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De Gantel is het oudste Haagse binnenwater     
Doorbraak Noordzee bij Monster in 500 vóór Chr. maakte Westland zo vruchtbaar

Sinds een paar jaar 
woon ik in de Vinex-
wijk Wateringse veld, 
door Den Haag gean-
nexeerd gebied, waar 
de glastuinbouw tus-
sen 1994 en nu plaats 
heeft gemaakt voor 
zo’n 7.500 nieuwe wo-
ningen. Maar de eer-
ste bewoners zijn we 
hier bepaald niet. De 
Romeinse consul en 
historicus Tacitus (56 
- 117 na Chr.) schreef 
er al over. Bij de aan-
leg van de Vinexwijk 
gaf de bodem van alles 
vrij over het leven hier 
2000 jaar geleden.

Pas toen ik eenmaal in Wateringse Veld was 
neergestreken, begon ik me een beetje te 
verdiepen in de historie ervan. Opgewekt 
door het spitten in de achtertuin trouwens: 
in de bovenlaag veel baksteen en glas uit 
de tijd dat er nog prachtige druiven werden 
geteeld hier, maar tot een meter diep vooral 
ook veel schelpen, waaronder behoorlijk 
wat mosselen trouwens. En dat toch een 
knap eind van zee af. Kalkrijke schelpen, 
in een gemeleerde grond van vette klei, 
dooraderd met zand. Er begon me toen al 
wel iets te dagen over het succes van de 
Westlandse groente- en fruitteelt.
Door de ramen van mijn werkkamer op 
zolder kijk ik uit op wat ik aanvankelijk 
vooral beschouwde als een mooie sloot. ’s 

Zomers aan de overkant met waaiend riet 
bekraagd, en ongebruikelijk breed. Populair 
bij zwanen, die aan de voordeur komen 
bedelen; drie soorten ganzen, vissende rei-
gers, soms een aalscholver, de gebruikelijke 
variëteit aan eenden, veel meerkoetjes en 
soms een fuut. Compleet is het kijkplezier 
als die allemaal ook weer kleintjes krijgen, 
vanaf april. Spectaculair wordt het zelfs als 
de jonge zwanen vliegles krijgen van hun 
ouders. De sloot wordt dan over de straat-
lengte gebruikt, met klapwiekend kabaal.  
 
Stelsel van getijdekreken
Sinds ik weet dat ‘onze sloot’ niet zomaar 
een mooie sloot is, maar een overblijfsel is 

van de zeer oude kreek ‘de Gantel’ ben ik er 
door gefascineerd en zelfs een beetje trots 
op. Altijd goed, dan zorg je er beter voor!
Circa 500 jaar voor Christus brak de zee via 
de toen nog immens brede monding van de 
Maas het achterland binnen, bij Monster, 
iets verderop dan Naaldwijk, toen ook nog 
een kustplaats. Het water stroomde door 
tot voorbij Delft en er ontstond een wijd  
stelsel van getijdegeulen, met eb en vloed, 
wisselend laag en hoog water, dat vaak bui-
ten de oevers trad en een dikke laag zand en 
klei afzette op de oude veengrond.  

350 jaar Romeinen hier 
Als onze achtertuin kon praten zou die ver-
tellen over vreemde snoeshanen die er ooit 
rondhingen. In de Romeinse tijd van de re-
gio (van 50 voor Christus tot 300 na het be-
gin van onze jaartelling) was het gebied dat 
nu het Wateringse Veld is alweer goeddeels 
verland. Op de zand- en kleiruggen werden 
door Cananefaten (Bataafse immigranten) 
boerderijen gebouwd, ze hielden vee, ze 
verbouwden groenten en dreven wat handel 
met de Romeinen, die in Forum Hadriani 
(het huidige Voorburg) hun hoofdvestiging 
hadden. De Cananefaten gebruikten voor 
de handel o.m. zeezout dat ze wonnen uit 
de nog als getijdekreek actieve Gantel. Ze 
lieten het water verdampen en bewaarden 

het zout in gootjes van gedroogde klei. Zout 
was zeer kostbaar toen, ons woord ‘salaris’ 
is ervan afgeleid. Van die dure zoutgootjes 

vonden archeologen er bij de nieuwbouw in  
Wateringse Veld nog veel terug. 
Bij de aanleg van de wijk zijn vele stukjes 
van oude Gantel ‘gefatsoeneerd’, bij ons 
voor de deur gelukkig niet. Van de kreek, 
zoet water nu natuurlijk, is thans nog een 
stuk van 8,6 kilometer over, van de Mon-
stersevaart in ‘s Gravenzande tot rond de 
Keukenhoflaan in Wateringse Veld. Sinds 
de annexatie in ‘94 is de Gantel het oudste 
natuurlijke binnenwater van Den Haag. De 
Haagse Beek, van Kijkduin tot Hofvijver, 
stamt pas uit de elfde eeuw na Christus.

Frans Hoynck van Papendrecht 
hoynck@deoud-hagenaar.nl

-  Na 30 jaar verkeerslawaai en tegen gevels aankijken in de Haagse binnenstad, is dit op nog geen 20 meter voor je Vinexhuis weer eens iets anders. 
50-dubbelplus vind ik het wel!  Eens per jaar komen er mannen met amfibievoertuigen om de Lisdodde- en Leliewortels te ‘saneren’.  -
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Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

Off ers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.off erswoonidee.nl

Laatste kans:

t/m zaterdag 1 december 2012 bij 

alle Stressles fauteuils en opstellingen 

voetenbank 
halve prijs 

Kom langs.

Parkstraat 93 | 2514 JH  ’s-Gravenhage | 070 364 48 30

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

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

-  Het is nog te vroeg voor vlieglessen, maar 
in optocht zwemmen is ook leuk. - 
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Boekje dierentuin
Naar aanleiding van het artikel over 
de Haagse Dierentuin, wil ik melden, 
dat er een boekje is verschenen: 
Herinneringen aan De Haagse Die-
rentuin door ouis Kleyweg. itg. De 
Nieuwe Haagse. De auteur  is in de 
dierentuin opgegroeid.

oes alink
l. al nk@ho a l.co
----------------------------------------------

Razzia 1944
Op  november 944 was ik een 
meisje van bijna 0 jaar. Ik hield nog 
geen dagboek bij en schreef  geen 
brieven op die dag.  Maar bij het 
lezen van de vraag van het Gemeen-
tearchief  of er mannen zijn die over 
de razzia van , , 3 november 
944 hun verhaal willen doen, komen 

ook bij mij de herinneringen, de sfeer 
en de beelden van die dagen terug. 
Misschien ook omdat mijn moeder 
het verhaal zo vaak herhaalde, totdat 
ze 5 jaar geleden op bijna 00- ja-
rige leeftijd stierf. Bij haar crematie 
roemde ik haar EF, want dat had 
ze! Naar mijn idee moeten al eerder 
geruchten de ronde hebben gedaan dat 
de moffen weer iets van plan waren. 
Onwillekeurig had ik als klein meisje 
iets opgevangen over onderduiken en 
verstoppen. Het jne er van werd mij 
uiteraard niet verteld.
Mijn vader was op dat moment 46 
jaar en viel  mede door zijn functie 
bij het energiebedrijf - buiten de 
regeling dat hij zich moest melden om 
afgevoerd te worden naar Duitsland. 
Maar op de etage beneden ons woon-
den twee jongens, Bart en Henk de 
Vos die net boven de 8 jaar waren. 
En in de benedenwoning schuin onder 
ons woonde ‘oom’ Ko Faas en zijn 
gezin, iets jonger dan 40 jaar,  en 
goede vrienden van mijn ouders. Mijn 
ouders vertelden me dat als er een 
razzia kwam de drie mannen zich wel 
zouden verstoppen in de schuur van 
de benedenwoning recht onder ons. 
De NSB-ers die er gewoond hadden 
waren op Dolle Dinsdag (5 september 
944) overijld vertrokken naar Duits-

land en het huis stond onbewoond.
Die e november kwam er lucht-
alarm, niemand mocht de deur uit. 
Met mijn vader stond ik voor het 
raam te kijken naar de angstig stille 
Apeldoornselaan. Mijn moeder gaf 
de slaapkamer van mijn ouders een 
grote beurt , de matrassen stonden 
rechtop en de lakens en dekens lagen 

over de grote trapleer gehangen om 
te luchten. Een legerauto stopte bij 
de kerk. wee soldaten liepen vanaf 
de kerk recht op ons huis af. Bij alle 
drie de deuren op ons portiek werd 
aangebeld en het huis doorzocht. Ons 
huis was als laatste aan de beurt. Mijn 
moeder liet ze het huis zien, de keu-
ken, de woonkamers, mijn slaapka-
mertje, de rommelige slaapkamer van 
mijn ouders. En hier is nog een groot 
berghok ook  zei mijn moeder, en 
loodste ze de kant uit van het berghok 
dat in de slaapkamer uitkwam, en dat 
vol stond met de wringer, emmers, 
bezems en wasteilen. Ze hadden het 
hele huis gezien en de twee jonge 
soldaten vertrokken. Ik kan me niet 
herinneren of ze de volgende dagen, 
toen er weer razzia’s waren, nog terug 
gekomen zijn.
5 mei 945 kwam de bevrijding. 

oen pas hoorde ik dat de drie man-
nen helemaal niet in de tuinschuur 
beneden hadden gezeten, maar in een 
soort ‘luchtkoker met ramen’ op ons 
huis op nr. , waar je met een luik 
vanuit de slaapkamer van mijn ouders 
met een trap in kon klimmen. De drie 
volwassen mannen (met een emmer 
om in te kunnen plassen) hebben daar 

in de oorlogsjaren meerdere keren 
tijdens razzia’s in verborgen gezeten. 
En ook toen pas hoorde ik dat mijn 
zenuwachtige vader gezegd moet 
hebben toen de twee soldaten recht 
op ons huis af liepen: dat is verraden 
werk .  Maar dank zij mijn koelbloe-
dige moeder met lef zijn drie mannen 
gered. En nog vele jaren kwam er op 

 november een boeket bloemen met 
een kaartje: van de drie onderdui-
kers .

Ank de ong
o a-ank@ca e a.nl
----------------------------------------------

oopmaatje vierdaagse
Ik zoek contact met mijn loopmaatje 
Rina uit Den Haag, tijdens de vier-
daagse in Nijmegen op de eerste dag 
dit jaar, dinsdag  juli 0 . Ik weet 
alleen dat Rina op de Rijswijkseweg 
in Den Haag woont. Wij zaten samen 
in het hotel in Cuijk en ik ontmoette 
haar in het restaurant bij het onbijt. 
Ik vroeg aan haar loop je ook alleen 
de 4-daagse en ze zei ja. Ik vroeg zou 
je het leuk vinden om samen met mij 
(en 39.999 anderen) de 4-daagse te 
lopen. Zo gezegd, zo gedaan en dat 

ging helemaal goed en was gezellig. 
‘s Avonds bleek dat ik een slijmbeurs-
ontsteking in de knobbel bij m’n grote 
teen had en ik mocht niet meer verder 
lopen. Grote teleurstelling natuurlijk. 
Ik liep de 4-daagse voor de e keer 
mee en had heel, heel veel getraind. 
Maar ja het was niet anders. Nu zou 
ik zo graag willen weten of Rina wel 
de 4-daagse heeft uitgelopen. Ik heb 
haar de e dag nog gezien en met haar 
voeten ging het ook niet zo best. Haar 
man heeft ons nog de e dag samen 
ge lmd en foto’s gemaakt en ook van 
mijn fototoestel foto’s gemaakt en 
die wil ik haar ook graag toesturen. 
Misschien leest ze jullie geweldige 
krant De Oud-Hagenaar en anders 
misschien iemand in haar omgeving.

Beppy Bronkhorst
GSM: 06 5965
e y ronkhor @ho a l.co

----------------------------------------------

p de schouders
euk, dat artikel over de dierenpar-

ken (30 oktober). Het dierenpark 
Wassenaar heb ik in mijn kinderjaren 
dikwijls bezocht en ook later nog 
met onze eigen kinderen. Ik herin-

ner mij een tweetal merkwaardige 
speeltoestellen in de speeltuin van 
het park: een  persoons duikboot en 
een afgedankt militair voertuig, een 
tank. En ook dit: In een boek over de 
geschiedenis van mijn geboorteplaats 
Rijnsburg las ik dat een plaatselijke 
winkelier omstreeks 950 een recla-
meactie had bedacht. Door middel 
van bonnetjes kon je een reisje bij 
elkaar sparen, een dagje naar de die-
rentuin in Wassenaar. Het resulteerde 
in een colonne van wel 0 autobussen 
met ouders en kinderen die een gratis 
dagje naar het dierenpark hadden ver-
diend. oen de winkelier - de heer P. 
Goemaat - zelf in het park arriveerde 
werd hij door ouders op de schouders 
genomen en onder luid gejuich door 
het park gedragen.

Hendrik P. Brussee
henk. ru ee@g a l.co
----------------------------------------------

Meisjes Stakenburg
Ik ben al jaren op zoek naar twee 
vriendinnetjes van vroeger. Het gaat 
om Anneke en Greetje Stakenburg. 
Zij woonden vroeger op het volgende 
adres: Bij de Westermolens in Den 
Haag.

ater zijn zij verhuist naar de 
Reinkenstraat waar hun ouders een 
sigarenzaak zijn begonnen.
Ik woonde zelf in de Wateringse-
straat. Ik heb leuke herinnerring aan 
die twee meisjes. Ik kwam er vaak 
over de vloer, hun moeder speelde 
piano, en wat ik mij kan herinneren 
was het er altijd gezellig, zeker met 
verjaardag partijtjes. Ik heb er nog 
leuke foto’s van. Misschien is dit 
zo belangrijk voor mij dat ik hun 
wil vinden, omdat zij mij misschien 
onbewust door een moeilijke tijd 
hebben gesleept. Ik was 6 jaar toen 
mijn vader overleed en zij speelden 
toen een belangrijke rol in mijn jonge 
leven van toen. Wij zaten op dezelfde 
kleuterschool, de Zonnnehoek op de 
’s-Gravenzandelaan in Den Haag bij 
juffrouw Berkhout. Wie weet waar 
Anneke en Greetje zijn gebleven, ik 
zou het ontzettend leuk vinden om 
hen weer eens te ontmoeten.

Paula van Osch-Rehnsch
Zoetermeer
g. ano ch@ca e a.nl

Pagina 2 Dinsdag 27 november 2012 De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

R S N BR 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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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 
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De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Delfland, eidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
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in een oplage van minimaal 0.000 exemplaren, 
via circa 350 distributiepunten. oezending 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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Mijn krijtrails 
ch ja, wat deed je op straat in 1948  k was acht jaar en we hadden de Tweede Wereldoor-

log achter de rug. Het was nog steeds gezellig op de uiderparklaan. De maand december 
was aangebroken en de kerstbomen kwamen voorzichtig de huiskamers binnen. Niet al te 
veel.

Mijn vriendjes Henk emmens, 
Aad Peeman, oop Veldhoen en ik 
verveelden ons een beetje. We hadden 
alleen een paar pijpjes stoepkrijt. Dat 
was alles.
Henk had zin in een treinrails. Wij ook 
wel. We begonnen te krijten voor de 
deur van Drogisterij van ieshout. De 
hoek om Hilversumsestraat in. Op de 
volgende hoek was een winkeltje waar 
je duimdrop kon kopen en ouwelvel-
len, rose en witte. ekker zoet. Voor 
tien cent had ik te eten. We vervolg-
den onze rails door de arensestraat. 
Een leuke straat met kleine woningen. 
Eigenlijk was het een plein. Na drie-
honderd meter gingen we weer een 
hoek om terwijl het pijpje krijt steeds 
kleiner werd. Het was de Bussumse-
straat. Het werd een lange rails zonder 
opsmuk. Op de hoek moesten we even 
afremmen met krijten omdat daar de 
winkel van H S was gevestigd. Altijd 
druk bij de bakker met in en uitlo-

pende mensen. Maar goed, langzaam 
gingen we verder de Zuiderparklaan 
op.

en heel eind
Het was nog een heel eind naar het 
startpunt. Ik heb het laatst nog weer 
eens gelopen en kwam tot de conclu-
sie dat de krijtrail wel driehonderd 
meter moet zijn geweest. Dat was in 
die jaren een heel eind! egenwoordig 
zijn we een afstand van een paar hon-
derd meter weer zo voorbij gesjeesd.
Het was een mooie tijd. oen werd je 
nog aangehouden door een politie-
agent te paard omdat je op straat wel 
eens een balletje trapte. Wij vermaak-
ten ons prima met een krijtrails. Heen 
en weer, heen en weer, zou Drs.P. 
hebben gezongen.
Met niets vulden we onze tijd in. De 
school was uit en de kinderen stroom-
den de straten in. Geen afhaalmoeders 
of vaders bij de school in de Naar-

derstraat . Welnee, ieder ging zijns of 
haars weegs naar het kopje thee dat je 
van je moeder kreeg.
Niks geen werkende moeders. Nou 
ja, ze werkten zich te pletter achter 
de wastobbe en de strijkplank en ze 
vergaten ook niet de portieken te 
schrobben.

ls conducteurs
Onze krijtrails bleef bij droog weer 
dagen liggen op de harde stoep. Rood 
en blauw waren de strepen. We deden 
net of we de conducteurs waren en 
liepen in volle vaart het traject af.
Mensen , heeft u ook wel eens een 
spoorrails getekend  Vast wel!
Henk, Aad, oop en Peet van de 
Zuiderparklaan. Kleine boefjes uit het 
verleden, waren we.

