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Haags krantenlandschap was prachtig
Den Haag Centraal gaat door  • De Oud-Hagenaar op naar 100ste nummer

Alsof het gisteren was, 
zo herinner ik mij 14 
augustus 1982, de dag 
dat Het Vaderland voor 
het laatst verscheen. 
Nog geen drie jaar kon 
ik er als jong journalist 
werken, maar ik had er  
m’n eerste vaste baan, 
meteen als chef van 
de regioredactie en op 
eigen verzoek daarna 
als politie- en recht-
bankverslaggever, om 
plaats te maken voor 
m’n studievriend Maar-
ten ‘op de regio’, die 
hoofdredacteur Gerrit 
Tulp wat te ‘links’ leek 
voor politiezaken enzo.

Maar met mij waren ze op de 5de verdieping 
in het oude gedeelte van het hoofdbureau 
van politie aan het Burgemeester de Mon-
chyplein ook nog niet klaar, zo bleek. Elke 
werkdagmorgen om 10.00 uur verscheen 
ik daar voor de dagelijkse politiepersconfe-
rentie, vaak gegeven door de legendarische 
(burger)voorlichter Nico Laterveer, die ik 
destijds wel kon schieten, maar wie ik - 
wat ouder en wijzer - later nog een prima 
verstandhouding kreeg. Of de persconferen-
tie werd gegeven door Willem Muller, een 
oudere brigadier met grote ‘opakwaliteiten’ 
dan wel aanstormend talent uit de commis-
sarissenpool, als Herman v.d. Berg of Nol 
Monster, die het na een rechtenstudie later 
nog tot rechter schopte.

Hill Street Blues cop
 En ‘last but not least’ de veelzijdige top-
politieman van het Haagse korps, die de 
meeste kinderen uit de regio (gelukkig) 
vooral hebben leren kennen als Sinterklaas. 
Ruub Petow! Een man met uitzonderlijke 
kwaliteiten en sexappeal, die groot natuur-
lijk gezag en rust uitstraalde - met wie het 
verrekte moeillijk was om ruzie te krijgen 
- en die groot acteurstalent had. Hij was wat 
mij betreft de vleesgeworden ‘Hill Street 
Blues cop’, vooral als je hem zag lopen op 
straat in z’n leren jack, bijna wiegend, met 

de gordelriem iets te los en het holster met 
z’n - toen nog moderne - P5 wapen en de 
handboeien deinend op z’n dij.

Andere kant van de tafel
Kenmerkend voor de pluriformiteit van pers 
die toen nog bestond in de regio Den Haag, 
was de schare collega’s tijdens de politie-
personferentie aan de journalistieke kant 
van de tafel. Daar zaten bijvoorbeeld Paul 
Westrate (toen vooral ook nog bekend als 
oud slagwerker van de band Alquin), eerst 
voor Het Binnenhof, toen voor Het Vader-
land en later de Haagsche Courant; diens 
toenmalige echtgenote Wilma Nanninga, 

die de Haagse editie van de Telegraaf runde 
(en later daar de Privépagina overnam van 
Henk van der Meyden); Appie Vermeulen 
van Het Binnenhof (later Nieuwe Revu), de 
immer opgewonden Guus van Baar van het 
Algemeen Dagblad, de immer rustige Chris 
Bruinius van de Haagse editie van Trouw, 
Marcel van Lieshout van de Volkskrant en 
Hugo Speksnijder van het ANP. En wie 
je ook veel tegenkwam, dat waren Coos 
Versteeg of Casper Postmaa voor de HC, 
(nu allebei Den Haag Centraal). En om dat 
hele clubje verslaggevers elke morgen bij 
de politie, begin jaren ‘80, cirkelden dan 
ook de fotografen Rinus de Hilster en Jos 
van Leeuwen, om een suggestie voor een 
nieuwe plaat op te doen. 

Het AD als krantenkiller
Het waren begin jaren ‘80 de nadagen van 
de pluriforme lokale en regionale kranten-
pers. Het ooit erudiet culturele en liberale 
Het Vaderland was al aan de verdoemenis 
overgeleverd toen ik er kwam, doordat er 
een regionaal ‘kopblad’ van het Algemeen 
Dagblad van was gemaakt, de (excusez les 
mots) ‘pulperig populaire’ krant met een 
platte Rotterdamse inslag - wezensvreemd 
aan de sfeer van Den Haag. Een spoedige 
dood lag dan ook in het verschiet. Net zo 
als dat vele jaren later in een vergelijkbaar 

slopend proces ook de Haagsche Courant 
zou vergaan. Het AD als de ‘krantenpest’. 
In andere regio’s, als in Limburg, doet die 
andere (m.i. hele erge) krant, De Telegraaf, 
trouwens soortgelijke dingen. Bedrijfsmatig 
zal er wel een klinkend verhaal bijhoren, 
maar ik vind het waardeloos om kranten te 
maken puur voor de winst. Misschien trap 
ik lezers op hun tenen, maar zowel het AD 
als De Telegraaf, ik vind het journalistieke 
wanproducten. GESCHREEUW!

Leve Den Haag Centraal!
Tot m’n grote genoegen werd er vijf jaar 
terug weer een echt nieuw journalistiek 
blad in Den Haag geïntroduceerd: Den 
Haag Centraal, op professionele journa-
listieke leest geschoeid, onafhankelijk in 
z’n meningen en verslaggeving. Getekend: 
Coos Versteeg (ex-HC) en vele andere oud-
collega’s van de gesloopte Sijthoff Pers. 
Maar ook dat leek twee weken terug door 
een faillissement einde oefening te worden. 
Gelukkig is het Coos c.s. met John van 
Ringelenstein (die ook veel voor de redding 
van ADO betekende) en ‘entrepeneur’ Kees 
Punt gelukt om de krant (voorlopig weer) 
te redden. Ze wisten genoeg nieuw geld 
op tafel te brengen, waarmee de curator en 
de rechter-commissaris overtuigd konden 
worden om een ‘doorstart’ te maken. 

Steun De Oud-Hagenaar
Maar met alle net betuigde respect voor 
Den Haag Centraal, waar onze burgemees-
ter en andere notabelen zich bezorgd over 
uitten; het is natuurlijk wel een ‘elite-
krantje’, met (helaas) nog geen 10.000 
abonnees, voor de Hagenaars ‘op het zand’, 
met een  ‘Bijenkorfpasje’ in portefeuille en 
veel belangstelling in kunst en cultuur. Zeer 
goed, maar zonder veel impact.
Wat dat betreft  is De Oud-Hagenaar 
natuurlijk een publicitair kanon. De krant 
bereikt tien keer zoveel mensen als Den 
Haag Centraal, in alle sociale lagen van 
de stad. Door z’n enorme oplage, omdat 
hij gratis is en bij niemand ongevraagd 
in de brievenbus wordt gepropt. Op alle 
340 verspreidingspunten in de regio wordt 
De Oud-Hagenaar bewust meegenomen 
door mensen die hem willen lezen. Meer 
dan 100.000 mensen lezen hem elke twee 
weken. Rond de jaarwisseling verschijnt al-
weer het 100ste nummer. In nummer 20 van 
2 oktober kom ik er uitgebreid op terug. 
Bijvoorbeeld met het concrete verzoek om 
1 euro over te maken voor het jubileum.
1 cent per inmiddels verschenen nummer; 
minder vragen kan echt niet! 

Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl

-  Aan de Kazernestraat-kant van Het Vaderland-pand aan de Parkstraat, waar ik m’n journalistieke werk begon, stond het wapen van de krant
afgebeeld. “Dispereert niet” luidde het wapendevies. De lijfspreuk van handelszeeman Jan Pieterszn. Coen, met de betekenis: “Wanhoop niet”.  -
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are uitdrukkingen
Al 55 jaar ben ik uit Den Haag weg 
en onlangs heb ik van een kennisje 
een heel stel van De Oud-Hagenaar 
gekregen, die ik met plezier zit te lezen. 
Ik lees o.m. Julius Pasgeld over rare 
uitdrukkingen van vroeger. Van 1 4  
tot 1 52 heb ik op de Beeklaan op 
school gezeten en daar was volgende 
uitdrukking iets langer:

ik, errek, erro , er eer
onder o  en la er neer
al in drie n oor n knie n
al in o en oor n o en
ar , kri g de kou e ki enkoor
e a er okken en o oor
ou e i  inu en onder
i  i  he  gedonder

Dat is de knijp  werd bij ons thuis 
ook vaak gezegd, maar zei het maar 
niet, want dan gebeurde er wel wat. Er 
waren best wel veel van die gezegdes. 
We hadden ook nog lijpie zuurdeeg  
en lulletje rozenwater . Maar dat wilde 
mijn moeder niet horen. 

A.M. van Dijk - Kras
Gorredijk
a andi k@ i c.nl
------------------------------------------------
Oude merknamen
Het blad De Oud-Hagenaar lees ik altijd 
met veel plezier. Ik ben net 50, dus dat 
mag. Bij het artikel over merknamen 
van vroeger van Julius Pasgeld moest ik 
meteen aan Belga kauwgom denken en 
aan King Corn brood. Dit was in begin 
jaren ‘ 0, toen ik als kind in het Laak-
kwartier woonde.
Belga kauwgom waren een soort reep-
jes, patatvorm. Volgens mij een stuiver 
per stuk, ze hadden een vies grijs of 
roze kleurtje. Deden we ‘s avonds op 
een schoteltje en kauwden de volgende 
dag vrolijk verder... maar het was dan 
wel een beetje hard in het begin. En 
King Corn brood, dat zat volgens mij 
in een witte verpakking  En papier 
ophalen: heeft u nog oude kranten   
Daar kreeg je een paar cent voor. Het 
was ook de tijd van de opkomst van de 
stickers. Met broers en zussen om de 
beurt bij hetzelfde sigarenboertje (Jan 
ten Brinkstraat) om stickers vragen. Ik 
was de laatste. De verkoopster verloor 
haar geduld: ach loop naar de maan 
met je stickers . O ja, en snackbar Het 
Haasje op het Lorentzplein. Die werd 
toen geopend, toen kreeg je gratis patat. 
Volgens mij is die zaak nu alweer weg. 
Hoezo alweer  Het is 40 jaar geleden! 
Natuurlijk had je toen ook snackbar 

Wimpy. En ergens op een raam, ook 
Lorentzplein, een sticker met een 
bijbelse uitspraak: Jezus zegt ik ben 
de weg...  Zouden nog meer mensen dit 
nog weten

Janet Snellink
lein nellink@g ail.co

------------------------------------------------
’m just a lonel  bo  1

Schitterend stukje van Julius over onze 
nostalgische popsongs uit de jaren vijf-
tig. Alleen kon ik sommige niet goed 
plaatsen. ‘To know him is to love him’ 
was echt niet van de Chordettes, maar 
van The Teddy Bears. Dat Johnny Otis 
en Conway Twitty in dezelfde periode 
zijn bijgeplakt in het schriftje is niet zo 

vreemd: Johnny Otis had een enorme 
hit met Ma, he’s making Eyes at Me  
en Conway Twitty een nummer 1 hit 
met It’s only make believe .
Tot slot: Oh Bernardine  was zeer 
zeker niet van Paul Anka, maar van Pat 
Boone. Als je de meeste liedteksten 
vanuit het Engels naar het Nederlands 
vertaalt komt het nogal kreupel over. 
Sommige teksten sloegen nergens op en 
moeten volgens mij zelfs op Amerika-
nen en Engelsen een vreemde indruk 
hebben gemaakt. Maar liedjes compo-
neren  kon men in die tijd en ook in de 
beattijd daarna. Kom daar tegenwoor-
dig maar eens om! Ook zo’n eigenaar-
dig liedje: (Baby let me be your) Teddy 
Bear van Elvis Presley. Toch stond je 

niet echt stil bij de kromme teksten in 
die tijd en lalde je maar wat mee. Ik heb 
nog een probleem met Vertel Laura 
dat ik van haar houd . Ik dacht dat het 
van Ricky Valance was en niet van de 
Everly Brothers. The Everly Brothers 
hebben wel een soortgelijk liedje ge-
zongen: Take a message to Mary .

Evert van der Spek
Pijnacker
e ander ek@ho ail.nl
------------------------------------------------
’m just a lonel  bo  2

Wat een heerlijk verhaal weer in De 
Oud-Hagenaar van Julius Pasgeld. Ik 
heb gewoon - hoe bizar dat ook moge 
klinken - mee zitten zingen met het 

artikel. En teksten genoeg te beden-
ken! Wat dacht je van Paul Anka met 
zijn Diana: I’m so young and you’re 
so old... of de itsy bitsy teeny weeny 
yellow polkadot bikini  Te veel om op 
te noemen! Zo maken ze ze tegenwoor-
dig niet meer! Zo kun je zomaar een 
paar heerlijke uurtjes doorbrengen op 

ouTube op internet. Als je begint bij 
Paul Anka, en je, via de afspeellijsten, 
steeds verder de veel vergeten maar 
meteen weer springlevende muziek van 
de jaren ’50 en ’ 0 induikt!

Corine Geusebroek
gec@g ail.co

------------------------------------------------
’m just a lonel  bo  

Julius’ verhaal over liedteksten deed 
mij direct in de kast een zoektocht 
starten. Ook ik heb nog zo’n schrift en 
een multomap met teksten (ik schreef 
ze over uit de Muziek Parade), het was 
begin jaren ‘ 0. En ik vond niet alleen 
teksten maar ook de muziek. Ik had een 
gitaar gekregen die was gekocht bij Bas 
van der Rest in het Westeinde. Achter 
de winkel waren enkele kamertjes waar 
gitaarles werd gegeven door, in mijn 
geval, René Nodelijk van René and his 
Alligators.
René had een systeem bedacht om, 
zonder noten te leren, toch iets uit die 
gitaar te krijgen. Het bijgaande plaatje 
van Apache van The Shadows, wat ook 
mijn eerste singletje was, laat zien hoe 
hij opschreef welke snaren en welke 
vakjes van je gitaar je moest hebben 
om de melodie te spelen. Veel oefenen 
en dan kon je het uit je hoofd spelen. 
Ook de begeleiding van akkoorden met 
een maatverdeling schreef hij voor je 
op. En voor alle leerlingen deed hij het 
opnieuw (waren er nog geen kopieerap-
paraten ). In die tijd had ik een oude 
kofferschrijfmachine en daarop tikte 
ik alle teksten en de muziek over. De 
gitaar het ik ook nog hoewel ik hem 
al zeker veertig jaar niet meer in mijn 
handen heb gehad. Toch maar weer 
eens proberen. Dat valt wel tegen. De 
virtuositeit is een beetje verdwenen. De 
meeste liedjes in mijn schrift zijn van 
The Shadows en Cliff Richard, maar 
verder kom ik ook  de Everly Brothers, 
Buddy Holly, en meer van die jaren 
‘ 0 artiesten. Een mooie tijd. Ik neem 
mij nu voor weer een beetje te gaan 
oefenen.

