
uitgaven van alle eurolanden strenger
controleren

20.

Op ontwikkelingssamenwerking mag
worden bezuinigd

21.

Ouderen die over een goed inkomen
beschikken moeten op termijn ook
AOW-premie gaan betalen

Wat uw keuze bepaalt

- n

in het stemhokje, heel erg

veranderd is het niet. -

36.
37.

38.
39.
40.

renbeleid
In besturen van pensioenfondsen moeten
gepensioneerden en werkenden evenredig vertegenw
oordigd zijn
Mensen die niet met normaal openbaar
vervoer kunnen
reizen, moeten (met een persoonsgebo
nden kilometerbudget) met de Valys kunnen reizen
Alle ziekenhuizen moeten beschikken over
een geriatrisch
team
Ouderen hebben recht op voorzieningen
in zorg- en
verpleeghuizen die bij hun cultuur aans
luiten
Koopkrachtontwikkeling van ouderen dien
t op gelijk
niveau te blijven als dat van andere huis
houdens

Met het Kieskompas voor ouderen kunt u natuurlijk goed bepalen welke partij, ua intenties, het meest past bij uw persoonlijke belangen als 50-plusser. Maar het is natuurlijk
helemaal niet gezegd dat u uw stem wilt laten leiden door persoonlijke belangen, of die
van ouderen in z’n algemeenheid.
Natuurlijk is het meest gebruikelijk dat mensen hun stem uitbrengen op partijen c. .
bepaalde kandidaten die hun persoonlijke belangen het best lijken te vertegenwoordigen. Zeker in het geval van ouderen die het moeilijk hebben, financieel, ua huisvesting,
gezondheid et cetera. Maar er zijn gelukkig ook nog genoeg 50-plussers die het helemaal
niet zo moeilijk hebben persoonlijk en die in het stemhokje uitdrukking willen geven
aan hun maatschappelijke of religieuze opvatting. Of aan het belang van hun kinderen.
Dat is prima natuurlijk Niet iedereen kiest in de eerste plaats voor zichzelf.
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-serie uit 196 even terug tijdens odium Westland

e lazen tad

WWW.BARACUDA.INFO

Gratis
introductieduik

Het Westlands annenkoor heeft er zijn landelijke bekendheid
aan te danken de televisieserie De lazen Stad . Naar het gelijknamige boek van de Hagenaar iet Risseeuw. en tv-productie
waarin de problematiek van de verdreven glastuinbouw als gevolg
van de oprukkende stedenbouw glashelder is weergegeven. n
196 heeft de NCR met de achtdelige serie veel aandacht getrokken. ooral van de Hagenaars, met name de oosduiners en
natuurlijk de Westlanders, die in die stad wonen. p zaterdag 1
september de dag van het evenement odium Westland - kan
dat weer de hele middag worden delen uit de serie in Naaldwijk
vertoond.

Het Historisch Archief Westland heeft namelijk
beslag weten te leggen op de beelden, die
indertijd zijn uitgezonden. Veel kijkers van weleer
hebben laten weten dat ze de serie graag nog eens
willen zien, ook al was er vooral vanuit het
Westland ook wel kritiek op. Ze hoeven die
zaterdagmiddag maar naar het gemeentehuis van
Naaldwijk te gaan om hun wens in vervulling te
zien gaan. Met veel bombarie is de serie in 1968
in de kranten aangekondigd. Helaas heeft de
schrijver, Piet Risseeuw er niets van gezien. Hij is
in het voorjaar, kort na de opnamen overleden.

Zondag 16 september

Open dag NVvO Baracuda
snorkelen
duiken
onderwaterhockey
Meer informatie of inschrijven: www.baracuda.info

ijken in zwart-wit
Met spanning hebben dat najaar van 1968 veel
Westlanders naar de serie uitgekeken. De meeste
tv-toestellen zijn dan nog zwart-wit, want er is
pas sinds 1 januari van dat jaar kleuren-tv in
Nederland. Ze laten het niet zo merken, maar de
Westlanders zijn er toch trots op, dat nu eens een
stuk wordt uitgezonden over hun eigen streek. Ze
zien Johan te Slaa, als tuinder Job Stein op het
scherm verschijnen. Een gelovig man van de oude
stempel.

‘Sportduiken is iets voor alle
leeftijden, veel 50-plussers
zijn lid bij ons’

info@baracuda.info

Extaze

http://baracuda.info

Hij heeft drie zoons. Twee hebben het
tuindersbedrijf helemaal de rug toegekeerd. Een
werkt er bij een grote expeditiefirma en de jongste
trekt er zij het na de nodige moeilijkheden thuis
- op uit als vrachtwagenchauffeur. Tijdens een
van zijn reizen maakt hij in Denemarken kennis
met een meisje uit de omgeving van Hamburg.
Deze rol wordt gespeeld door de Duitse actrice
Irmgard Kootes. Alleen dat al geeft aanleiding tot
problemen. De kijkers smullen ervan.

emengde kritieken
Maar de volgende dag lezen ze
de recensies. Elke dag staat er
een in elke krant. Een beoordeling
van alle op de enige twee netten
uitgezonden programma’s. Er is
twijfel bij de recensenten of het
wel een succes zou worden. “Ons
oordeel moet derhalve voorlopig zijn,’’
schrijft dan ook Vg. in dagblad Het
Binnenhof. Initialen, die staan voor
Henk Volkering, die elke dag de rubriek
TV-Terugblik verzorgt. Volgens hem
valt ook de tweede a evering, die op 10
september wordt uitgezonden helemaal niet
mee. Er zit geen binding tussen de sc nes
en ze bestaan te vaak uit ‘ondramatische’
dialogen. “Er wordt veel gepraat, maar je
krijgt niet de indruk dat er ook iets gebeurt.’’
Hij vindt dat jammer, want de stof op zich
is belangwekkend genoeg. De rol van Job
Stein noemt hij desondanks prachtig. Maar de
spelers krijgen alleen maar dingen te zeggen en
niets te doen, klaagt hij. Cock van Viegen, die
in de Haagsche Courant de met vakantie zijnde
legendarische Nico Scheepmaker vervangt, fietst
er een beetje omheen.
en andere vervanger
Peter Struve vindt het na het derde deel, dat op
22 september te zien is ineens een ‘uitstekende
NCRV-serie, waarin de moeilijkheden die de
Westlandse families Stein en Van Bree onderling
hebben dichter bij de oplossing komen. Een
balkonsc ne in Kopenhagen vindt hij te lang
duren.

in Pulchri

Literatuur en muziek
Inleiding
Heleen Rippen (verhaal over Annifrid en Abba) met aansluitend Ronnie Krepel (gitaar)
met eigen bewerkingen van Abba-nummers
Column en een kort verhaal door Mischa van den Brandhof
Poëzie en muziek van Zimihc, de band van Rob H. Bekker (zang en gitaar),
Appie Alferink (gitaar), Roland Kip (bas), Frans-Willem Korsten (percussie)
pauze
Annelie David (gedichten) met Vincent Houdijk (vibrafoon)
Muziek en literatuur op ﬁlm, gepresenteerd door Fenno Werkman
Schickx, muziek met literaire teksten door het trio van Joris Schiks (zang),
met Joost Schreuders (piano) en Bosz de Kler (accordeon)
Presentatie: Cor Gout
Geluid: Harold Verra
Extaze in Pulchri wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Fonds 1818
De (Weissenbruch-) zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur
Fotocollage: Anni-Frid Lyngstad (ABBA) en Duitsland 1918-1924, citaat: Kurt Weill

ExtazeinPulchri4DPrint.indd 1

Vormgeving: Els Kort

Programma 13 september 2012

29-08-12 12:13

- Familieberaad met in het midden Johan te laa als vader Job tein. -
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Scherpe Scheepmaker
Maar als Nico Scheepmaker op 30 september voor
het eerst heeft gekeken wordt het heel andere
koek. “Willy van Hemert (de regisseur) laat het
spelen als een ouderwetse draak als ‘De twee
wezen’, wat bij zo’n werkelijk gedateerde draak
op historische gronden zeer wel verdedigbaar
kan zijn, maar wat onnodig lijkt bij een boek
dat twee jaar geleden als het laatste werk
van een schrijver is verschenen. Van Hemert
zal misschien zeggen: “Zo drakerig is
het gegeven nu eenmaal.” Ik kan dat niet
tegenspreken, maar ik vraag me dan wel
af: waarom bewerkt hij dan juist zo’n
roman en neemt hij niet een authentieke
verouderde streekroman, zoals indertijd
dat boerendrama van Fabricius?” En
zo sabelt Nico Scheepmaker het hele
tv-spel neer. Henk Volkering komt in
Het Binnenhof nog met een heel andere
mening: “De Glazen Stad kreeg een
waardeerbare a evering, vooral door
heel sterk spel van Johan te Slaa.’’
ening Westlanders
En de Westlanders zelf? De tuinders
zijn slecht te spreken over de
technische kant. De anjerkas
noemt iemand een aan uiting.
,.De anjers horen op de mestvaalt
thuis, zegt een ander. De gang
van zaken bij een geldlening
klopt totaal niet. Het sla poten
is belachelijk. Iemand zegt:
“Ik heb me samen met de
jongens wild gelachen:
komkommers, sla en

bloemkool uit hetzelfde kasje.” Een ander:
“Dit zijn geen echte Westlanders, het is
toneelspel, alleen de vrachtwagenchauffeur
was echt.’’ En weer een ander: “Ze hadden
veel beter toneelspelers uit het Westland
kunnen nemen.’’ Maar de mooiste is:
“Ze mogen wel bliksems gauw een goeie
documentaire laten zien van het Westland,
om de indruk die de rest van Nederland heeft
gekregen nog een beetje goed te maken.’’
Niet iedereen had zo’n kritische kijk op de
serie en velen genoten ook van het optreden
van het Westlands Mannenkoor, dat met zijn
lied ‘De Glazen Stad’ veel eer inlegde.
odium Westland
Wie de serie nog eens wil zien en er een
oordeel over wil vormen, kan daarvoor dus
tijdens het culturele evenement Podium
Westland terecht, op zaterdagmiddag 15
september in het gemeentehuis in Naaldwijk,
aan de Stokdijkkade 2 in het centrum. Vertoont
wordt trouwens, in doorlopende herhaling,
de enige a evering die nog compleet intact
bewaard is gebleven. Tijdens Podium
Westland (van 13.30 tot 22.00 uur) is er
trouwens van alles te beleven in Naaldwijk,
op tal van locaties. Het programma van de dag
kunt u bekijken op internet:
www.cultuurpuntwestland.nl podiumwestland programma