Peter Willemse
l o@ca e a.nl
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Meneer Bennik

De Granny’s on our is onderdeel van 
de populaire brei-actie van kinderrech-
tenorganisatie Save the Children die 
afgelopen oktober startte. Honderden 
basisscholen in Nederland breien al 
mee, net als zorginstellingen, breiwin-
kels en duizenden particulieren. 
Om deze actie kracht bij te zetten 
kregen ook scholieren van basisschool 
Statenkwartier Den Haag vandaag naast 
les over kinderrechten en de situatie 
waarin kinderen elders op de wereld 
leven, ook les van rondtoerende oma’s 
in het breien van mutsjes. Het vervoer 
van de oma’s is gesponsord door Honda 
Nederland.

raamcadeau
De gebreide mutsjes worden door Save 
the Children uitgedeeld aan ouders van 
pasgeboren kinderen in Centraal-Azië. 
Deze ouders ontvangen het mutsje als 
kraamcadeau op het moment dat ze hun 
kindje of cieel registreren. Want je zult 
maar geboren worden in een arm land 
als ajikistan of Kirgizië. Veel kinderen 
hebben er geen toekomst, simpelweg 
omdat ze of cieel niet bestaan. Ouders 
doen geen aangifte van de geboorte 
van hun baby, waardoor deze kinderen 
geen toegang hebben tot medische zorg, 
onderwijs en bescherming. Voor baby’s 
is toegang tot medische zorg juist essen-

tieel om de eerste jaren te overleven.
Save the Children zorgt ervoor dat 
ouders hun pasgeborene wel registreren. 
Het mutsje is een prachtig kraamca-
deau. En heel nuttig: want het wordt 
in Centraal-Azië ’s winters ijskoud. 
Veel lichaamswarmte gaat verloren via 

het hoofdje, dus een mutsje beschermt 
pasgeboren baby’s tegen onderkoeling, 
luchtweginfecties en longontsteking.
Kijk voor meer informatie op 
http: savethechildren.nl breien.

Tijdens de internationale dag voor de Rechten van het ind, 
op dinsdag 20 november, leerden tientallen basisscholie-
ren mutsjes breien voor pasgeboren bab ’s in Centraal- zi . 

ma’s reisden vandaag af naar Den Haag, msterdam, eiden, 
mersfoort en Hoofddorp om breiles op basisscholen te geven. 

a s leren Haagse s holieren 
uts es breien  

eeg waren 
de glazen

eeg waren de glazen  
Berlijn en arijs in de roerige 
jaren van het nterbellum
ohnn  ili Marlene  Mar-

lene Dietrich  p zondag 
9 december 15.00 uur en 
zaterdag 15 december 20.00 
uur in de Haagse unstkring.

Voorstelling met liederen, voordracht 
en lmbeelden, ge nspireerd op de ja-
ren dertig van Bertolt Brecht, Paul van 
Ostayen, ac ues Pr vert en muziek 
van Kurt Weill en liederen van Marlene 
Dietrich.

Met atiana Radier, voordracht; iziana 
Chessa, zang en Roeland Drost, accor-
deon en piano. oegang leden Haagse 
Kunstkring vrij, overigen  ,50.  
Reserveren: Haagse Kunst kring, 
Denneweg 64, Den Haag,
 tel. (0 0) 364 5 85, 
info haagsekunstkring.nl 
www.haagsekunstkring.nl

In een volle zaal genoten de mantel-
zorgers van een vrolijk programma vol 
muziek en dans. Daarnaast waren er 
verschillende organisaties aanwezig 
die de gasten van informatie voorzagen 
van allerlei ontspanningsmogelijkheden 
en- activiteiten dichtbij huis. Wethou-
der os Bolte opende de middag, samen 
met maatschappelijke stagaires van het 
Stanislas college. Deze jongeren lazen 
het publiek voor met een zelf geschre-
ven gedicht en verhaal, gerelateerd aan 
mantelzorg. Zij raakten bekend met 
de term ‘mantelzorg’, naar aanleiding 
van een gastles die door Stichting 
Rondom Mantelzorg op hun school 
was gegeven.

Workshops
In zijn toespraak sprak wethouder 

Bolte zijn waardering uit voor alle 
Rijswijkse mantelzorgers die met zo-
veel toewijding hun naaste verzorgen. 
Na deze mooie introductie startten 
de activiteiten voor de mantelzor-
gers. Ge nspireerd en begeleid door 
ens Meijers en ac ueline van der 

Zwan (Residentie-orkest, Debeat en 
Flutango) en orena de Miranda Serra 

 ori Boelhouwers (dansschool Alma 
de ango) volgden de mantelzorgers 
met veel plezier workshops djembe 
en tango. Daarnaast waren er diverse 
informatiestands met informatie over 
koormuziek, bloemenworkshops, ai 
Chi, sport, schilderkunst, sieraden, 
fotogra e, archeologie en overige cul-
tuurmogelijkheden in en rond Rijswijk. 
Na de pauze volgden de optredens 
vanuit verschillende culturen.

Het optreden van de djembe mantel-
zorg  stanislasgroep bracht ons in 
Afrika. Het enthousiasme voor het 
gezamenlijke muziekstuk was af te 
zien aan de gezichten. De deelnemers 
roffelden allen ook nog een solo op hun 
trommel. Met de ontroerende dwars-
fluit tangomuziek van ac ueline en 
bijbehorende dans door orena en ori 
waande het publiek zich in Argentinie.
De middag werd afgesloten met 
een Nederlands lied, gezongen door 
de maatschappelijke stagaires. De 
mantelzorgers spraken zich postitief 
uit: ‘Ik heb in tijden niet zo gelachen’, 
tot ‘de dwarsfluitsolo door ac ueline 
ontroerde me tot tranen toe’ en ‘ik heb 
heel veel informatie en ideeen over ont-
spanningsmogelijkheden om mee naar 
huis te nemen’.

Tijd voor ontspanning
Na deze dag voelen Rijswijkse 
mantelzorgers zich vast ge nspireerd 
om weer wat tijd vrij te maken voor 
ontspanning! Stichting Rondom Man-
telzorg geeft informatie en advies en 
emotionele begeleiding aan mantel-
zorgers. Binnen die ondersteuning valt 
ook de inzet van zorgvrijwilligers, die 
bij mantelzorgers thuiskomen en bij de 
cliënt blijven, zodat de mantelzorger 

tijd heeft om iets anders te doen.

erk lekken e ondhe d cen ru
e ru un e e age r. . . an
ooklaan n k d n dag
oen dag en donderdag . aandag

n kcen ru e ude aadhu
aan o ru . on ulen da an-

n nk el. en o rd na-
or e ec al eerd r ll ger erk

e e ar el. .

aterdag 10 november beleefden vele Rijswijkse mantelzorgers een warme, sfeervolle middag in 
wijkcentrum Stervoorde. Deze dag werd georganiseerd in het kader van de Dag van de Mantelzorg, 
die landelijk in het leven is geroepen om erkenning en waardering te geven aan mensen die voor 
een chronisch zieke of gehandicapte naaste zorgen.

nts annen antel org iddag in ter oorde  

- ptreden van de djembe  stanislasgroep met een A rikaans tintje. oto  askia Nelissen  
asias hoto Art  -

- ok op asisschool tatenkwartier werd breiles gegeven en voorlichting over kinderen in 
entraal Azi . oto  aco lamer  -
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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: 

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

NIE
UW

 PREMIUM

Dynamisch elegant

 

Stijlvol sportief

Energiek

AIXAM presenteert zijn 
nieuwe lijn: De Coupé. De 
precieze, scherpe lijnen zijn 
het kenmerk van een klassiek 
model. Het silhouet straalt 
dynamische elegantie uit. 
Elke afwerking is gemaakt 
om de sensatie te versterken.

N°1 ZONDER AUTORIJBEWIJS

 STUUR MIJ INFO OVER DE BROMMOBIELEN VAN AIXAM.

De heer / mevrouw:    

Adres:    

Postcode:    Woonplaats:  

Ja!

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar: AIXAM MEGA Nederland BV,  Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

0
0

2

WWW.AIXAM.NL

De TandProtheek

Dedemsvaartweg 402

2545 AN Den Haag

070 - 3599995

praktijk@detandprotheek.nl

Met Kerst en Oud en Nieuw geopend.
Behandeling op afspraak.

De Tandprotheek
Onze moderne praktijk is gelegen op de hoek van de De-
demsvaartweg en de Hengelolaan en is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer (ook is er gratis parkeergelegenheid).

Op dit moment bestaat ons team uit een tandprotheticus, 
een tandarts, een mondhygiënist en een assistente. 
Voor een specifi eke afspraak kunt u telefonisch contact met 
ons opnemen. In overleg kunt u altijd uw persoonlijk wensen 
kenbaar maken.

Openingstijden:
ma     : 10:00 - 17:00 uur
di - za:   9:00 - 17:00 uur

HOERA, WIJ ZIJN OFFICIEEL AIXAM DEALER 

VOOR DE HELE REGIO HAAGLANDEN‼ 

• Haal- en breng service
• Altijd minimaal 30 brommobielen op voorraad (zowel nieuw als gebruikt)
• Inruil auto of scooter is mogelijk
• Gratis rij instructieles (bij aanschaf van een brommobiel)
• Bij aanschaf van een Brommobiel 1 x p.j. gratis haal- en brengservice voor 
 uw onderhoudsbeurt
• Bij onderhoud & reparatie vervangend brommobiel

Edisonlaan 30 - 2665JC Bleiswijk - 010-521 92 18 - www.vollebregtbrommobiel.nl

Alles voor u en uw brommobiel. Waar persoonlijke kwaliteit en service voorop staat.
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Bladerend in mijn rapportenboekje 
van de agere School ( 93   939) 
bedacht ik hoe helder en duidelijk 
gestructureerd het onderwijs in die 
tijd was. De agere School telde  
klassen en dus zeven leerkrachten 
die geen voornaam hadden maar 
werden aangesproken met juf , 
meneer  of meester  en die een 

vanzelfsprekende autoriteit bezaten. 
ien (!) maandelijkse rapporten 

per jaar, ze hadden er toen de tijd 
voor. In de e klas werden als 
opstapje naar een eventuele verdere 
studie wiskunde en Frans aan het 
programma toegevoegd, iets wat mij 
in mijn eerste jaar op de Mulo goed 
van pas kwam. 

V r de politiek
Zo was het v r de politiek zich er 
mee ging bemoeien met alle gevol-
gen van dien ...         
In het rapportenboekje kwam ik 
ook het woord sl jd  weer tegen. 
Sl jd, spreek uit sleight , is 
volgens de de  nitie van Van Dale 
Een Zweedse methode die zich 

de alzijdige ontwikkeling van het 
kind ten doel stelt en deze tracht te 
bevorderen door het te laten werken 
met karton, klei en hout . Ofwel, 
gewoon handenarbeid  zoals wij 
het noemden. e beginnen in klas 5 
(leeftijd  0 jaar) was het als vast 
vak in het lesrooster opgenomen. 

it veiligheidsoverwegingen niet 
eerder want er werd met echt en 
scherp gereedschap gewerkt.
Op de zolder van de school was daar 
een speciaal lokaal voor ingericht 
met twee grote houten werkbanken 
met houten bankschroeven en de 
nodige kleinere werktafels. 

ottenbakker
Eens per jaar kwam daar ook een 
pottenbakker en mochten we aan de 
draaitafel een bloempotje draaien. 

egen een geringe vergoeding werd 
dat geglazuurd en gebakken.
 Maar de meeste tijd werd be-
steed aan houtbewerking waarbij 
veelal met triplex werd gewerkt. We 
leerden  guurzagen, boren, vijlen, 
schuren, verven en beitsen. Een van 
mijn eerste werkstukken was een vis 
van triplex, ongeveer 0 cm lang. 
Kop en vinnen werden met extra 
laagjes opgehoogd wat natuurlijk 
heel precies moest gebeuren. De 
meeste moeite had ik met het bolle 
oog dat uit een vierkant stuk hout 
zuiver rond en bol moest worden 
gevijld. Daarna schilderen, vis 
geel, kieuwen grijs, vinnen rood en 
het oog zwart. Als de meester het 
eindresultaat goedkeurde kreeg je 
een koperen schilderijenhaakje voor 
op de achterkant en kon je het thuis 
ophangen. Het stelde waarschijnlijk 
een tropische maanvis voor maar de 
enige platte vis die wij kenden was 
een schol en dus noemden we hem 
zo. Hij heeft jaren op mijn kamertje 
gehangen tot hij in de oorlog de weg 
van alle hout ging, het noodkachel-
tje of majo .

Cache-pot
Een ander meesterwerk was een 
cache-pot. Een wat  Een cache-pot! 
Een druk bewerkte vierkante sierbak 
waar je een bloempot in kon zet-
ten. Alleen al het overbrengen van 
het motief met behulp van blauw 
cal ueerpapier op triplex was een 
heksentoer. Een zeer bewerkelijk 
ding want tussen de ranken, blaadjes 

en bloemen zaten heel wat stukjes 
die er uit moesten. Dus iedere keer 
boren om het zaagje in te kunnen 
brengen en na het zagen de randjes 
schuren en vijlen met kleine slanke 
vijltjes waarvan de ronde een rat-
tenstaart heet. De bodem en de vier 
zijden moesten naadloos in elkaar 
passen. Het geheel werd in de beits 
gezet en dan uitgeborsteld. 

uberterugval
Ik haalde in klas 5 en 6 altijd een 
goed cijfer op mijn rapport, een 
zeven, maar in klas  viel ik terug. 
Ik vermoed dat ik een vroege puber 
was. och had ik zo de smaak 
van het knutselen te pakken dat ik 
voor mijn verjaardag een van mijn 
mooiste cadeaus kreeg, een karton-
nen plaat met daarop een complete 
set gereedschap, zaagbeugel met 
een bundeltje zaagjes, boor, vijltjes, 

zaagplankje met klem, hamertje en 
nijptang. En het triplex
In die tijd werd thee los verkocht. 
Het werd aangevoerd in triplex 
kisten van ongeveer 60 cm. in het 
vierkant. De hoeknaden waren 
versterkt met een geklonken metalen 
strip en in de bovenkant zat een 

rond metalen dekseltje om de thee er 
uit te halen. Ik kreeg er een die voor 
een gulden was losgepraat bij de 
kruidenier. Best een hoop geld voor 
die tijd maar je had er dan ook een 
behoorlijke voorraad triplex voor. 
Het inwendige van de kist was met 
bladlood bekleed. En daarom heette 
dat theelood, ook als het om de hals 
van een fl es zat.
Het theelood werd opgespaard voor 
de missie , die, dit even terzijde, 
ook toen al druk was met zwarte 
bijna blote zielige kindertjes met een 
snottebel en vliegen op hun gezicht.

Negerspaarbus
Bij ons in de klas stond een collecte-
busje in de vorm van een negerkopje 
met een grote rode uitgestoken tong 
met een opstaand randje. Als je daar 
een muntje oplegde verdween de 
tong even naar binnen, daar viel het 
muntje eraf en dan begon het kopje 
uitbundig dankbaar te knikken. Ik 

ontdekte al gauw dat hij met een 
knoop of een klein plat steentje net 
zo blij was. de gaande o o

een ar an an de neger aar-
u e en e een e eeg aar

ar e da de un n n ond
o . Maar nog even terug naar de 

sl jd. Die lessen waren aan mij wel 
besteed.  Ik deed een behoorlijke 
dosis handvaardigheid op en ben 
altijd met plezier blijven knutselen.

eo Meershoek (86)
l eer hoek@ ggo.nl

l d  aten we 
aar eggen handarbeid

Vroeger was alles beter. en verzuchting die menig 55-plus-
ser wel eens heeft geslaakt. Maar is dat zo  f kan het zijn 
dat de tijd de scherpe kantjes er vanaf heeft geslepen zoals 
het water van een brokje steen op den duur een gladde kie-
zel slijpt  Mogelijk, maar toch 

Medisana elektrische 
onderdeken HDP 

en eerli  o gewarmd bed voor et 
sla en gaan  
De e de en sc a elt automatisc  uit 
na  uur en is voor ien van een tem
eratuurregelaar met 4 standen  

De flexibele verwarmingsdraden 
orgen voor een geli e ittedistribu

tie  

Afmetingen: 150 x 80 cm, met turbo
verwarming 100 att en wasbaar

ormaal
49,90

   Nu 43,90

Uw lezersvoordeel 15%

50Plus Winkel

De OudDe Oud

Deze deken bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
 

Legpuzzels 

Heerlijk ontspannen puzzelen met een 
puzzel van Ravensburger met als groot-
ste een berglandschap van Ravensbur-
ger met maar liefst 3000 stukjes. 