Wim Schook (1 44)
Zoetermeer

i @ chook.ne
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O O S N B V 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!
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martini deoud-hagenaar.nl
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Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De Oud-
Amsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter 
(oplage 55.000). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
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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 0.000 exemplaren, 
via circa 340 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur  directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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Oorlogsvriendinnen blij met wonder van De Oud-Hagenaar

Na  jaar vonden zij elkaar weer 
n de hongerwinter was mijn moeder Henn  ten Hoope samen 

met andere kinderen uit Loosduinen naar olvega in riesland 
gebracht. n riesland was de situatie minder slecht dan in het 

esten en een groot aantal gezinnen vond het geen enkel pro-
bleem om tijdelijk een kind uit het westen op te vangen. Als kind 
heb ik vaak de verhalen over haar verblijf in olvega gehoord.

Begin dit jaar vonden we in één 
van haar fotoalbums een foto uit 
die periode in de oorlog. Op die 
foto staat mijn moeder die arm in 
arm met haar oorlogsvriendinne-
tjes Truusje Alsemgeest en Liesje 
Stevens door de hoofdstraat van 
Wolvega wandelen. Hoe zou het 
met die meisjes zijn  wilde mijn 
moeder graag weten
Om haar geen valse hoop te geven 
(je weet niet of zo n oproep iets 
oplevert) liet ik zonder dat zij het 
wist in De Oud-Hagenaar van 15 
mei 2012 een oproep plaatsen. 
Direct daarop kwam er een aantal 
mailtjes binnen. Lezers van De 
Oud-Hagenaar mailden dat zij 
Liesje en Truusje ook kenden. Men 
wist te melden dat Liesje nu in 
Malden woont en Truusje zou nog 
in Den Haag moeten wonen. Niet 
veel later ontving ik een mail-
tje: Beste Marc, Ik ben Truusje 
Knops-Alsemgeest, één van je 
moeders oorlogsvriendinnetjes... . 
Ik zou het heel leuk vinden om je 
moeder weer eens te ontmoeten.  
Mijn moeder was blij verrast met 
de geplaatste oproep en dat als 
resultaat daarvan Truusje gevonden 
was. 

Vorige maand
Mede als gevolg van het feit dat 
mijn moeder vlak daarna een tijdje 
in het ziekenhuis moest doorbren-
gen en de vakanties lieten een 
ontmoeting op zich wachten. Maar 
begin augustus was het dan zover, 
ruim  jaar nadat de bewuste foto 
was genomen vond de hereniging 
van twee van de drie oorlogsvrien-
dinnetjes plaats. 
Beide ‘meisjes’ zijn ondertussen 
de 80 gepasseerd en hebben een 
actief leven achter zich. Ze zijn 
moeder en grootmoeder geworden. 
Maar hebben helaas ook beide 
hun partner verloren. Ondanks 
het feit dat er meer dan een halve 
eeuw voorbij is gegaan zijn de 
herinneringen aan die periode in 
Wolvega bij beide dames nog alsof 
het allemaal gisteren is gebeurd 
aanwezig. De verhalen die mijn 
moeder vroeger over haar verblijf 
in Wolvega vertelde worden door 
Truusje aangevuld en bevestigd.

Liesje Stevens
Naast deze hereniging van de 
vriendinnen kwam mijn moeder 
ook weer in contact met een verre 
achternicht en met de kinderen 

van het gezin waar ze in de oorlog 
verbleef.
Op dit moment zijn we nog bezig 
om ook met Liesje Stevens in 
contact te komen en we hopen dat 
dat ook gaat lukken. 
Mijn scepsis met betrekking tot het 
resultaat van de geplaatste oproep 
bleek onterecht. Het resultaat van 
mijn oproep heeft aangetoond dat 
deze oproepjes echt werken. Dus 
zoekt u een oude vriend, vriendin, 
collega of schoolkameraad  Plaats 
een oproep in de Oud Hagenaar en 
laat u positief verrassen door het 
resultaat.
De oorlogsvriendinnen willen De 
Oud-Hagenaar heel erg bedanken 
voor het plaatsen van de oproep.

Marc Klaui
ar kla@ho ail.co

- Henn  ten Hoope links  herenigd met 
ruus Alsemgeest.-
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Meneer Bennik

In Nederland begon de geschiede-
nis van dit onderwijs in 1888, met de 
oprichting van de Haagsche Kook-
school. Het was de eerste van de vele 
kook- en huishoudscholen die zouden 
volgen. Huishoudkunde ontwikkelde 
zich tot een ware studie. Van bezems 
tot stofzuigers, van kolenfornuizen tot 
magnetrons: de huishoudschool ging 
met de tijd mee. Zo vinden hedendaag-
se studies als Facility Management en 
Voeding en Di tetiek hun oorsprong in 
dit onderwijs. Een andere erfenis is het 
Haagse Kookboek; niet voor niets een 

culinaire bestseller. Een tentoonstelling 
vol nostalgische foto’s,  lmpjes, herin-
neringen en grootmoeders tips. 

Gezonder eten
In 1888 werd de Haagsche Kookschool 
opgericht vanuit de gedachte dat de 
kwaliteit van voedsel in Nederland 
verbeterd moest worden. Boter werd 
geverfd en melk werd verdund; geen 
beste zaak voor de gezondheid van de 
Nederlanders. De school verzorgde 
kookcursussen voor deftige dames, 
dienstbodes en arbeiderskinderen. 
Al snel werd ook de cursus voor 
kookschoolleraressen opgezet. In 18 5 
besloot de directrice van de school 
tot het schrijven van het welbekende 
Haagsche Kookboek.  Het onderwijs 
breidde zich uit. Ook in andere steden 
werden kook- en huishoudscholen 
geopend, waarvan meerdere onder 
leiding van een oud-leerlinge van de 
Haagsche Kookschool. In 18  werd 

in Den Haag een tweede school in het 
leven geroepen: de ‘Huishoudschool 
Laan van Meerdervoort’. Deze school 
heeft zich lange tijd vooral bezig 
gehouden met het opleiden van lerares-
sen in de huishoudkunde.

Tips en tricks
Bijna 125 jaar later stapt het Haags 
Historisch Museum terug in de tijd 
en geeft een kijkje in de keuken van 
dit Haagse huishoudonderwijs. Een 
prachtige leskeuken, 100 jaar oude 
meubels van de huishoudschool, 
historisch lesmateriaal en een veelheid 
aan huishoud- en keukengerei doen 
de oude tijd herleven. Herinneringen 
worden opgehaald met foto’s en  lm-
pjes. Wie niet op de huishoudschool 
heeft gezeten kan nog iets opsteken 
van deze tentoonstelling, want ook aan 
huishoudelijke tips en tricks zal het 
niet ontbreken.

ondleiding
Heeft u zelf op de huishoudschool 
gezeten en wilt u herinneringen opha-
len, of bent u nieuwsgierig en wilt u 
meer weten  Samen met een gids van 
het museum bezoekt u de tentoonstel-
ling. Er wordt o.a. verteld over de 
geschiedenis van de huishoudschool 
en het gevarieerde lesaanbod. Deel-
name is gratis (excl. museumentree). 
Aanmelden gewenst via educatie
haagshistorischmuseum.nl of 0 0 312 
30 5. Rondleidingen zijn op zondag 
van 14.00  15.00 uur op de volgende 
data: 21 oktober, 18 november, 1  
december, 20 januari en 1  februari.

Boek
Donderdag 15 november verschijnt 
bij de tentoonstelling het rijk geïl-
lustreerde boek De Spinazieacademie. 
Het boek is voor  1 , 5 verkrijgbaar 

in de museumwinkel. Op 21 no-
vember van 15.00  1 .00 uur geeft 
Rosa Bilkes, auteur van het boek, een 
lezing over de geschiedenis van het 
huishoudonderwijs en in het bijzonder 
Huishoudschool Laan van Meerder-
voort. Deelname 5,00 (incl. kof  e thee, 
excl. museumentree). Aanmelden via 
educatie haagshistorischmuseum.nl

Bezoekersinfo
Het Haags Historisch Museum is 
gevestigd aan de Korte Vijverberg 

, 2513 AB in Den Haag. Het is op 
dinsdag t m vrijdag geopend van 10.00 
tot 1 .00 uur en op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 1 .00 uur.
Een toegangskaartje voor volwassenen 
kost  ,50  Museumkaart: gratis).
Meer informatie op: www.haagshisto-
rischmuseum.nl

Het huishouden is een vak apart, zo bewijst de tentoonstelling De Spinazieacademie, 12  jaar 
Haags huishoudonderwijs die van 22 september t m 24 februari in het Haags Historisch Museum 
te zien is. Talloze vrouwen, en later ook mannen, volgden hun opleiding aan de huishoudschool, 
die al snel de geuzennaam ‘de Spinazieacademie’ kreeg.

ondag 2  oktober ‘s avonds

Met De Volharding 
naar ADO- illem 

itvaartvereniging De Volhar-
ding viert zijn ‘jaardag’ met de 
leden dit keer op een hele bij-
zondere manier, door hen een 
gratis bezoek aan te bieden 
aan de eredivisiewedstrijd ADO 
Den Haag  illem  Tilburg  
op zondag 2  oktober in het 

ocera stadion. 

In het verenigingsblad De Zandloper dat 
dezer dagen bij de leden in de bus valt 
vinden zij de bon die zij in kunnen vullen 
om zich aan te melden.

Niet ontvangen, of wilt u zich nog tijdig 
als nieuw lid bij De Volharding aanmel-
den  Bel dan met 0 0 3240221 of stuur 
een e-mailtje naar 
info devolhardinguitvaartzorg.nl

Vier maanden geleden werd, onder het 
toeziend oog van een aantal ADO-
spelers, met ouders en kinderen tijdens 
het eerste tribunaal afgesproken dat 
kinderen vaker zouden gaan ontbijten 
en meer zouden gaan bewegen. Wat is 
daarvan terecht gekomen  
Ruim 150 ouders en kinderen waren 
aanwezig en werden bevraagd op hun 
gezonde gedrag. De rechter vroeg op 
ludieke wijze naar de bewijzen en 
deze werden beoordeeld door ADO 

speler Mike van Duinen en di tiste 
Mandy Hessing. Met liedjes en een 
rap probeerde advocaat Pro samen met 
de kinderen de gezonde leefstijl van 
de wijk te bewijzen. Advocaat Contra 
probeerde dit weer onderuit te halen. 

Goede voorbeeld
En wat bleek  De Rivierenbuurt weet 
heel goed wat gezond leven is, maar 
het ook echt in de praktijk brengen 
is nog best moeilijk. Twee gezin-
nen gaven het beste voorbeeld door 

gezond te eten en meer te bewegen, 
en konden als prijs kiezen tussen een 
gevulde boodschappentas ter waarde 
van 50 of vrijkaarten voor een ADO 
wedstrijd.
 
Aanpak Gezond Gewicht
Vanuit de Haagse Aanpak Gezond 
Gewicht van de gemeente Den Haag 
worden wijkbewoners uitgedaagd 
gezonder te leven. Samen met organi-
saties in de wijk zoals Zebra Welzijn 
en Brede buurtschool Jan van Nassau 
worden allerlei activiteiten georgani-
seerd om kinderen en hun ouders te 
stimuleren gezond te eten en meer te 
bewegen. 

Kijk voor meer info over de Haagse 
Aanpak Gezond Gewicht op internet: 
htt //ow.l /d c i

De zorg in 1888 over de levensstijl 
en de kwaliteit van het dagelijks 
voedsel zie het verhaal hierbo-
ven  is anno 2012 nog niet alleen 
geschiedenis in Den Haag. n 
de an van Nassauschool in de 

ivierenbuurt vond woensdag 12 
september daarom het tweede 
Gezondheidstribunaal plaats. 

ed eten is n  n g steeds een p nt 

12  jaar Haags huishoudonderwijs in het Haags Historisch Museum 

e pina ieacade ie 

- AD  speler ike van Duinen, di tiste and  Hessing en een rechter buigen zich over 
de gezondheidsdossiers van inwoners van de ivierenbuurt. De rol van de rechters en 

advocaten werd gespeeld door acteur van heater in eite. -

ondleiding

-  De Haagsche Kookschool in  Collectie Archief Huishoudschool aan van eerdervoort H A . -

-  Kookles op de Huishoudschool aan van 
eerdervoort in  Collectie Archief Huis-

houdschool aan van eerdervoort H A . -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

  070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

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: 

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS

TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00  -  5 T/M 8 PERS. € 67,00

“Belastingservice voor senioren”
O  K O en P O  doen een oproep aan alle senioren die un steent e illen bi dragen aan de samenleving

Laat u opleiden tot belastinginvuller !
eem onta t op met de lo ale a deling van de ouderenbond  O  K O o  P O  en meld u aan

a voor meer in ormatie naar on e ebsite belastingservi e org

Het Louis Couperus Museum zoekt een manager (m v), voor rond 1  uur per week.
De werkzaamheden betreffen het leiding geven aan de diverse dagelijkse  
activiteiten van het museum, in samenwerking met de vrijwilligers.

ereisten
Ervaring en of af niteit met het 
werk in een museum, goed kunnen 
omgaan met de computer, admi-
nistratieve vaardigheden, goede 
contactuele eigenschappen en een 
zekere exibiliteit in uw tijd.
Bekendheid met en belangstelling 
voor het werk van Louis Couperus 
en het Den Haag waarin hij leefde 
strekt tot aanbeveling.

aken
Als manager bent u verantwoor-
delijk voor de dagelijkse gang van 
zaken in het Louis Couperus Mu-
seum. Dit doet u in overleg met (de 
voorzitter van) het bestuur. U neemt 
deel aan bestuursvergaderingen 
die gemiddeld eens per kwartaal 
plaatsvinden.

Het Louis Couperus Museum ontvangt geen enkele subsidie en bestaat bij de gratie van donaties 
en invidentele sponsoring. De remuneratie van de manager bedraagt ca. 500 per maand
Geinteresseerd  Neem contact op met Jan Bennink HRM adviseur  
Bel 0 0-38 4010 ‘s avonds na 1 .00 uur of per e-mail: benninkjmp casema.nl

ouis ou erus useum, avastraat ,  A  en aag

Het Louis Couperus Museum zoekt

Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94
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ait until Dark, met naaldhakken moet je oppassen

i sc p e pikken 
in de er an  

- En toen werd het eventjes echt eng, een ijzingwekkende scene. -

aterdagsavonds was het vaak de gewoonte om met mijn vriendin Anja naar de bioscoop te 
gaan. Onze mannen hadden daar niet zo veel zin in. Die gingen liever, naar het buurtcaf  Lido 
in de Oudemanstraat, een biljartje leggen. o ook die zaterdag toen we besloten hadden naar 
de Asta bioscoop te gaan.