Aad van Holstein

aad anholstein@ziggo.nl
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ud Haags wethouder ierre Heijnen zit sinds 2 7 voor de vdA in de weede
amer. Bij de verkiezingen op 12 september staat hij op nummer 2 voor zijn
partij. Het zal er om hangen of die plek hoog genoeg is voor een herverkiezing,
waarschijnlijk is het mede afhankelijk van de vraag of de vdA straks gaat
regeren. aar Heijnen is de afgelopen weken flink op pad geweest, in Den Haag
uid-West waar zijn roots liggen, om kiezers aan zich te binden. et genoeg
voorkeursstemmen kan hij het namelijk ook redden.
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Wooncentrum ag ag bevindt ich in de Wagenstraat, middenin het centrum van Den Haag
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend lle
belangrijke voor ieningen liggen op loopafstand
Er ijn
woningen en er is een grote daktuin
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren
ag is gelegen aan de chermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken De belangrijkste winkels ijn om de
hoek, in de Betje Wolffstraat Het wooncentrum
heeft driekamerwoningen van ca
m
verdeelt over drie etages

a gg ligt aan de
Wooncentrum
octurnestraat, halverwege het oude dorpscentrum van oosduinen en Kijkduin Op loopafstand
bevinden ich winkels Er is parkeergelegenheid
rondom het wooncentrum Het centrum heeft
woonlagen en bevat twee- en
driekamerwoningen

is gelegen aan de Beresteinlaan,
in de wijk Bouwlust et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar Belangrijke
voor ieningen, oals levensmiddelen aken, ijn op
loopafstand gelegen Het gebouw bevat tweekamerwoningen

a a bevindt ich aan
Wooncentrum a a
de ak van Poortvlietstraat Het openbaar vervoer
bevindt ich op korte afstand van het comple De
belangrijkste winkels ijn op ongeveer minuten
loopafstand Het wooncentrum heeft driekamerwoningen van ca
m en drie tweekamerwoningen van ca
m

Een districtenstelsel als in Groot-Brittanni
en Frankrijk hebben we niet in Nederland,
maar wat Pierre (5 oktober 1953) betreft mogen
we hem gerust zien als een uitgesproken
vertegenwoordiger van de stad Den Haag in
de Tweede Kamer. Hij ziet het als een van z’n
belangrijke taken op het Binnenhof, om voor de
belangen van gemeenten op te komen. Die komen
in het spanningsveld tussen de overheidslagen
vaak onvoldoende aan hun trekken. Na 20 jaar
gemeentepolitiek, waarvan 8 als wethouder (1998
2006), ruim 20 jaar als beleidsmedewerker en
leidinggevende bij de Provincie Zuid-Holland,
en nu dan ruim 5 jaar als parlementari r, is Pierre
Heijnen bij uitstek deskundig als het gaat om het
wel en wee van de verschillende overheidslagen.
Neerlandicus
Door die zware bestuurlijke component in zijn
loopbaan kleeft aan Pierre Heijnen een beetje
het imago saaie degelijkheid, een vent met wie
je afspraken kunt maken, maar geen revolutie.
“Ik ben wel wat mainstream,” beaamt hij zelf.
Niettemin was het in de jaren ’70 door toeval juist
het actievoeren (tegen het Prins Bernhardviaduct)
dat hem, terug in Den Haag als net in Utrecht
afgestudeerd Neerlandicus in de politiek deed
verzeilen.
De Neerlandicus Heijnen, een fan van Multatuli
trouwens, heeft na die tijd ook nooit meer werk
gemaakt van z’n studie. “Ik ging het ook niet uit
overtuiging studeren. Nederlands gaan studeren
was ook een beetje een tegenactie. Bijna al m’n
vriendjes op het Thomas More College in Escamp
gingen iets nogal ‘gogisch’ doen. Maar enkele
middelbare schoolgenoten, als Harrie Jekkers, ben
ik wel aan het hart blijven kluisteren. Zijn aubade
‘O, o Den Haag, mooie stad achter de duinen’ is
mij op het lijf geschreven.”

- Pierre s vader, woningstoffeerder bij
, met z n
brommer bij de neuterdijk, omstreeks
.-

ypisch uid-West
Als gezegd, Pierre Heijnen is op het eerste
gezicht niet het prototype van een revolutionair.
Dat zit niet in z’n genen. Hij is trots op z’n
typische jaren ’60 en ’70 jeugd in Escamp, het
grootste naoorlogse wederopbouwkwartier van
Den Haag. Want ondanks alle beperkingen was
hij er gelukkig in z’n jeugd.
Pierre woonde met z’n ouders, drie broers en z’n
zus in een at van 60 m2. De slaapkamers van
de kinderen moesten met stapelbedden worden
gedeeld, terwijl pa en moe als de kinderen naar
bed waren, in de zitkamer waren aangewezen op
het opklapbed. Het was allemaal erg krap en soms
benauwd, maar het ging. Klagen was in het gezin
Heijnen een zeldzaamheid.

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

- Pierre (staand, vijfde van links) met zijn elftal bij enig en nel ( en ) aan de Hengelolaan,
waarschijnlijk in het seizoen
.-
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en 6 nieuwe scholen bouwen

de meest aagse kamerkandidaat

- Pierre met lang haar, rond
tijdens zijn
middelbare schooltijd op het homas ore
College aan de eresteinlaan.-

- Onlangs, op verkiezingscampagne in het uiderpark, nabij het openluchttheater. eel mensen hadden iets belangrijks waar ze meer aandacht voor wilden op het innenhof. -

Bewondering voor vader
De vader van Pierre Heijnen was
werkzaam als woningstoffeerder bij
Vroom Dreesman. Hij werkte daar
al tientallen jaren, maar begin jaren
‘80 toen pa tegen z’n zestigste
liep kwam de klad in die business
(door Ikea e.d.) en werd pa Heijnen
afgedankt. “Dat was trouwens nog
een tijd,” zegt Pierre, “dat er tamelijk
royale afvloeiingsregelingen waren om
het te redden tot aan je pensioen.”
Vol bewondering is Pierre over
de manier waarop pa met z’n
werkloosheid omging. “We hadden
allebei iets met de voetbalvereniging
LenS (Lenig en Snel) aan de
Dedemsvaartweg. Ik speelde daar.”
(Tegenwoordig heet de club ‘Escamp’
red.). Maar na pa’s ontslag bij V D,
nog zo’n 20 jaar, is hij dagelijks naar
het voetbalveld gegaan, van 9.00
uur in de morgen tot 17.00 uur ’s
middags, om dagelijks van alles in
orde maken. Als vrijwilliger maar
functioneel eigenlijk onmisbaar. LenS
zou zonder Heijnen sr. en anderen
als hij zijn verloederd. “De bijdrage
die door vrijwilligers, als door m’n
vader destijds, wordt geleverd aan
onze samenleving, die wordt enorm
ondergewaardeerd,” zegt Pierre. “En er
is nog veel meer mogelijk in die sfeer
trouwens, ten voordele van ieder.”
oetbal
Net als voor z’n vader, heeft voetbal

altijd een hele speciale plek gehad in
Pierre’s leven. Hun eigen kluppie LenS
natuurlijk (tegenwoordig HSV Escamp
geheten) en ADO, voor het echte werk,
om wedstrijden te kijken. Daarom
wilde Pierre voor dit verhaal ook in
het Zuiderpark op de foto, bij de oude
kassahuisjes en loketten.
Overigens was Pierre Heijnen in de
voor ADO zeer zware jaren 2007 en
2008, toen de club bankroet dreigde
te gaan, een klein jaar ‘vliegende
keep’ als voorzitter van de Raad van

Commissarissen. Uiteindelijk lukte
het Heijnen c.s. om het grote onheil af
te wenden en nieuwe financiering te
vinden. “Maar het was een en al stress
een paar maanden,” zegt hij. “Nooit
heb ik van m’n werk, in de politiek
of bij de provincie, zo vaak van iets
wakker gelegen ’s nachts, als van de
problemen bij ADO. Maar met het
nieuwe stadion en de terugkeer in de
eredivisie werd gauw daarna de lijn
omhoog gelukkig weer ingezet.”
Zelf met de bal aan de voet op het

- Pierre, bij de voormalige kassahuisjes en loketten bij het oude

veld, dat zit er helaas niet meer in voor
Pierre, geplaagd door reuma. Maar
hardlopen, met aangepast schoeisel,
dat gaat nog wel.
olitiek
Pierre Heijnen aardt bijzonder goed
in de politiek, hij komt monter en
enthousiast over en laat zich niet gauw
uit het veld slaan. “Mijn voetbaltrainer
zei vroeger altijd: ‘Pierre blijft gaan
voor de bal, ook als hij weet dat ‘ie
uit gaat.” Hij praat makkelijk en

O-terein in het uiderpark.

ister

O kijkt toe. -

goed, in het politieke debat, maar ook
op straat in het directe contact met
mensen. Dat was de afgelopen weken
duidelijk tijdens zijn persoonlijke
verkiezingstournee in Zuid-West.
Maar het blijft zo dat hij min of
meer bij toeval in de politiek terecht
kwam, want van huis uit had hij
er nauwelijks belangstelling voor
meegekregen. “M’n vader moest er
weinig van hebben,” zegt hij. “We
hadden draadradio-omroep thuis. Van
iemand als Fred van der Spek van de
PSP moest pa niets hebben. Als die te
horen was ging de knop resoluut om.
Maar ook bij menig ander. Alleen, zo
viel mij op, als Joop den Uyl op de
radio was, dan schoof pa wat dichterbij
en luisterde. Dat ik bij de PvdA ben
gegaan komt misschien ook wel een
beetje daardoor.”
Scholenbouwer
Tenslotte is de vraag aan de oud
wethouder, wat het belangrijkste is
dat hij in zijn gemeentepolitieke jaren
voor elkaar heeft weten te krijgen
in de stad, waar is hij trots op? “Het
meest tastbare is,” zegt hij. “Dat er in
mijn acht jaar als wethouder, onder
meer van onderwijs, in Den Haag
maar liefst 60 nieuwe scholen zijn
gebouwd. Basisscholen, middelbare
scholen en vakopleidingen. Zoiets
is ook voor de langere termijn een
belangrijk fundament voor een stad,
dat jonge mensen er goed onderwijs
kunnen krijgen. Het Atlas College
in penburg, het Maris College op
Houtrust, het Wateringse Veld College,
allemaal prachtige instituten. Maar
ook op het ISH ben ik trots, de nieuwe
internationale school in Den Haag.
Ik vind het vooral ook mooi dat we
hen hebben kunnen overtuigen om de
nieuwbouw in Kijkduin te plegen. Niet
weer iets aan de kant van Wassenaar.
Kwaliteit moet je op een goede manier
zien te spreiden over de stad.”
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Advies van de notaris
Ellens
Parkstraat 93