Matterhorn van Ravensburger, 1500 
stukjes, afmeting 80*60cm. 
Van  € 19,95  voor €17,95

Berglandschap van Ravensburger, 3000 
stukjes, afmeting 121*80cm. 
Van  € 34,95 voor €29,95

50Plus Winkel

Deze Legpuzzels bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
 

De udDe ud
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Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

  

 

Alle concerten vinden plaats in de Dr Anton Philipszaal, Den Haag. 

KAARTEN BESTELLEN: 

T 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERST MET HET 
WEIHNACHTS-
ORATORIUM
Vr 21 december 20.15 uur
Zo 23 december 14.15 uur

Begin de kerstdagen met Bachs onovertroffen 
Weihnachtsoratorium. 

Bruno Weil dirigent
Miriam Allan sopraan
Maarten Engeltjes countertenor
Marcel Beekman tenor
Konstantin Wolff bas
Residentie Bachkoor

Bach Weihnachtsoratorium: deel 1 ‘Jauchzet, frohlocket’
Bach Weihnachtsoratorium: deel 2 ‘Und es waren Hirten’
Haydn Symfonie nr. 30 ‘Alleluja’
Bach Weihnachtsoratorium: deel 3 ‘Herrscher des 
Himmels’

STRAVINSKY 
EN DEBUSSY 
Vr 7 december 20.15 uur
Za 8 december 20.15 uur

De Franse maestro François-Xavier Roth 
debuteert voor het Residentie Orkest met 
een concert dat in het teken staat van de 
Ballets Russes, het vermaarde dansgezel-
schap uit het begin van de twintigste eeuw. 

François-Xavier Roth dirigent

Stravinsky Scherzo fantastique
Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Debussy Jeux
Stravinsky Petroesjka (1947)

1e rang € 38,- | 2e rang € 32,50 | 3e rang € 20,- | <27 jaar € 10,-

1e rang € 38,- | 2e rang € 32,50 | 3e rang € 20,- | <27 jaar € 10,-

45

Zichtenburglaan 82      2544 EB Den Haag      tel: 070 - 3295051 www.autohoutwijk.nl

A U T O B E D R I J F

HOUTWIJK bv

(waarde optie airco: 1500* 
incl. BTW waarde optie DCi motor: 
1000* incl. BTW)

(waarde optie airco: 1500* 
incl. BTW waarde optie DCi motor: 
1000* incl. BTW)

DE KOMENDE 2 MAANDEN  
BIJ PATHÉ BUITENHOF

www.pathe.nl/50plusbios

50PLUS voorstellingen zijn  
elke dinsdag en donderdag om  
13.30 uur te zien, uitgezonderd 
de schoolvakanties.

Inclusief kopje koffie en iets
lekkers.

11, 13, 18 en 20 december 2012
ARGO 3gt

Argo, een thriller van regisseur en Academy 
Award® winnaar Ben Affleck (The Town, 
Good Will Hunting) is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen.

8, 10, 15 en 17 januari 2013
ALLES IS FAMILIE 3th

In Alles is familie is iedereen binnen de familie De 
Roover op een punt in zijn leven beland waarin het 
maken van cruciale keuzes onvermijdelijk is.

8 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP
www.argofilm.nl

2 4 d  0 l  d Hagenaar 12  dec.indd   1 21-11-12   10:1

ruiming
 0  tot 0  korting

op de gehele collectie

mode in maat 38 t m 5  
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong 
Damesmode

aan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3  )

563 AW Den Haag  el: 0 0 363 0  03

Mode
die bij 
u 
past
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Eens lag er alleen maar wei- en 
hooiland. Een herder hoedde nog 
geduldig zijn kudde van 000 
schapen. Het was na de oorlog. De 
herder had de toepasselijke bijnaam 
an Schaap gekregen van de 

bevolking. In 93  werd boerderij 
penburg gebouwd niet ver van de 

plek waar eeuwenlang de machtige 
buitenplaats met die naam had 
gestaan. Via inschrijving kon je je 
aanmelden om de hoeve te pachten. 
Vader Willem Vaandrager ( 909-

986) werd op deze wijze de eerste 
boer van penburg en zijn zoon 
Willem ( 946) zou uiteindelijk de 
laatste worden. 
Willem en zijn oudere broer aap 
( 936) weten uitgebreid te verhalen 
over het leven op penburg, waar-
van de ingang lag aan de Rotterdam-
seweg 5. De boerderij was gebouwd 
als modelboerderij en was voorzien 
van vele luxe snufjes. Wat te denken 
van negen melkmachines om reeds 
voor de oorlog de honderd koeien 
te melken die op de 54 HA grond 
graasden. Vader Vaandrager pachtte 
de nieuwe hoeve van de familie 

Stokvis uit Rotterdam, voor wie het 
een soort van beleggingsobject was. 
Ook van de kant van het bedrijfsle-
ven was er volop aandacht voor de 
modelboerderij.

ist Brocades
Vooral Gist Brocades te Delft 
probeerde zijn kennis te vergro-
ten door regelmatig de melk van 
de koeien te analyseren om na te 
gaan wat het optimale voedsel was 
voor die beesten. penburg was 
een indrukwekkend bedrijf, dat 
van alle gemakken was voorzien. 
Zo was er centrale verwarming en 
warm en koud water. Dat was in 
die tijd erg byzonder. Dat vond je 
nog niet in gewone huizen en zeker 
niet op een boerderij! Wel liepen 
de kinderen (vanzelfsprekend) op 
klompen, maar dat was ook om 
praktische redenen. Hun vader was 
een vooruitstrevende man, die vol 
energie de hoeve bestierde. Een man 
met visie die naar de toekomst keek. 
Zijn kinderen stuurde hij dan ook 
naar het Christelijk yceum te Delft 
om door te leren, omdat hij met zijn 

vooruitziende blik, niet wist of er in 
de toekomst nog voldoende brood 
te verdienen viel in de landbouw.  
Zijn de meeste boeren op of rond 
hun boerderij te vinden, dat was bij 
Vaandrager anders. Hij zat in de 
Rijswijkse gemeenteraad en was 
ook voorzitter van de  landbouw-
organisatie. Hij hield toespraken 
in Krasnapolsky te Amsterdam 
waar hij met zijn degelijke en dure  
Chevrolet naar toe ging. Een man 
uit een boerengeslacht die door zijn 
grote interesse en door de model-
boerderij in een volstrekt andere 
wereld terecht was gekomen.

Rijksweg
In 936 kwamen de eerste donkere 
wolken boven Hoeve penburg. 
De Rijksweg werd aangelegd en 
doorkliefde het platteland tussen 
Delft en Den Haag. Vaandrager 
moest de snelweg oversteken om bij 
een deel van zijn land te komen om 
zijn koeien te melken. Dat was geen 
doen. In het begin stak hij nog ge-
woon de snelweg over, maar dat kon 
en mocht op laatst ook niet meer. e 
gevaarlijk.

In de dertiger jaren begon het vlie-
gen in te komen. Op een stuk land 
zou spoedig de eerste tekenen van 
de  luchthaven penburg verschij-
nen met een oppervlakte van ruim 
twee bij n kilometer. Een lucht-
haven met een houten start- en lan-
dingsbaan, maar ook een restaurant 
en een speeltuintje. Ideaal ingericht 
voor gegoede Nederlanders die een 
dagje uit gingen en een vliegtochtje 
boven het vaderland wilden maken. 
De directeur van het vliegveld, ene 
eegers woonde vlakbij in een villa. 

Het ging er allemaal kleinschalig en 
overzichtelijk aan toe, maar de groei 
van de luchthaven ging ten koste 
van de hoeve!

orlog
Het was duidelijk dat de oorlog 
eraan kwam. De avond v r de 
aanval stonden de vliegtuigen van 

penburg onder de bomen van de 
Rotterdamseweg verscholen. Als 
kind maakte dat een onvergetelijke 
indruk. Het was mooi weer en die 
bewuste ochtend om 5 uur werden 
ze gewekt door de meid: ,, aap, 
het is oorlog. De kelder in! . Vader 
Vaandrager was reserveluitenant 
en op de Hoeve penburg waren 
minstens honderd Nederlandse 
ge niformeerde soldaten gelegerd 
om weerstand te bieden bij een 
eventuele aanval. Over de slag om 

penburg is inmiddels een en ander 
bekend. Er is veel geschoten en de 
naburige boerderij van Van Geest 
zat vol Duitsers die op Hoeve pen-
burg schoten. Een heftig gevecht dat 
aan mevrouw  Van  Geest en haar 
kinderen het leven kostte. Duitse 
boeren zouden tijdens de oorlog de 
plaats innemen van de Vaandragers. 
Met hun vee en alles wat ze bezaten 
weken ze uit naar Mijnsheerenland 
om pas na de oorlog terug te keren. 
De gehuurde boten met koeien 
meerden aan bij de Hoornburg en 
vervolgens ging de kudde rich-
ting penburg. De wederopbouw 
kon beginnen. Volledigheidshalve 
moet eerlijk worden gezegd dat de 
Duitsers enkele flinke stallen hadden 
bijgebouwd, waar varkens gehou-
den werden. Ze hadden beslist niet 
stil gezeten en de boel uitmuntend 
beheerd.

Na de oorlog
Hoeve penburg floreerde spoedig 
na de oorlog als nooit tevoren. oen 
Vaandrager Sr 65 werd vond hij het 
genoeg. De jongste zoon Willem 
kwam in 9 4 aan het roer te staan. 
Bevlogen en enthousiast nam hij 
het stokje van zijn vader over. Het 
boeren ging hem goed af. Niet zo 
verwonderlijk wanneer je al spelen-
derwijs het stiel van je vader hebt 
geleerd. Probleem was het land. 
Wat moet een boer zonder land  
Het afkalven ging alsmaar door en 
de geruchten over het sluiten van 
de hoeve werden steeds dreigender. 
Steeds meer land werd opgekocht 
door de Stichting Beheer and-
bouw. Boeren als Gerrit den Haan, 
Olieman, Verboon en nog enkele 
anderen waren allemaal de dupe.  
Na de oorlog was de omvang van 

penburg gekrompen van 54 HA 
naar uiteindelijk 6 HA. Het was 
de bedoeling dat de boerderij plaats 
zou maken voor wat toen heette: 
de Binckhorstroute. Het doek viel 
uiteindelijk in 980 over de eens zo 
indrukwekkende boerderij. Op de 
plaats waar eerst de buitenplaats en 
later de hoeve penburg domi-
neerde, is n  het vliegveld, nu een 
knooppunt en een vinexwijk geko-
men. Het oude Rijswijkse weiland 
veranderde in een moderne Haagse 
woonwijk!
Momenteel wordt hard gewerkt aan 
een historisch boek over penburg 
en de geschiedenis van de buiten-
plaats vanaf de 6e eeuw. Meldt u 
voor inschrijvingen per e-mail bij 
de auteur van dit artikel.

F. .A.M. van der Helm
hel hu @ ggo.nl

Hoe een boerderij veranderde in een moderne woonwijk

aandrager  de laatste 
boer an enburg
Het is al weer twee generaties geleden. Velen zien de Hoeve penburg nog voor 
zich onder de rook van de Rijswijkse Hoornbrug. De loeiende koeien zijn vervan-
gen voor stressige mensen en de oude boerderij is een nieuwbouwwijk van Den 
Haag geworden. Wat rest is de naam

- Hoeve penburg  links de stal en rechts aan de voorkant het woonhuis -

- Willem Vaandrager 0 -  voor zijn hevrolet. -

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

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

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

elefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag
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Gehandicaptenparkeerkaart 
niet meer overal geldig

Bewoners en bezoekers van Den Haag die een gehandicapten-

parkeerkaart (GPK) hebben, kunnen vanaf 1 december 2012 niet meer 

gratis parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen. Met de GPK 

kunnen zij wel gratis blijven parkeren op de algemene gehandicapten-

parkeerplaatsen. Inwoners van Den Haag met een GPK voor 

bestuurders kunnen een Bewonersparkeervergunning Gehandicapten 

(BVG) aanvragen. Met deze nieuwe parkeervergunning kunnen zij 

parkeren in alle betaald parkeergebieden in Den Haag.

De wijziging in het parkeerbeleid is bedoeld om de fraude en diefstal-

gevoeligheid van de GPK terug te dringen. De Haagse gemeenteraad 

heeft hier op 6 juni 2012 mee ingestemd. Haagse gehandicapten met 

een gehandicaptenparkeerkaart die zelf een auto besturen hebben in 

september 2012 een brief gekregen met aanvraagformulier voor 

een BVG.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u, als gehandicapte bewoner 

en bezoeker van Den Haag?

Haagse gehandicapten die zelf een auto besturen

Haagse gehandicapten met een gehandicaptenparkeerkaart die zelf 

een auto besturen kunnen een Bewonersparkeervergunning 

Gehandicapten aanvragen. Deze vergunning kost 36 euro per jaar 

en eenmalig leges. Hiermee mag u in alle betaald parkeergebieden 

in Den Haag parkeren zonder extra te moeten betalen. De vergunning 

staat op naam en kenteken en heeft de vorm van een digitale pas. 

Deze pas ziet er precies hetzelfde uit als een gewone bewoners-

parkeervergunning. Wilt u op uw adres nog een bewoners-

vergunning (voor gehandicapten) aanvragen voor een andere auto? 

Dan kost de bewonersvergunning 420 euro per jaar.

Haagse gehandicapten die niet zelf een auto 
besturen en houders van de Stadsgewestelijke- of 
Haaglandenparkeerkaart

Bestuurt u niet zelf een auto en heeft u als passagier een gehandicapten-

parkeerkaart? Of heeft u een Stadsgewestelijke- of Haaglanden-

parkeerkaart? Dan kunt u geen Bewonersparkeervergunning 

Gehandicapten aanvragen. Per 1 december 2012 kunt u uw 

gehandicaptenparkeerkaart niet meer gebruiken om gratis te 

parkeren op betaalde parkeerplaatsen in Den Haag. Uw gehandicapten-

parkeerkaart is nog wel geldig op de algemene gehandicapten-

parkeerplaatsen. Woont u in Den Haag in een gebied waar betaald 

parkeren geldt? Dan komt u in aanmerking voor een reguliere 

bewonersvergunning voor uw woongebied.

Voor gehandicapten van buiten Den Haag

Vanaf 1 december 2012 is uw gehandicaptenparkeerkaart niet meer 

geldig op betaalde parkeerplaatsen in Den Haag. Wanneer u met 

een gehandicaptenparkeerkaart parkeert, moet u (net als alle andere 

automobilisten) voor het parkeren betalen. Dit kan met een geldig 

betalingsbewijs zoals een parkeerticket uit de betaalautomaat, met 

GSM-parkeren of met een aangemelde bezoekersvergunning. 

Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Haag is 

de gehandicaptenparkeerkaart nog steeds geldig.

Parkeren op gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaatsen

Heeft u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij uw werk 

of woning? En ligt uw parkeerplaats in een betaald parkeren-gebied? 

Dan is uw gehandicaptenparkeerkaart daar per 1 december 2012 

niet meer geldig. Met een Bewonersparkeervergunning 

Gehandicapten kunt u hier wel parkeren. Heeft u geen Bewoners-

parkeervergunning Gehandicapten? Dan moet uw auto voorzien 

zijn van een geldig betalingsbewijs zoals een parkeerticket uit de 

betaalautomaat of een bewoners- of bedrijfsvergunning. U kunt ook 

GSM-parkeren of u laten aanmelden door een houder van 

een bezoekerspas.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.denhaag.nl/parkeren of 

bel met 14070.