Daar draaide: ‘Wait Until Dark’ een 
spannende triller met Audrey Hep-
burn in de hoofdrol, waar volgens 
een foto in de Haagsche Courant de 
mensen bij een bepaalde sc ne uit de 
 lm, met een hartaanval nabij stijf 

in hun stoel zitten. Wij hadden ook 
wel zin in avondje griezelen. Beiden 
in het bezit van een brommer, toeren 
wij die zaterdagavond, Anja op haar 
Mobylette en ik op mijn Berini M21 
richting het centrum en de bioscoop. 
Nou had de brommer van mij nog 
al eens kuren en de gewoonte om 
ineens zachter te gaan rijden, tot ik 
helemaal niet meer vooruit kwam. 
Uit voorzorg had ik dan ook altijd 
een oude lap, een bougiesleutel en 
een stukje schuurpapier bij me. Ge-
lukkig hadden we toen nog niet de 
verplichting dat je een helm moest 
dragen. Dus we konden heerlijk de 
wind door onze haren laten waaien.
 

ech op de hoek
Vanaf het Laakhof rijden wij rich-
ting Calandstraat onder de tunnel 
door naar de Van Ravesteinstraat. 
Op de Hoefkade gaat de brommer al 
ploffen en begint langzamer te rij-
den. Ja, hoor ik kom stil te staan. Op 
de hoek bij de Koningstraat Hoef-
kade, waar het textielwinkeltje Tanja 
gevestigd zit. In dat winkeltje heb ik 
menig keer gestaan, met mijn vuistje 
naar voren gestoken, om zo de maat 
voor nieuwe kousen of sokken op 
te laten meten. Maar niet afdwalen 
ik pak mijn gereedschap! Heb er 
natuurlijk zwaar de pest in. Met een 
oude lap, om mijn handen niet vies 
te maken, haal ik de bougie er uit. 
Mijn vader had mij precies geleerd 
hoe ik dat moest doen. Ik maak het 
pooltje van de bougie schoon met 
het stukje schuurpapier. Ondertussen 
ligt Anja in een deuk van het lachen 

en zeg hikkend van de lach: h , Wil 
is dat altijd zo met die brommer van 
jou, daar zou ik gek van worden . 
Ja, medeleven is ver te zoeken van 
je vriendin. Gaan wij weer een keer 
naar de bioscoop je had beter bij mij 
achterop Mobylette kunnen gaan 
zitten die doet het altijd dan waren 
we er al geweest. Het is ook geen 
gezicht jou zo te zien sleutelen aan 
die brommer, alle mensen kijken.
Nou moeten die mensen weten  is 

mijn antwoord. Dat ding doet het 
straks weer prima wees maar niet 
bang dat we te laat voor de bioscoop 
zijn . Heb je het ene gehad komt 
het andere aan, in de vorm van een 
stel voorbij slenterende Italianen. 

Die geven ook nog wat commentaar 
en roepen: Hela mankementa an 
di motore  Waarop wij gelijktijdig 
antwoorden: ja krijg maar twee 
looporen . Ondertussen liggen we 
samen krom van het lachen. De 
brommer heeft er weer zin in dus 
rijden wij door de Koningstraat via 
de Boekhorststraat naar de  ets en 
brommerstalling die is gevestigd 
in de voormalige visbanken aan de 
Schoolstraat.
Ik wist dat de stalling om 12 uur ‘s 
avonds dicht ging, dus we gokte er 
maar op dat de  lm op tijd was af-
gelopen en we niet te laat waren om 
onze brommers op te halen. Voor 
de zekerheid nog maar even vragen 
aan de bewaker. Het was mij al eens 
gebeurd dat ik voor een gesloten 
hek had gestaan. Trippelend op 
onze naaldhakken, richting de Asta 
bioscoop, lopen wij nog te lachen en 
te praten.

Moment supr me
We hebben hoge verwachtingen van 
de  lm. Eenmaal in de bioscoop 
zoeken we onze plaats op en waren 
blij dat we konden gaan zitten. Het 
was druk en er hing een speciaal 
sfeertje. Ha,  jn de hoofd  lm, 
benieuwd als wij zijn zitten we met 
onze lippen strak op elkaar, inge-

spannen te kijken. De eerste helft 
van de  lm voor de pauze zijn we 
niet één keer stijf van schrik en gil-
lend van onze stoel opgesprongen. 
We kijken elkaar aan met een blik 
van, is dat nu alles, ik heb nog wei-
nig van een schrikreactie gemerkt. 
We gaan naar de foyer en nemen 
wat te drinken, overal om ons heen 
horen wij menig commentaar van 
mensen over de  lm dat de spanning 
wel mee viel. Daar ging de bel de 
 lm gaat weer beginnen. Weer vol 

verwachting gingen we zitten en 
inderdaad het kreeg nu een thriller 
effect. Audrey Hepburn speelde 
een fantastische rol van een blinde 
vrouw. Maar stijf van schrik in onze 
stoel of bijna hartaanval krijgen 

hadden we nog niet meegemaakt. 
Maarrr ineens was daar die ijzing-
wekkende sc ne! Anja en ik geven 
een doodsgil met een ik schrik me 
te pletter  er achter aan. Dit was dus 
het moment supr me. Het wordt 
steeds spannender en spannender 
maar zoals de meeste  lms loopt het 
goed af.

Haastige spoed
Nog helemaal in de roes van de 
 lm zien we op de klok dat we snel 

moeten zijn om nog op tijd onze 
brommer op te halen. Snel lopen 
we, ik voorop naar de trap. Ik ben 
al beneden als ik net zo’n derge-
lijk ijselijke gil hoor als tijdens de 
 lm. Geschrokken draai ik mij om 

en zie dat Anja, op haar achterste, 
van boven naar beneden over de 
loper van trap naar beneden glijdt. 
Het laatste stukje blijft ze haken en 
kukelt voorover om op haar knie n 
vlak voor mijn voeten te belanden. 
Ik hang slap van de lach aan de 
trapleuning en doe het bijna in mijn 
broek. Mij woedend aankijkend 
schreeuwt ze tegen mij toe: sta niet 
zo stom te lachen Wil, (als blikken 
konden doden) ik had mijn nek wel 
kunnen breken.  Waarop ik nog 
harder gaat lachen omdat ik het ta-
fereel weer voor me zie. Zonder een 

hand uit te steken lopen de mensen 
gewoon langs ons heen. Kreunend 
en steunend staat zij op. Ik kijk naar 
haar voeten, wat staat zij raar in 
haar schoenen. De punten van haar 
schoenen staan helemaal omhoog. 
Het lijkt wel of ze op haar hielen 
wil lopen. Dan zie ik het, allebei de 
naaldhakken zijn van haar schoenen 
zijn afgebroken. Verbijsterd kijkt 
Anja naar haar vreemd staande 
voeten. We kijken elkaar aan en 
krijgen samen een lachbui die niet 
meer te stoppen was. Lachend, Anja 
strompelend, lopen we even later 
naar buiten. Het is een potsierlijk 
gezicht om Anja op die schoenen, 
waarvan de punten recht omhoog 
wijzen, te zien lopen. De tijd gaat 
dringen we moeten naar de stalling 
rennen, maar zijn nog net op tijd.
Gierend van de lach stappen wij op 
onze brommers en rijden, Anja met 
haar schoenneuzen in de lucht eerst 
naar huis andere schoenen aantrek-
ken. Dan richting Café Lido, waar 
onze mannen inmiddels de keu 
ingewisseld hebben voor een koel 
glas bier. Nou in een lekker koel 
drankje hadden wij ook wel trek om 
na al die emoties weer af te koelen.

Willy Hendriks van der Salm
illy @ca e a.nl

- Wait until Dark, met Audre  Hepburn in de 
fantastische rol van een blinde vrouw. -

- Afgebroken naaldhak. De neus wipt raar 
omhoog en het wordt strompelen. -

- uurtcaf  ido in de udemansstraat, waar onze mannen graag een biljartje legden. -- echts op de hoek bij anja: ‘Hela mankementa an di motore’. -
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Sweelinckplein 9-11, 2517 GK, Den Haag
Website: www.ba-tandprothetiek.nl email: info@ba-tandprothetiek.nl

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:

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

De beste zorg en kwaliteit 
voor uw gebitsprotheses

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust 
komen en ontspannen in het mooiste stukje 
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of 
Valkenburg naar een van de sfeervolle en 
gezellige kerstmarkten.

Najaarsarrangement 

2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 

2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 118,- p.p - 

(halfpension / 2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

 Let op: 4 nachten = 3 betalen !

  055  5059500   ·   WWW.BTRREIZEN.NL

BTR REIZEN 

0  0    
kortingkorting  

Winterzon 

 

De Oud Hagenaar 

Speciale Actie 

Winterzon reizen 

Wilt het koude en gure Hollandse klimaat  
ontvluchten dan kunt van oktober 2012 t/m 
mei 2013 met BTR Reizen iedere week voor 
een korte of langere periode heerlijk genieten 
van Spaanse Winterzon in Calpe aan de  
Costa Blanca.   

a  a    
 van   a naa  n van n  

0   0      
n n a  n 

Reserveren o.v.v. boekingscode op:  6 

  BTR Winterzon reizen zijn perfect in kwaliteit en uitvoering, inclusief: 
–

–

Bel voor gratis folder 055 - 5059500 

 

     
van 2  9  2 2 

 a an  a  
a n n  a a 

van € 589,  v   v   € 530,   

     
van 2   2  a  2  

 a a  
a n n  a a 

van € 622,  v   v   € 560,   

Spaanse week in december Calpe Amandelbloesems Costa Blanca 

   Wij steunen u 
               en uw 
         vereniging!


In deze fi nancieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het 

hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een 

vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken. 

Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:

Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat heeft recht op € 210 

uitvaartkorting. Bovendien storten wij per aangebracht lid € 50 in de verenigingskas van uw 

sport- of culturele vereniging of stichting!

Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:

De Volharding uitvaartzorg, antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Voorletter(s):  Achternaam:      M     V

Vereniging of sportclub:          

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Elk nieuw lid € 210 korting op 
de uitvaart en per aangebracht 
lid € 50 voor de verenigingskas
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De leine eizer herleeft, mede door De Oud-Hagenaar 

p ek naar het 
eis e p de t  it  

en roman schrijven over een bestaand persoon kan een hoop stof doen opwaaien of herinneringen 
aanwakkeren. De uitgebreide publicatie over Gerrit eizer 18 4-194  in de Oud-Hagenaar nr. 12 
van dit jaar leverde mij - schrijver an van der Mast - een hoop reacties op. Veel mensen hebben 
hem gekend of bezitten foto’s van de ‘ kleinste man ter wereld’ die veertig jaar lang in Loosduinen 
heeft gewoond en naar wie een straat is genoemd  leine eizer.  

Gerard Kooij, die 2  jaar bij het 
Haagse archief heeft gewerkt, 
stuurde spontaan een mail met gene-
alogisch onderzoek naar de familie 
van de van oorsprong Friese dwerg.
Een van de mooiste reacties was 
de mail die ik van Jo van Hoven-
Schrier kreeg. Zij vertelde het 
meisje te zijn, dat samen met Gerrit 
zo aandoenlijk poseerde op de 
kleine foto. De foto zat in 
het familiealbum van mijn 
schoonvader Jan Keizer: 
Het zwartwitfotootje - niet 
meer dan  x  cm groot 
- had in de anderhalf jaar 
dat ik aan het boek werk-
te ter inspiratie boven 
mijn bureau gehangen. 
Ook gebruikte ik hem 
als screensaver op 

mijn Smartphone zodat ik snel aan 
vrienden en kennissen kon laten zien 
in wiens bijzondere leven ik me aan 
het verdiepen was. 

Het vlotte niet
Natuurlijk wilde ik graag weten 
wie het meisje op de foto was, die 
op jonge leeftijd even lang was 
als de  centimeter kleine Gerrit  

Wie was het meisje met de blonde 
krullen  Waarom poseerde ze met de 
bejaarde Gerrit  Was het een buur-
meisje of een familielid van Gerrit, 
dat ik niet kende  In een uitzending 
van TV-West hield ik de foto voor 
de camera, deed een oproep in de 
hoop dat iemand het meisje zou 
herkennen. Helaas reageerde er nie-
mand op mijn oproep. Op bezoek in 
het Loosduins Museum bleek dat ze 
dezelfde foto in het archief bewaar-
den. De naam van het meisje stond 

erbij vermeld: Johanna 
Schrier. Dat was  jn: het 
anonieme meisje had nu 
tenminste een naam. Via 
mijn trouwe vriend Google 
kwam ik niet verder. Toen 
berichtte een medewerker 
van het museum me dat 
mevrouw Schrier helaas niet 
meer leefde, maar dat ze me 
wel in contact kon brengen 
met haar dochter.

Verlossende e-mail
Terwijl ik wachtte op een 
bericht van de dochter die op 
vakantie was, kreeg ik op 28 
juni op mijn atelier een mail 
binnen van Jo van Hoven-
Schrier: Van een nicht kreeg 
ik De Oud-Hagenaar toege-
stuurd waarin Kleine Keizer hand 
in hand stond met een meisje. Dat 
meisje ben ik en toen was ik 4 jaar, 
dus heel lang geleden want in augus-
tus ben ik 83 jaar te worden. Mijn 
moeder heeft die foto gemaakt. Ik 
was een beetje bang van hem want 
hij had zo’n kraakstemmetje. Maar 
ik was zeer verrast toen ik de krant 
ontving en er echt blij mee.

Het meisje van toen was dus terecht! 
Ze woont nu in het Brabantse Wijk 
en Aalburg. Twee familieleden 
hadden haar de Oud-Hagenaar met 
het artikel over De Kleine Keizer 
toegestuurd. Het bijzondere was dat 
ik de Jo van Hoven kon vertellen dat 
mijn vrouw een schilderij van het 

fotootje had gemaakt, dat ik op de 
boekpresentatie in april bij verras-
sing kreeg overhandigd. Ik stuurde 
Jo een afbeelding van het kleurrijke 
doek, waar ze erg blij mee was en 
die ze op mooi fotopapier afdrukte.

Nieuw hoedenlint
Een telefoongesprek was de vol-
gende stap. Mevrouw Van Hoven 
vertelde me de achtergrond van de 
foto’s uit 1 33. Haar moeder was 
hoedenontwerpster - werkte aan huis 
in de Willem III-straat - en Gerrit 
Keizer kwam langs om een nieuw 
hoedenlint aan te meten. Ik keek 
met open mond toe hoe mijn moeder 
hem onder de oksels pakte en op een 
stoel plaatste. Daarna werd ik helaas 

de kamer uit gestuurd, maar ik 
bleef achter de deur luisteren naar 
hun gesprek omdat ik het allemaal 
machtig interessant vond. Uit-
eindelijk heeft mijn moeder vier 
foto’s gemaakt aan de overzijde 
van de straat.