Lentze - notariaat en mediation
2514 JH ’s-Gravenhage

070 - 364 48 30

notaris@ellenslentze.nl

uis en u s eiding

www.ellenslentze.nl

en eigen huis moet een thuis zijn. ezellig, warm en veilig. aar zodra twee partners besluiten uit elkaar te gaan, verandert dat alles.
Het gaat dan opeens niet meer over de emotionele waarde van een pand, maar om harde cijfers, om winst en verlies. Discussies over de
inrichting veranderen in moeilijke gesprekken over waardevermindering of een hogere hypotheek. n dat komt niet doordat de e -partners elkaar niets zouden gunnen, maar ook omdat zij dan te maken krijgen met de belangen van hun hypotheekbank, de kansen op de
huizenmarkt en de daarbij behorende stress.
Mensen vinden elkaar uiteindelijk
meestal wel in afspraken over de
kinderen, de hond, pensioenen en
vermogen, al dan niet met behulp
van een mediator. Maar tijdens het
uitonderhandelen van een scheiding
blijkt vaak juist die eigen woning een
blok aan het been. Want hoe goed de
ex-partners het ook samen proberen
te regelen, zodra het om een huis gaat
zijn er meerdere partijen die hun stem
laten gelden n die soms nog harder
tegenstribbelen dan uw ex.
Een huis verkopen is tegenwoordig
moeilijk, zoals iedereen weet. Maar
wordt het huis verkocht en bent u in
gemeenschap van goederen getrouwd,
dan deelt u niet alleen de mogelijke
overwaarde, maar ook de restschuld
als daar sprake van is. Bent u op
huwelijkse voorwaarden getrouwd, en
is er sprake van overwaarde door een
gezamenlijke investering, dan moet
die overwaarde ook verdeeld worden,
omdat dat gezien wordt als vermogen

dat u samen hebt opgebouwd.
Besluiten de ex-partners echter dat
een van hen in de woning kan blijven
door de ander uit te kopen, dan lijkt
de zaak goed afgehandeld. Degene
die in het huis blijft wonen, betaalt
de vertrekkende partner de helft van
de overwaarde, of degene die vertrekt
betaalt de helft van de onderwaarde
aan degene die achterblijft.
Beiden verantwoordelijk
Helaas is het vaak de hypotheekbank
die moeilijk doet. Zij kijkt naar de
eindbalans en weigert in zo’n situatie vaak medewerking te verlenen.

dan heeft u toestemming van uw bank
nodig en verrassend genoeg verleent
zij die niet altijd. Kortom, een eigen
huis begint als een droom, maar wordt
bij een scheiding vaak de inzet van
veel financieel geharrewar.
Waarom wil de bank iemand niet van
zijn aansprakelijkheid ontslaan en zijn
naam uit de hypotheekakte halen?
Omdat zij zeker wil weten dat degene
die achterblijft in staat is alleen alle
lasten te dragen.
Sommige ex-partners besluiten
daarom, noodgedwongen, toch samen
eigenaar van de woning te blijven. Ze
blijven dan wel samen aansprakelijk
voor de hypotheekverplichting terwijl
n van beide partners in de woning
woont. Dit heeft weer gevolgen voor
de rente-aftrek. Of de woning wordt
toegedeeld aan n van beide partners
maar de ex-partners blijven samen
schuldenaar voor de hypotheek. Maar,
al realiseren veel mensen zich dat niet,

Convenant toetsen
Gelukkig weet de echtscheidingsnotaris daar goed mee om te gaan en weet
hij de hypotheekbank samen met de financi le tussenpersoon en goed onderbouwde argumenten steeds vaker van
gedachten te doen veranderen. Want
ook de bank moet blijven inspelen op
de markt, ook al is die momenteel niet
zo gunstig.
Dus ligt er een echtscheidingsconvenant voor u? Neem niet alleen alles
goed door met uw notaris, maar laat
het ook toetsen door uw hypotheektussenpersoon of bank om te kijken of
uw afspraken daadwerkelijk financieel
haalbaar zijn, voor beide partijen.
Onder bepaalde omstandigheden

kunnen woningbezitters in Den Haag
bij problemen, bijvoorbeeld door een
scheiding, in aanmerking komen voor
de hulp van het Haags Vangnet. De
Gemeentelijke Kredietbank neemt
dan de hypotheek, maximaal de
executiewaarde, van de woning over.
Banken reageren hier relatief positief
op, omdat hun verlies zo kleiner is dan
bij een gedwongen verkoop. Wel heeft
deze constructie ingrijpende gevolgen.
Laat u dus goed voorlichten en vraag
de echtscheidingsnotaris alle scenario’s goed met u door te nemen.
Mijn collega’s en ik adviseren u graag,
op ons kantoor of bij u thuis of op
de zaak. Want wij zullen er alles aan
doen om u te helpen met de juridische
zaken rondom de verkoop of de verdeling van uw huis, zodat u opnieuw
kunt beginnen met het cre ren van een
echt thuis en nieuwe herinneringen.

Micha l Lentze
otaris

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

KINDERCONCERTEN 2012

Nieuw woonzorgcentrum in
Benoordenhout, Den Haag
met ruime appartementen en
verpleegunits.
Ruime appartementen voor ouderen
zonder zorg of met zorg op maat,
inclusief kortdurende revalidatiezorg
na ziekenhuis opname.
Psychogeriatrische en somatische
verpleegplaatsen in kleinschalige
woonunits (twee units kosjer). Een
gezellig restaurant en zonnige tuin.

Zo 16 september 2012 | 11.00 uur
De Bremer Stadsmuzikanten
Ensemble uit het Residentie Orkest
Tischhauser De Bremer
Stadsmuzikanten

Geschikt voor 6 +

Kinderen

€ 7,50

Zo 14 oktober 2012 | 11.00 uur

Zo 18 november 2012 | 11.00 uur

Peter en de wolf

De Vuurvogel
Theatergroep Stella Den Haag

Prokofjev Peter en de wolf

Geschikt voor 4 +

Dr Anton Philipszaal Den Haag
Kaarten via residentieorkest.nl
of T 070 88 00 333

Stravinsky Suite ‘Vuurvogel’

Winkels en terrasjes op loopafstand.
Er zijn nog enkele appartementen
beschikbaar.

Nu ook parkeerplaatsen te huur in
onze ondergrondse parkeergarage.

Geschikt voor 8 +

Voor meer informatie: 070-3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl
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Hans
oodenburg

Onze grote kracht is onze onafhankelijkheid, dus verwacht, met de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september voor de deur, geen stemadvies van ons. In deze analyse zetten we wel verschillende verkiezingsstandpunten op een rijtje. De partij van uw keuze zult u als lezer zelf moeten bepalen. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

om romissen nodig in ouderenk esties
uderenkwesties spelen na de verkiezingen voor de weede amer op 12 september ongetwijfeld een grote rol. n de nieuwe coalitie van waarschijnlijk minstens drie politieke partijen moeten besluiten worden genomen over onder meer de zorgkosten, de pensioenen en A W , belastingen op erfenissen en wellicht ook over openbaar vervoer voor 6 -plussers. aken die vooral ouderen treffen.

De meeste politieke partijen hebben
daarover in hun programma’s al standpunten ingenomen. Over het algemeen
zijn daarover wel compromissen te bereiken. Alleen de partijen op de uiterste
vleugels SP aan de linkerkant en de
PVV aan de rechterkant zetten hoog
in met radicale standpunten. Deels is
dat ook het geval met 50PLUS, die zich
vrijwel geheel op de ouderen richt, een
zogenoemde ‘one-issue-partij’.
Nog afgezien van de vraag of je een politieke partij als 50PLUS moet oprichten
- die zich geheel toelegt op de ouderen
en die toevallig ook grotendeels overeenkomt met onze lezersgroep vinden wij
dat ouderen niet in een ‘politiek hokje’
moeten worden geplaatst. Zij maken nu
eenmaal deel uit van de gehele samenleving, waarin onderlinge solidariteit een
groot goed is.
Erg belangrijk in de verkiezingsstandpunten wordt of het tekort op de overheidsbegroting in 2013 meer of minder
dan 3 procent (de Europese norm) moet
bedragen. Alle financieringen hangen
samen met dit hoofddoel. Hierover
verschillen de meeste politieke partijen

niet van mening. Alleen de SP en PVV
denken daar anders over. De PVV: “Het
dictaat van Brussel om de economie kapot te bezuinigen kan de prullenbak in.”
De SP: “Door nu te hard te bezuinigen,
helpen we onze economie verder om
zeep en dat is onverstandig.”

org
Door het voornemen de uit de hand
lopende kosten in de zorg te beteugelen,
zijn er in die sector nogal wat voornemens die oud en jong treffen. Oud m r
dan jong, omdat men nu eenmaal bij het
ouder worden m r gezondheidsproblemen krijgt. Zo bestaat er een plan de
huisarts onder het eigen risico te laten
vallen. SP, PVV, PvdA en 50PLUS zijn
daar op t gen. De PvdA laat nog ruimte
om in de coalitiebesprekingen daarin
iets toe te geven als het iets anders binnenhaalt.
Om in het algemeen het eigen risico te
verhogen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, lijkt na de verkiezingen
een grote meerderheid in de Tweede
Kamer te ontstaan. Alleen de PVV, de
SP en de Partij voor de Dieren (PvdD)

zijn het hier helemaal niet mee eens.
Waziger zijn de standpunten als het gaat
om m r concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking). Het meest t gen
is de SP: “De zorg is geen markt en
marktwerking in de zorg heeft tot nu de
prijzen alleen maar opgedreven.” Andere
partijen denken daar anders over.
De verhoging van de AOW-leeftijd naar
67 jaar lijkt al beklonken (koppeling aan
de levensverwachting). De PVV is nog
steeds pertinent: “Onze ouderen mogen
niet de dupe worden van de eurocrisis.”
De SP stelt dat ‘mensen onder de 65 jaar
eerst aan werk moeten worden geholpen
en gehouden’.
Grappig is wel het eventuele programmapunt (het zal er wel niet van
komen ) dat als ouderen na hun pensionering willen blijven werken, zij een
(extra) belastingvoordeel moeten krijgen.
Alleen de PVV en D66 zijn het hier helemaal mee eens. Ook twijfelachtig is het
voorstel om de belastingen op erfenissen
af te schaffen. Daarmee zijn alleen de
VVD en 50PLUS het eens. Het CDA is
het hiermee ‘helemaal oneens’.
Een herhaaldelijk in de afgelopen twaalf

jaar terugkomende kwestie is of ouderen,
die een goed inkomen (AOW pensioen)
hebben, op termijn ook AOW-premie
moeten betalen. De meeste partijen zijn
het daarmee niet eens. Alleen de SGP
meldt er wel wat in te
zien. Let wel: degenen die meer hebben dan AOW
alleen.