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 november 2012 pagina 

Bij gedrukte teksten denken we aan 
boeken, kranten en tijdschriften, 
maar ook aan reclameblaadjes en 
huis-aan-huis krantjes. Wanneer je 
besluit om iets op papier te gaan 
zetten, moet je je in eerste instantie 
afvragen voor wie doe ik dit, wat is 
mijn doelgroep en dit wordt nogal 
eens vergeten.
Wie leest zo’n huis-aan-huis krantje, 
wie leest die enorme hoeveelheid 
reclameblaadjes  Huisvrouwen 

 zo die nog bestaan -, ouderen, 
mensen in een verzorgingstehuis  
Hier zal ongetwijfeld  al of niet 
wetenschappelijk  onderzoek naar 
zijn gedaan. Vaak worden dit soort 
blaadjes ongelezen in de prullenbak 
gegooid, hoewel er zeker ook men-
sen zijn, die ze spellen. En wat dacht 
u van zo’n sticker op de brievenbus 
waarin duidelijk wordt gemaakt, dat 
u geen enkele prijs stelt op dit 
soort lectuur

ezen van papier
Het lezen van  geleende of 
gekochte  boeken gebeurt 
ook nog steeds, ondanks al die 
apparaatjes, die een vervanging 
hiervan zijn. Ik lees liever 
een echt boek. Ik wil het in 
m’n handen kunnen houden, 
terug kunnen bladeren of even 
stiekem kijken hoe het afl oopt. Dat 
zal met zo’n apparaatje ook wel 
kunnen, maar toch  Het beleid 
van overheden wat het lenen van 
boeken betreft is op dit moment 
verre van rooskleurig. Er zijn al 
heel wat wijkbibliotheken opgehe-
ven. ijdschriften zijn er  zoals u 
weet  in allerlei soorten en maten. 
Soms komt men niet verder dan een 
enkele uitgave, soms bestaan ze al 
vele jaren. En dan tot slot in dit rijtje 

de kranten. Hebben die hun langste 
tijd gehad  Ik hoop van niet. ’s Mor-
gens, al of niet in combinatie met 
een beker kof  e, je krantje lezen 
heeft wel iets. Even kijken wat er 
zoal gebeurt in onze stad, ons land, 
de wereld. D  krant in onze stad was 
decennia lang de Haagsche Courant, 
helaas opgegaan in het Algemeen 
Dagblad en verworden tot een ziel-
loze bijlage. Gelukkig kwam Coos 
Versteeg enkele jaren geleden op 
het idee om een weekblad te starten: 
Den Haag Centraal. Een gouden 
greep, die naar ik onlangs begrepen 

heb voorlopig nog niet ter ziele gaat.

Nostalgie als bindmiddel
In navolging van Rotterdam besloot 
men een dergelijke uitgave voor 
Den Haag het licht te doen zien. 
Zoals ik hiervoor al schreef: het 
bepalen van de doelgroep is essen-
tieel. In dit geval niet zo moeilijk: 
oudere mensen  om het voorzichtig 
te zeggen - die iets met Den Haag 
hebben. Dit ‘iets’ kan vele vormen 
aannemen. Nostalgie vormt meestal 

de kern zeker voor mensen, die 
niet meer in onze stad wonen, maar 
misschien wel in Australië of in 
Amerika, of in ithuizermeeden. De 
genoemde leeftijdsgroep heeft  in 
algemene zin  vaak toch al iets 
met het verleden. Ga maar eens bij 
het gemeentearchief kijken welke 
mensen intensief op zoek zijn naar 
hun voorvaderen. De genealogie 
wordt vrijwel altijd door ouderen 
bedreven, ook al omdat men na een 
werkzaam leven de tijd heeft om 
dag in dag uit achter een zoek-
machine te gaan zitten. Daarnaast 

komen verhalen uit de jeugd weer 
bovendrijven. Soms iets opgesmukt, 
maar wat doet dat ertoe. Ook zou 
men dat vriendje of vriendinnetje 
van de lagere school nog wel eens 
willen ontmoeten. Hoe zou het met 
dat ventje met rood haar gaan, dat 
altijd gepest werd  Zou die juf, die 
zulke prachtige verhalen kon vertel-
len, nog leven  Staat dat schooltje 
er eigenlijk nog wel. Ik noem dit 
soort voorbeelden overigens niet 
voor niets. De invloed van de juf 

of meester van die lagere school is 
groot geweest, zoals uit veel reacties 
in De Oud-Hagenaar blijkt.

Schrijvende lezers
De geplaatste artikelen worden in 
een enkel geval door ‘de redactie’ 
geschreven, maar verreweg de 
meeste door ge nteresseerden die 
een verhaal kwijt willen. Van een 
oproep tot het houden van een 
re nie tot een bijna wetenschappe-
lijke verhandeling over van alles en 
nog wat dat met Den Haag te maken 
heeft. 

Deze verhalen worden gelezen, 
neemt u dat maar van mij aan. Het 
feit dat de auteur zijn of haar e-
mailadres onder het stukje zet werkt 
uitstekend. Zo voorkom je dat de re-
dactie overstelpt wordt met reacties 
en de schrijver van het betreffende 
verhaaltje kan rechtstreeks reageren. 
Ik ben daar blij mee. Soms is men 
het niet met de getrokken conclusies 
eens en dat mag natuurlijk, maar 
meestal krijg ik berichten in de 
trant van: Goh wat een interessant 

verhaal. Ik herinner me nog  
Deze reacties komen letterlijk van 
heinde en verre. Als voorbeeld: Ik 
woon in Australië, maar m’n zus 
stuurt met enige regelmaat de Oud-
Hagenaar op en daar ben ik heel 
blij mee.
De manier van verspreiden werkt 
prima! Mensen die echt belangstel-
ling voor deze uitgave hebben gaan 
eens in de twee weken kijken of het 
krantje er al is. Zonder de adver-
tenties is deze manier van uitgeven 
niet mogelijk. Diegenen die zo’n 
advertentie laten plaatsen kennen 
de doelgroep uiteraard ook en dat is 
te merken. Geen fl ut aanbiedingen 
maar ter zake doende informatie. 
Enkele vaste rubrieken op het ge-
bied van gezondheid en wetgeving 
zijn ook zeer op hun plaats. En dan 
heb ik ’t nog niet eens over ulius 
gehad. Waar hij steeds maar weer 
de fantasie vandaan haalt is mij 
een raadsel. Ik heb sterk de indruk 
dat zijn rubriek als eerste gelezen 
wordt. Het is dan ook niet voor 

niets dat men een boekje wil 
laten verschijnen over zijn 
rubriek en ADO, want laten we 
ons kluppie zeker niet vergeten.

Bestaansrecht
En dan tot slot mijn antwoord 
op de vraag die bovenaan dit 
artikel staat. Het feit dat nummer 
00 eraan komt zegt eigenlijk al 

genoeg. Een uitgave als de Oud-
Hagenaar heeft zeker recht van 

bestaan. In de huidige tijd van een 
enorme hoeveelheid  vaak uiterst 
vluchtige  informatie kan het 
geen kwaad het (nabije) verleden 
te bewaren. En dan niet alleen in 
wetenschappelijke boeken, maar 
juist ook via het geheugen van 
(oud) inwoners van een stad als Den 
Haag. Op weg naar de volgende 00 
zou ik zeggen.  

Carl Doeke Eisma
carle a@ lane .nl

ok de advertenties in De ud-Hagenaar zijn ter zake en informatief

erhalen uit de eugd dri en bo en 
Heeft een uitgave als de ud-Hagenaar recht van bestaan  Hoewel heel veel informatie de 
laatste tijd via beelden of digitaal tot ons komt, bestaat er gelukkig ook nog zoiets als geschre-
ven of gedrukte teksten. Hoewel geschreven  Wie van u schrijft er nog wel eens een brief  
a, een korte tekst op een ansichtkaart of een boodschappenlijstje, maar een brief van tien 

kantjes  Vroeger was dit heel gewoon. Men ging er eens rustig voor zitten om met een vulpen 
de ene na de andere volzin op papier te zetten. Tegenwoordig gebruiken we onze computer om 
korte of langere teksten letterlijk de hele wereld rond te sturen. De meningen zijn verdeeld of 
we hier van vooruitgang kunnen spreken of niet.

- allets met e ud-Hagenaar op de werkplaats van chroeder, dat de kranten 
uitrijdt naar 350 verspreidingspunten in en Haag en de regio -

NOTA R ISK A N TOORELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30www.ellenslentze.nl
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en geweldenaar an wereld lasse

 Meneer asulakov leerde Haagse agenten en scouts vechtsport

n de jaren 1935 36 was ik actief lid van de Tarcisiusverkenners-groep (scouting) in de Marthaparochie aan de Hoefkade.
k was toen rond de 20 jaar en hoorde bij de groep scouts van boven de 17 jaar, voor-trekkers’ genaamd. nze leider  Oubaas Smeele  had toevallig contact gemaakt met een Russische meneer, die aan Haagse politie-agenten les in odo’ gaf, een beroemdheid, de beste ter wereld.

De herinnering aan die Russische me-neer, Kasulakov was zijn naam, kwam weer bij mij op toen ik in een vorig num-mer van De Oud-Hagenaar het verhaal las over de stripheld ck o .‘ odo’ was en is iets anders dan udo en uijitsu, maar is er nauw mee verwant; het is een traditionele apanse vecht-sport, waarbij een ruim een meter lange dikke stok wordt gebruikt.u aa eele vertelde er destijds het een en ander over en vroeg aan ons voor-trekkers of we er iets voor voelden om er wat van te leren. Mijn persoontje leek het wel wat, en ook uit andere scouting-

groepen meldden zich belangstellenden. Zo begon het. Het was trouwens vooral udu-techniek waarin we werden onder-wezen, zonder stok dus.

een vechtersbaasMet heel veel plezier heb ik mij met deze uitzonderlijke vechtsport bezig gehouden, ondanks het feit, dat ik helemaal geen vechtersbaas was.
Die Russiche meneer Kasulakov bleek trouwens oud-wereldkampioen in deze tak van vechtsport te zijn, wat overtuigend werd geillustreerd door de foto waarop hij getooid staat met een zwerm aan gewonnen mediailles.

Meneer Kasulokov sprak trouwens geen woord Nederlands, maar wel eenvoudig Duits, dat voor ons leerlingen duidelijk genoeg was om z’n instructies te begrij-pen. Een bepaalde houdgreep, bij udo, waardoor je je tegenstander tegen de grond werkte, noemde hij bijvoorbeeld Knielen und Handk ssen .

wekeling met akte Ik was in die tijd werkzaam aan de lagere school bij de zogenaamde ontro-lewoningen. Ik was in het bezit van mijn onderwijzersakte, maar in de toenmalige crisisjaren was er onvoldoende geld voor 

het onderwijs en werd je aangesteld als ‘kwekeling met akte’ voor een belachelijk lage vergoeding. Ik zeg expres niet salaris, want ik ontving slechts 5 gulden in de maand voor mijn werk. Dat was de goede oude tijd !
Mijn oudere collega’s maakten zich altijd vrolijk over mijn vechtsportverhalen, en op een keer bood een van hen zich aan als slachtoffer. Ik paste de truc van het and-k en toe en met weinig moeite kreeg ik hem op de grond. a,  zei hij, dat is geen kunst, want ik heb meegewerkt . Maar ook toen hij akkoord ging met mijn voorstel om tegen te stribbelen, ging hij in ‘no time’ on-

der de tafel, met een pijnlijke pols. Er werd daarna op het werk nooit meer smalend gelachen om deze nieuwe sport.

Vader knock out
Ook mijn vader deed nog al eens smalend over de liefhebberij van zijn jongste zoon en op een keer pakte hij me beet met de woorden: Zo, waar blijf je nou met je judo  Om mij los te werken, gaf ik hem een aparte klap, die wij onder elkaar vaak toepasten zonder nare gevolgen. De klap kwam echter zo hard aan, dat ik mijn vader bewusteloos sloeg. Dat was even schrikken! oen hij gelukkig weer spoedig bij kennis kwam, waren zijn eerste woorden: Dat moet je nooit meer doen, jongen .Op bevel van mijn moeder werden vanaf dat moment stoeipartijen tussen vader en deze zoon ten strengste verboden! Na zoveel jaren hangt deze gebeurtenis nog steeds in mijn hoofd

De neiging om ook wat aan deze sport te gaan doen leefde ook bij drie zoons, die alle drie op judoles zijn gegaan bij de in het artikel genoemde Nauwelaerts de Age in Bloemendaal.

Ad Peeters
Meeuwenstraat 6, 065 ZC Haarlemad. ee er @ n a o chool.nl

-  e ‘knokploeg’ van de verkenners, met mij gebrild precies in het midden achter eneer asulakov in donker costuum. Naast hem 

gezeten de leiders van onze scoutinggroep. Als iemand zichzel  herkent van toen zou ik het leuk vinden dat te horen! -

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis Al 75 jaar zonder winstoogmerk HVP Thuiszorg kan u, in uw eigen woonsituatie precies die zorg bieden waar u het alleen niet aan kan. We beschikken over goed opgeleide en gemotiveerde eigen medewerkers. Wij hebben geen wachtlijsten, bij ons krijgt u meteen de zorg die u verdient.
Adres: Lau Mazirellaan 470B, 2525 WV Den HaagTel:070-7853092  0619914910www.hvpzorg.nl
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-  eneer asulakov behangen met alle medailles die hij won. -

-  Gesigneerde oto van geweldenaar asulokov vermomd als heer. -

De oninklijke Bibliotheek in Den Haag digitaliseert een omvangrijk deel van alle lan-delijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn ver-schenen tussen 1618 en 1995. Het eerste deel, n miljoen pagina’s, is nu doorzoekbaar op http: kranten.kb.nl. Het betreft meer dan 0 verschillende kranten, van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen Handelsblad en de Rotter-damsche Courant. Het gaat om de grootste, gratis toegankelijke krantendatabank ter wereld. De KB wil over vier jaar 0  van alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar hebben.

udste krant uit 1618ot de eerste lichting kranten horen zowel kranten uit de 0ste eeuw als de oudste bekende Nederlandstalige krant van 4 juni 6 8, waarvan het enige exemplaar zich in de Zweedse Koninklijke Biblio-theek bevindt. Deze Courante uyt Italien, Duytslandt  komt voor het eerst in bijna 400 jaar weer tijdelijk terug naar Neder-land en wordt in de KB gratis voor het publiek ten toon gesteld.

B presenteert 400 jaar kranten online

De ud-Hagenaar  ver-

schijnt met ingang van 

februari 2009 twee keer per 

maand, gratis mee te ne-

men bij meer dan honderd 

verspreidingspunten in Den 

Haag en de regio, waaron-

der de Centrale Bibliotheek 

aan het Spui in en alle wijk-

bibliotheken in Den Haag. 

De naam van de krant is 

dubbelzinnig. Hij is bedoeld 

voor Hagenaars boven de 

50, maar vooral ook voor 

ex-Hagenaars die inmiddels 

elders wonen en nog steeds 

iets speciaals hebben met 

de stad.

Nostalgie is het trefwoord. Het aparte aan 

deze krant is dat nieuws op de tweede 

plaats komt. Het gaat in de eerste paats om 

de herinnering aan vroeger. De jaren vijf-

tig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 

vooral. Niet omdat alles toen per se beter 

was dan nu, maar wel om er nog eens bij 

stil te staan, om er van na te genieten, te 

bedenken hoe het toen was en wat er van 

is gekomen. Heel veel 50-plussers hebben 

daar hun eigen verhaal en idee over. En ze 

doen daarvan zelf relaas in De Oud-Hage-

naar, het is een krant voor maar vooral ook 

door de lezers. 

Rotterdam ging voor

De Oud-Hagenaar is geënt op de succes-

formule van De Oud-Rotterdammer die al 

weer ruim vier jaar terug werd gelanceerd 

door zijn bedenker, de journalist Fred Wal-

last uit Nieuwerkerk aan den I ssel. Een 

schot in de roos! Wallast merkte op dat er 

in groeikerngemeenten rondom de haven-

stad veel Oud-Rotterdammers woonden 

die hun vorige geboorte- en of woonplaats 

node misten, vooral 50-plussers met 

warme herinneringen aan hun tijd in 

Rotterdam, met name de na-oorlogse jaren 

vijftig, zestig en zeventig. Op dat gevoel 

wilde Wallast met De Oud-Rotterdammer 

inhaken. En dat sloeg aan, niet alleen in de 

plaatsen rondom Rotterdam, maar ook in 

de stad zelf en tot ver daarbuiten.

Op 4 oktober 005 verscheen het eerste 

nummer van De Oud-Rotterdammer, in 

een oplage van 0.000 exemplaren en een 

omvang van 6 pagina’s.

Nu, ruim vier jaar later is de oplage van 

De Oud-Rotterdammer gestegen tot 

0.000 exemplaren en ook het aantal pa-

gina’s per nummer is verdubbeld, tot een 

gemiddelde van 3  pagina’s per editie. Op 

bijna alle van de inmiddels ruim 300 ver-

spreidingspunten in Rotterdam is de krant 

in drie dagen uitverkocht - bij wijze van 

spreken, want de krant is nog steeds gratis 

natuurlijk. Vandaar een succesformule!

een advertentieblad

Het spreekt voor zich dat een krant die zo 

grif aftrek vindt ook de aandacht vangt van 

adverteerders, ook door de zeer concurre-

rende prijsstelling trouwens in vergelijking 

met andere media. Maar De Oud-Rot-

terdammer en de De Oud-Hagenaar zijn 

nadrukkelijk geen advertentiebladen - in 

de traditionele zin. Een vaste stelregel is 

bijvoorbeeld dat het advertentievolume 

van elk nummer ondergeschikt (minder 

dan 50  procent) is aan de hoeveelheid 

redactionele tekst van lezers, columnis-

ten, servicerubrieken en dergelijke. De 

aardigheid van de uitgaves blijft voorop 

staan, het commerciële aspect is daaraan 

ondersteunend. En niet andersom.

Achter de beide kranten in de regio’s Rot-

terdam en Den Haag (die nauw samen-

werken) zit dus geen grote of bekende 

uitgeverij, het gaat om klein particulier 

initiatief in ouderwetse zin.