Lezing 29 oktober
Jan van der Mast, schrijver dezes, 
geeft op maandag 2  oktober 
een lezing in de bibliotheek in 
Loosduinen. Aanvang: 10 uur ‘s 
ochtends. 
Overigens zijn in het Loosduins 
Museum nog attributen van 
Kleine Keizer te bezichtigen, 
zoals zijn op maat gemaakte 
lederen fauteuil, een pijpje. 

Tevens is er een foto op werkelijke 
grootte van de  cm lange Gerrit 
Keizer, die na een bijzonder carri re 
in de variétéwereld in Loosduinen 
een sigarenwinkel opende, maar 
ook geld verdiende als boekhouder 
bij loodgietersbedrijf Kruydenberg.
De roman ‘De kleine Keizer’ is 
genomineerd voor de Halewijnprijs 
2012. Inmidels is er trouwens op 
internet ( ouTube) ook een clip 
geplaatst van het nummer ‘Tiny 
Keizer’ van het duo Olmo  Chana.  
De tekst is gebaseerd op de roman 
‘De Kleine Keizer’. www.youtube.
com watch v Kzo 3Rz5 wk

Jan van der Mast
an ander a @ ele .nl

itslag verhalenwedstijd

rd aan de liet
Het is alweer enige tijd geleden dat de Bibliotheek aan de Vliet de schrijfwedstrijd ‘Moord aan 
de Vliet’ heeft georganiseerd. De wedstrijd is uitgeschreven ter gelegenheid van de maand van 
het Spannende Boek, een landelijke campagne die in juni wordt gehouden.

Degenen die een verhaal wilden 
schrijven hadden tot in augustus de 
tijd om hun verhaal bij de biblio-
theek in te leveren. Er waren een 
kleine 20 inzendingen, onder andere 
van twee jeugdige schrijfsters. De 
jury, bestaande uit Esther Dekker en 
Heleen de Vroedt , beiden mede-
werkers van de bibliotheek, had er 
evenals vorig jaar een hele klus aan 
om het beste verhaal te kiezen.

Twee winnaars
De uitslag is een gedeelde eerste 
plaats voor Bert Buikema met ‘De 
Spaanse Wacht’ en Jeroen Breescho-
ten met ‘Moord aan de Vliet’.
Het eerste verhaal speelt zich af in 
het verleden, in de 1 e eeuw, toen 
ons land werd bezet door de Span-
jaarden. Het andere verhaal speelt 
juist in het heden, waarbij belangen-
verstrengeling op sportief gebied 

een rol speelt. Beide verhalen zijn te 
vinden op de website van de biblio-
theek www.bibliotheekaandevliet.nl

Twee eervolle vermeldingen zijn er 
voor Odile de Jong (12) en Charlotte 
Scheffrahn (11), die door hun deel-
name de jury hebben geïnspireerd 
tot het uitschrijven van een nieuwe 
verhalenwedstrijd voor de jeugd in 
juni volgend jaar! - De schrijvers ert uikema en Jeroen reeschoten ontvangen hun 

prijs van bibliotheekmedewerkster Heleen de Vroedt. -

- De screensaver van de foto op de 
smartphone van Jan van der ast. -

Verlossende e-mail

- Het schilderij dat Jan’s vrouwals verrassing maakte van de foto. -

Lezing 29 oktoberLezing 29 oktober

- Jo van Hoven  chrier, het meisje van de foto, 

toen  en nu . Een nicht stuurde haar 

De ud-Hagenaar toe in rabant. -

- errit en Jo op een van de bewuste foto’s die moeder chrier maakte. -



Maar we hadden in de oorlog in Rijswijk 
eigenlijk geen gewone vrij toegankelijke 
speeltuin. Wel was er de ZANDBAK’ een 
langgerekte brede ruimte achter de huizen van 
de Tulpstraat in Rijswijk en liggend langs de 
Broeksloot, op de grens tussen Den Haag en 
Rijswijk. De ‘ZANDBAK  was geheel gevuld 
met zand. Er waren alleen een paar schommels 
. Ik was toen een jaar of vijf zes en was dol op 
schommelen d r waren ze dus, ze waren altijd 
bezet door mede-schommelaartjes, als je aan 
de beurt was duurde dat schommelen niet lang, 
de volgende moest al weer gauw de schommel 
hebben. Er waren ook jongens, die de meisjes 
kwamen plagen bij de schommels Er was wel een 
toezichthouder een vrijwilliger  Maar die had 
zijn handen vol aan jongens die vaak met elkaar 
aan het vechten waren. Eén keer gooiden ze met 
bakstenen naar elkaar en had er een ‘n gat in zijn 
hoofd.

Hobbelpaarden
Er was ook een stuk overdekte  waar 3 of 
4 grote hobbelpaarden stonden, enigszins 
wit geverfd. Met mijn zusje ben ik daar 
gefotografeerd door een straatfotograaf
Mijn moeder vond het echter niet goed dat we 
weer naar de ‘ZANDBAK’ 
gingen vanwege die vechtende jongens. Dus we 
konden niet meer schommelen.
Maar in het begin van de oorlog kon je in je buurt 
nog wel buitenspelen er waren gelukkig nog geen 
auto’s en mocht er al een door de straat komen 
dan waarschuwden we elkaar.
We speelden veel in de Verhagen Metmannstraat 
in Rijswijk. En dat was werkelijk heel gezellig 
en kameraadschappelijk, ondanks de oorlog. 
Want in de school in de Esdoornstraat waren heel 
veel Duitse soldaten gelegerd. De school was al 
gepantserd bij de hekken rond de speelplaats met 
opgetaste zandzakken. De school werd niet meer 
door kinderen gebruikt.
Er was aan zoveel te merken dat er oorlog was 
ook voor kinderen.
Toch hebben we in de zomeravonden naar 
hartenlust de kinderspelen kunnen doen, die nu in 
2012 al lang tot het verleden behoren.
Zo gingen we met een grote groep van plusminus 
40 kinderen door de straat lopen 

onder het zingen van en de mol is hier niet en 
de mol is daar niet waar is de mollemolmol . 
Eén van de veertig kinderen had zich ergens 
verstopt en moest plotseling tevoorschijn komen 
om een van de groep te grijpen. Je keek dan ook 
onder het zingen steeds of er niemand uit een 
tuintje of portiek kwam. En er was schrik als 
daar de mollemollemol ineens kwam en iemand 
greep, die hem dan weer moest wezen, maar dat 
duurde maar één of twee rondes dan deden we 
weer wat anders of moesten thuiskomen. Wel 
was het zo dat we in de oorlog door de Duitse 
tijd in de zomer langer daglicht hadden, en op 
warme zomeravonden mochten we wat langer 
buitenspelen van onze ouders.

Beeldenverkopertje
Ook was er een spel met 2 groepen van 
gelijke grootte dan liepen ze hand in hand 
van het midden van de straat en de 2 groepen 
verwijderden zich om de beurt van elkaar, 
De ene groep zong Lier lier kermelier zet 
je potje hier  ze liepen achteruit. De andere 
groep beantwoordde dat zingend met Laar laar 
kermelaar (of kermeslier) zet je potje daar . 
En zo vervolgens tot het einde van de straat 
aan beide kanten bereikt was. 
Dan onder het uitroepen van Hector, Hector 
tralala, wiedewiedewiet van van je tralala . En 
dan liepen de twee groepen vrolijk door elkaar. 
Er waren in die tijd geen presentjes of wat ook 
je had plezier met elkaar en was ontspannen als 
kinderen.
Ook was er Bok, bok, bok, hoeveel horens 
heb ik op mijn kop . De bok moest tegen een 
tuinhekje staan., diegene die op de bok sprong 
moest een aantal vingers (horens) opsteken. Als 
de bok dit goed raadde dan was de volgende aan 
de beurt.
Ook was er nog Beeldenverkopertje . Je 
stond in een rijtje voor een tuinhekje, en de 
beeldenverkoper zocht daaruit een beeld of 
meer beelden. Je stak je hand en arm uit en de 
beeldenverkoper trok jou uit de rij en slingerde 
je zo over de straat tot je stil stond in de houding 
zoals je aankwam. En de beeldenverkoper trok 
er meer dan stond de hele straat vol met zeven 
 tien beelden in de raarste houdingen. De 

beeldenverkoper zocht dan 
het beeld van zijn of haar 
keuze en die was dan de 
volgende beeldenverkoper.

Hinkelbaan
Je had ook de door een paar 
getekende hinkelbaan, in 
twee soorten een makkelijke 
en een iets moeilijkere 
hinkelbaan. Die als het 
niet regende dagen goed 
bleven op de tegels en je 
iedere dag weer er op kon 
hinkelen. 
Die hinkelbaan bestond 
uit  vakken van ieder 
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e gingen voor de oorlog toen ik een jaar of vier was een keer naar Drievliet 
lopen wat een heel eind was vanaf de Lindelaan in ijswijk. Maar ik herinner 
me alleen daarvan nog dat we op limonade werden getrakteerd en dat bleek 
limonade met prik te zijn. Dat al bij de eerste slok door mijn neus kwam, dus ik 
drink nooit meer die nare prikkellimonade. e hadden thuis wel de vertrouwde 
limonadesiroop die ik wel lekker vond.

inderspel voor en tijdens de oorlog in ijswijk

ier  lier ker elier et e p t e hier
Humanistische Stichting

Beschut/ en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland en de Hu-

manistische Stichting Beschut en-

groepswonen (HSBG) zoeken nieu-

we huurders van boven de 55 jaar 

voor woongroep Casa di Galleria! 

In Casa di Galleria wonen mensen 

die zich aangetrokken voelen om 

zelfstandig, maar toch op elkaar 

betrokken, te willen wonen. Bent 

u geïnteresseerd?Voor informatie over groepswonen kunt u contact op 

nemen met de HSBG. Informatie over de woningen of direct inschrijven 

kan via Woonzorg Nederland.

Wooncentrum Casa di Galeria is begin juni 1997 opgeleverd en bevindt 

zich aan de Tak van Poortvlietstraat 12 t/m 78. Het openbaar vervoer 

bevindt zich op korte afstand van het complex. De belangrijkste win-

kels 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 or-

ganiseert verschillende gezamenlijke activiteiten. Van nieuwe bewoners 

wordt verwacht dat zij mee doen met deze activiteiten. 

oon org ederland
Postbus 
1180 H  

ele oon lantenservi e  088- 210 10
-mail lantenservi e  simon armiggelt oon org nl

Zangvereniging en orkest Vivace 

Mozart:
Vesperae solennes 

de Confessore KV 339
Requiem KV 626

 Solisten:  Orgel:

 Maartje Rammeloo - Sopraan  Bas de Vroome
 Martine Straesser - Alt
 Jan-Willem Schaafsma - Tenor  Dirigent:

 Martijn Sanders - Bas  Koos van Beurden

Zaterdag 6 oktober 2012 - Aanvang: 20.00 uur - Entree € 20,00 

Voorverkoop kaarten bij koorleden, drogisterij Dio Vitaal 
en op de website www.zangverenigingvivace.nl

Kaarten op 6 oktober vanaf 19.30 uur verkrijgbaar aan de kerk

Sacramentskerk | Nassaulaan 2 | 2628 GH  Del� 

- oedertje spelen was in trek bij de meisjes. -

Hinkelbaan

- De ‘kabelbaan’ in Drievliet, omstreeks 0. Een destijds spectaculaire 

attractie. Je kon er een stuk mee door de lucht zweven. -



50 cm en bovenaan de hinkelbaan een 
ovaal met een klein vakje dood  en 
dan met zijn twee n of drie n kon je 
het hinkelspel doen. Je gooide dan een 
armbandje of iets kleins op het vak 
wat je wilde en dat deden de anderen 
ook, maar de clou weet ik niet meer. 
Misschien weet iemand van de De 
Oud-Hagenaar-lezers dit nog precies.
Dan gingen we ook boompje ver-
wisselen, dat ik lang geleden nog heb 
zien doen, als er geen bomen meer 
waren die omgezaagd waren, nam je 
putdeksels of lantaarnpalen.
En het tikkertje en verstoppertje spelen 
was ook favoriet natuurlijk.
Je had ook nog ‘DRIE SCH N 
TAMBOERS . Die kwamen uit 
het oosten en in een gezongen 
vervolgverhaal vroegen zij om de 
hand van de dochter van de heer in 

een streek. Wie kent er nog Schipper 
mag ik over varen Ja of nee, moet ik 
dan geen geld betalen ja of nee  dan 
moest je een kunstje doen als je mocht 
overvaren. En dan 
riep je hoe

Soorten tollen
Dit alles is gelukkig 
al weer na de oorlog. 
We hadden nog de zweeptollen en 
priktollen. Een zweeptol was een 
tol met een apart stokje van 50 cm 
waaraan een touwtje dat je om de tol 
wond en dan opgooide op bij voorkeur 
asfalt of een betegelde stoep. De tol 
draaide mooi rond en je gaf hem met 
het zweepje een zet zodat de tol een 
heel eind verder door bleef draaien, 
je kon dit lang vol houden. De tollen 
waren geel of rood en je kon er met 

gekleurde punaises een versiering op 
aanbrengen, dat je zag met het draaien 
van de tol, ze waren er al voor de 
oorlog. Ook de priktol was al van voor 

de oorlog. Dat was een bredere 
tol die naar de onderkant puntig 
toeliep en die priktol had net als 
de gewone tol een ijzeren taas 
om goed te kunnen draaien. Je 
had voor de priktol een appeltaas 

die wat stomp en rond was of een 
perentaas die puntig was. Jongens 
deden beuken  met de priktol de een 
gooide zijn tol op die van zijn vriendje. 
Je had natuurlijk knikkeren met 
meerdere variaties, waarvan hoges  
en gewoon in de richel van een 
stoeptegel. En de knikkers hadden 
waarden een tientje of een twintigje 
of vijftigje. en een lage gewone 
heette een apie . Je had voor de 

knikkers een speciale knikkerzak, die 
gehaakt was of mooi versierd van stof.