penbaar vervoer
Een punt waarop deze krant zich onlangs
heeft gericht is het stadsvervoer in
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een
verkiezingsitem is of openbaar vervoer
gratis moet worden voor 65-plussers,
ongeacht hun inkomen (zoals in Rotterdam). De meeste politieke partijen
wijzen dat af. Alleen 50PLUS is het
daarmee eens. In alle hiervoor genoemde
radicale standpunten moet worden
betrokken dat als deze politieke partijen
hun zin krijgen, dat altijd ten koste zal
gaan van andersdenkenden. In ouderenkwesties zijn het vaak de volgende
generaties (zoals hun kinderen) die
waarschijnlijk de rekening gepresenteerd

krijgen. De geschiedenis heeft geleerd
dat de meest radicale politieke partijen
van enige omvang thans de PVV op
rechts en de SP op links nog nooit in
een regeringscoalitie zijn opgenomen,
waarin toch compromissen moeten
worden gevonden. Zal het nu anders
worden? De citaten zijn afkomstig van
de onafhankelijke www.stemwijzer.nl.
Wil men een nadere stemindicatie, dan
kan men ook terecht op www.kieskompas.nl. Als men specifiek wil ‘selecteren’
op ouderenzaken, kijk dan ook op
www.ouderenorganisaties.nl programmavergelijker-2012. Daarbij krijgt men
ook gratis de mening van de ouderenbonden. (Zie ook op pagina 7).

ragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals erfrecht , belastingen en andere financi le aken w vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail nl of naar Postbus
,
Den Haag raag met vermelding van rubriek echten en Plichten
rf- en schenkingsrecht
nteren op vermogen
n toch schenken
ls gescheiden rou an teer ik
jaarlijks
euro in op mijn ermogen
doordat ik an alleen de
en een
heel klein pensioentje niet kan le en. k
bezit een lasten rij koopappartement en
onge eer . euro aan spaargeld. k
heb zoals elen geen enkel idee hoe oud ik
ga orden. hans ben ik nog kerngezond.
s het erstandig mijn t ee dochters een
schenking te doen
Lastig om u hierin te adviseren. Onze
eerste gedachte is dat u gewoon door moet
gaan met goed leven zoals u nu doet, dus
met interen op uw vermogen. Bekijk van
jaar tot jaar wat u kunt doen. Het is aan u
om aan de hand van uw financi le situatie
en uw gezondheid te bepalen of u aan uw
kinderen een fiscaalvrije schenking doet.
Het lijkt ons wel mogelijk gezien uw
vermogen. Maar wees er voorzichtig mee.
U zou ook nog aan een fiscaalvriendelijke
constructie kunnen denken door schenkingen op papier te doen (maar u blijft erover
beschikken), waardoor na uw overlijden

de kinderen (deels) belastingvrij kunnen
erven. Daaraan zijn wel notariskosten
verbonden. Neem daarover contact op met
een notaris voor verdere informatie.
errassing
overleden broer is getrouwd
nze broer an ier zussen is in februari
o erleden. e hadden nau elijks contact
met hem. en an ons beschikt o er zijn
polissen en eet dat er een spaarrekening
is. aar aan beide kunnen e niet komen
om de uit aart erzorger oor de crematie
te betalen. n de o erlijdensakte stond
ineens dat hij als zeeman jaar geleden
as gehu d in een er land. aar an
isten e ook niks. u eten e het ook
niet meer. at moeten e doen
Een verrassing na het overlijden van
uw broer Het betekent namelijk dat hij
gehuwd is en zijn echtgenote recht heeft
op de wettelijke verdeling (en eventueel
haar kinderen die door hem zijn verwekt).
Het probleem is of zij nog op te sporen
is en nog in leven is. Voor de kosten van
zijn uitvaart hoeft u niet op te draaien.
Die gaan af van de nalatenschap aan zijn
wettelijke echtgenote als die nog mocht

leven of aan de kinderen die hij had. Geef
aan de uitvaartverzorger op wie de overlijdensverzekering of spaarrekening (van
de bank?) beheert. Dan zullen daaruit zijn
kosten worden vergoed. De zaak zit heel
ingewikkeld en lastig in elkaar. Tenzij u
heel eenvoudig zijn wettelijke erfgenaam
kunt opsporen. Gaat het om veel geld, dan
kunt u de nalatenschap in handen geven
van een notaris. Als de echtgenote van uw
overleden broer niet in het buitenland op
te sporen is, dan is er mogelijk sprake van
een ‘onbeheerde nalatenschap’. Daarvoor
gelden een heleboel wettelijke regels. De
voornaamste zijn:
De rechtbank moet een vereffenaar
benoemen.
Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf houdt toezicht op de afwikkeling.
Als op lange termijn ook een wettelijke
erfgenaam niet wordt gevonden, dan
vervalt de nalatenschap na 20 jaar aan
de Staat.
Indien zijn wettelijke echtgenote al
overleden is en er zijn geen kinderen uit
zijn huwelijk, dan komen pas de andere
wettelijke erfgenamen (zoals u) misschien
aan de orde.

A W en pensioen
udedagspensioen
opschuiven naar 6
k ben nu jaar. ij le en nu an een
soort lijfrente tot mijn ste aar oor e
roeger hard hebben gespaard. er januari
gaat mijn originele oudedagspensioen er roegd in. e komende t ee
jaren krijg ik dus dubbel uitbetaald. k il
de einddatum an mijn pensioen uitstellen
totdat ik jaar ord. at omdat ik meen
dat ik beter af ben om mijn pensioen nog
t ee jaar erder op te bou en en an ege
de lage rentestand. e erzekeringsmaatschappij stelt echter dat zij zich aan de
pensioens et houdt. n dat ik alleen maar
uitstel an het oudedagspensioen kan krijgen anneer ik zou erken en nog premie
betaal. et ministerie an ociale aken
il mij ook geen dispensatie ge en. ok
de ationale mbudsman ziet er geen
zaak in. at kan ik nog erder doen om dit
probleem op te lossen
De sleutel van uw vragen ligt in uw pensioenreglement en dat kan per pensioenfonds verschillen. Uit uw mail begrijpen
we dat u vermoedelijk een ‘vroegpensioen’ zal krijgen of dat het pensioenregle-

ment de mogelijkheid biedt het eerder
(dan 65 jaar) te laten ingaan. In beide
gevallen - als dat bij u het geval is - heeft
u al eerder gekozen het op 63 jaar te laten
ingaan. Om dat weer terug te schroeven
naar 65 jaar is lastig en hangt inderdaad af
van de mogelijkheden die de pensioenregeling in het reglement biedt. Waaronder
een hoog laag-constructie. Het voert te
ver hier nader op in te gaan. Wij vinden
het niet erg verstandig met je pensioen te
‘winkelen’, omdat de rente zich wellicht
anders zal ontwikkelen. Wat je kunt binnenhalen, haal dat binnen en zet het vast
tegen een zo hoog mogelijke rente of - als
je het risico wilt nemen - beleg het goed.
Dan ben je vaak beter af dan met een
‘collectieve pensioenregeling of -fonds’.
Er zitten natuurlijk ook fiscale kantjes aan
de kwestie, maar als het om hogere pensioenuitkeringen gaat, maakt het niet zoveel
uit als u dat pas na uw 65ste laat uitkeren
(want dan krijg je ook AOW en zit je al
gauw in de hogere schijventarieven). Dus
met alle voorbehouden, wij denken dat het
verstandig is gewoon het ‘vroegpensioen’
te laten uitkeren. Dan hebt u zelf alles in
de hand en kunt u alleen uzelf verwijten
als er iets verkeerd mocht gaan.
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

in

identiteit

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

kwaliteit

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

-

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

wijndaeler entrum nl

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

AANNEMERSBEDRIJF

‘MORGENSTOND’ b.v.
Specialist in:
• Voor al uw VVE Onderhoud,

al uw voorkomend onderhoud,
aanbouw en dakopbouw

• Tevens gespecialiseerd in het

slechts € 12,50

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

opplussen van uw woning in
het kader van de WMO
woningaanpassingen

Kantoor en
werkplaats
Orionstraat 2 Den Haag
tel: 070-3814221
fax: 070-3835122
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en ommage aan de allets usses en opri ter
erge Diag ilev door et esidentie Or est en et
ederlands Dans eater
et travins s onvolpre en meester er
e sa re du printemps en een ereldpremi re van
albots
amber mp on met oreogra ie van
alers i en spe ta el van dans en mu ie

osep Pons vier op epende dansen uit et ballet
stan ia gevolgd door et gitaar on ert van illa- obos
Hierin soleert gitaarvirtuoos a i ares volop gepre en om
i n spelte nie
ot slot de leurri e suite die anuel de
alla maa te van l sombrero de tres pi os et
ballet dat De alla s ree voor de allets usses
en belangri e impuls voor de onge omponist travins
as i n ontmoeting met de beroemde impresario Diag ilev
De e vroeg travins en ele balletten te s ri ven voor
i n vermaarde allets usses o ontstond in 1 11
et ervelende Petroes a
ee aar later stri te
Diag ilev oo Debuss die in sle ts drie e en ti d et
or est er
eu s ree een li tvoetig
ver aal over lirtende tennisspelers

lle concerten vinden plaats in de r nton Philipszaal, puiplein
,
aarten voor de miniserie zijn alleen verkrijgbaar aan de kassa of via t.
eze aanbieding geldt voor de best beschikbare kaarten
en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

en Haag.
.

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

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

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

Literaire
salons

in Den Haag

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

p 1 september 2 12 is het B.B. en R-trio al 6 jaar bijeen, maar dit zal de lezer niets zeggen. De letters
staan als afkorting van achternamen van Haagse vrienden, te weten Boers, Borremans en de Ridder. Als een persiflage op een bekend liedje van zanger a Woiski jr. in 19 2, hetgeen door hem werd
gebruikt voor het Surinaams liedje BB met R, dat is bruine bonen met rijst .