Het Haagse initiatief

In Den Haag is de uitdaging opgepakt door 

Constant Martini, die de rol van wegberei-

der en uitgever op zich heeft genomen. Hij 

is vooral bekend als oud-wethouder van 

Den Haag - en van voor die tijd als mede-

oprichter van de Haagse Wetswinkels. Hij 

begon zijn loopbaan trouwens als mede-

werker ouderenbeleid bij het toenmalige 

ministerie van CRM. 

Voor de redactie tekent Frans Hoynck van 

Papendrecht, oud-redacteur van wijlen 

het Haagse dagblad Het Vaderland en 

nadien onder meer verantwoordelijk bij 

M G (voor uitkeringsgerechtigden), het 

huis-aan-huisblad N  en de Haagse lokale 

omroep ( okatel).

Aarzel niet, kruip in de pen, haal schoe-

nendozen met foto’s van vroeger uit de 

kast en laat van u horen. Alleen samen met 

u kunnen we er iets moois van maken.

Veel leesplezier met het eerste nummer!

Gratis rant nee t lusser ee  

terug naar on ergeteli  Den Haag
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- Een nostalgisch moment  in april 3 strandt het zendschep de Nordene  van piratenzender adio Veronica in cheveningen archie oto   -

- erspectie  op de Ho toren van architect 

ohn edersen ox, met  meter en 2  

etages het hoogste gebouw aan de sk line 

van het nieuwe en Haag 

oto  ogg canuck reamstime . -

LENING OF HYPOTHEEK

www.hcbgroep.nl

070-3352027

HCB GROEP
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Oplage: 70.000 ex.

iet liegen aar erdoe elen is de unst

Restauratie schilderij onthult een oud gebruik op en om het Binnenhof 
nders dan veel men-sen denken, is het niet de leugen die regeert op en om het Binnen-hof. Halve waarheden vertellen of het verdoe-zelen van een stukje van de werkelijkheid, dat komt veel vaker voor. Niks nieuws on-der de zon trouwens, het is een gebruik dat bij gelegenheid al eeuwenlang wordt toegepast. Neem de recente ontdekking bij de restauratie van een schilderij dat de moord toont op de gebroeders De Witt in 1672.

De moord op de gebroeders De Witt op 0 augustus 6  is op vele manieren overgeleverd. Naast diverse beschrijvingen in dichtvorm zijn er meerdere tekeningen en prenten overgeleverd die in vreselijke beelden laten zien wat er met de gebroeders De Witt in het rampjaar gebeurde. Schil-derijen met de moord als onderwerp zijn echter zeldzaam. 
Van dinsdag 8 augustus tot en met zondag 6 september is in Museum de Gevan-genpoort het unieke schilderij de Moord op de gebroeders De Witt van de hand van de de-eeuwse schilder Pieter Frits te zien. Het schilderij is in bezit van het Haags Historisch Museum en is recentelijk gerestaureerd, door het restauratieatelier Redivivus, ge nancierd door het Haagse advocatenkantoor Wladimiroff. Daarbij is een opzienbarende ontdekking gedaan.

Soort stripverhaal
Het unieke Haagse schilderij toonde voor de restauratie de gruwelijke moord op de gebroeders ohan en Cornelis De Witt in drie fasen. Een verhalende manier van afbeelden, die doet denken aan stripverha-len van tegenwoordig. Maar het werd op deze manier vroeger vaker gedaan. Bij de restauratie van het schilderij bleek dat er oorspronkelijk nog een vierde fase van de moordpartij was afgebeeld.

Fase : inks is te zien hoe de broers uit de 

Gevangenpoort worden gevoerd, nadat de deur is geforceerd. 
Fase : In het midden is te zien hoe ohan wordt doodgeschoten en Cornelis wordt uitgekleed. 

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

Correctie in de 19de eeuwDe gruwelijke oorspronkelijke beelden blij-ken na onderzoek van de verwijderde verf in de 9de eeuw te zijn overgeschilderd. Met deze restauratie is het schilderij weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zijn letterlijk enkele opzienbarende onthullingen omtrent de moord op de gebroeders De Witt weer blootgelegd. De waarheid bleek hier het daglicht niet te kunnen verdragen. Het weer ongekuiste schilderij toont ons in olieverf wat wij tot nu toe alleen in prenten konden zien en in oude geschriften konden lezen. 

RaadspensionarissenEen van de twee gebroeders De Witt was ‘raadspensionaris’. De titel doet misschien anders vermoeden, maar zo iemand was in de de en 8de de machtigste man in Hol-land - en in de ‘Gouden Eeuw’ praktisch gesproken misschien wel van Europa. Naast ohan de Witt waren van naam nog steeds bekende Hollandse raadspensionarissen ohan van Oldebarnevelt (na een politiek proces, op instigatie van Prins Maurits van Oranje, in 6 9 met het zwaard onthoofd op het Binnenhof), Aert van der Goes, Anthonie Heinsius, Anthonie van der Heim, en acob Cats. Veel mensen kennen ze nu vooral uit straatnamen.

Raadpensionaris was ook de titel van Rut-ger an Schimmelpenninck, die in de jaren 805 en 806 staatshoofd van het Bataafs Gemenebest was. Deze functie had echter een andere inhoud.

S mposium 29 septemberDe Republiek der Verenigde Nederlanden wordt vaak vergeleken met het huidige Europa. Wat zijn de verschillen en overeen-komsten  En wat kunnen wij daar nu nog van leren  
Op zaterdag 9 september is dat aan de orde tijdens een symposium in het Nationaal Archief in Den Haag (Prins Willem-Alexanderhof 0, nabij Den Haag Centraal Station) over de rol die raadpensi-onarissen hebben gespeeld in de Republiek. 

Dit symposium wordt georganiseerd door de vereniging Vrienden van de Witt  in samenwerking met het Nationaal Archief. Op het symposium zal een aantal gerenommeerde sprekers laten zien hoe de raadpensionaris in moeilijke tijden (de oor-logen met Spanje, Engeland en Frankrijk) hun invloed en gezag aanwendden om tot oplossingen en besluiten te komen. Met hun grote inzet hebben Van Oldenbarnevelt en De Witt Nederland als economische grootmacht weten op te stoten in de vaart der volkeren. 
Speciale aandacht is er ook voor Anthonie Heinsius. Hij was de spil in het web van de internationale politiek gedurende de Negen-jarige Oorlog ( 688- 69 ) en de Spaanse Successieoorlog ( 0 - 3).

www.vriendenvandewitt.nlDe kosten voor deelname aan het sympo-sium bedragen 0 euro voor Vrienden van de Witt  en Vrienden van de KB  en  euro voor ieder ander. Aanmelding geschiedt per e-mail:
afsprakenbureau nationaalarchief.nlw aanmelding wordt de nitief na over-making van genoemd bedrag, uiterlijk 0 september 0 , naar rekeningnummer 4 8. 0.346 t.n.v. Vrienden van de Witt te trecht.

-  Het schilderij uit de zeventiende eeuw van ieter rits, dat in asen als een soort stripverhaal  de moord laat zien op ohan en ornelis de Witt. Het 

verstopte element dat weer tevoorschijn kwam is helemaal rechts te zien. Er was een kanon overheen geschilderd. -
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!WIJ KOPEN UWGOUD EN ZILVER!
KAPOT óf HEELWij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJELoosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02www.juwelierhetmolentje.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?0 00 - 366 3000

Een uitvaart zoals u dat wenst...


-  Hetzel de ragment als rechts, v r de restauratie. verschilderd met een kanon. - -  Het onthulde ragment, waarop is te zien hoe de broers werden geslacht. -

Dansen op de muziek van een echte Big Band !V.a. zo. 16 sept. van 16.00 - 19.00 uur:Bill Baker’s Big Band met de maandelijkse dans-middag op het ss Rotterdam. 
Reserveren op www.ssrotterdam.nl/uitgaan of per telefoon: 010 – 2056533. Toegangsprijs: € 15 p.p. Adres: 3e Katendrechtse Hoofd, Rotterdam.
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ar  en ge ellig in de winterti d

Witte kat en rood cellofaan verlichtten vader’s kerkje 

k houd van de kerst-sfeer, niet zozeer uit religieuze overwegin-gen, ik ben immers niet religieus 
opgevoed. 
k respecteer elke geloofsovertuiging, zolang men er mij maar niet mee lastig valt. De kerstsfeer spreekt mij vooral aan vanwege de warme gezelligheid, familie, kinderen en kleinkin-deren, die doorgaans wel in de buurt zijn. Vanwege de kerst-boom ook, de lichtjes, de versiering overal in huis.

Nee, we bouwen ons huis niet mudjevol en we hebben ook geen kunstkerstboom-pje op de nachtkastjes staan. Maar we hebben sinds jaar en dag wel twee kerst-bomen. Een kunstboom die we meteen na het Sinterklaasfeest installeren en een echte Nordmann-spar, vanwege de geur en om aan iedereen duidelijk te maken, dat we wat dat betreft nooit van ons geloof zullen vallen: de natuur hoort erbij! Net als ‘de kersttrein’ die onder de echte boom rondjes rijdt,  tot groot genoegen van mijn driejarige kleinzoon die daar z’n ogen op uitkijkt. We hebben ook een bijtafel met van die kleine huis-jes; het is elk jaar weer een probleem de lantarentjes op het witte wattenkleed 

daaronder overeind te houden. Als je denkt dat je het eindelijk voor elkaar hebt en je draait je om, donderen er weer een paar om.
Ik vraag mij af waar de liefde voor de  kerst bij ons vandaan komt  Van m’n vader waarschijnlijk, die er elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis van maakte. Hij kwam altijd met een boom op de proppen, een echte natuurlijk, kunstbomen had je toen nog niet eens. Maar nooit eerder dan de dag voor kerst  en hij moest wat hem betreft de deur al weer uit op oudjaar. anger laten staan bracht ongeluk of zoiets. We waren thuis absoluut niet gelovig, maar kennelijk wel bijgelovig.

aarsrechte torenEn dan het kerkje, waar m’n vader al weken tevoren aan begon te knutselen. Dat hoorde erbij, vond hij. Een van karton gemaakt miniatuurgebouwtje, waarvan de raampjes keurig door hem werden uitgesneden met een scheer-mesje. Bij wijze van beglazing plakte hij dan aan de binnenkant rood door-schijnend cellofaan vast, wat de nodige 

- oen we  december opstonden en naar buiten keken zagen we de stad onder een mooie witte sneeuwdeken liggen, de eerste keer deze winter. Nu 

de vorst nog, opdat er ook weer op natuurijs kan worden geschaatst. oals hier in 50 op de vijver in het Haagse os, ge otogra eerd door riezer. 

et een venter van koek en ‘zopie’, een punch van bockbier en rum. n de herhaling graag!  -

voorzichtigheid eiste om het reeds geconstrueerde kerkgebouwtje niet te vernielen. rots als een pauw was m’n vader als het weer was ge kst, zeker wanneer zonder enig voorbehoud kon worden vastgesteld dat de toren van de kerk ook nog eens kaarsrecht stond!De plek voor het witte kerkje was ons buffet of een klein wit tafeltje en natuurlijk werd het keurig verlicht. Niet met de huidige fraaie led-lampjes, maar met een etslampje dat in een kleine tting was gedraaid; met als technisch hoogtepunt de verbinding met een grote Witte Kat batterij met twee van die spa-

telachtige koperkleurige polen, waar het ttingdraad omheen werd gewikkeld. En die complete constructie werd dan in het kerkje geplaatst. ’s Avonds bij het naar bed gaan werd de kerk opgetild en mocht ik of een van m’n zussen de draadjes van de kontakten loshalen.
Vlees snijden
Een andere hoofdrol voor pa was weg-gelegd bij het snijden van het vlees. Bedenkt daarbij dat het eind jaren ’50, begin ’60, uit budgettair opzicht onhaalbaar was om dagelijks vlees te eten. Ook limonade was er alleen in het weekeinde. Maar met kerst kwam er sowieso vlees op tafel, altijd varkens-rollade. Die moest deskundig worden gesneden, mijn vader was daar kampi-oen in. Hij sneed de rollade perfect: dun en heel veel plakjes. Maar de touwtjes liet hij zitten, die moesten we zelf op ons bord verwijderen.De kerstdagen duren mij nooit lang genoeg, ik geniet er mijn hele leven al van.

on van Rijswijk

- ’n jongste zus, met het ta eltjeen het kerkje van dat jaar.  -

- ’n oudste zus en verloo de, bij het bu et en wat groter kerkje.  -
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ala was d  ooiste ultuurte elVari t  entrepeneur avant la lettre  ouis Bouwmeester jr. en zijn theaters

Bestuurlijk masso-

chisme,’ schrijft een 

lezer, terwijl een an-

der het heeft over cul-

tureel vandalisme’. De 

brieven gaan over de 

afbraak eind jaren 50  

van het Scala Theater 

aan de Wagenstraat, 

volgens velen de mooi-

ste cultuurtempel die 

Den Haag rijk was. 

Scala werd geslacht-

offerd voor de uitbrei-

dingsplannen van wa-

renhuis De Bijenkorf, 

maar dat kwam nooit 

verder dan een lullig 

bijgebouwtje en een 

parkeerplaats.’

arel an maakte met zijn bijdrage 

over Scala in het vorige nummer van De 

Oud-Hagenaar nogal wat los. De treurnis  

over de teloorgang van Scala is voor 

veel oud(ere) Hagenaars niet minder 

dan die over de brand die het gebouw 

van Kunsten en Wetenschappen in 964 

verwoestte. Maar dat was overmacht. 

Wat Scala betreft zijn mensen ook 

gewoon nog steeds boos. ‘Het Haags 

gemeentebestuur had er een stokje voor 

kunnen steken. Maar slopen raakte erg 

in eind jaren vijftig. Dat heeft wel dertig 

jaar geduurd, die neiging om onder het 

vaandel van de vooruitgang onher el-

are er e er ngen ter hand te nemen.’

ebouwd als casino

Op de geschiedenis van Scala, in 884 

in  ‘eclectisistische stijl’ gebouwd als 

casino, naar voorbeeld van de Berlijnse 

Wintergarten, komen we nog een keer 

nader terug in de krant.

Voor dit keer genoeg gemopperd en over 

naar de mooie herinneringen, want die 

houden ons vooral bezig. We laten daar-

over verder arend an onker aan het 

woord, die in het vorige nummer al mooi 

het Rembrandt heater herdacht.

lk jaar nieuwe revue

Ieder jaar werd er een nieuwe revue 

gelanceerd in Scala en menig Haags 

gezin bezocht minstens n keer per jaar 

dit populaire theater. Zo ook ons gezin,  

schrijft Donker. We woonden wel he-

lemaal in Rijswijk, maar de tram bracht 

ons naar de grote Markt, waar we langs 

de altijd fraaie etalages van de Bijenkorf 

naar Scala liepen. In mijn jeugd speel-

den daar de revue van Ren  Sleeswijk 

met de vedetten Snip en Snap, oftewel  

Willy Walden en Piet Muyselaar.

Schilderingen ieck

In de fraai beschilderde zaal met 

paneelschilderingen van Henri Pieck, de 

vader van Anton, vol met roze naakte 

nimfen, oprijzend uit  hemelsblauwe 

zeeën genoten we van de muziek van 

het orkest, de showdansen, de acroba-

tiek en nog het meest van de grappen 

van het komisch herenduo in travestie.  

Het was het uitje van het jaar voor het 

hele gezin. Een andere komiek die mee-

speelde in de revue was Stoethaspel, de 

artiestennaam van ouis Bouwmeester 

jr., zoon van ‘senior’, de grote acteur, 

-  ‘ nip  nap’, de artiesten iet u selaar links  en Will  Walden rechts  als portier bij cala, om ooien te innen tijdens een actie voor ‘

de inderzorg’ in 53. emidden van hen humorist ohan uziau. oto  tokvis   -

beroemd om zijn  Shylock vertolking in 

de Koopman van Venetië van Shake-

speare.

ok het lora Theater

ouis jr. zocht het in het lichtere 

genre en speelde in de revues. Deze 

Bouwmeester was ook eigenaar van het 

gebouw Scala en van het Floratheater 

in de Wagenstraat, waarvan nu nog 

resten zijn bewaard in de gevel en het 

interieur. Er zit tegenwoordig een grote 

Chinese meubelzaak in het pand. Diens 

zoon, ook ouis geheten, woonde op 

onze Geestbrugweg in Rijswijk. Hij 

was aan de drank en overleed nog v r 

zijn veertigste. Ook diens zoon, intus-

sen de vierde generatie, heette ouis, 

maar werd als kind oekie genoemd. 

Hij zat eind jaren veertig bij mijn zusje 

in de klas. Ze waren dikke maatjes en 

oekie nam mijn zusje vaak mee naar 

Scala om er kattenkwaad uit te halen: 

middagrepetities verstoren, lekker door 

de gangen hollen, kostuums passen en 

aan de lichtknoppen zitten.  Dit alles tot 

grote woede van de toneelmeester. Maar 

ja, een Bouwmeester moest je ontzien. 