Vliegers maken
Meisjes speelden moedertje 
en hadden een kleed op 
de stoep gelegd waarop ze 
zaten. Er werden ook wel 
van kleden tenten gemaakt. 
Je had hoepelen met een 
 etsvelg en je nam twee lege 

conservenblikjes en daar 
een touwtje door en op die 
blikjes liep je dan over de stoep alsof 
je met stelten liep. Die zag je trouwens 
ook natuurlijk. Een dekseltje van een 
jampotje een gaatje erin en daar een 
touwtje door en daar liep je mee en 
hield dat opzij alsof het een hondje 
was. Ik had ook voor mijn verjaardag 
een diabolo gekregen, die je met in 
iedere hand een stokje met er tussen 
een touwtje en dan de diabolo op dat 
touwtje een heen en weer bewegen, 
tot je de diabolo omhoog kon gooien 
en weer opvangen op dat touwtje. Dat 
lukte niet altijd maar je bleef oefenen. 
De jongens maakten zelf mooie 
vliegers en we gingen dan gezamenlijk 
naar een stuk land en de vlieger deed 
het met een staart er aan van stukken 
katoen met knopen er in, die staart 
moest dan lichter zijn of verzwaard 
worden. Die vlieger een grote 
verspeelden we want het vliegertouw 
was gebroken in de lucht en hij kwam 
ergens in Spoorwijk terecht. (In de 
oorlog mocht niet gevliegerd worden 
van de bezetter). Als de vlieger 
eenmaal mooi stond, werden er briefjes 
naar boven gezonden, die via het touw 
omhoog gingen.
Ineens had je ook allemaal zo’n ding 
wat je omhoog gooide en zelf maakte. 
Je had een katoenen oude lap deed 
daar zand in en bond de lap dicht 
daar een touw om van 1.25 m en dan 
ook katoenen of gekleurde papieren 
slingers en dan rond draaien en 
omhoog gooien. 
Het touwtje springen had ook variaties. 
Gewoon twee aan ieder eind draaien en 
de kinderen een voor een inspringen. 
Je had een liedje tussen de tijd van 
de kof  epot , dan moest je weer 
uitspringen en je had hoogspringen  
wat vrij moeilijk was. Ik had weer 
voor mijn verjaardag een lang touw 
gekregen waar op het schoolplein de 
juffrouw mee draaide en een meisje 
uit de klas en waar de hele klas mee 
sprong een voor een we zongen dan 
tussen tellen touwtje trappen af is af  

en nog meer van die versjes. Ook met 
hoges  La masjeu de meisjes bukken, 

lamasjeu (monsieur) Hallé hallo, la 
masjeu de hanen kraaien la masjeu 
Hallé hallo. Zie de vlag Marie, van je 
een twee drie. Do, re, mi, fa, sol la, 
si, do!
Het zak doekje leggen werd in een 
kring gedaan. zakdoek leggen, 
niemand zeggen, kukeleku zei onze 
haan, twee paar schoenen heb ik aan, 
één van goud en een van leer, hier leg 
ik mijn zakdoek neer.  De kinderen 
hadden hun gezichten naar het binnen 
van de kring en mochten pas kijken of 
bij hun de zakdoek was neergelegd, 
diegene bij wie de zakdoek was 
neergelegd, was dan de volgende 
zakdoeklegger.

Stomme ambacht
Stomme ambacht  was weer iets 

heel anders. Je vormde een rij tegen 
het tuinhekje aan of tegen een muur 
en twee beeldden een ambacht uit wat 
ze met gebaren deden en er werd niet 
gepraat. Bijvoorbeeld timmerman 
was het beroep wat werd uitgebeeld. 
Als dat werd geraden dan mocht je 
kiezen uit bijvoorbeeld een zure appel 
of een zure puur. Die hadden de twee 
timmermannen ieder koos je de zoete 
peer dan was je de uitbeelder van het 
ambacht met een van de twee vorigen.
Witte Zwanen, Zwarte Zwanen . 

Witte zwanen, zwarte zwanen, wie 
gaat er mee naar Engeland varen, 
Engeland is gesloten, want de sleutel 
is gebroken en er is geen ene timmer- 
timmerman (anderen zongen: er is 
niet ene smid in het land) die onze 
sleutel maken kan. En dan, ineens: 
Laat doorgaan, laat doorgaan en de 

laatste zullen we va-a-a-ngen. De 
gevangene werd tussen de armen 
van de twee staanden geklemd die 
een poort hadden gevormd, waar de 
anderen onderdoor gingen. Ook bij 
dit spel moest de gevangene kiezen 
tussen de twee staanden. Wie aan 
het eind de meeste gevangen had, 
was dan winnaar en koos een nieuwe 
medevanger.
En ik heb een mooi mooi spiegeltje 
gevonden dat heb ik al om mijn halsje 
gebonden, aan wie zal ik dat geven. 
Dat heb ik aan een mooi mooi meisje 
gegeven. Mooi meisje keert zich 
omme!
Dit is wat ik mij herinner en de versjes 
zijn vaak per straat wijk of stad met 
variaties. Wij deden het zo, hoor je 
wel eens. 

Liesbeth Hoogduin
Leidschendam

hoogduin@hcc.ne
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- Het rechtse kindje op het hobbelpaard ben ik, de ander is mijn oudere zus. We waren gelijk gekleed, wat je in die tijd ook vaker zag. -

- oedertje spelen was in trek bij de meisjes. -

- elf vliegers maken was een echte jongenskunst.  -
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r p it
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
De agenda wordt samengesteld door het Centraal nformatiepunt uderen C P . Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagse-
ouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  

tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met arco Daane via 070    .

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  4 , 0 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e orgadres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

en i en ag ater ag  se t  van  tot  

 
onnig - oe appartement met ber-

ging  m2  in et omple  De oorde 
u asbou  1  ooie binnentuin 

en pal tegenover et teenvoordebos  
igen par eerterrein  di tbi  uitvals e-

gen  in el entra en sport omple  op 
loopa stand  ordt onder O - aarde 
ver o t egens nodige renovatie in-
tern  ooie ans voor lussers  uiten 
per e t  bou undig 100  Onder oud 
via eer a tieve en allerte v

eer in o
Olst oorn  a elaars
0 0  08 5  
in o olst oornma elaars nl
Oo  op unda nl 

eneraal oorlaan 0
in i swi k

€ .000 k.k.

Donderdag 20 sept.

Archeologielezing
Archeologen van de gemeente Den Haag 
en een gastspreker van Monumentenzorg 
geven een aantal afwisselende lezingen. 
Vandaag: 
Een reisje langs de Rijn? door Jeroen van 
Zoolingen. De Tempel, Prins Hendrikstraat 
39, 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur. 
De toegang is gratis, maar er zijn slechts 
30 plaatsen beschikbaar, dus aanmelden is 
verplicht. 
Dat kan met een e-mail naar archeologie@
denhaag.nl onder vermelding van ‘Lezing’. 
Zie ook www.denhaag.nl/archeologie.

Zondag 23 sept.

Verademingsfestival
Op de tennis- en voetbalvelden en bij de 
speeltuin in wijkpark De Verademing. 
Podium met muziek en dans, pannavoetbal, 
rodeostier, draaimolen en spelcircuit voor 
kinderen, 20 kramen met workshops en 
activiteiten (jongleren, tegels versieren, 
bloemschikken, broodjes bakken), een 
workshop bewegen voor ouderen en een 
terras met eten en drinken. 
Verder informatie over de wijk, wat er 
te doen is, waar u als vrijwilliger kunt 
meehelpen, enz. Wijkpark De Verademing, 
Newtonstraat, 13.00-18.00 uur. 
Meedoen, workshop geven, kraam inrich-
ten? 
Neem contact op met Andrée Ruting van 
Stichting Boog, tel. 312 12 54 of 06 19 04 
43 47, e-mail rutan@boog.nl, of met John 
Klep van Klep & Co. op De Verademing.

Dinsdag 25 sept

Het andere Afrika
Het lijkt erop dat er twee werelden zijn in 
Afrika. Die van de verwende toeristen, die in 
luxe 4WD’s nachtelijke wildsafari’s maken, 
en daarna een ‘authentiek’ Masaidorp 
bezoeken. En het andere Afrika waar 25 
mensen elkaar onder de enige mangoboom 
van het dorp staan te verdringen voor een 
plekje in de schaduw. 
Ze hebben dag in dag uit één doel: overdag 
genoeg verdienen om ‘s avonds te kun-
nen eten. In dat Afrika hebben Michel 
Kuijpers, zijn Keniaanse vriendin en hun 
twee kinderen een winkeltje. 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.

Donderdag 27 sept.

Crea-avond
Voor jong en oud; en voor ieder wat wils. U 
kunt kiezen uit o.a. geprepareerde boeken, 
dakpannen decoreren, zeepkettingen maken 
en mozaïeken. Woonkameratelier Marina 
Bredddels, 19.00-22.00 uur, evt. etentje 
vooraf (18.00-19.00 uur). Deelnamekosten: 
€ 5,- inclusief koffi e/thee, lekkernij en sapje. 
De werkstukken zijn verschillend geprijsd. U 
kunt gerust vrijblijvend komen binnenkijken. 
Bel Marina Breddels, 06 20 21 53 44, voor 
de locatie en meer informatie, of stuur een 
e-mail naar singleclub40crea@kpnmail.nl.

Vrijdag 28 sept.

Maculadegeneratie
Een bijeenkomst met uitwisseling van tips 
en handigheidjes. Enkele onderwerpen: 
preventie, nieuws over hulpmiddelen, het 
nut van een zonnebril, is lichaamsbeweging 
ook goed voor de ogen?, enz. De heer 
Jansen van de fi rma Beter Zien in Den Haag 
is aanwezig voor informatie en om vragen te 
beantwoorden. De bijeenkomst is voor men-
sen uit Den Haag en omgeving, waaronder 
ook Zoetermeer, Rijswijk, Delft en Nootdorp. 
Ook uw partner of begeleider is welkom. 
Wijk- en dienstencentrum Mariahoeve, 
Ivoorhorst 155, 13.30 uur. Voor vragen en 
informatie kunt u contact opnemen met het 
landelijk bureau van Visio in Utrecht, tel. 
(030) 298 07 07.

Zondag 30 sept.

Helden ace 2012
Loop, ren of wandel 6 km en help mensen 
uit hun eenzaamheid tijdens de Helden Race 
2012, een sportief en gezellig sponsor-
loopevenement. Resto VanHarte zoekt 
lopers die willen meedoen ten bate van de 
dertig gastvrije buurtrestaurants. Resto 
VanHarte doorbreekt eenzaamheid en 
brengt dynamiek en gezelligheid in de wijk. 
Voor een sponsorbedrag van € 300,- kunt u 
bijdragen aan de voortzetting van de Resto’s 
en Kinderresto’s in Den Haag. Als u het 
inzamelingsdoel van minimaal € 300,- hebt 
bereikt, kunt u deelnemen aan de 6 km 
lange loop (rennen of lopen). Maar u kunt 
ook helpen door een van de teamleden te 
sponsoren. Aanmelden kan met de roze 
button ‘Registreer voor 2012’ op www.hel-
denrace.com. Kies Resto VanHarte en maak 
uw eigen fondsenwervingspagina aan. 
Nodig anderen uit om ook deel te nemen of 
zich aan te sluiten bij uw team. Zuiderpark, 
Anna Polakweg - Marie Jungiusweg, 8.30-
14:30 uur. 
NB De dag omvat verder een picknick en 
aansluitend een feest in Resto VanHarte 
Mariahoeve.

Open Atelier-route
Het Gemeentemuseum organiseert in sa-
menwerking met KunstPost Mariahoeve een 
open atelier-route in stadsdeel Haagse Hout. 
Kijk voor meer informatie op http://www.
kunstpostmariahoeve.nl of bij Hubertine 
Langemeijer, tel. 06 44 75 88 97. Overigens: 
ook podiumkunsten kunnen een plekje 
krijgen op de route. Stadsdeel Haagse Hout, 
12.00-17.00 uur.

Dinsdag 2 oktober

Lezing Armeni
Architect Maarten Ruijters trok in 2011 
door Armenië, het grondgebied van een 
der vroegste christelijke beschavingen in 
Europa. De Armeense architectuur vormde 
de grondslag voor de christelijke bouwstijl 
in West-Europa. In de late middeleeuwen 
veroverden de Ottomaanse en Perzische 
rijken grote delen van Armenië. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen 
Armeniërs vermoord tijdens een genocide. 
Van 1936 tot 1991 was het ingelijfd bij de 
Sovjet-Unie. Momenteel is het omgeven 
door vijandelijke buren. Fantastische kerken 
en kloosters, desolate landschappen, fi ere 
fortifi caties, tsaristische en Sovjetsteden en 
de moderne metropool Yerevan passeren 
de revue. Aula van het Museon, Stadhou-
derslaan 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.

Vrijdag 12 oktober

B O M-dag
Veel automobilisten die zo’n 30 jaar geleden 
hun rijbewijs haalden, zijn ervaren bestuur-
ders. Maar juist in routinematig autorijden 
schuilt een sluipend gevaar. Het verkeer 
wordt intensiever, kruispunten ingewikkel-
der, verkeerssituaties onoverzichtelijker en 
verkeersregels anders. 50-plussers kunnen 
daarom deelnemen aan de nuttige en 
leerzame BROEM-dag, georganiseerd door 
Stadsgewest Haaglanden en de gemeente 
Voorburg in samenwerking met Veilig Ver-
keer Nederland. Onder begeleiding van een 
rijinstructeur maakt u een testrit; uw kennis 
van de nieuwe verkeersregels wordt opge-
frist; VVN-medewerkers nemen u een reac-
tietest af; en u kunt een gehoor- en ogentest 
afl eggen, aangeboden in samenwerking met 
BeterHoren en Hans Anders. Meedoen (met 
uw eigen auto) heeft geen gevolgen voor uw 
rijbewijs. Wijkgebouw Essesteijn, Elzendreef 
10, Voorburg, aanvang naar keuze 10.00 
uur of 14.00 uur. Een BROEM-dag duurt 
drie uur en kost € 15,- inclusief koffi e en 

thee. Aanmelden: e-mail vvndenhaag@
telfort.nl; brief naar Papegaailaan 7, 2566 
XP te Den Haag; of tel. (070) 325 40 97. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
Zie ook www.vvnhaaglanden.nl.

Tot zondag 23 sept.

saac sra ls in Den Haag
Deze zomermanifestatie, verspreid over vijf 
locaties, laat u het Den Haag en Scheve-
ningen van eind 19de en begin 20ste eeuw 
zien door de ogen van kunstschilder Isaac 
Israëls (1865-1934). 
De destijds uitdijende en bruisende stad, vol 
theaters, mondain strandleven, fl anerende 
dames en bloeiende industrie, was een 
bron van inspiratie voor hem. Het Haags 
Historisch Museum, Muzee Scheveningen, 
het Louis Couperus Museum en Pano-
rama Mesdag brengen een groot aantal 
schilderijen en aquarellen bijeen; het Haags 
Gemeentearchief toont onder meer foto’s. 
Elk museum brengt een eigen thema voor 
het voetlicht. U vindt meer op www.israels-
indenhaag.nl, of natuurlijk bij de vijf musea.

Tot do. 27 sept.

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

Tot zondag 30 sept.