Piet, Charles en Kees zijn zonen van
Haagse vaders, die resp. in 1935,
1936 en 1937 werden geboren in de
wijken Laakkwartier, Transvaal en
de Schilderswijk. Niets bijzonders
tot nu toe, zult u zeggen. Dat zijn er
honderden geweest in die tijd, maar
wij als 3-tal zijn ervan overtuigd
dat de Tweede Wereldoorlog, de
woningnood en de massale emigratie
in het begin van de vijftiger jaren er
voor gezorgd hebben dat een groot
deel van de nu nog levenden zich
terecht Oud-Hagenaar noemt. Kijk
naar ons 3-tal en we constateren dat
alleen Kees nog in Den Haag woont.
Vanwege de genoemde woningnood
woont Piet in Bodegraven en Charles
in Leiderdorp.
Kees is dus degene die al jarenlang de
andere twee bijpraat over Den Haag,
hetgeen nu al enige jaren gedeeltelijk is overgenomen door het blad
De Oud-Hagenaar. De verhalen en
genoemde artikelen zorgen er voor
dat gebeurtenissen uit het verleden
nieuw leven wordt ingeblazen en dus
weer opleven.
ijdsbeeld
De oudste foto bij dit artikel dateert
van 1954 en straalt al een stuk tijdsbeeld uit. Let op de gekamde haren,
de stropdassen, de colberts met verschillende vormen, de pantalons met
vouwen. Voor ons was dit het jaar dat
we alle drie nog vrijgezel waren en
Charles en Piet wegens het bereiken
van de 18-jarige leeftijd op dansles
gingen bij dansschool Constance op
de Toussaintkade.
Naast dansschool DVV van het
Noordeinde was dat voor ons
katholieke jongens het aangewezen
adres. Kees ging een jaar later ook op
dansles bij dansschool Constance.
Op 1 september 1952 ontmoetten we
elkaar bij de Postch ue- en Girodienst, de latere Postbank. Vanaf die
dag trekken we met elkaar op. In het
weekend gingen wij veel naar de bioscoop en of feestavonden in verschil-

lende theaters en nadat we het dansen
onder de knie kregen bezochten we
ook dansavonden en bals.
Wij dronken geen alcohol en we
gebruikten geen drugs, trouwens
we kenden het spul niet eens. Een
aspirientje was alles wat er in huis
was. Na dansavonden brachten we
soms meisjes netjes naar huis en
dan kwamen we niet verder dan de
voordeur. Werd het wat serieuzer (we
noemden dat verkering ) dan bofte je
als je op de koffie werd uitgenodigd
op een zaterdagmiddag of zondagochtend. Doordeweeks was daar geen
tijd voor. De meeste moeders waren
thuis huisvrouw en de meeste mannen
werkten ook op zaterdagochtend.
Waar we in deze tijd bijna nooit
bij stil staan is het feit dat we alle
drie nog nooit met onze ouders op
vakantie zijn geweest. Trouwens het
besloeg vaak maar n week. Iets
drinken in een restaurant, het was er
niet bij. Soms in de Wagenstraat een
patatje bij het Limburgs Patathuis.
gulden salaris
Als kind, we waren 15 en 16 jaar,
kregen we een volledige dagtaak
en we werden bij de “Giro” zelfs
met mijnheer aan gesproken. Als
15-jarige verdiende Kees 55 gulden
bruto in de maand. Het is gewoon niet
voor te stellen. Wij verrichtten daar
routinewerk, dat in jaren ’60 werd
geautomatiseerd.
De Giro voerde een zeer strak regiem
met een rookverbod (toen al ) en het
verbod zich in de gangen te bevinden buiten de gang naar het toilet,
waarvoor overigens de benodigde
tijd genoteerd moest worden (we
noemden dat de “pislijst”). Was het
een slappe dag dan ging je soms al
om vier huis naar huis. Was het druk
dan moest er of een hele zaterdag
worden overgewerkt dan wel ging
je soms om half acht pas naar huis.
Het aantal opdrachten dat ’s morgens
klaar stond moest op dezelfde dag
nog worden verwerkt. We werkten

met debet- en credit minuten, die per
maand gesaldeerd werden en die bij
een creditstand in vrije tijd kon worden opgenomen. We hadden 1 week
zomerverlof en de rest moest buiten
de zomer verplicht worden opgenomen, waarbij het aantal dagen wel
met 1 werd vermenigvuldigd.
Als een van de weinige bedrijven had
de Postch ue- en Girodienst een
5-daagse werkweek.
Naast ons werk bezochten we alle
drie de R.K. Handelsavondschool
(vier avonden in de week van 19.15
tot 22.15 uur) aan de Bloemfonteinstraat en ook volgden we Engelse
Handelscorrespondentie in Rijswijk.
En een jaar lang volgden we ook ’s
avonds bij de Giro een bedrijfscursus, die mede van belang was voor
een eventuele bevordering naar een
hogere rang. Wij beschouwen dit
deel van ons leven echt als een stuk
Haagse Geschiedenis.
In 1955 en 1957 vervulden we onze
militaire dienstplicht in het midden en
noorden van het land. Charles en Piet,
beiden bij de Verbindingstroepen en
Kees bij de Infanterie. Respectievelijk
21 en 18 maanden. Charles en Piet
werden sergeant en Kees bracht het
niet verder dan korporaal. Charles
moest in 1957 ontslag nemen bij de
Giro, omdat hij voor anderhalf jaar
voor de Marine had getekend en die
tijd in Nieuw-Guinea doorbracht.
Na terugkomst solliciteerde hij bij
verzekeringsmaatschappij “OLVEH
van 1879”, het latere AEGON en
terwijl Piet en Kees het 44 en 45 jaar
volhielden bij de Giro, kwam Charles
bij de Aegon ook nog boven de 40
dienstjaren uit.
ezin en familie
In de loop der jaren leerden onze
wederzijdse ouders elkaar ook kennen
als gevolg van het verjaardagen vieren en waren ze present op onze verlovings- en trouwfeesten. Hoewel Piet
de eerste was met vaste verkering en
Charles, na elke keer de vriendinnen

- ees de idder, Piet oers en Charles orremans in en Haag (restaurant adestein) op

juli

-

- ees, Charles en Piet (

). ij de ouders van Piet op
het balkon op de van
eggelenlaan
-

van Piet’s zus probeerde in te palmen,
na Nieuw- Guinea ook wat serieuzer
werd, vond Kees het uiteindelijk als
laatbloeier op zijn 24-ste ook welletjes en kreeg ook verkering.
Piet is reeds meer dan 50 jaar getrouwd met zijn Gemma en Charles
zit er met zijn vrouw Ria bijna tegenaan, terwijl Kees vorig jaar de 45 jaar
haalde met zijn vrouw Ria, maar die
helaas dit jaar is overleden.
Er is voor een behoorlijk nageslacht
gezorgd. Piet spant de kroon met 5
kinderen, 15 kleinkinderen en 1 achterkleinkind, Charles volgt op afstand
met 3 kinderen en 3 kleinkinderen en
Kees heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen.
In onze jeugd zou het genoemde nageslacht bijna geheel zijn opgenomen
in de Haagse bevolking, maar in deze
tijd verspreidt zich dit enorm. Het
merendeel is wel Randstadbewoner
gebleven, maar door werk en vakanties bestrijkt de jeugd tegenwoordig
de gehele wereld.
Onze jarenlang durende vriendschap
kunnen we mede op het conto van
onze vrouwen schrijven. Ook tussen
Ria de Ridder, Ria Borremans en
Gemma Boers klikte het. Op bovenstaande foto ziet u de “gezworen
kameraden” samen bijeen op n van
de jaarlijkse etentjes, welke we bij
toerbeurt, eenmaal per jaar met onze
partners, in Den Haag, Leiderdorp of
Bodegraven organiseerden.
eel veranderd
Vergelijkingen gaan altijd mank, maar
het is wel leuk om vooral positieve
ontwikkelingen in Den Haag te ventileren. De negatieve verhalen van cri-

minaliteit, drugsgebruik, oranjegekte
worden rijk ge taleerd en dat liegt er
niet om. Positief in b.v. de Schilderswijk is dat een zekere onderwijzer,
zijn naam is Haasnoot, in de meeste
straten rond de Hoefkade en de
Hobbemastraat reproducties van Hollandse schilders op de hoekpanden
van die straten heeft laten aanbrengen, het is zowaar een Openluchtmuseum Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan, want die meester is wel in
die Schilderswijk geboren. En wat te
zeggen van de bekende Tramtunnel
onder de Kalvermarkt en de Grote
Marktstraat. Dan de nieuwbouw in de
Schilderswijk en De Transvaalwijk,
het nieuwe voetbalstadion van ADODen Haag, de nieuwbouw rond het
Centraal Station, die de Haagse skyline danig veranderd hebben. Vroeger
zag je alleen de Haagse Toren en de
gashouders van de Binckhorstlaan.
Tot slot moeten de Scheveningse
boulevard en de Zandmotor in de
buurt van Kijkduin niet onvermeld
blijven. Kees wisselt die nieuwe
ontwikkelingen dikwijls uit en Piet
en Charles houden via De OudHagenaar ook veel nieuws bij, maar
soms kunnen ze de verleiding niet
weerstaan door tegen die opschepperij te stellen: “Kees, bruist Den
Haag nog steeds?” en dan weet ik hun
reactie al, die luidt: ja, maar je moet
dan zelf het sop meenemen Kijk en
dat is nou echt HAAGS

Piet Boers

pietboers@ziggo.nl

Kees de Ridder

cjderidder@hotmail.com

Charles Borremans
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Wo. 5 en do. 6 sept.
Computerles
Statenkwartier
Start van de cursussen ‘Kennismaken met
de pc’, woensdag 5 september, 9.00-10.30
uur, of donderdag 6 september, 9.00-10.30
uur; en ‘Internet en E-mail’, woensdag
5 september, 11.00-12.30 uur. Wijk- en
dienstencentrum Het Henri Couvéehuis,
Prins Mauritslaan 49. Deelnamekosten voor
6 lessen: € 50,-. Aanmelden: tel. (070) 350
06 84.