Mijn zusje vertelde er opgetogen over 

aan tafel .  

Vlak bij ons woonde ook een andere 

beroemde artiestenfamilie: de Van 

Hemerts. Willy van Hemert was een be-

kende televisieregisseur en de oom van 

de kleinzoon van ouis Bouwmeester. 

Dochter Ellen was van mijn leeftijd en 

zat bij mij in de klas. Zij werd een be-

kende actrice en trouwde met de acteur 

Coen Flink. Na haar huwelijk werd er 

weinig meer van haar vernomen, maar 

haar man heb ik nog gezien als Hamlet 

bij de Haagsche Comedie.

ohan Buziau

Even verderop op de Geestbrugweg 

woonde humorist ohan Buziau, die 

in Scala voor de oorlog triomfen had 

gevierd  in de Bouwmeesterrevues. Na 

de oorlog wilde hij niet meer het toneel 

op. Hij had tijd genoeg om bij ons thuis 

boeken te lenen uit de uitleenbibliotheek 

die mijn  vader op de parterre van ons 

huis hield. Ik heb hem vaak met boeken 

onder zijn arm bij ons zien binnenkomen 

en vertrekken. Hij stierf in 958, eigen-

lijk al vergeten.

aatste voorstelling 

De laatste voorstelling in Scala ging 

op  februari 956. Optredenden waren 

Stoethaspel, samen met Doodle ( an 

Prins), ou Bandy en Heintje Davids. In 

datzelfde jaar werd het theater gesloopt  

na verkoop van alle rekwisieten en 

schilderijen. Het einde van een intens 

theaterleven dat 55 jaar lang op deze 

plek zoveel plezier en ontspanning had 

gebracht.

a end Jan Don e
l nden @ lane .nl

eer hea er-her nner ngen aan o. . cala

an an ran e o ag na .

etaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

-  uizenden Hagenaars kwamen naar cala 

bij de uitvaart van Louis ouwmeester jr. 

oto  imon mit   -

ste nu er a tie an uw De ud Hagenaar
• Steun het voortbestaan van de krant als lezer met 1 euro (1 cent per verschenen nummer)

• Voor 10 euro kunt u bovendien kiezen voor een prachtboekje 

 over ADO van Roeland Gelink of Kleine Nostalgie met Julius Pasgeld

 Maak uw bijdrage over ABN AMRO rekening 813726948 ten name van De Oud-Hagenaar te Den Haag, 

 o.v.v. “Jubileumnummer 100”.  Wie € 10 overmaakt mag er naar keuze bij vermelden: ADO of Julius, want hij of zij krijgt 

 dan het betreffende boekje thuisgestuurd in februari 2013.

  (U vindt uw afschrijving terug onder First Royal Telecom BV, wat de naam is van onze uitgeverij).
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ontro erse an ri  en ar  Den Haag

Roman tegen het decor van uid-West, het Centrum en het Benoordenhout
Schrijver, journalist en oud-Hagenaar os de ruiter (1951) schrijft meestal op wat ande-ren ergens van vinden. Deze keer heeft hij zichzelf en wie dat in-teresseert’ getrakteerd op een portie fictie uit eigen koker. Het resul-taat is de 550 pagina’s tellende roman Deale  laza s- ravenhage, tegen het decor van Den Haag uid-West, het Centrum en het Be-noordenhout  vol van t pische Hagenaars en originele Hagenezen. Nu in de boekhandel.

Dealey Plaza ’s-Gravenhage beschrijft op tragikomische wijze de levensgeschiedenis van Maas Minderman. Een beklemmend, maar ook hilarisch verhaal over zinloos-heid, waarheid en beleving en de manier waarop mensen elkaar uit kwaadaardigheid en dommigheid beschadigen, gebruiken en laten vallen. Maas Minderman is een mis-lukkeling. Zijn leven speelt zich af langs de B-weg van het bestaan. Emile, zijn enige ‘vriend’, bemoeit zich steeds meer met zijn leven. Als Maas is verlaten door zijn vrouw en ontslagen door zijn werkgever, vindt Emile het tijd voor wraak. Wraak op ‘het systeem’ en op alle mensen die Maas hebben genegeerd en gekleineerd.

Rode draad
Het boek is geen krimi, wel het relaas van een nakomertje in een katholiek gezin dat rare fratsen meemaakt in zijn leven. En dat door de schrijfwijze ook treffend de controverse weergeeft tussen arm en rijk, de Hagenees in Zuid-West en de Hagenaar in het ‘deftiger’ Benoordenhout.Voor de rode draad in ‘Dealey Plaza ’s-Gravenhage’ zorgt hoofdpersoon Maas Minderman. Dit in de jaren vijftig onder de rook van het Zuiderpark geboren nako-mertje voelt zich niet alleen ongewenst, maar ook eenzaam en onbegrepen. Hij wil 

schrijver worden, maar wordt op school van plagiaat beschuldigd. Welke rol speelt het ‘ ezu etencollege’ aan de Oostduinlaan daarin  Deze en veel meer andere zaken, personen en organisaties die zijn levenspad kruisen, brengen de hoofdpersoon dusdanig van de wijs dat hij uiteindelijk wraak neemt op de samenleving. Weliswaar valt daarbij geen dode, maar er worden wel tien eigentijdse plagen van Egypte over iemand uitgestort. Die iemand zit bij het Notarieel Belangen Syndicaat (NBS); een man, die verantwoordelijk wordt geacht voor Maas ontslag bij het propagandablad voor nota-rissen. erwijl hij nog zo had gehoopt daar onderzoeksjournalist te worden!

een autobiografie
Waar de hoofdpersoon in zijn boek schrijver wil worden, is de in Zoetermeer woonachtige auteur De Gruiter dat zelf al decennialang. Onder meer voor een aantal in Den Haag gevestigde belangenorgani-saties. En hij schreef het boek ‘Rechters in Nederland’ voor een antwoord op de vraag hoe zij omgaan met maatschappelijke druk. Hoewel er raakvlakken zijn met zijn echte leven, is er volgens de auteur geen sprake van een autobiogra  sch boek. De waarheid, zo die er al is , zegt hij over zijn eveneens psychologisch getinte boek over 

angst, verwaarlozing, toeval, eenzaam-heid en ‘de alles verzengende zinloosheid van het bestaan’, zit soms ergens in het midden, is afgezwakt, of is juist 80 graden verdraaid, aangedikt, of heeft op sommige fronten misschien alleen in de basis voor inspiratie gezorgd.  

Waarheid in uid-WestEen waarheid is in elk geval dat De Gruiter in de jaren vijftig van de vorige eeuw wel degelijk in Zuid-West is geboren. En daar in de jaren vijftig, zestig en zeventig is opgegroeid. Hoe die buurt wordt beleefd, blijkt onmiskenbaar uit een willekeurige 

passage: Het huis waar hij was opgegroeid (de hoofdpersoon - A.S.) stond in een niets-zeggende wijk. De buurtbewoners waren oppassende bewoners met onbeduidende banen. Niemand zou het merken als ze een dag niet op hun werk verschenen. Het deel waar Maas was geboren, vormde een klein stuk niemandsland tussen arbeid en kapi-taal, tussen spijkerbroek en maatkostuum.  En pas later zou de hoofdpersoon ontdek-ken dat dit deel van Den Haag met zijn kruideniers en ventende melkboeren nog een naam heeft ook: Rustenburg-Oosthoek. De naam had zowaar iets sjieks, bedacht hij. Vreemd dat zijn vader hem die naam nooit had verteld. Hij had er status aan kun-nen ontlenen , fantaseert de schrijver nog op jonge leeftijd, om weer later bij een hos-pita in het deftige Benoordenhout te belan-den. Kortom, de stad wordt op vele plaatsen herkenbaar doorkruist. Dat het boek een link heeft met de plek waar ooit president ‘ FK’ in Dallas exas is vermoord, heeft een reden.  Ieder mens zoekt acceptatie. Als die achterwege blijft, kunnen sommige mensen gekke dingen doen. Kijk maar naar ee Harvey Oswald. Had niets tegen Kennedy, maar wilde de wereld wel wilde laten weten dat hij bestond , zo verklaart de auteur de daarmee vergelijkbare rode draad in zijn eigen boek. 

ol van het schrijvenDe Gruiter heeft al langer met het idee rondgelopen een (Haagse) roman te maken. Het kwam er niet van. otdat hij aap van der Zwan interviewde, die zelf net een trilo-gie had geschreven over de teloorgang van het vissersdorp Scheveningen. Inmiddels vele avonden, weekenden en vakantiedagen  samen twee jaren verder  is het ei recent gelegd en ligt het resultaat voor 9,95 euro bij de boekhandel. De Gruiter is trots op zijn debuut, naar gra  sch ontwerp van Ha-genaar Victor Hoefnagels, maar heeft geen pretenties. Ik ben bij wijze van spreken al blij als vijf mensen besluiten mijn boek te kopen! Het is puur de lol geweest van het schrijven, het maken van iets eigens. Daar heb ik zo’n plezier aan beleefd dat ik al met afkickverschijnselen te kampen heb.  Voorlopig was de auteur er bij de presenta-tie van zijn boek begin deze maand al min-stens een boek of zeventig in gesigneerde vorm kwijt!

Anton Stig
n o@an on g.nl

ealey la a - ra enhage ag -na ge er r
- - e ellen an erne kan ook . an ocku .nl

-   os de Gruiter achter zijn klassieke nderwood schrij machine. Een nostalgisch beeld - want doorgaans werkt ook hij natuurlijk met de .

eale  laza ‘s-Gravenhage is zijn eerste roman. Eerder schree  hij o.m. non-fi ctie boeken over de rechterlijke macht en de bezettingstijd -
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i end et een traan en een ni oog ver oude mensen en hun jeugddromen - die niet uitkwamen 

ang niet alle oude-

ren hadden vroeger de 

mogelijkheid en vrij-

heid om een studie te 

volgen op het gebied 

van hun interesse en 

te gaan werken in het 

beroep van hun keuze. 

Voor vrouwen was het 

normaal of zelfs wet-

telijk verplicht met 

ontslag te gaan na 

het huwelijk. nderen 

moesten hun ouders in 

het familiebedrijf op-

volgen, niet altijd van 

harte. en toekomst 

zoals als gedroomd, 

vaak kwam het er in 

praktijk niet van.  

Marion Duimel  Ingrid Meijering van 

stichting GetOud hebben 46 ouderen van 

5 jaar en ouder omgekleed en gefo-

tografeerd in het droomberoep, dat zij 

nooit hebben uitgeoefend. Soms waren de 

oorlogsjaren de boosdoener, maar vaak ook 

was er geen geld voor studie of waren er 

geen opleidingsmogelijkheden in de buurt 

van huis. En van sommigen, meestal de 

meisjes, zagen hun ouders er geen brood in 

dat ze gingen doorleren.  

Wat ik later wilde worden

Aan het project ‘Wat ik later wilde worden’ 

namen ouderen deel uit Den Haag, Rijs-

wijk, Vlissingen, Heerlen en Achtkarspelen 

(Friesland). De meesten wonen inmiddels 

in een verzorgingshuis. 

udiek fotoboek

De foto’s, met een ludieke uitstraling, zijn 

opgenomen in een fotoboek, waarin ook het 

verhaal achter de foto staat. Ontroerende 

persoonlijke verhalen en interessante weet-

jes over vroeger wisselen af met grappige 

anekdotes uit het arbeidsverleden. De dame 

die niet van haar moeder bij de marine 

mocht (‘niets voor meisjes’), vervolgens bij 

de recherche ging werken en tot haar ver-

schrikking na haar huwelijk alsnog moest 

stoppen. De melkboer die kok had willen 

worden maar zijn talen niet beheerste, en 

uiteindelijk toch cafetariagasten ‘dak-

hazen’ voorschotelde. De administratief 

medewerkster die haar handtekening moest 

zetten om naar de WC te mogen, droomde 

van een beroep als kindermeisje want dan 

kon je af en toe op vakantie  

rimeur expo in trium

Op woensdag  mei werd door schrijfster 

Marjan Berk de expositie geopend in het 

Atrium van het stadhuis Den Haag. Die is 

daar te zien tot en met 4 juni. 

De expositie bestaat uit 46 manne uins die 

de 46 ouderen letterlijk omarmen door hun 

foto vast te houden; het staat symbool voor 

het in onze armen sluiten van de ouderen in 

de samenleving.

De expostie komt later in het jaar ook nog 

op andere plaatsen in het land, zoals in 

de Bibliotheek Rijswijk van 4 oktober 

tot en met 3 november.  kunt ‘Wat ik 

later wilde worden’ ook bewonderen op de 

Haagse 55  Dag, die zaterdag 4 juni in het 

Atrium van het staduis wordt gehouden 

Beeldvorming 

Zeventigers, tachtigers en negentigers (de 

oudste deelnemer is 98 jaar) laten door 

de levensvreugde die zij uitstralen en de 

ludieke fotosetting waarin ze zich begeven, 

zien dat zij nog volop in het leven staan. 

Ze ontkrachten het stereotiepe beeld van 

ouderen en verzorgingshuisbewoners achter 

de geraniums. Ouderen hebben de meeste 

levenservaring van ons allemaal, hun 

levensverhalen moeten we koesteren, omar-

men en kunnen we gebruiken als prachtige 

levenslessen voor de jongeren van nu.

Stichting et ud

Stichting GetOud werkt op creatieve en 

ludieke wijze voor en met 5-plussers. Dit 

doet zij op vele manieren. Van fotogra e 

en lm tot het doen van (wetenschappelijk) 

onderzoek. Zie voor meer informatie en 

bestelling van het boek (  4,50):

www.getoud.nl  

Binnenin deze dubbeldikke De 

ud-Hagenaar ligt een apart 

leurRijk’ katern van 20 pa-

gina’s over de Haagse 55  Dag 

die C  op zaterdag 4 juni, 

van 10.00 tot 16.00 houdt in het 

trium van het Haagse stadhuis 

aan het Spuiplein.

De beurs is GRA IS toegankelijk en van 

een opgewekt karakter. In voorgaande jaren 

kwamen duizenden senioren langs, kijkend 

en shoppend voor van allerlei. Over hoe t 

te blijven; over arangementen voor leuke 

midweekjes uit (met korting), maar ook 

met goede info voor als het fysiek begint 

tegen te zitten. Kun je je woning laten 

aanpassen, zijn daar subsidies voor, of is 

het beter je aan te melden voor een 55-   

woning  Humanistisch Groepswonen wel-

licht, bij een van de 5 huizen van HSBG. 

Of toch opteren gaan voor de huizen en ser-

vices van ervaren en grote zorginstellingen 

als Florence, HWW of WZH   hoeft op 

zaterdag 4 juni niet te kiezen, maar u kunt 

wel alle mogelijkheden onderzoeken.

 

r is veel te doen

De 55  Dag gaat over alle speciale  moge-

lijkheden die het leven senioren biedt. Zij 

die nog werken en al reeds gepensioneer-

den. En dat worden er steeds meer nu de 

eerste babyboomers de 65 hebben bereikt. 

e doen is er genoeg, veel ouderen zijn met 

hun ervaring zeer gezocht in het vrijwilli-

gerswerk bijvoorbeeld, waar het nuttige en 

het aangename samen gaan. Op de 55  dag 

vindt u er alle informatie over. 

Ook voor jongere mensen, bijvoorbeeld 

‘mantelzorgers’, is een bezoek aan de beurs 

trouwens de moeite waard. Er wordt goed 

en praktisch advies gegeven in de stands.

-  Neem meneer Atsma die als boer graag met koeien werkte, maar dat liever als dierenarts had gedaan.  mevrouw Van eusekom die er van 

droomde danseres te worden. Het kwam er vaak niet van. och zijn het geen zure verhalen die de 5-plussers in het boek vertellen. -
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aterdag 4 juni in het trium, van tien tot vier  

eweldige Haagse 55  C  beurs 

-  unstige con rontaties in het Atrium, met een 

steunende omarming voor 5-plussers. - 
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ie herinnert i h nog dr   tten

Biograaf voor proefschrift op zoek naar de allerlaatste getuigen

Het vorig jaar her-rezen ministerie van financi n bevindt zich deels op een histori-sche plek, een stuk grond waar zich in de vroege meidagen van 1940 een drama vol-trok. Vreemd genoeg is deze tragedie aan onze aandacht ont-snapt. n oude kranten is er nauwelijks iets over te vinden  zelfs historici hebben er geen benul van. Het is of de tijd er z’n schou-ders voor ophaalt, alsof het er allemaal niet meer toe doet.

och waren er in de ochtend van 0 mei als gevolg van een drietal bomexplo-sies in de Casuariestraat verschillende doden te betreuren. ot de slachtoffers behoorde de auteur o Otten, wiens stoffelijk overschot pas zes dagen na zijn dood onder het oorlogspuin gevonden werd. Biograaf Rob Groenewegen zoekt met een kaarslichtje naar hen die o Ot-ten nog hebben meegemaakt.

leurrijk oeuvre
ange tijd leek het werk van o Otten voorgoed begraven te zijn onder de puinhopen van de oorlog. ussen 9 8 en zijn vroegtijdige dood schreef deze bijzondere Rotterdammer een kleurrijk oeuvre bij elkaar, waarvan zijn indrin-gende novelle ed en ereld ( 93 ) onlangs weer met enig succes herdrukt werd. egen het einde van dit kalender-jaar verschijnt na zeven jaar intensief on-derzoek zijn biogra e, een proefschrift, getiteld e le en o du end laa en. oen - .

wetsbare man
Ondanks zijn opvallende lengte van ruim .90 meter was o Otten een tamelijk 

kwetsbare man, iemand die nogal eens de confrontatie met zijn medemensen zocht om zijn angst, twijfel en verlegen-heid te verbergen. Ook in zijn verhalend werk komen we vaak rusteloze guren tegen die gebukt gaan onder het leven. Mensenschuw was o Otten, een bekende van Menno ter Braak ( 90 -940), daarentegen allerminst. 