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

po  ijksweg 12
75 jaar geleden, op 15 april 1937, werd 
het allereerste stuk autosnelweg van 
Nederland geopend: het 12 kilometer lange 
tracé van Rijksweg 12 tussen Voorburg en 
Zoetermeer, met ongelijkvloerse kruisingen, 
gescheiden rijbanen, middenberm en 
vluchtstroken. In de twee volgende jaren 
werd deze weg uitgebreid tot Utrecht. Uit dit 
bescheiden begin is een snelwegennet van 
meer dan 2400 km gegroeid, met vangrails, 
geluidsmuren en bedrijventerreinen. Een 
tentoonstelling geeft een overzicht van de 
ontwikkeling van Rijksweg 12 tot de huidige 
A12, en hoe deze de Nederlandse samen-
leving veranderde. Bibliotheek Voorburg, 
Koningin Julianalaan 257, vrij toegankelijk 
tijdens openingsuren: maandag, woensdag 
en vrijdag 11.00-17.30 uur; dinsdag 13.00-
17.30 uur; donderdag 13.00-20.00 uur; en 
zaterdag 11.00-17.00 uur.

Tot maandag 1 okt.

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

Tot wo. 31 okt.

ort Ockenburgh
Archeologen ontdekten in de jaren negentig 
in Ockenburgh de resten van een klein 
Romeins fort uit ca. 150 na Christus. Het 
Museon belicht het fort en het dagelijkse le-
ven daar. Ockenburgh was een nederzetting 
bij een Romeinse militaire installatie. Het 
fort moest vooral bescherming bieden tegen 
invallen vanaf zee. Een maquette toont hoe 
het er waarschijnlijk heeft uitgezien. Het 
bouwmateriaal (hout en leem) is vergaan, 
maar sporen ervan zijn teruggevonden in de 
bodem. Verder zijn er vondsten afkomstig 
van militairen gedaan. Dit is tevens de 
opmaat naar de grote expositie ‘High Tech 
Romeinen’, vanaf 23 september. Museon, 
Stadhouderslaan 37, dinsdag t/m zondag 
11.00-17.00 uur. Entree € 10,-, 65+’ers € 
9,-, Ooievaarspas € 4,95.
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 ebsite voor de plusser uit en aag

Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

www.haagseouderen.nl

NIEUWS

ie herkent mensen 
uit de figurantenbak 
van MA -film

Kort na de Tweede Wereldoorlog lieten 
nogal wat mensen zich als  gurant inschrij-
ven bij MAZ-  lm, het Haagse  lmproduc-
tiebedrijf van tekenaar schrijver  lmmaker 
Alfred Mazure (bekend van stripheld Dick 
Bos). Mazure plaatste in september 1 45 in 
een aantal kranten een advertentie waarin 
hij  lm  guranten vroeg. In het archief van 
het Filmhuis wordt Mazures kaartenbak 
bewaard; en ook de brieven van de mensen 
die op deze advertentie reageerden. Samen 
met seriousFilm uit Rotterdam doet het Film 
Atelier Den Haag onderzoek naar hen. Zij 
proberen de mensen achter die brieven en 
foto’s te achterhalen. Op de website van het 
Filmatelier, www.  lmatelierdenhaag.nl, staat 
een digitale versie van de kaartenbak. In de 
meeste gevallen staat er bij de namen een fo-
tootje van de betreffende persoon. Misschien 
hebt u uw vader, moeder, opa, oma, oom, 
tante, buurman of buurvrouw wel eens horen 
vertellen over zijn of haar  gurantenrol. 
Dan kunt u op de website kijken of de naam 
van die persoon in de kaartenbak voorkomt. 
Mocht dat zo zijn, dan hoort het Film Atelier 
Den Haag graag van u! Ook reageren kan via 
de website van het Film Atelier

Op Burendag  tafels 

tegen eenzaamheid
Op  september t m 5 oktober 2012 orga-
niseert de Coalitie Erbij de Week tegen 
Eenzaamheid. ‘Erbij’ heeft de handschoen 
opgepakt tegen de eenzaamheid in Neder-
land. En grijpt daarvoor ook Burendag aan, 
die op zaterdag 24 september plaatsvindt. 
Dan organiseert Coalitie Erbij het evenement 
‘de Langste Eettafel van Nederland’. De 
bedoeling is dat op verschillende plekken 
in Nederland zo veel mogelijk mensen met 
elkaar aan tafel gaan.
Ook u kunt eraan meedoen: open de deur 
thuis, in het buurthuis, op school, bij uw 
sportclub, in een zorgcentrum of waar dan 
ook en nodig daar anderen uit voor een 
gezamenlijke maaltijd. Zo kunt u de plaats 
in onze samenleving van anderen versterken. 
Kortom, een leuke én lekkere manier om 
eenzaamheid tegen te gaan. Het streven is 
een eettafel van ten minste 25 kilometer lang 
met zo’n 20.000 mensen! Meedoen  
Kijk op www.een aam.nl

Marijke Kluvers en Malena van de 
Graaf Gonzales zijn zulke taalmaatjes. 
Marijke houdt ervan met mensen 
om te gaan. Ze heeft eerder vrijwil-
ligerswerk gedaan dat erg intensief 
was en veel tijd in beslag nam. Toen 
kwam ze in contact met het project 
SamenSpraak. ‘Sommige vormen van 
vrijwilligerswerk kunnen je helemaal 
opslokken,’ vertelt ze. ‘Maar dit is 
goed in te passen in mijn leven.’ Ze 
heeft al een Thaise, een Irakese en een 
Spaanse vrouw op weg geholpen met 
de taal. En nu dus Malena.
Malena is twee jaar geleden met 
haar dochter uit Peru gekomen. Ze is 
getrouwd met een Nederlander. Op 
zaterdag werkt ze als administratief 
medewerkster op de zaterdagschool 
van het Johan de Witt College. En 
ze is kunstenares, ze maakt abstracte 
schilderijen. Momenteel heeft ze haar 
eerste expositie in Nederland, in het 
Laaktheater. ‘Communicatie is heel 
belangrijk,’ vindt ze. ‘Ook voor mijn 
werk. Ik leef nu hier! Ik moet de taal 
leren.’ Ze vindt het mooi dat een 
ander haar daarbij op weg helpt.

80 nationaliteiten
Maar met de gastvrijheid tegenover 
buitenlanders is het in Nederland 
tegenwoordig niet zo best gesteld, 
vindt Marijke Kluvers. Zij heeft zelf 
een tijd in het buitenland gewoond en 
daar veel hartelijkheid en gastvrijheid 
ondervonden. Dat motiveert haar om 
buitenlanders erbij te helpen zich in 
Nederland thuis te voelen.
Daar zijn veel aanvragen voor, aldus 
Wim Koole, bestuurslid van het Gilde 
Den Haag. SamenSpraak is een lan-

delijk project, dat van start is gegaan 
in Amsterdam. Het is daar een groot 
succes geworden en draait nu in ver-
schillende steden. De ondersteuning 
van het project is landelijk geregeld. 
‘Momenteel zijn er in Den Haag 180 
taalkoppels,’ vertelt Wim. ‘Landelijk 
zijn dat er zo’n 3.000. Het gaat om 
mensen van zeker 80 nationaliteiten.’

elf doen
Het vrijwilligerswerk voor Sa-
menSpraak biedt veel vrijheid en 
zelfwerkzaamheid. De vrijwilliger 
en diens taalmaatje bepalen zelf wat 
ze gaan doen en wanneer. Marijke en 
Malena voeren gesprekken over van 
alles. Bij Marijke thuis lezen ze samen 
kinderboeken en de krant.
Malena leest thuis ook: huis-aan-huis-
bladen en boeken. Ze is van huis uit 
Spaanstalig. Malena vertelt trouwens 
dat haar iets is opgevallen aan ons: 
‘Nederlanders gebruiken heel korte 
zinnen.’

rvaring uitwisselen
Tweemaal per jaar organiseert Samen-
Spraak een bijeenkomst voor de taal-
coaches om ervaringen uit te wisselen 
en een bepaald thema te bespreken. 
Tijdens zo’n contactbijeenkomst valt 
er voor hen ook iets te leren. Eenmaal 
per jaar is er een bijeenkomst voor alle 
taalkoppels samen, met gezelligheid, 
muziek en een stadswandeling.
En verder is er het SamenSpraak Café, 
iedere eerste woensdag van de maand 
in de Centrale Bibliotheek van Den 
Haag. Vrijwilligers en anderstaligen 
kunnen elkaar daar ontmoeten, erva-
ringen uitwisselen en hun Nederlands 

oefenen. Tussen 1 .30 en 1 .30 uur 
kunnen ze er in het leescafé binnen-
lopen. Malena is er wel eens geweest. 
We gaan nog een keer samen, spreken 
Marijke en Malena af.

ijken of het klikt
Is het ook iets voor u, eenmaal in de 
week een anderstalige helpen met de 
Nederlandse taal  Of wilt u graag op 
deze manier beter Nederlands leren  
Dan nodigt het Gilde Den Haag u uit 
voor een gesprek. Daarin vraagt het 
Gilde naar uw wensen. Vervolgens 
zoekt het Gilde een passend taalmaatje 
voor u. Liefst in de buurt, zodat de 
wekelijkse contacten niet te veel 
reistijd vergen. En als het niet klikt, 
zoekt het Gilde een ander taalmaatje 

voor u.Jubile
Wilt u meer weten of wilt u zich aan-
melden, kijk dan op www.gildeden-
haag.nl bij SamenSpraak. U kunt ook 
een e-mail sturen naar samenspraak-
denhaag gmail.com. Het telefoon-
nummer van het Gilde Den Haag is 
35  12 81.

2 -jarig bestaan
Dit jaar bestaat het Gilde 25 jaar. Dat 
wordt gevierd op 2  september. De 
feestdag wordt of  cieel geopend door 
wethouder Karsten Klein, die het 
vrijwilligerswerk in zijn portefeuille 
heeft. ’s Middags zijn er wandelingen 
door de stad en ’s avonds is er een re-
ceptie in Concordia. Alle vrijwilligers 
en maatjes zijn welkom.

Veel buitenlanders die hier zijn komen wonen, zijn de taal wel 
een beetje machtig. Toch willen ze het Nederlands graag beter 
leren spreken, en ook nader kennismaken met de Nederlandse 
cultuur. Bij het Gilde Den Haag helpen vrijwilligers mensen die 
een andere taal spreken hierbij  in het project SamenSpraak. 

en jaar lang, iedere week een uur, praten ze informeel met een 
anderstalige. Dat doen ze gewoon thuis, tijdens een wandeling of 
in de bibliotheek. e zijn taalmaatjes. Het gaat daarbij om com-
municatie, en niet om een echte taalles.

d ies er h s i  slecht iendheid

De mogelijkheden lijken opeens 
beperkt te worden. In dat geval kan 
de belangenorganisatie Bartiméus 
helpen. Bartiméus is er voor iedereen 
die blind of slechtziend is of wordt. 

De organisatie biedt ondersteuning 
bij het dagelijks leven: wonen, leren, 
werken. Dat kan door middel van een 
persoonlijk advies, een geschikt hulp-
middel, een opleiding of hulp bij het 

zoeken naar een baan of aanpassing 
in huis. En Bartiméus kan ook helpen 
bij vrijetijdsbesteding. Een speciale 
activiteitentrainer biedt ondersteuning 
bij het aanpassen en uitvoeren van de 
activiteiten die u wenst, of kan samen 
met u op zoek naar een vrijetijdsbe-
steding. Sinds kort bestaat deze moge-
lijkheid ook in de regio Den Haag. U 

hoeft niet meer op reis om van deze 
begeleiding gebruik te maken. 

Bel de infolijn
Wilt u uw wensen en mogelijkheden 
met betrekking tot vrijetijdsbesteding 
onderzoeken of meer informatie, bel 
dan met de infolijn van Bartiméus: 
tel. 0 00-  888 .

en zinvolle, geliefde vrijetijdsbesteding is belangrijk. oiets 
geeft ontspanning, voldoening en een goed gevoel. Maar slecht-
ziendheid of blindheid kan vrijetijdsbesteding bemoeilijken. 

ACTUEEL
roject SamenSpraak van het Gilde • laten we eens wat hartelijker en iets gastvrijer zijn

itenlands aat e r taal  

2  september  gratis op stap met Gilde
Gilde Den Haag bestaat 25 jaar en trakteert op gratis stadswandelingen met 
een gids. Er kan een keuze worden gemaakt uit 4 wandelingen, te weten: de 
Residentiewandeling, de Jugendstilwandeling, een Hofjestocht, of de Wande-
ling Handel en Nijverheid aan de grachten.
Start en einde: Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, gebouw HOF. Op don-
derdag 2  september om 13.00 uur. Duur: 1  uur. Tevoren aanmelden is 
noodzakelijk telefoon 0 0 35  12 81 (ma. t m vr. .30  12.30 uur) of per 
e-mail: info gildedenhaag.nl o.v.v. jubileumwandelingen en geef uw keuze 
aan. kenbaar. De deelnemers ontvangen na a  oop een leuke attentie.
Zie ook www.gildedenhaag.nl
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allets usses 
 iniserie bi  et esidentie r est

Alle concerten vinden plaats in de Dr Anton Philipszaal, puiplein 0,  D  Den Haag. 
Kaarten voor de miniserie zijn alleen verkrijgbaar aan de kassa of via t. 070  00 . 

Deze aanbieding geldt voor de best beschikbare kaarten 
en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

travins  en ebuss

ri   de    l   20 15 uur
at 8 de    l   20 15 uur

ran ois avier ot  
dirigent

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

      

paanse gitaarvirtuoos

at 2  nov   l   20 15 uur                    

osep ons  dirigent
a i ares  gitaar

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

   

esidentie r est  
ederlands ans eater

Do 11 t m   
at 1  o t   l   20 15 uur

ndre  ra s  dirigent
rederie e aei s  viool
oris van den erg  ello

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

 

        

Haal de pas in onze wasstraat!
www.carwashscheveningen.nl

Met onze WASPAS

spaart u voor
gratis wasbeurten en 
profi teert u van extra 

aanbiedingen!

Haal de pas in onze wasstraat!

Car Wash Scheveningen 
Zwolsestraat 424, 2587 VK Scheveningen

www.carwashscheveningen.nl

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?

06 - 45 73 19 17

p oe  naar leu e vlotte ode 
voor een aat e eer

an bent u bi  ons 
aan et uiste adres  

i  inlevering van  de e advertentie

 ri gt u  orting 
op de nieu e na aars olle tie  

arolina L
oudenregenplein  

   en aag 
 

arolina l nl 

www.pathe.nl/50plus

3adst

pathé buitenhof

•  elke dinSdag en donderdag 
om 13:30 uur

•  SlechtS € 6,50 incl. koffie en 
ietS lekkerS

25/09 en 27/09
02/10 en 04/10

u met gratis  etshuur tijdens 
de herfstvakantie
Reserveren kan o.v.v.
A T  De ud-Hagenaar

  Overnachting 
in een atiokamer

  3-gangendiner 
in Brasserie DenK

  Uitgebreid ontbijtbuffet

ntspannen op een andgoed 
vlakbij aarle  en A sterda

50 p.p.

www.duin-kruidberg.nl  0 3-5 00

Verkoopmanager:
Huib Berkhout  06 28 90 16 05

www.gantelzicht.nl

facebook.com/
Gantelzicht

Dáárom Gantelzicht:

• Drie en vier kamerappartementen

•  Alle appartementen met eigen 

balkon of terras

•  Inclusief gereserveerde parkeer - 

plaats en berging in de kelder

•  Nu met uniek maatpakket om de  

aankoop voor u mogelijk te maken

• Uitstekende bereikbaarheid (A4 en A20)

Modelwoning
geopend!