Vrijdag 7 sept.
roefles 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, 11.00-12.00 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 een gratis proefles
inschrijven voor een serie van tien lessen.
Zeker Thuisabonnees krijgen korting op het
lesgeld: € 6,50 i.p.v. € 8,- per les. Zie voor
meer informatie www.yinyang-taichi.nl.

ezing Cesar uiderwijk
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. Het
Historisch Informatiepunt organiseert een
inspirerende lezing hierover door Cesar
Zuiderwijk, drummer van Golden Earring.
Deze vindt plaats tegen de achtergrond van
de tentoonstelling over Haagse pop-iconen
(zie verderop). Historisch Informatiepunt,
Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8, 20.00
uur (tram 15, halte Plesmanlaan, en tram
19, halte Ypenburg Centrum). Ontvangst
vanaf 19.30 uur, toegang gratis, maar wel
vooraf aanmelden: de klantenservice in
de bibliotheek, tel. 353 86 11 of e-mail
ypenburg@dobdenhaag.nl.

pen

onumentendag

Zaterdag 8 sept.
ver buitenplaatsen
Open Monumentendag staat dit jaar in het
teken van ‘Groen van Toen’. De Stichting
Haags Kinderatelier organiseert op het
Binnenhof korte lezingen, rondleidingen en
workshops over de historische buitenplaatsen van Den Haag. De totaalprogramma’s
starten om 11.00 (Engelstalig), 12.50
en 14.40 uur. De korte deelprogramma’s
starten om 12.50, 13.20, 13.50, 14.20,
14.50 en 15.20 uur. Deelname is gratis.
Aanmelden kan tevoren via tel. 363 37 45,
of ter plekke bij de stand van de gemeente.
Meer informatie over de programma’s:
www.haagskinderatelier.nl (agenda sep-

De Oud-Hagenaar - Krant voor deDinsdag
50-plusser
24 anuari 201

eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek,
theater, enz. e agenda wordt samengesteld door het Centraal nformatiepunt Ouderen (C PO). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u
altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch
contact op met arco aane via ( )
.

tember) of tel. 363 37 45 (werkdagen tot
13.30 uur).

ude erk Scheveningen
Ook de Oude Kerk van Scheveningen
opent haar deuren op Monumentendag.
De bakstenen kerk bezit een éénbeukig
koor, een toren met achtkantige bovenverdieping en naaldspits van vóór 1500,
bakstenen pijlers, houten tonggewelven
en een waardevolle inventaris (rococo
preekstoel uit 1756, orgel in laatbarokke
kas uit 1765, Magistraatsbank met Haagse
ooievaar en Schuitengatmeestersbank met
zeilscheepje uit 1698). Met carillonbespeling (13.30-14.00 uur), start van het Project
Kerkscheepje (14.00 uur) met visserskoor
‘De Zingende Zeelui’, kerkorgelbespeling
en de exposities ‘Kerkelijk Erfgoed op
Scheveningen’ en ‘Oud Scheveningen’
met foto’s, ansichten, beelden van visserij,
haven en straatgezichten, klederdrachten
etc. Oude Kerk, Keizerstraat 8, 10.00-17.00
uur, toegang gratis.

andgoed e Werve
Speciale ‘Groen van Toen’-wandeling in
het kader van Open Monumentendag op
Landgoed Te Werve, Rijswijk. Om 11.45
uur verzamelen bij de duiventoren bij het
Landhuis Te Werve, Van Vredenburchweg
101 (duur: ongeveer 1 ½ uur). Plaats voor
maximaal 30 deelnemers. Aanmelden bij
Wim Dammers, secretaris Historische
Vereniging Rijswijk, tel. 390 26 09.

rgel Wateringen
In de Hervormde Kerk, ter gelegenheid
van Open Monumentendag. Met verkoop
van cd’s en foto’s. Hervormde Kerk, Plein
9, Wateringen, 10.00-17.00 uur, toegang
gratis.

Zondag 9 sept.
arathonlezing Couperus
in de Haagse unstkring
Op 9 september 2012 is het op de kop
af 150 jaar geleden dat Louis Couperus
geconcipieerd werd door vader John Ricus
en moeder Catharina op de toen nog niet
gedempte Prinsegracht nummer vier (een
plaquette waardig). Op 10 juni 1863 om 12
uur ’s nachts zag Louis het levenslicht...
Meer hierover op zondag 9 september in de
Haagse Kunstkring (Dennenweg 64, 2514
CJ in Den Haag). Verder een uitgebreide
lezing van Van oude mensen de dingen die
voorbij gaan. Een duister geheim uit het
verleden werpt zijn steeds groter wordende
schaduw over een familie. De dag begint
om 10.15 uur en eindigt rond 16.00 uur.
Entree inclusief lunch: leden €12; niet-leden
€14 Entree ochtend- of middagprogramma
zonder lunch: leden €3,50; niet-leden €5
Reserveren vóór vrijdagmiddag
7 september: per telefoon 070 3647585,
per e-mail info@haagsekunstkring.nl

Dinsdag 11 sept.
unchpauzeconcert
Celliste Elske Tinbergen en klavecinist Jörn
Boysen hebben het programma ‘De cello
en het klavecimbel, solo-instrumenten
in de Nederlanden’ samengesteld, met
werken van Willem de Fesch, Pieter Bustijn

en Alexis Magito. Zij voeren dit uit bij het
Nederlands Muziek Instituut. Na afloop presenteren zij hun nieuwe cd ‘Barokmuziek in
de Nederlanden. Muziek voor klavecimbel
en cello’ met werken van deze componisten, uitgegeven door het Nederlands Muziek Instituut. Aula Koninklijke Bibliotheek,
Prins Willem-Alexanderhof 5, 12.30-13.00
uur, toegang gratis.

latteland ndia
Socioloog Carel Tenhaeff gaat aan de
hand van twee documentaires in op de
effecten van de economische groei op de
plattelandsbevolking in de Mahanadelta
in Odisha, een relatief onbekend deel van
India. ‘Living in between’ (35 minuten) gaat
over een eiland waar men goed kon profiteren van de jaarlijkse economische groei.
‘Mens en mangroven’ (20 minuten) betreft
een ontwikkelingsproject in een randgebied
aan de kust met kansarmere groepen.
Aula van het Museon, Stadhouderslaan
37, 13.30-15.30 uur (incl. pauze), entree
€ 5,- (€ 45,- voor abonnement tien dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf
12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding
voor slechthorenden aanwezig. Informatie:
Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail info@
museon.nl, www.museon.nl.

Alzheimer Caf
Het Alzheimer Café is er voor iedereen
die meer wil weten over dementie, een
ingrijpende aandoening voor patiënten en
hun naasten. Zij vinden er ondersteuning en
informatie in een informele sfeer. Met elke
maand een deskundige over een thema, en
gelegenheid vragen te stellen en ervaringen
uit te wisselen. Openingsavond van het seizoen 2012-2013: ‘Ouderdom? Vergeetachtigheid? Dementie?’ Van vergeetachtigheid
heeft bijna iedereen wel eens last. Dementie
komt echter veel minder vaak voor. Waarop
moet u letten om na te gaan of er sprake is
van dementie of van normale vergeetachtigheid? Hoe ontstaat dementie eigenlijk
en welke vormen zijn er? Is dementie te
voorkomen, af te remmen of te genezen?
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 19.3021.30 uur, toegang en koffie of thee gratis,
van tevoren aanmelden niet nodig.

dans op podia en exposities. Utrecht, Jaarbeurs, 10.00-17.30 uur. Alle details over het
programma vindt u op www.50plusbeurs.
nl. U kunt via www.plusticket.nl beurstickets in de voorverkoop bestellen en betaalt
dan € 13,- in plaats van € 20,-

Woensdag 12 sept.

Zondag 16 sept.

ergeet niet te stemmen
weede amerverkiezing

roefduik bij Baracuda

In alle wijken worden stembureaus voor
verkiezingen ingericht. De stembureaus
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet
uw legitimatiebewijs niet mee te nemen. In
totaal heeft u in Den Haag de keuze uit 268
stembureaus. Elk stembureau is in principe
toegankelijk gemaakt voor mindervaliden,
bijvoorbeeld door middel van rolstoelhellingen over trappen.

Donderdag 13 sept.
taze in ulchri
literatuur en muziek
Voor de 4e maal is de literaire salon Extaze
te gast bij Pulchri. De salon vind plaats in
de Louis XV zaal. De toegang is gratis voor
leden en niet leden. Inloop vanaf 19.30 uur
Programma:
inleiding: Cor Gout met ‘Metropole Palace’.
Annelie David (gedichten) met Vincent
Houdijk (vibrafoon); Heleen Rippen
(verhaal over Annifrid en Abba) met aansluitend Ronnie Krepel (gitaar) met eigen
bewerkingen van Abba-nummers; Zimihc,
poëzie en muziek door de band van Rob H.
Bekker (zang en gitaar). Met: Appie Alferink
(gitaar), Roland Kip (bas), Frans-Willem
Korsten (percussie).

Computercursus
SeniorWeb
SeniorWeb organiseert vanaf 11 september
nieuwe ‘Instapcursussen computer en
internet’, en voor ‘gevorderden’ cursussen ‘Werken met Word en Excel’ en ‘Leren
omgaan met Facebook’. Docenten geven tijdens inloopmiddagen informatie over deze
cursussen. De toegang is gratis. U kunt
zich ter plekke ook inschrijven. Bibliotheek
De Ottoburg, Esdoornstraat 3b, Rijswijk,
14.00-16.00 uur. Meer informatie: de heren
A. Baas (tel. 394 73 53) en H. Cras (tel.
394 14 26) van SeniorWeb of mevrouw I.
Naaktgeboren van de bibliotheek (tel. 240
02 50).

Di. 11 t/m za. 15 sept.
lusBeurs
’s Werelds grootste evenement voor actieve
50-plussers. In 6 hallen kunt u informatie,
amusement en aanbiedingen te kust en te
keur vinden. 600 stands, workshops en
presentaties, maar ook muziek, show en

weten en zijn aangesloten bij het Haags
Dichtersgilde. Elke tweede vrijdag van
de maand kunt u op de eerste verdieping
terecht bij de gildedichter van dienst.
Prijs voor leden: gratis / Prijs voor nietleden: gratis / Reserveren: niet nodig

Na de pauze:
Column Mischa van den Brandhof en kort
verhaal; Muziek en literatuur op film, gepresenteerd door Fenno Werkman; Schickx,
muziek met literaire teksten door het trio
van Joris Schiks (zang) met Joost Schreuders (piano) en Bosz de Kler (accordeon)

Vrijdag 14 sept.
Dichtersspreekuur
Vraagbaak voor ieder die zelf gedichten
schrijft of vragen heeft over poëzie: het
Dichtersspreekuur in de Centrale Bibliotheek aan het Spui 68, van 16.00 tot 17.00
uur. Met ervaren dichters die van wanten

Onderwatersportvereniging Baracuda
een open dag voor mensen die interesse
hebben om lid te worden van de vereniging
en/of een duikbrevet willen halen. De open
dag begint met een informatiebijeenkomst
om 12.00 in het clubhuis “De Bunker”aan
de Van Vredenburchweg 174 A, 2285 SE
in Rijswijk (in het Overvoorde-bos). Inloop
vanaf 11.30 uur met koffie/thee/fris en een
broodje. Aansluitend wordt, bij voorkeur
met eigen vervoer, vertrokken naar het
Sportfondsenbad aan de Weteringlaan 1,
2613 WN in Delft, waar onder begeleiding
van een instructeur een introductieduik
gemaakt kan worden tussen 14.00 en
15.00 uur. Zwemkleding meenemen dus.
Aanmelden voor de open dag op de 16ste
kan via de website www.baracuda.info Of
stuur een email met je contactgegevens
naar info@baracuda.info