Docent bij SchoeversIn 934 verhuisde Otten via Voorburg naar Den Haag. De vele adressen die hij in de Hofstad had zijn wellicht symptomatisch voor zijn rusteloosheid. Otten woonde achtereenvolgens in de Maliestraat, de Columbusstraat en de Snelliusstraat, om uiteindelijk in 939 neer te strijken in de Bosbesstraat.Naast de journalistiek was Otten verbonden aan de Haagse afdeling van Instituut Schoevers, waar hij Italiaans doceerde. Na afloop van een werkdag was hij vaak te vinden in de caf s Dijjers en Riche. ‘s Avonds leefde hij zijn culturele belangstelling onder andere uit in de Sociëteit voor Culturele Samenwerking, een Haagse club van kunstenaars en intellectuelen.

-  e in 0  geboren o tten in ebruari 35, wandelend met zijn dochtertje Alja bij de Gevangenenpoort in het centrum van en Haag.  -De fatale bom
In de ochtend van 0 mei 940 verliet Otten op zijn ets zijn woning in de Bosbesstraat, volgens de overlevering om nog snel wat geld van de bank te halen en zijn overige bezittingen in vei-ligheid te brengen. Daarom vermoedde zijn echtgenote etty Kattenburg ( 896-9 4) dat hij naar Rotterdam was afge-reisd. Otten was na het luchtalarm die ochtend echter bij joodse vrienden in de Casuariestraat naar binnen gevlucht. En daar viel rond  uur die fatale ochtend een Duitse bom.

w hulp gevraagd Heeft u o Otten meegemaakt, heeft u les van hem gehad, woonde u bij hem in de straat of kent u mensen die wellicht nog iets over hem kunnen vertellen  Belt u dan s.v.p. naar: 0 5-6 38. Een e-mail sturen kan vanzelfsprekend ook. w medewerking wordt natuurlijk beloond met een eervolle vermelding in de biogra e.
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W   in Den Haag in stereobeeld 

De twee foto’s lijken op het eerste gezicht hetzelfde maar verschillen net iets van 
elkaar; door ze op een bepaalde manier te projecteren of met een speciaal brilletje te 
bekijken zie je dan diepte. De foto is gemaakt door Wim Berssenbrugge en is er een 
van serie die vanaf 5 mei is te zien op een expositie in het Haags Historisch Museum 
(waarover meer op pagina 3). Deze ereo o o werd genomen enige dagen na het 
Bezuidenhout bombardement van 3 maart 945, nabij de hoek van de Wilhelmina-
straat en de heresiastraat en kijkt in de richting van de O V van Goede Raad kerk.  
In het midden is het souterrain nog te onderscheiden van Wilhelminastraat 44 waarin 
de wasserij ‘Helvetica express’ was gevestigd.
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in ali orni  
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ortie  su es Haagse geheelonthouders 
 ongens en meisjes korfballen nu al 90 jaar samen bij ns ibernest’ 

Deze maand is het 

90 jaar geleden, dat 

in 1920 een aantal 

jongelui in Den Haag 

besloot om een korf-

balclub op te richten. 

Het waren allemaal 

leden van de . . .B., 

de wekelingen e-

heelonthouders Bond. 

Dat was een lande-

lijke vereniging, maar 

de Haagse afdeling 

droeg de naam ns 

ibernest’. De jongens 

- want dat waren het, 

besloten de korfbal-

club ook zo te noemen  

en de ooievaar tot hun 

embleem te verheffen.

Het ging er rumoerig toe tijdens de discus-

sie en de persoon met het grootste geluids-

volume werd de eerste voorzitter, namelijk 

Piet Minderman, meneer mijn vader. 

Onder dit groepje oprichters van de club 

(er waren geen dames aanwezig) bevonden 

zich verder Geert Kuipers, Geert Drese, Ad 

Brouwer, Klaas Mulder en an Minderman. 

Maar dames hadden ze wel nodig om hun 

eerste twaalftal te vormen en dat werden: 

et Sonneveldt, Marie Coenraads, Nel Mul-

der, Riek en eanne Stooker en Mien Krens. 

Om lid te kunnen worden moest je een 

verklaring ondertekenen dat je geen alcohol 

zou nuttigen, net als bij de K.G.O.B..

 
Veldje zoeken 

Ziezo een twaalftal hadden ze bij elkaar, nu 

nog een veldje om op te spelen! Dat vonden 

ze helemaal aan de buitenkant van de stad, 

tegen de duinen aan. Van koddebeier boer 

Van der Made konden ze een stukje weiland 

huren, niet exclusief, want soms graasden 

de koeien erop. De prijs die in rekening 

werd gebracht was ks: 00 gulden per 

jaar. De meisjes mochten zich verkleden in 

de mooie kamer, terwijl de jongens de stal 

aangeboden kregen. Het volgende probleem 

was een clubhuis. Een lening van 800 

gulden werd afgesloten als bouwkapitaal 

en onder leiding van een vader-timmerman 

werd alles door de leden gedaan. Alleen 

voor het slaan van de pomp werd een 

vakman ingeroepen. 

Nederlands kampioen

Alles verliep voorspoedig. Na een paar 

oefenwedstrijden werd ‘t twaalftal tot 

de eerste klas van de H.K.B. toegelaten. 

andelijk succes volgde en in 9 3 pro-

moveerde ons Eibernest tot de eerste klas 

van de K.N.B., culminerend tot kampioen 

van Nederland in 9 . In de dertiger jaren 

volgde een enorme groei door het werven 

van nieuwe, heel jonge, leden, waarin 

Gerrit Hos een grote rol speelde. Piet Carol, 

die als zoveel anderen in de jaren dertig, 

een overvloed aan vrijetijd had, stortte 

zich met hart en ziel in de training van de 

jeugd met veel succes. Het feit dat in een 

korfbalteam de beide sekses samenspelen 

heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. Zo 

ontstonden in Ons Eibernest, wat je noemt, 

korfbaldynastieën: de Mulders, de Brassers, 

de Berends, de Clasons, de Muns(ters), de 

Schoonhovens et al.

Mijn familie, De Mindermannen, kwamen 

wel niet tot een dynastie, maar toch ... .  

Het was Zondag 8 januari 934, eanne 

Minderman-Stooker was door haar man 

Piet naar de Emmakliniek gebracht, want 

de geboorte van hun eerste kind was im-

minent. Ga jij alsjeblieft spelen, want ‘t 

is een belangrijke wedstrijd , zei eanne 

tegen Piet. Het was tijdens de wedstrijd, zo 

vertelde m’n vader mij later, dat hij opeens 

een heuse eiber over het veld zag vliegen, 

die mij kwam brengen. Een waar ‘eiberpro-

duct’ was ik!

Drude Connelly - Minderman 

Schotland
drudeconnelly@ n erne .co

 

9 januari in Rijswijk  

Concert Donkozakken 

ie wil genieten van een rachtige 

mu ikale middag in ussische sfeer mag 

dit ieuw aarsconcert niet missen. et 

concertre ertoire van het onko akken-

koor ederland is voor een belangri k 

deel vernieuwd. et ubliek al, naast de 

bekende werken, ook ruim tien liederen 

te horen kri gen die lange ti d niet of nog 

nooit ubliekeli k i n uitgevoerd. en 

rimeur dus.

Het bekende, Russisch Oekra ense instru-

mentale trio, Otrada, begeleidt het koor bij 

een aantal volksliederen. erwijl de sopraan 

Hannie Slngerland samen met het koor 

enkele Russische liederen ten gehore zal 

brengen. 
De uitvoering vindt plaats in de mooie 

Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 

6  in Rijswijk. Aanvang: 4.30 uur. Na 

afloop van het concert wordt een drankje 

aangeboden. Kaarten zijn te bestellen 

via: www.donkozakkenkoor.nl  De prijs 

bedraagt 3 euro per persoon. 

Het koor heeft trouwens plaats voor nieuwe 

zangers. Vooral tenoren, maar ook bassen 

en baritons zijn welkom. Ze krijgen een 

mentor, iemand die hen op weg helpt met 

de muziek en de uitspraak. Info bij Wim 

Hartman: 0 5 - 0 0

-  Het eerste team van ns Eibernest, geportretteerd op  juni 2 . k heb niet alle namen. aar wat ik wel weet  achterste rij v.l.n.r.  scheidsrechter 

NN ,  Ad rouwer, iet inderman mijn a , iek tooker, NN , Nel ulder, as inderman. En op de voorste rij v.l.n.r. arie oenraads, eanne 

tooker, NN, et onneveldt, NN, NN. Weet u wel wie de NN’s waren, laat het weten! - 

Deze week o.a.

• ie hee t 
Blon e Doll  

el  geken

    
  Pag 2

• olliciteren 

hoe e e e 

meester niet        

  Pag 5

• aatste lootjes 

van e Jack

pot u oku’s 

 - Pag 15

• en echte  

ra iopionier in 

e Beukstraat

     Pag 7

-  rie beroemde voortzitters bij elkaar  

hris choonhoven, iet inderman

en arel Hedeman-

oede voorne en  voor 2011

Adverteren in de e rant

e d-Hagenaar
Bel voor eer infor atie et

Irene addelee - e

06  23700323

el 7   

Een betaalbare crematie of begrafenis 

Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN

WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 

Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

www.keestalen.nl

Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

In oedel  & oningontr i ing
-  e clubleden op het ‘dure’’  veld voor ons eerste clubhuis. - 

45ND R T R B W S
og nooit a  er oveel e e i  de

ro o iel pe iali t voor root en Haag

Ook voor rijopleidingen

A to edri f H I  v

ichtenburglaan  Den aag

el  
.a to o t i .nl

Adverteer in nr. 100
Hoge oplage 
         & lager tarief
Bel Irene: 
06 - 23700323
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N
aast het opvangen van dak- en thuislozen 

doet de Kessler Stichting meer. 

Zo begeleiden we mensen die dreigen 

uit huis te worden gezet en proberen we samen 

met de huurder en wooncorporatie erger te 

voorkomen. We bieden huisvesting en begeleiding 

voor mensen die dit langdurig nodig hebben, 

delen soep en brood uit aan mensen op straat 

en verkopen tweedhandskleding in een van 

onze vier Pakkie Deftig fi lialen. Ook aan het 

voorkomen van terugval werken we hard met een 

enthousiast team van deskundige medewerkers en 

ervaringsdeskundigen.

Wilt u bij ons werken, wilt u doneren, zoekt u 

vrijwilligerswerk of hulp? Bezoek onze website of 

bel voor informatie.

 

Kessler Stichting

De la Reyweg 530

www.kesslerstichting.nl

070 8500500 dag & nacht bereikbaar

envoudige enioren M 

De e telefoon neemt u o  door de 
le  o en te la en  i  eeft een duideli  

en groot contrasterend leurendis la  en 
extra grote verlic te  dru toetsen  

et  1 dru  o  de alarm no  worden tot  
noodnummers gebeld en een  beric t 
ver onden  

Andere enmer en: imloc  vri , luid 
belvolume 100d , visuele belindicatie, 
andenvri  bellen,  directe iesge eugens, 

 en trilfunctie, a lam , radio  en 
alarmfunctie, telefoonboe  met 
50 ge eugens en eadset

ormaal
119,00

   Nu 99,00

Uw voordeel 20,-

50Plus Winkel

De OudDe Oud

Deze enioren M bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
 

Kerstconcert 
Koor en orkest Vox Delflandiae

Solisten
 Annemieke Rademaker, sopraan
 Anna Lucia van Dijk, alt
 Ard Verkerke, tenor
 Maarten van Manen, bas
 Liet Relou, viool   

Dirigent
  Koos van Beurden

Datum & tijdstip: zondag 16 december 2012 om 16.00 uur
Locatie: Dorpskerk, Dorpsstraat 3, Schipluiden. Toegang: vrije gift

Brandenburgs Concert Nr. 4 BWV 1049
Cantate BWV 62 “Nun komm, der Heiden Heiland”

Cantate BWV 63 “Christen aetzet diesen Tag”

‘ LEEG WAREN 
DE GLAZEN!’
johnny!  lili marlene!  marlene dietrich!  prachtige teksten van de dichters 

bertolt brecht, paul van ostayen, jacques prévert en muziek van kurt weill /// 

een voorstelling met liederen, voordracht en filmbeelden door 

tatiana radier, tiziana chessa en roeland drost

BERLIJN EN PARIJS IN DE ROERIGE JAREN VAN HET INTERBELLUM…

ZO 9 DECEMBER 15.00 UUR en
ZA 15 DECEMBER 20.00 UUR 

Haagse Kunstkring /// Denneweg 64 /// 2514 CJ Den Haag

TOEGANG leden Haagse Kunstkring vrij, overigen € 7,50 

RESERVEREN aan te raden > (070) 364 75 85 of info@haagsekunstkring.nl

‘ LEEG WAREN 
DE GLAZEN!’

///
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Hans 
oodenburg

?
? pinie     nformatie

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen  consumenten aken  rechten oals er recht  belastingen en an ere inanci le aken  w vragen wor en 
anoniem in e e uitgave behan el  en on e eskun igen ullen proberen u een persoonlijk antwoor  te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
hansroo enburg kpnmail nl o  naar ostbus   A Den aag  raag met vermel ing van rubriek Rechten en lichten’

Buiten het kabinetsbeleid om worden 
gepensioneerden mogelijk nog extra 
getroffen doordat bij pensioenfond-
sen wellicht volgend jaar een korting 
van  tot 6 procent op de aanvullende 
pensioenen moet worden doorgevoerd. 
Het juiste percentage is nog niet aan 
te geven, doordat de  nanciële situatie 
van het pensioenfonds per 3  december 
0  bepalend is. De korting is een 

gevolg van de te verwachten (slechte) 
resultaten.
Overigens zijn er ongetwijfeld pensi-
oenfondsen die geen korting per april 
volgend jaar hoeven door te voeren en 
in een klein aantal gevallen misschien 
zelfs in staat zijn om per  januari een 
indexatie (vergoeding voor de prijs-
stijgingen) te geven.
In de media worden vaak de vijftigplus-
sers opgevoerd als het grootste slachtof-
fer van de overheidsbezuinigingen. Ze 
bezitten huizen die veel minder waard 
zijn geworden, terwijl ze daarvoor hoge 
hypotheken hebben afgesloten. De ont-
slagvergoedingen worden verminderd 

en vijftigplussers komen nauwelijks 
aan een nieuwe baan, de subsidies 
voor de kinderopvang (voor de hogere 
inkomens) lopen terug en zij gaan pas 
op 6 -jarige leeftijd met pensioen.

Dertigers
Echter, er wordt ook gewezen op de 
generatie van dertigers, die mede door 
al deze verslechteringen pas cht de 
pineut zou zijn. Al met al is er sprake 
van een mogelijke herverdeling tussen 
de generaties. Bij het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) zijn de afgelopen 
jaren al diverse rapporten verschenen 
waarin de welvaartsverschillen tussen 
bijvoorbeeld de huidige gepensioneer-
den, de zogenoemde babyboomers 
(die tussen 945 en 955 zijn geboren) 
en de nog jongeren in beeld worden 
gebracht.
E n belangrijke conclusie staat ons bij. 
De ouderen en de babyboomers zijn 
helemaal niet beter af dan de jongeren, 
want die hebben en krijgen het minstens 
net zo goed als hun ouders nu. Hoe 

het over pakweg 5 tot 0 jaar is voor 
de vijftigers is nauwelijks te voorspel-
len, maar zij zullen het ongetwijfeld 
beter hebben dan nu de generatie van 
vijftigers. Die ontwikkelingen naar 
vooruitgang zijn er namelijk altijd al 
geweest, ook elders in de wereld.
Directeur Paul Schnabel van het SCP 
bevestigt wel de benarde situatie waarin 
jonge gezinnen thans verkeren. Hij 
deed deze uitspraken in een opinie over 
de ‘afrekening tussen de generaties’ in 
NRC handelsblad.