Iedere donderdag van13.30 en 15.00 uur

Een afspraak maken  op een ander tijdstip?  Neem contact op met Huib Berkhout:  06 28 90 16 05

Project van:

Verkoopmanager:

facebook.com/
Gantelzicht

UNIEK Scandinavisch meubelweekend 
met fabrieksadviseurs van de merken 
Stressless, Varier, Skalma en Skovby. 
GRATIS hapje en een drankje en bijzon-

dere kunstexpositie door kunstenaars 
uit Den Haag en het Westland.

Offers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315

Den Haag 070 397 91 71
www.offerswoonidee.nl

-  en  ktober -
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Hans 
oodenburg

?
? Opinie     nformatie

Steeds meer gemeenten bezuinigen ook 
op gratis individuele voorzieningen, 
zoals scootmobiels en trapliften. Die 
worden steeds vaker onder de eigen bij-
dragen gebracht. Er lopen zelfs proeven 
om pools van scootmobiels in gemeenten 
op te richten om te besparen op de hoge 
aanschafkosten (een redelijk veilige 
elektrische zitmobiel kost al gauw 3.000 
euro). Zeker in zorgcentra kan pool-
gebruik van scootmobiels tot aardige 
bezuinigingen leiden. Ook moet onder de 
nieuwe regering niet uitgesloten worden 
dat de gebruikers van voorzieningen uit 
de Wmo strenger worden beoordeeld en 
misschien de eigen bijdragen omhoog 
gaan. Niet alleen de landelijke overheid 
zal waarschijnlijk de richtlijnen iets 
aanpassen, maar een gemeente die moet 
bezuinigen, kijkt zeker ook naar deze, 
soms hoge, uitgavenpost.

‘ oning van de invaliden’
Alle mensen die nog goed ter been zijn 
merkten het afgelopen decennium dat 
het aantal scootmobiels in het plaatselijk 
verkeer sterk toenam. De meeste gebrui-
kers gedragen zich heel netjes en houden 

zich aan de verkeersregels. Sommigen 
denken echter dat de straat alleen voor 
hen is en voelen zich de ‘koning van de 
invaliden’. Uit ons onderzoek blijkt dat 
in Rotterdam, Den Haag, en Utrecht  
de grootste verspreidingsgebieden van 
deze krant - een scootmobiel via de 
Wmo voor mensen met een beperking 
(chronisch, psychisch of psychosociaal) 
gepaard gaat met eigen bijdragen, die in 
verhouding staan tot het inkomen van 
de aanvrager. De tijd dat alleen maar 
op een (vaak lastige) indicatiestelling 
zo’n vervoermiddel voor hele en halve 
invaliden gratis werd gegeven, is groten-
deels voorbij. Slechts enkele gemeenten 
doen dat nog. Vervelend is wel dat per 
gemeente de voorzieningen uit de Wmo 
kunnen verschillen. De eigen bijdragen 
worden echter centraal geregeld door het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). 
Alleen voor de laagste inkomensgroepen 
zijn zij nog acceptabel. Alleenstaanden 
met een jaarinkomen van maximaal 

22. 05 (tot 5 jaar) of 1 .00  (vanaf 
5 jaar) betalen een eigen bijdrage van 

maximaal 18 per vier weken. Voor 
gehuwden met een gezamenlijk jaarin-

komen van maximaal 28.30  (één van 
beiden jonger dan 5 jaar) of 22.31  
(als beiden 5 jaar of ouder zijn) is dat 

25,80. Is het jaarinkomen hoger dan 
loopt de eigen bijdrage fors op. Zozeer 
zelfs dat het voor vele mensen  nan-
cieel aantrekkelijker kan zijn zelf een 
scootmobiel nieuw of tweedehands aan 
te schaffen en ook zelf een werkster of 
familielid in te schakelen. 

www.hetcak.nl
Op www.hetcak.nl staat een mooie re-
kenformule, die het mogelijk maakt van 
tevoren al een indicatie te krijgen van de 
mogelijke eigen bijdrage. 
We hebben die op de scootmobiel 
losgelaten, maar omdat deze mensen ook 
vaak andere zorg aan huis nodig hebben, 
hebben we tevens rekening gehouden 
met thuishulp. Bij de scootmobiel zijn 
wij uitgegaan van een aanschafprijs van 
3.000 euro. Voor twee dagen per week 
vier uur betaalde thuishulp (huishoud-
ster) hebben we een bedrag van circa 
480 euro per vier weken ingevoerd. 
Het maakt bij het bepalen van de eigen 
bijdragen niet zo’n verschil als het ook 

via het nog ingewikkelder persoonsge-
bonden budget PGB gebeurt.

Niet misselijk
De uitkomsten zijn niet misselijk. We 
hebben, om het eenvoudig te houden, 
alleen de groep van 5 jaar en ouder 
genomen. Alleen de alleenstaande met 
AOW of met een klein aanvullend 
pensioen heeft nog baat bij een beroep 
op de Wmo. Een eenpersoonshuishouden 
met een inkomen van  13.500 per jaar 
betaalt een eigen bijdrage van ruim  
12 per vier weken (circa  15  per jaar) 
voor een scootmobiel. Voor huishoude-
lijke hulp moet nog een keer hetzelfde 
bedrag worden betaald. Het wordt anders 
indien de ‘single’ oudere een redelijk 
pensioen heeft en een inkomen van 
20.000 euro per jaar. Dan betaalt hij of 
zij voor alleen het speciale vervoermid-
del een eigen bijdrage van circa 43 euro 
per vier weken. Voor dat geld kan men 
beter zelf een scootmobiel aanschaf-
fen.Het heeft nog enige zin deze eigen 
bijdrage te betalen als het in combinatie 
is met behoorlijke thuishulp. Want dan 
wordt de eigen bijdrage niet hoger. Het 

spreekt voor zich dat als het inkomen 
hoger is, veel meer moet worden 
betaald. De maximale eigen bijdrage is 
bijvoorbeeld bij een jaarinkomen van 
een alleenstaande van 40.000 euro bijna 
200 euro per vier weken. Leeft men 
samen dan telt het gezamenlijk inkomen. 
Is dat samen 40.000 euro dan gaat de 
eigen bijdrage omlaag naar 154 euro per 
vier weken. Het verschil komt, doordat 
de overheid ervan uitgaat dat als twee 
personen van dit inkomen moeten leven, 
zij slechter af zijn dan als iemand in 
zijn eentje dit bedrag verdient. In deze 
situaties is het alleen maar  nanci-
eel aantrekkelijk als er veel zorg (en 
hulpmiddelen) uit de Wmo nodig zijn. 
Te vrezen valt dat vooral bij de hogere 
inkomensgroepen de eigen bijdragen nog 
verder omhoog zullen gaan. Bij de Twee-
de Kamer ligt een wetsontwerp om bij 
de bepaling van de eigen bijdragen in de 
Wmo en AWBZ ook vermogen voor een 
deel mee te tellen in de inkomenstoets.
Tot slot: voor elk geval (alleenstaande of 
gehuwd) kan de situatie verschillen. Op 
www.hetcak.nl kan iedereen een indica-
tie krijgen van zijn eigen bijdrage.

r bestaan veel misverstanden over de eigen bijdragen in de door de gemeenten uit te voeren et maatschappelijke on-
dersteuning mo  met onder meer thuiszorg en de ‘beroemde’ scootmobiels. De mare is dat iedereen, die hiervan gebruik 
maakt, zwaar wordt gesubsidieerd door de overheid. De eigen bijdragen die men voor de voorzieningen moet betalen, zijn 
vooral voor de hogere inkomens niet misselijk. 

Het was bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer geen gerichte specifi eke discussie. Alleen in algemeenheden kwam het aan de orde. Maar dat er wat te gebeuren staat met de Wmo en 

de AWBZ is onontkoombaar om de overheidsuitgaven (lees: subsidies) niet te snel te laten stijgen. In deze eerste afl evering ‘de eigen bijdragen aan de Wmo’. De volgende keer de AWBZ (met 

verblijf in verpleeghuizen en zorgcentra). Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

c t iel kan s s pri a 
w rden gedeeld et anderen

rf- en schenkingsrecht

nvloed erfenis op huurtoeslag
Al  A -er on ang ik al een aan al aren 
huur u idie en he  ik k i chelding an 
A al o enhe  ng en a er cha ela -
ing. an een oude, alleen aande oo  ui  
ui land kan ik na i n dood een er eni  

an .  o  .  euro er ach en. 
ee  o n nala en cha  in loed o  i n 

huur u idie en k i chelding
e er eni  hee  geen in loed o  u  

inko en ui  A  die e alend i n 
oor de hoog e an de huur oe lag en oor 

k i chelding an a er cha ela ing). 
ch er al  u e  u  o aal er ogen 

aargeld e.d.) o en een e aalde gren  
ko , kri g  u geen huur oe lag eer en 
ook g n k i chelding.

Voor de huurtoeslag hangt de maximale 
grens van uw vermogen af van uw inko-
men (bruto). Bent u 5 jaar of ouder en 

is uw inkomen maximaal 14.302 (komt 
overeen met alleen de AOW voor een 
alleenstaande) dan mag uw vermogen niet 
hoger zijn dan in totaal 42.2 8.
Bent u 5 jaar of ouder en uw inkomen is 
minimaal 14.302 en maximaal 1 .8 5 
dan mag uw vermogen niet hoger zijn dan 
35.131. Heeft u echter een jaarinkomen 

van 1 .8 5 of meer dan mag uw vermo-
gen niet hoger zijn dan 21.13  om nog 
voor huurtoeslag in aanmerking te komen.

Neef en nicht 
in de clinch over erfenis

en nee  an i  regel  de nala en cha  
an i n o erleden an e. k ou een er e-

ni  an  euro kri gen. e nee  hee  
ech er  rocen  er ela ing ingehouden 
en naar i n e en nie  o ergedragen aan 
de ela ingdien . e ela ingdien  
eg  da  ik he  e  he  oe  ui oeken o  

een ad ocaa  oe  in chakelen. a  oe  
ik doen

Dat is dus weer een bekend probleem. Een 
familielid dat als executeur van een nala-
tenschap is aangesteld probeert de boel te 
belazeren. Als het niet om grote bedragen 
gaat  zoals bij u  dan is het kostbaar een 
advocaat in te schakelen. 

U zult hem samen met andere erfgenamen 
het vuur aan de schenen moeten leggen, 
waarbij u best mag dreigen een advocaat 
te zullen inschakelen of aangifte van op-
lichting te doen. Bij een erfenis van 5000 
euro van een tante bent u of degene die 
afwikkelt circa 00 euro aan erfbelasting 
kwijt. Als de Belastingdienst bij u verhaal 
komt halen, verwijs dan ook naar uw neef 
die de belastinginhouding zou overma-
ken. Het is wel handig als u daarvan een 
schriftelijk bewijs hebt dat hij dat zou 
doen. Want berhaupt moet hij verslag 
uitbrengen van alle baten en lasten van de 
nalatenschap. Daarmee kunt u hem ook 
om de oren slaan.

amilierecht

itbetaling pensioen 
van e  blijft uit

a i n cheiding in , na  aar 
hu eli k, hee  i n e - an een docu en  
ge ekend, aarin hi  i n en ioen ond  

ach ig  o  he  rech reek  e alen 
an een edrag er aar. a  i  i  de 

rech er e li . k he  he  en ioen ond  
ge raagd anneer i n e  e  en ioen 
gaa  en o  he  edrag nog re el i  en o  he  
ge nde eerd i . e  er chuil  ich ach er 
i n i grech , he  ogenoe de oon
oon-arre , en gaa  er aan oor i  da  de 

rech er de e ui raak hee  gedaan. 

e  en ioen ond  er i  naar i n e . 
aar ind  i n cheiding he  ik geen 

con ac  eer e  he . erker nog  ik 
ee  nie  een  aar hi  oon  ee  he  
en ioen ond  he  rech  ui raken an de 

rech er e negeren

U snijdt een lastig onderwerp aan. De 
rechterlijke uitspraak geldt natuurlijk 
altijd. De uitspraak had echter indertijd 
wel doorgegeven moeten worden door uw 
ex aan zijn pensioenfonds. Kennelijk is 
dat NIET gebeurd. Er zit natuurlijk niks 
anders op dan het pensioenfonds hierop 
nogmaals en nadrukkelijk te wijzen. En 
als dat niet helpt een advocaat, gespeciali-
seerd in scheidingsrecht, in te schakelen.
U kunt echter eerst nog proberen het 
pensioenfonds tot nadere actie te bewegen. 
Handel dit schriftelijk af, want dan heeft u 
ook eventuele bewijzen hoe het pensioen-
fonds erover denkt. Daarna heeft het pas 
zin te beoordelen of een juridische pro-
cedure zin heeft. Onduidelijk is ook of u 
een zelfstandig recht hebt gekregen bij het 
pensioenfonds voor uitbetaling (meestal 
tegenwoordig het geval) of dat het toch via 
uw ex moet lopen (dat was nogal gangbaar 
in het verleden) bij pensioenverevening na 
scheiding.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rec ten zoals er rec t  belastingen en andere inanci le zaken  w vragen worden 
anoniem in deze uitgave be andeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
ansroodenburg kpnmail nl o  naar ostbus 2  25 2  Den aag  raag met vermelding van rubriek ‘ ec ten en lic ten’
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Vroeger 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.