Woensdag 19 sept.
heatergezichten
in de obbe
“Toneel gedijt bij liefde en zoals dat bij
liefde gaat, het moet van twee kanten
komen. Van beide kanten spreekt het boek
Theatergezichten. Liefde van de acteur
voor het vak, liefde van diegenen voor
wie gecreëerd wordt, gespeeld wordt. De
fotograaf (Remco Zwinkels) die met zijn
indringende portretten boven op de huid
van de theatermaker zit, haarscherp de
voren van verworven wijsheid toont. De
interviewster (Mieke Lelyveld), betrokken
bij het theaterleven in Den Haag, weet
een oudere generatie theatermakers, voor
wie het terugkijken weliswaar nog geen
dagelijkse bezigheid is, te enthousiasmeren
tot een hoogst persoonlijk verslag van zijn
of haar toneelcarrière.” Dit schreef Hans
van Westreenen, oud-directeur Koninklijke
Schouwburg in het voorwoord van het boek
Theatergezichten dat in 2011 verscheen. Dit
boek staat woensdagmiddag 19 september
2012 in het middelpunt van de belangstelling in Theater de Tobbe (Burg. Feithplein
95, 2273 BW in Voorburg). Bekende
artiesten zoals de grootmeester van de
Nederlandse pantomime: Rob van Reijn,
de actrices Trins Snijders en Annelies van
der Bie, de acteur Piet van der Pas zijn die
middag in het theater en treden voor u op.
Mieke Lelyveld, eveneens actrice, introduceert hen en zal hen kort interviewen. In het
boek staan veel meer portretten, o.a. van
Erik Vos, Anne-Wil Blankers, Hans Croiset,
Wieteke van Dort en vele anderen. Via dia’s
en stukjes uit de interviews maakt u ook
met deze acteurs kennis. Aanvang 14.00
uur. Prijs kaarten: € 13,00/ € 11,50 via de
kassa van dinsdag t/m woensdagmiddag
tussen 14 en 16 uur, telefoon 3871168 of
via www.detobbe.nl

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

deoud-hagenaar.nl
Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen
om gratis op de site te adverteren
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Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818
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rijdag 21 september a.s. is Wereld Alzheimer Dag. eel lezers van De ud-Hagenaar zullen bekend zijn
met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. edereen heeft wel familieleden of bekenden met deze hersenaandoening. Dementie is ingrijpend, vooral voor relaties. ensen met dementie
kunnen uiteindelijk vaak niet meer thuis blijven wonen. Dementie roept ook veel vragen op. artners,
familie en vrienden hebben grote behoefte aan hulp en informatie. andaar dit overzicht van mogelijkheden daarvoor in Den Haag. Bewaar het kunt het ooit nodig hebben.

aste begeleider de casemanager
Een casemanager is een onafhankelijke, vaste begeleider voor mensen met dementie n hun naasten. Casemanagers zijn opgeleid in het omgaan met dementie. En
gespecialiseerd in begeleiding daarbij. Een casemanager biedt een luisterend oor en
emotionele begeleiding. Dat is belangrijk, ook voor partners of familieleden. Die
hebben goede ondersteuning nodig. Ze zijn emotioneel betrokken bij de zieke. Dat
kan het nemen van beslissingen bemoeilijken. Een casemanager heeft w l afstand. Hij
denkt mee en helpt bepaalde keuzes te maken. En hij kan ondersteunen en adviseren
bij het regelen van hulp.
In de regio Haaglanden kan iedereen bij wie dementie is vastgesteld een casemanager
toegewezen krijgen. Uw huisarts, thuiszorginstelling of de welzijnsorganisatie in uw
wijk kan casemanagement aanvragen. Sinds 1 januari 2012 is dat ook mogelijk als u
een vermoeden van dementie hebt. De casemanager kan dan de situatie beoordelen.
Hij kan regelen dat er een diagnose wordt gesteld. Informeer ernaar bij uw huisarts,
thuiszorg- of welzijnsorganisatie, bij het Geheugensteunpunt of de Alzheimertelefoon
(zie elders op deze pagina).

ntmoetingscentra
Ontmoetingscentra zijn bedoeld voor
mensen met beginnende, licht- tot
matig ernstige dementie en hun
mantelzorgers. Ze bieden praktische,
emotionele en sociale ondersteuning.
Mensen met dementie kunnen er meedoen aan beweging, schilderen, muziek
luisteren en geheugentraining. Doel is
dat ze aanvaarden dat ze dement worden en leren hoe daarmee om te gaan.
Voor mantelzorgers zijn er gespreksgroepen, lotgenotencontact en informatieve bijeenkomsten. Een vast professioneel team zorgt voor begeleiding. Het
kan ook helpen ondersteuning en zorg
te regelen. Voor eventuele intensievere
aandacht is eveneens een team hulpverleners beschikbaar. Ook als u een
ernstig vermoeden van dementie hebt,
kunt u naar een ontmoetingscentrum.
Daar wordt dan toegewerkt naar het
stellen van een diagnose.
De regio Haaglanden heeft twee
ontmoetingscentra. Mozartduin in
Den Haag is een initiatief van Cardia,
V R Welzijn en Transmurale Zorg.
Er zijn er meer gepland. Het volgende
komt aan de Ivoorhorst, in Haagse
Hout.

Ontmoetingscentrum Loosduinen
Mozartlaan 211b, hoek Aaltje
Noorderwierstraat (begane grond
Mozartduin) Tel. (070) 323 05 42
Woensdag vrijdag, 10.00-15.30 uur
(binnenkort 3 dagen per week)
Ontmoetingscentrum Rokkeveen
Nathaliegang 79 (wijkcentrum Rokkeveen), Zoetermeer
Tel. (079) 371 94 70
Maandag woensdag vrijdag

op- orggroepen
Vroeger dachten we dat mensen met
dementie niet (meer) beseffen wat er
met hen gebeurt. Maar zij ervaren de
veranderingen in onthouden, denken,
taal etc. wel degelijk. Ze lijden daar
ook onder, omdat het hun dagelijks leven bemoeilijkt. In het begin kunnen ze
zich hieraan nog aanpassen. Daardoor
is het mogelijk een behandeling direct
op hen te richten.
Dat gebeurt in zogenoemde Kop-Zorggroepen. Die komen twee maanden
lang wekelijks bijeen, begeleid door
een psycholoog en een bewegingsdeskundige. Deelnemers praten samen
over de betekenis en gevolgen van
dementie voor hun dagelijks leven. Ze
bepalen zelf de gespreksonderwerpen.
Een Kop-Zorggroep vergroot hun besef
van de eigen situatie en helpt hen die
te verwerken. Ze worden weerbaarder.
Angst en depressiviteit krijgen minder
kans.
Elke bijeenkomst bevat ook bewegingsactiviteiten. Voor mensen met
dementie is het belangrijk zo lang
mogelijk in beweging te blijven. (Zie
‘Beweegprogramma’s.)
Aanmelden voor een Kop-Zorggroep
verloopt via de huisarts of specialist. Er
zijn in 2012 geen kosten aan verbonden.
Voor inlichtingen: neem contact op met
organiserende instellingen en vraag
naar de casemanager(s):
Florence, tel. (070) 41 31 000,
e-mail: info@ orence.nl
Respect ZorgGroep Scheveningen,
tel. (070) 306 91 70
Parnassia Bavo Groep,
tel. (088) 357 53 57
Saffier de Residentie, tel. (070)
374 72 00 of 0800-7233437, e-mail

Het Alzheimer Caf
Dementie treft de pati nt, maar ook diens partners, kinderen, familie en vrienden. Goede informatie en ervaringen
uitwisselen kunnen hen steun bieden. Bij het Alzheimer
Caf kunt u daarvoor terecht, in een informele sfeer. Deskundigen en of betrokkenen geven uitleg en beantwoorden
vragen over een dementiethema. Tussendoor en na a oop kunt u andere bezoekers
ontmoeten. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.
Den Haag: tweede dinsdag van de maand, Het Nutshuis, Riviervismarkt 5
(tegenover de Grote Kerk), 19.30 uur. Inlichtingen: CIPO, tel. (070) 364 38 18.
Rijswijk: laatste donderdag van de maand, Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4,
19.30 uur. Inlichtingen: Stichting Rondom Mantelzorg, tel. (070) 754 36 78.
Voorburg: tweede dinsdag van de maand, Partycentrum Dekker’s Hoeve, Essepad 6, 19.30 uur. Inlichtingen: Senioren-bellijn, tel. (070) 320 28 00.

Beweegprogramma s
Beweging kan gedrag en stemming van mensen met dementie positief be nvloeden.
Ze zijn minder onrustig, gestrest en depressief en slapen beter. Pati nten die mobiel
blijven, kunnen ook gemakkelijker worden geholpen.
Maar bewegen werkt alleen goed onder bepaalde voorwaarden: deelname aan een
beweegprogramma, meerdere keren per week, minstens 30 minuten per keer, meerdere
maanden achtereen.
Verschillende instellingen bieden zulke beweegprogramma’s aan, ook voor mensen
met dementie die thuis wonen. De activiteiten omvatten wandelen, fitness, ‘Meer
bewegen voor ouderen’ of tai chi. Deelnemers reageren enthousiast en hebben plezier.
Hebt u belangstelling voor een beweegprogramma? Neem contact op met zo’n instelling en vraag naar de casemanager(s):
Florence, tel. (070) 41 31 000, e-mail info@ orence.nl
Respect ZorgGroep Scheveningen, tel. (070) 306 91 70
WZH, tel. (070) 452 67 67
Haagse Wijk- en Woonzorg, tel. (070) 397 21 21 of 306 47 00

Het eheugensteunpunt
Mensen met geheugenverlies of dementie en hun naasten zitten met veel
vragen en problemen. Zij voelen zich
vaak alleen, weten niet hoe aan hulp te
komen en zoeken informatie en ondersteuning. Hiervoor zijn er professionele
hulpverleners, casemanagers. (Zie elders
op deze pagina.) Maar hoe zijn die te
bereiken?
Voor zulke vragen over dementie en geheugenverlies is er het Geheugensteunpunt. Iedereen heeft behoefte aan persoonlijk advies en gerichte antwoorden.
Het Geheugensteunpunt zorgt daarvoor.
Op de website vindt u al antwoorden
op veelgestelde vragen. Daarnaast kunt
u direct persoonlijk contact opnemen.
Vragen over geheugenverlies of dementie? Bezoek www.geheugensteunpunt.nl
of bel (070) 308 23 30.

Bel de Alzheimer
elefoon
Omgaan met dementerende mensen is
lastig en onvoorspelbaar. Bij de Alzheimertelefoon kunt u daarover advies
krijgen. De vrijwilligers aan de telefoon
hebben er zelf ervaring mee, of professionele kennis. Zij kennen de lasten en
de raadsels van omgaan met dementie.
Ze zullen ook uw vraag, probleem of reactie herkennen. De Alzheimertelefoon
is dag en nacht bereikbaar, voor vragen
over dementie of als u uw verhaal daarover kwijt wilt: 0800-5088 (gratis).

Steun voor
mantelzorgers
Mensen met dementie vragen veel
aandacht en zorg. Thuis krijgen ze die
van mantelzorgers: hun partner en of
kinderen. Voor hen kan dat erg belastend
zijn; en steeds zwaarder worden. Vaak
combineren zij deze mantelzorg ook met
werk of studie.
Tijdelijk vervangende zorg kan dan
helpen. Op vakantie of door tijd voor
zichzelf kan een mantelzorger de
batterijen weer opladen. ‘Respijtzorg’
noemen we zulke vervangende zorg.
Informatie daarover vindt u op www.
respijtwijzerdenhaag.nl; of bel de Stichting MantelZorg Den Haag, tel. (070)
346 87 01.
Ook kunt u informeren naar de mogelijkheid van een buddy. Dat is een
vrijwilliger die iemand met dementie
ondersteunt bij het dragen van diens
ziekte. Door de inzet van zo’n buddy
staat u er niet alleen voor. Het kan uw
mantelzorgtaak ontlasten.
Kijk op www.buddynetwerk.nl, of bel
de Stichting Buddy Netwerk via (070)
364 95 00.
Andere websites
www.alzheimer-nederland.nl
www.dementie.be
www.mijnpartnerwordtdement.nl
www.thuiswonenmetdementie.nl
www.geheugentest.nl
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Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten
en vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

m just a lonely boy. onely and blue.

ngelstalige songteksten van vroeger. e begreep ze maar half. f helemaal niet. aar niets stond je in de weg om ze luidkeels te
zingen. Het ging over suiker in de morgen en suiker in de avond. ver liefdesbrieven in het zand. ver een vogelhond die grapjes
maakte met je duifje. Allemaal flauwe kul. aar waarom gaat mijn hart zo tekeer als ik het weer hoor

Als door een godswonder kwam
mijn liedjesschrift uit 1959 ineens
weer boven water. Ruim een
halve eeuw geleden schreef ik als
vijftienjarige een aantal teksten van
Engelse en Amerikaanse hits over
in een cahier met een gemarmerd,
kartonnen omslag en plakte daar
foto’s bij die ik uit de Tuney Tunes
had geknipt.
Tevens voorzag ik de liedjes van
accoorden. Want op mijn jongenskamertje wilde ik die liedjes graag
zelf te berde brengen op mijn gitaar.
Op zekere dag vertelde mijn moeder
mij vriendelijk maar kordaat dat het
echt niet om aan te horen was. En
dat gitaarles misschien zou helpen.
In het schriftje is nog te zien hoe mijn
gitaarleraar sommige accoorden met een
groene ball-point in een andere toonaard
overzette. In de hoop dat een en
ander wat meer zou overeenkomen met mijn puberale
stembereik. Dat heeft al bij al
uiteindelijk geen zoden aan de
dijk gezet. Mijn jongenskameroptredens bleven zonder
publiek. En achteraf gezien
was dat maar goed ook. Dat
schriftje vond ik onlangs
dus op mijn zeventigste jaar
weer terug. Ik bekeek de
teksten die ik indertijd zo
eenzaam ten gehore bracht
nog eens goed. En eerlijk
gezegd kon ik tot geen andere conclusie komen dan
dat al die liedjes van destijds slechts bestonden uit
auwe kul, hoogdravende
dramatiek, kortzichtige
liefdesverklaringen en
dwaze mijmerij. Maar dat
nam niet weg, dat ik af
en toe toch moest janken
van nostalgie.
om, pom, pom, pom
Vergeef me dus, als ik even met u door dat schriftje wandel.
Bladzijde 1 en 2: Bye, bye love van de Everly Brothers. There
goes my baby. With someone new. She sure looks happy. I sure
am blue. In F, C septime en Bes en een foto van de grijnzende
Everly-broertjes terwijl ze hun colberts achteloos met een vinger achter hun schouder hangen. Bladzijde 3 en 4: Tom Dooley
van het Kingston Trio. In G en D septiem. Hang down.
ur
head and cry. Hang down your head and cry. Bladzijde 5 en zes:
Weer Everly Brothers: ‘Pom, pom, pom, pom. Vertel Laura dat ik
van haar hou. Maar vertel haar niet dat ik in de gevangenis zit’.
Op bladzijde zeven een overzicht van 35 tophits van januuari
1959. Veel Engels en Amerikaans. Ella Fitzgerald. Hazy Osterwald. Paul Anka. Oskar Peterson. The Chordettes (To know,
know, know him is to love, love, love him). Maar dan ineens John
de Mol met ‘Mijn thuis’ op Artone 25026. En ‘Moedertje’ van
de Hartedieven op Artone 25022. Ridicuul. Zeker met de kennis
van vandaag. Dan opnieuw de Everly Brothers met ‘Johnny is
a joker (he’s a bird)’ en Paul Anka met: ‘Oho, oho, I love you

baby. I love you so’.
In C, G septiem en F.
Ach. Zo kan ik wel uren
blijven doorgaan. ‘When,
pad padam, when you
smile. When you smile
at me. Well, pad padam,
well I know, our love will
always be. I need you. Pa
d , pa d , dam. I want you,
near me. Het slaat allemaal
nergens op natuurlijk.
Maar toch, wat geweldig
allemaal. In Amerika stond
Stagger Lee (The night
was dark, the moon
was yellow, op dat
moment op nummer
een. Terwijl Pat Boone,
getuige de notities
in mijn schriftje, op
datzelfde moment liefdesletter in het zand schreef. Op
bladzijde 31 en 32 van mijn
schriftje vind ik de internationale tophits van maart 1959.
Opnieuw de Chordettes met:
‘Lollip p, lollip p. O, lolli,
lollipop. Lollip p, lollip p, oh,
lolli, lollopop, boink, pedoink,
pedoinkedonkedoinkedoink’.
Waarom ik daar uitgeknipte
foto’s van de Johnny Otisshow en Conway Twitty heb
bijgeplakt is mij thans niet
meer geheel duidelijk.
replaats
Moet ik het nog hebben
over Bernardine? U weet
wel, die ‘Oh, oh, oh Bernardine’ van Paul Anka?
Moet ik de verzuchting
van Dean Martin (‘Oh my
dear. I’m so lonely. Hurry
back, hurry back, oh my
love, hurry back. I am
yours’) nog benadrukken? Is het verstandig om het
te hebben over het oponthoud van Louis Prima: ‘By
the little jew’lers shop we stop and linger. While I buy a
wedding ring for your finger’? Ach. Hou toch op. Eilanden
in de zon. Mandolines bij maanlicht. Een kleine trommeljongen. Petit Fleur. Pa, pa t ... t , t t . Rook, die je in je
ogen krijgt. Heiligen die binnen komen marcheren.
Het staat allemaal in mijn schriftje. En dat schriftje heeft
thans een ereplaats op mijn boekenplank. Waarom weet
ik niet precies. Misschien wel omdat ik een lonely boy
ben. Lonely in blue. I’m alone. With nothing to do. I’ve got
everything. ou could think of. But all I want. Is someone to
love. Oehoe Oehoe
Nog meer liedteksten die alleen voor tijdgenoten begrijpelijk
zijn? Mail ze naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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tuur u o lossing in er e mail
Bij De ud-Hagenaar moeten we e.e.a. vereenvoudigen. Daarom vragen we sinds kort 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 ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen. et
erst, asen en als er andere speciale puzzels zijn in de toekomst, zal het nog wel mogelijk zijn een briefkaart te sturen.

Sudoku B

1
8

9

7
2
4
6

7
3
2

1

4
3 4

8

5

9
9

9

7 4

9

9
7 6

3
4 6 1
3
5

4

1
7 3
9

3 6
6

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

5

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

2

6

Woensdag 12 september
Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel:
plossing udoku nr.
Heeft u geen e-mail? Vraag iemand
om het voor u te doen

Sudoku D

7

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

1 2

5

Tweede Kamer verkiezingsdag:

nzenden
Ook voor de puzzel van deze week
worden weer vijf exemplaren van
“Eerst Napels zien ” verloot onder goede inzenders. We blijven het
herhalen: vergeet bij de inzending
van de oplossing niet uw postadres
te vermelden.
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op een dag
die makkelijk is te onthouden, de

Sudoku C

5

5
7 8 4

7

Wim Boersma, te Den Haag
Marja Arends, te Pijnacker
P.C. van der Linden,
te Leidschendam
J.J. van der Leeden, te Rijswijk
Leni Teunissen, te Zoetermeer

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 17 van
21 augustus presenteerden we vier
Sudoku’s, waarvoor u tot en met
woensdag 29 augustus de tijd kreeg.
De complete reeks die werd gezocht
luidde: 8-9-6-5. We trokken vijf

Sudoku A

5 2

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

grijze vakje een ‘4’; in B een ‘2’ in
C een ‘7’ en in D een ‘9’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 4-2-7-9.

U moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier
Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen,
de cijfers die daarin thuishoren moet
u gebruiken voor uw inzending.
Ook dit keer zijn er vijf prijzen
beschikbaar.
Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het

2

8
3

5

7
5 1
8 3

2 9
8 6
9

1 7
7
3

1 2
6

3

9
3
4 6

HÉÉL VEEL
HOUT!

4
2

5
9
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Dans & Muziek
2012 / 2013
Enkele hoogtepunten

do 27 september

di 13 november

het Nationale Ballet
de Hand van de Meester

Guus Meeuwis
Armen Open Theatertour

eerbetoon aan choreograaf Hans van Manen

di 20 november
zo 30 september

Ragús – The Show

Opera Zuid – Manon
m.m.v. Limburgs Symfonie Orkest

Ierse muziek- en dansshow

Za 1 december
zo 11 november

Out of Africa

opzwepende dans, close harmony songs
en African jazzritmes

Companía Antonio El Pipa
De Tablao
Flamenco spektakel

zo 11 november

The Orchestra & Choir of the
Age of Enlightenment

TheaterDenHaag

aanhetspuiplein

meesterwerken van Purcell en Händel

www.philipszaal.nl
Bespreekbureau
070 88 00 333

Lucent Danstheater
Dr Anton Philipszaal
Nieuwe Kerk