Zestig jaar geleden was mijn moeder 
onderwijzeres. Dat kon nog net. In 
die tijd konden vrouwen behalve in 
het onderwijs beroepsmatig ook in de 
gezondheidszorg of in het bedrijf van 
hun echtgenoot terecht. Maar daar 
hield het wel zo’n beetje mee op. 
Oké. Er waren toen ook al vrouwe-
lijke soldaten. Milva’s en Marva’s 
werden ze genoemd. Maar die wer-
den ondergebracht in aparte kampen 
zonder mannen. Ik herinner me nog 
het Milva-kamp in de Haagse duinen 
nabij de Savornin Lohmanlaan. Zes-
tig jaar geleden  etsen mijn vriendjes 
en ik daar altijd met een grote boog 
omheen omdat we dat soort vrouwen 
toen toch een beetje eng vonden. 
Ik wil maar zeggen: het was eerder 
uitzondering dan regel dat vrouwen 
zestig jaar geleden een betaald be-
roep uitoefenden. Bij moeders lag dat 
zelfs nog wat gevoeliger. Moeders 
hoorden thuis het huishouden te 
doen en de kinderen over hun bol-
letje te strijken als ze thuiskwamen 
uit school. En te zorgen dat er eten 
klaarstond als vader tegen zessen 
thuiskwam van zijn werk. En dan 
zwijg ik nog maar over het doen van 
de handwas, het opmaken van de 

bedden, het schrobben van de stoep, 
het schuieren van het textiel en al 
die andere zaken die tegenwoordig 
nauwelijks meer worden gedaan. 
Mijn moeder was dus een ‘wer-
kende moeder’. Zo werd dat speciaal 
genoemd. Ik was trots op mijn wer-
kende moeder, omdat het toen iets 
bijzonders was. Na schooltijd haasten 
mijn vriendjes zich altijd eerst naar 
huis om zich te melden alvorens ze 
op straat gingen schooieren. Ik zei 
dan altijd, stoer schouderophalend, 
dat er bij ons nooit iemand thuis was 
en begon direct al te schooieren.

Huishouding
Een werkende moeder. Als je 
tegenwoordig alle werkende moeders 
zo zou moeten noemen kan je wel 
aan de gang blijven. Daarentegen 
zou het nu zo gek nog niet zijn om 
alle  moeders die geen betaalde baan 

hebben een ‘niet werkende 
moeder te noemen’. 
Want ‘werk’ heeft 
kennelijk nog steeds 
niets te maken met 
het doen van de 
huishouding. 
Dat vond mijn 
vader indertijd ook 
al. Hij vond het prima 
dat mijn moeder voor 
de klas stond. Dat moest ze 
helemaal zelf weten. Als dat maar 
niet inhield dat h j de stofzuiger ter 
hand zou moeten nemen. Of dat h j 
de boodschappen zou moeten doen. 
Emancipatie van de vrouw  Prima! 
Maar mijn vader stak geen vinger 
uit en eiste nog steeds zijn eten en 
zijn pantoffels op als hij thuiskwam 
van zijn werk. Ik hoef hopelijk niet 
verder in te gaan op de spanning bij 
ons thuis die, als het over dergelijke 
zaken ging, tot vrijwel ondraaglijke 
hoogten konden oplopen. Niet dat er 
geschreeuwd, geslagen of mishan-
deld werd. Integendeel. Maar mijn 
moeder was een ware meesteres in 
onderhuidse toespelingen, zonneklare 
mimiek en betekenisvolle motoriek. 
En nou druk ik me nog zachtjes uit. 

En dat ging natuurlijk niet 
in de kouwe kleren zit-

ten van het gevoe-
lige knaapje, dat 
ik mij nu meen te 
herinneren als mijn 
indertijdse zelf. 
En hoewel ik als 

zoon in die periode 
natuurlijk altijd op 

de hand van mijn vader 
was al was het alleen maar 

omdat ik het idee niet kon verdra-
gen later z lf een stofzuigende en 
ramenlappende huisman te moeten 
worden- liet ik mijn vader nooit mer-
ken, dat ik aan zijn zijde stond. 

Te verduren gehad
Hoe dan ook. De ontwikkeling van 
vrouw tot mens (en van man tot 
mens!) ging door. Niet alleen bij 
ons thuis maar uiteindelijk in het 
merendeel der gezinnen. Steeds meer 
vrouwen gingen werken. Steeds 
meer moeders zochten inventief naar 
mogelijkheden om werk en huishou-
ding te combineren. Hetgeen vrijwel 
automatisch inhield, dat steeds meer 
mannen en vaders de was moesten 
doen of zich voor het fornuis dap-

per bezig moesten houden met het 
bereiden van de maaltijd. Naar mijn 
weten is er tot op heden nog geen 
geval bekend dat een vrouw na het 
werk bij thuiskomst haar pantoffel-
tjes naast haar luie stoel klaar vindt 
staan. Maar let op mijn woorden. Dat 
zal niet lang meer duren.
Tijdens mijn eigen ontwikkeling van 
man naar mens heb ik het natuurlijk 
ook te verduren gehad. Zowel van 
mijn moeder als van mijn eerste 
echtgenote als van mevrouw Pas-
geld. Tevergeefs heb ik me trachtten 
te verschuilen achter de ‘huisvuil-
grens die voor mannen nou eenmaal 
anders lag dan voor vrouwen’, 
(waardoor ik meende slechts zeer 
sporadisch te hoeven stofzuigen). 
Vruchteloos heb ik me beroepen op 
‘jurkangst’, (waarmee ik het doen 
van de was en het hanteren van 
stofdoeken en boodschappenlijstjes 
trachtte te omzeilen).
Slechts in één zaak ben en blijf ik 
onverzettelijk: Ik kan niet koken. 
Maar d t kan mevrouw Pasgeld écht 
veel beter dan ik. 
Ook moeten inleveren tijdens de 
emancipatie  Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

erkende moeders, jurkangst, 
huismannen en de huisvuilgrens 

Afgezien van biologische beperkingen kunnen mannen en vrouwen nu alles even goed. Sporten, stofzuigen, besturen, rechtspreken, trams en 
vrachtwagens besturen, luiers verschonen. Dat was vroeger wel anders. en vrouwelijke politie-agent  e kwam niet eens op het idee.

Ragús neemt je een avond lang mee in de levende traditie, naar het hart van Ierland – en ver daarbuiten.  
De wervelende show van wereldklasse toont alles wat de Ierse cultuur zo bijzonder maakt: opzwepende jigs and 

reels, vrolijke liedjes, melancholieke ballads en natuurlijk de dansers, die het ene moment de planken uit 
de vloer dansen, het andere bijna over het podium lijken te zweven. De kern van het repertoire is en 

blijft Iers, maar Ragús zet daarnaast de deur open voor muziek uit alle windstreken. Ragús is uniek 
in het genre. Alles is authentiek. Bij Ragús ziet men uitsluitend de oorspronkelijke dansen, 
virtuoos en overdonderend. Bij Ragús geen tape die meeloopt, maar live muziek door een 

hechte band, met zang van een Ierse top vocaliste.

In 2012 komt Ragús voor de zevende keer op rij naar Nederland en België. 
De show is volledig geactualiseerd, de choreografie nog meer gedurfd, 

kostuums en lichtshow vormen een visueel spektakel van de eerste 
orde. De afgelopen jaren heeft Ragús zijn sporen verdiend in 
theaters over de hele wereld. Ooit braken ze door in het fa-

meuze Olympia Theatre in Dublin, waar ze twee maan-
den achtereen voor uitverkochte zalen stonden. Ze 

toerden door Noord-Amerika, Europa, Japan en 
Australië en China. Ragús garandeert een 

avond vol energie en emotie, met een 
publiek dat van begin tot eind op 

het puntje van zijn stoel zit.

Ragús The Show | Lucent Danstheater

Aanbieding
Lezers van de Oud Hagenaar 
betalen € 20,00 voor een eer-
ste rang kaartje i.p.v. € 25,50. 

Wilt u gebruik maken van 
deze aanbieding dan kunt u 
reserveren door te bellen naar 
de kassa 070 88 00 33 onder 
vermelding van actiecode:

‘Oud Hagenaar’ 

e de d

zondag 
30 september 2012,

14.30 u.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

7 8 4
2 8 6 9

3 2 7
7 3 2 1 6

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

9 8 7 1
4 6 9

Sudoku D                                

t r w pl ssing in per e ail

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

het grijze vakje een ‘1’; in B ook 
een ‘1’ in C een ‘ ’ en in D een ‘3’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 1-1- -3.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 18 van 
4 september presenteerden we 
vier Sudoku’s, waarvoor u tot en 
met verkiezingsdag woensdag 12 
september de tijd kreeg. Er waren 
‘maar’ circa 150 goede oplossers dit 

keer. De complete reeks die werd 
gezocht luidde: 8-3-4- . We trok-
ken vijf prijswinnaars. Zij krijgen 
allen het mooie boek thuisgestuurd 
van Casper Postmaa ‘Eerst Napels 
zien ’. 

  Elzo Hilgenga, te Zoetermeer
  Ton en vonne van Elk, 

 te Rijswijk
  W.P.J. Bal, te Rijswijk
  Mw. J.C. Vlak, te Delft

  Ludo Deckers, te Den Haag

nzenden
Ook voor de puzzel van deze week 
worden weer vijf exemplaren van 
Eerst Napels zien  verloot on-

der 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:

oensdag  se tember

Stuur per e-mail naar:
u el deoud-hagenaar.nl 

Zet in de onderwerpregel:
lo ing udoku nr. 

Heeft u geen e-mail  Vraag iemand 
om het voor u te doen!

Bij De Oud-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. e 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. Met 

erst, asen en als er andere speciale puzzels zijn in de toekomst, zal het nog wel mogelijk zijn een briefkaart te sturen.

3 9
2 7 4 3

7 8
1 6

3
9 7 8 6 4 1

9 5 6 7 3
4 5

8 6

6 8 5 2
1

7 2
2

7 9 8 6
4 6 5

3 7 8 5
5 9

9 3 2

3 8 9 7
5 7 1

4
6 4

1 7 6
8 5 7 6 1 2

2 5
1 6 9 3

7 2

 
 

 
 
 
    
 

  055  5059500   ·   WWW.BTRREIZEN.NL 

Speciale Lezersactie:  5-daags ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ vakantie 
Lezers van De Oud Hagenaar ontvangen  

10% korting 10% korting op de normale zomer- en nu ook winterseizoen prijzen 

BTR REIZEN 
0  0    

kortingkorting  

eni  els 

Senior Hotel  i  een initi tie   n  ei en  e e ele teert e elli e 
en t ri e otel  o  e ooi te le e  en tre en in e erl n  en  

it l n  n lle Senior Hotel  nt  lti  eerli  enieten n een 
‘Alles Inclusief’ ntie  oe  en l t  le er err en      

Inclusief: 
  verblijf van maandag t/m vrijdag  
  4 x logies in tweepersoonskamer  
  4 x een uitgebreid ontbijtbuffet 
  4 x een lunch of lunchpakket   
  4 x een 3-gangen diner  
  GRATISGRATIS: 4 avonden van  

    18.00 - 23.00 uur  drankjes:    
    koffie, thee, vruchtensappen,  
    fris, jenever, huiswijn en tapbier 

 

Exclusief: 
  toeslag 1-persoonskamer  0,00  
  reserveringskosten  1 ,00 

 

Prijzen zijn per pers. / winterseizoen.  
Geef bij het reserveren de volgende 
speciale boekingscode op:  BTR035 

 

 

 Senior Hotel ennen oe e*** 
n eet  el e 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 224,   € 202,  
 ook s e ale er st eek o  e el e ook s e ale er st eek o  e el e ook s e ale er st eek o  e el e   

van 22 t/m 26 okt. met heel veel extra’svan 22 t/m 26 okt. met heel veel extra’svan 22 t/m 26 okt. met heel veel extra’s   . . .. . .. . .   

De Oud Hagenaar 

Speciale Actie 

wegens succes verlengd 

Senior Hotel  e ee *** 
S in o  e l  i i r  
5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 239,  € 215,  

Senior Hotel ‘t Holt ** 
ie en ei   ente 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 224,  € 202,  
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VARIFOCALE GLAZEN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN!

  Vanaf welke leeftijd is een varifocale bril 

iets voor mij?

De ervaring leert dat van dichtbij kunnen zien, 

steeds lastiger wordt voor mensen tussen 40 en 

70 jaar. Een herkenbare klacht is dat een tekst 

steeds verder weg gehouden moet worden om 

goed te kunnen lezen. Een varifocale bril kan 

hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen wij u 

voor een uitgebreid Specsavers-oogonderzoek 

door een van onze MBO- of HBO-gediplomeerde 

opticiens. Zij kunnen u adviseren over de 

beste oplossing voor uw ogen.

  Welke bijwerkingen kan ik krijgen? 

Wie overstapt op varifocale glazen zal 

daar even aan moeten wennen. De ogen 

kunnen daardoor vermoeid aanvoelen. 

Ook bij traplopen is het soms even wennen. 

De klachten vallen gelukkig vaak erg mee en 

duurt het wennen slechts enkele dagen. 

Veel mensen wachten onnodig lang met het overstappen op een varifocale bril. 

Bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor mogelijke klachten of ze denken dat ze het nog 

wel zonder kunnen stellen. De gediplomeerde opticiens van Specsavers vertellen u er 

alles over. 

Van dichtbij goed kunnen zien, is 

voor veel brildragers niet altijd 

vanzelfsprekend. Een varifocale 

bril is dan de oplossing, deze 

glazen bieden scherp zicht voor 

veraf én dichtbij. Over varifocale 

glazen bestaan echter nog een 

aantal misverstanden, veel 

mensen denken dat deze glazen 

duur zijn. Het tegendeel is waar, 

bij Specsavers zijn varifocale 

glazen betaalbaar voor iedereen.

Dankzij de vakkundig geslepen glazen, 

voelt kijken met een varifocale bril veel 

natuurlijker. Standaard varifocale glazen 

zijn er vanaf €79 per paar bij aankoop 

van een montuur. Bij aankoop van een 

montuur vanaf €99 is dit type  glazen 

zelfs gratis. Zelfs voor een prisma of 

 cilinder en ook sterkte worden er geen 

extra kosten gerekend. Bij  Specsavers 

zijn hoge kwaliteit varifocale glazen 

 bereikbaar voor iedereen. Dit komt 

omdat meer dan 1.500 Specsavers- 

winkels over de hele wereld gezamenlijk 

 rechtstreeks inkopen bij de fabrikanten, 

zonder tussenkomst van groothandel. 

Een korting die wij doorberekenen aan 

onze klanten. Op deze manier garandeert 

Specsavers lage prijzen, maar profi teren 

klanten toch van de hoogste kwaliteit 

monturen en glazen.

August Tjon Kwan Paw 

(Opticien) 

Specsavers Den Haag Spuistraat

GRATIS
PRODUCT  
NAAR 
KEUZE!
BIJ AANKOOP VAN 
ELK MONTUUR V.A.  €99

Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of 

lagere prijsklasse met dezelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren 

wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. 

Dit aanbod geldt voor één persoon en niet in combinatie met andere 

aanbiedingen. Geldig van 3 september tot en met 30 september 2012. 

© 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

Geldig van 3 september tot en met 30 september 2012.

UW SPECSAVERS-WINKELS!

Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250

Winkels Kringloop Holland

Binckhorstlaan 322 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Kerketuinenweg 21 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Westduinweg 196 Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Herenstraat 47 Wateringen

Platinastraat 103-105 Zoetermeer

HÉÉL VEEL

HOUT!