Paul Schnabel: Voor hun eigen (klein)
kinderen hebben opa en oma alles over, 
maar de gulheid wordt snel minder als 
de samenleving om een extra bijdrage 
vraagt in de vorm van meer belasting, 
een lager pensioen of een hef  ng voor 
de sociale zekerheid.  Veel 65-plus-
sers hebben het volgens hem ook niet 
breed. och heeft maar 3 procent een 
inkomen onder de armoedegrens, tegen 
 procent van de volwassenen en  

procent van alle kinderen. Het hoogst 

is de armoede in eenoudergezinnen (  
procent) en bij mensen onder de 65 met 
een uitkering ( 9 procent).
Het gemiddelde inkomen van de 
65-plussers ligt volgens hem nog boven 
dat van de leeftijdsgroep van 5 tot 45 
jaar. Daarnaast zou volgens de macro-
cijfers de helft van de gepensioneerden 
een vermogen hebben  als appeltje 
voor de dorst  van meer dan 00.000 
euro.

een lobb
Schnabel had nog een mooie opmer-
king: Nu al zijn het niet de dertigers 
die voor de zestigers zorgen. Het zijn de 
zestigers die voor de dertigers zorgen, 
en vaak ook nog voor de tachtigers en 
negentigers.
De positie van de dertigers krijgt 
volgens hem te weinig aandacht. 
Dertigers zijn slecht georganiseerd 

en organiseren zich ook niet graag. Ze 
zijn meestal geen lid van een vakbond 
en al helemaal niet van een politieke 
partij, en hebben geen lobby voor hun 

belangen.
aten we eindigen met dezelfde interes-

sante discussie over de afrekening 
tussen de generaties met uitspraken van 
Henri Beunders, hoogleraar geschiede-
nis van maatschappij, media en cultuur 
aan de Erasmus niversiteit Rotterdam. 
Hij kan het woord ‘babyboomer’ niet 
meer horen, doordat het volgens hem 
ten onrechte wordt geassocieerd met 
‘uitvreters’ en ‘potverteerders’.

ot in de jaren ‘ 0 studeerde slechts 
0 procent van de volwassenen. Nu is 

30 procent hoger opgeleid. Maar van 
die 0 procent vond slechts een klein 
deel een hoogwaardige baan.  En: De 
meerderheid van die babyboomers was 
gewoon bouwvakker of kantoormens 
en geniet nu slechts een bescheiden 
aanvullend pensioen.

n tijden van economische teruggang is er vaak sprake van een herverdeling  op langere termijn - tussen de verschillende genera-
ties. venals bij de overige Nederlanders is de grootste achteruitgang bij ouderen voor de mensen die deze het meest kunnen lijden. 
De hogere inkomens dus.

Het inkomensafhankelijk maken van de totale zorgkosten voor de burgers is van de baan. Het kabinet van VVD en PvdA wil nu nivelleren via het belastingstelsel. Daarvoor liggen allemaal voor-

stellen voor bezuinigingen en ombuigingen die nog door het parlement moeten. Wat heeft dit voor de leeftijdsgroepen te betekenen? Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die 

sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

re ening tussen generaties is on in

rf- en schenkingsrecht

Heibel tussen broer
en zus over klein bier

n oeder or g aar o erleden.
r a na he e alen an haar u aar

n e eel eer o er an haar aar-
geld. k oe nog a huur oe lag en
org oe lag erug e alen en ook had k

de aanleun on ng een aand langer
gehuurd o alle goed a e kkelen.
u kreeg k onlang nog een reken ng
an de ela ngd en oor euro.
k e loo da n roer daar ook el
aan kon ee e alen aar d e l nu
eer een nanc le eran oord ng an

. k he ach aar lang alle ad n -
ra e oor haar gedaan nclu e de
ela ngaang e o aar e gen

o er de ood cha en koken e c. .
n roer k a een aal er aand

een ko e hee dr nken haar en a
dan eer nel eg. oe eel loon ag
k rekenen er aar oor he doen an de
ad n ra e an n oeder

Indien u de uitvoerder van de nalaten-
schap van uw moeder bent, moet u 
inderdaad over de lasten en baten 
van die nalatenschap verantwoording 
afl eggen aan de andere erfgenamen. 
Daarvoor staat ook een maximale ver-
goeding in de wet. Als daarover niets 

in een testament heeft gestaan (uw 
moeder had kennelijk geen testament) 
dan heeft u als executeur recht op een 
wettelijk loon, maar het kan ook dat in 
onderling overleg met andere erfgena-
men wordt besloten g n vergoeding 
in rekening te brengen. Als het tussen 
de ervende familieleden goed zit, 
gebeurt dat meestal bij een wettelijke 
verdeling als er niet veel geld mee is 
gemoeid. Het wettelijk loon voor een 
executeur bij een testament is in de 
regel n procent van de waarde van 
het vermogen van de erfl ater op de 
dag van overlijden. Als u overhoop 
ligt met andere erfgenamen zou u dat 
als richting kunnen nemen. Gezien de 
bedragen die uw moeder naliet is dat 
echter marginaal. Niet-professionele 
executeurs uit een familie laten die 
vergoeding vaak zitten. Ook kunnen 
erfgenamen verantwoordelijk worden 
gesteld voor eventuele schulden, zoals 
in uw geval een belastingschuld. Die 
moet ook worden betaald en tussen 
de erfgenamen worden verdeeld.  
kunt natuurlijk nu geen kosten meer 
in rekening brengen voor het voeren 
van de administratie van uw moeder. 
Zij had bij leven u daarvoor eventueel 
al een beloning kunnen geven, hoewel 
kinderen dat meestal niet vragen. Met 
dit alles in het achterhoofd raden wij u 

aan een eerlijk en open gesprek te voe-
ren met uw broer en ervoor te zorgen 
dat er  nanciële verantwoording door 
u wordt afgelegd vanaf het tijdstip 
van overlijden van uw moeder. Het 
gaat overigens, blijkens uw vraag, om 
‘klein bier’. Dat is geen ruzie tussen u 
en uw broer waard!

ussen willen kennis
als executeur

ee u en he en al hun goede
kenn ge raagd hun e - e a en a r e

llen n. a houd d n e de da-
e he en een e a en aar daar n
aa n e h ero er. a oe k doen en
a oe en de da e doen

De ex-testamentair heet tegenwoordig 
gewoon ‘executeur’. Hij (of zij) wik-
kelt - in samenspraak met een notaris 
- het testament af of de wettelijke 
nalatenschap. Hij moet overigens wel 
per uiterste wilsbeschikking worden 
benoemd (in uw geval door beide 
dames). In het testament opnemen 
dus. Anders bepalen achteraf mogelijk 
alle erfgenamen wie er executeur moet 
worden. Gezien allerlei belangen komt 
men dan uit op een (dure) notaris die 
alles afwikkelt.

iscale zaken

Vader is overleden,
moeder onder curatele

n e ader o erleden. n e de-
en erende oeder oon nd

n een er leeghu . e kan onrech er
hee or g aar aange e en al
cura or en k oe nu alle nko en
u ga en eran oorden. ader a
ge en oneerd had geen koo o-
n ng en o erl den een aan enl k
ank aldo. k ee eker da n ader

noo ela ngaang e hee gedaan.
el kreeg h or ul eren aar n de
ela ngd en he oorh eld da h
ogel k geld erug ou kr gen aar

h daar noo o ngegaan. had
huur- en org oe lag. an k de l n an

n ader olgen

Het is natuurlijk niet slim van uw 
vader geweest zijn belastingaangifte 
niet te doen. Zeker niet als hij grote 
kans maakt op teruggave. , als cu-
rator van uw moeder, moet inderdaad 
 nanciële verantwoording afl eggen 

bij de kantonrechter. w moeder is 
waarschijnlijk - als er geen testament 
is geweest van uw vader - erfgenaam 
van alles wat uw vader aan waarde 
naliet en u (en eventuele andere 
kinderen) krijgt een vordering op de 

langstlevende ouder (uw moeder dus) 
die pas tot uitbetaling komt als zij is 
overleden. In het jaar dat uw vader 
is overleden moet aangifte worden 
gedaan of met een zogenoemde F-
aangifte. Immers aan de hand daarvan 
wordt ook bepaald of er erfbelasting is 
verschuldigd.  moet dus wel kijken 
of uw moeder over 0  mogelijk 
nog belasting terugkrijgt. Aan de hand 
van een elektronisch programma (te 
downloaden met ‘digi’) is dat heus 
niet zo moeilijk. Niet de lijn van uw 
vader volgen, dat kost geld! Zelfs in 
het geval dat de Belastingdienst zelf 
de aanslag heeft bepaald. Grotendeels 
zijn deze antwoorden wel gebaseerd 
op de vraag of uw vader een redelijk 
inkomen had. Ik zie in uw mail dat 
hij zorg- en huurtoeslag had. Dat 
zou kunnen betekenen dat hij geen 
aangifte hoefde te doen (of een zoge-
noemde NIHI -aanslag kreeg) en dat 
hij een laag inkomen had. In dat geval 
heeft het waarschijnlijk geen zin meer 
om te kijken of u met terugwerkende 
kracht alsnog een teruggaaf voor uw 
overleden vader kan vragen. Oudere 
mensen hebben vaak een extra aftrek-
post (zeker v r 0 0) waardoor zij 
minder belasting moeten betalen dan 
of  cieel op AOW en pensioen wordt 
ingehouden.
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Vragen of spoed: 
   

www.cuvo.nl

Een passend afscheid,
een dierbare herinnering

zo 16 december 13.30 & 15.30 uur

Thomas de 
Stoomlocomotief

Thomas en de Schat!
(3+)

zo 16 december 14.30 uur

Wishful Singing 

wo 19 t/m za 22 december 20.00 uur

NDT 1
Programma III

vr 21 december 20.15 uur &
zo 23 december 14.15 uur

Residentie Orkest
Weihnachtsoratorium

di 25 december 14.00 uur

Don KosakenChor
A Russian Romance

di 25 december 14.00 uur

Musica ad Rhenum &
Stephanie True
Kerstconcert

wo 26 t/m za 29 december, 
diverse tijden

DeDDDD 
De Notenkraker

(5+)

zo 30 december 14.30 uur 

Sint-Petersburg Ballet
Sleeping Beauty

wo 2 januari 2012 20.15 uur

Soweto Gospel Choir 

za 5 januari 2012 20.15 uur

Het Ballet van 
de Staatsopera 
van Tatarstan

Het Zwanenmeer

informatie & kaarten 

070 88 00 333 

www.philipszaal.nl / www.ldt.nl

 @TheaterDenHaag  

 aanhetspuiplein  



De Haagse verhalen zijn daarin 
bovendien op heel bijzondere wijze 
vastgelegd: door die Hagenaars zelf. 
Bibliotheek en Gemeentearchief trom-
melden, vaak in samenwerking met 
andere organisaties, zo veel mogelijk 
Haagse senioren op aan zogenoemde 
Verhalentafels. 

Herinneringen
Aan die Verhalentafels gingen zij 
samen herinneringen ophalen aan de 
geschiedenis van de stad en andere 
Hagenaars. H n geschiedenis, vooral. 
Gewone mannen en vrouwen haalden 
de afgelopen jaren zo hun ‘Haagse 
herinneringen’ op.
Dat gebeurde steeds aan de hand van 
thema’s. De meer dan 50 senioren 
klapten uit de school over bijvoor-
beeld he Golden Earring, ouis 
Couperus, de Keizerstraat en Indisch 
Den Haag. En ze maakten samen 
een zoektocht naar sporen van de 
renovatie en sloop van Moerwijk, de 
Scheveningse visserij, de immigra-
tie van Surinaamse Hindoestanen, 
het Vergissingsbombardement op 
Bezuidenhout, Indische Hagenaars, 
kerkelijk leven en de legendarische 
winkels en winkeliers van onze stad.

DigiTales
Ze hebben hun herinneringen daaraan 
steeds vastgelegd in een verhaal. Die 
verhalen zijn, ge llustreerd met foto’s, 
voorwerpen en documenten, versche-

nen in boekjes met luister-
cd. Zo kunnen volgende 
generaties Hagenaars er 
kennis van blijven nemen. 
Vanuit de Verhalenta-
fels zijn deelnemers en 
andere betrokkenen ook 
ge nterviewd op  lm. 
Deze historische portret-
ten worden als bron voor sociaal-
historisch onderzoek bewaard in het 
Haags Gemeentearchief.
Maar de deelnemers zijn aan de 
Verhalentafel ook z lf aan de slag 
gegaan met het vastleggen van hun 
verhalen. Onder deskundige bege-
leiding maakten zij daar hun eigen 
digitale collage van: de zogenoemde 
Digi ales, korte  lmpjes over Haagse 
historische thema’s door de mensen 
die erbij waren.

fsluiting
Op maandag 0 december a.s. wordt 
het project Haagse Stories feestelijk 
afgesloten. Dat gebeurt onder meer 
met een lezing door Hans Goedkoop, 
bij velen bekend als presentator van 
het geschiedenisprogramma op televi-
sie ‘Andere tijden’, maar ook histori-
cus en biograaf. De Digi ales van de 
deelnemers worden gepresenteerd en 
de website waarop deze voortaan per-
manent te zien zijn, wordt gelanceerd. 
Onderdeel van de afsluiting is ook de 
presentatie van een handleiding om 
zelf uw herinneringen vast te leggen. 

Iedereen kan dus iets overhouden aan 
Haagse Stories!

Voor lezers van De Oud-Hagenaar 
is dit een mooie gelegenheid om 
nog meer te weten te komen van de 
Haagse historie, ook w historie. 
Hagenaars met belangstelling voor de 
geschiedenis van de stad, en medewer-
kers en vrijwilligers van erfgoedinstel-
lingen zijn van harte welkom op deze 

bijeenkomst, op de eerste verdieping 
van de Centrale Bibliotheek aan het 
Spui. De toegang is gratis; u moet 
alleen even reserveren met een e-mail 
naar Heleen Hebly van de bibliotheek 
via h.h.hebly dobdenhaag.nl. Als 
u er zelf niet bij kunt zijn, kunt u de 
slotbijeenkomst thuis live volgen via 
www.bibliotheekdenhaag.nl
livestream.
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DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

iviervi ar t  en Haag i  de rote er  070-36 3 1

. aag eo deren.nl

Nieuwe Sport- en beweegwijzer 55 ’
ls het maar enigszins kan, besteden we in deze kolommen aan-

dacht aan bewegen en sporten. mdat het lekker is, omdat het 
leuk is en omdat het goed voor u is. 

Goed voor uw lijf, voor uw geest 
en voor de contacten. En u kunt 
niet zeggen dat u niet weet waar 
in Den Haag u als 55-plusser 
moet gaan sporten! Al jaren ver-
schijnt in onze stad de speciale 
‘Sport- en beweegwijzer 55 ’, 
een handige gids met alle sport-
verenigingen en losse sportacti-
viteiten en -mogelijkheden. Hij is gratis af te halen bij bijvoorbeeld de i-Shop in 
uw buurt. Ook CIPO heeft nog een aantal exemplaren en deze week, onze laatste 
dagen in Het Nutshuis (zie andere bericht), mag u ze daar komen halen: Riviervis-
markt 5 (tegenover de Grote Kerk, op werkdagen van 0.00 tot 6.00 uur).

lke stad heeft verhalen, en zeker Den Haag. Maar hoe 
voorkom je dat zulke verhalen verdwijnen doordat Hage-
naars ze meenemen in hun graf  recies  door ze vast te 
leggen. Dat is de afgelopen jaren precies de bedoeling 
geweest van het project Haagse Stories, opgezet door de 
Bibliotheek Den Haag in samenwerking met het Haags 
Historisch Museum, Haags emeentearchief en TV.nl 
Haaglanden.

om kijken en luisteren naar de geschiedenis van uw mede-Hagenaars

De Haagse tories i n laar   
voorkom je dat zulke verhalen verdwijnen doordat Hage-
naars ze meenemen in hun graf  recies  door ze vast te 

geweest van het project Haagse Stories, opgezet door de 

C  is er bijna 
klaar mee ...
Nog even, en de fusie van C  met 
H , mportante en Mantel org 
Den Haag tot de nieuwe organisa-
tie  is een feit. p 1 januari a.s. 
is dat officieel het geval  maar op 
maandag 3 december verhuizen we 
al om bij elkaar te kruipen  

a, u leest het goed. Er is uiteraard wat 
tijd nodig om medewerkers, apparaten en 
andere zaken in elkaar te schuiven, en dat 
gaat het best als we al bij elkaar zitten. Op 3 
december verkassen we daarom vanuit Het 
Nutshuis drie deuren verder, naar Riviervis-
markt ; het gebouw waar nu HOF in huist 
en dat het best geschikt bleek voor de nieuwe 
organisatie. Van dan af kunt u ons dus niet 
meer in Het Nutshuis vinden. Het kan ook 
zijn dat we in de dagen daarna telefonisch of 
per e-mail wat lastiger te bereiken zijn. Het 
is maar dat u het weet!

Waar loopt de 
Nederlander 
bij de overheid 
tegenaan

lex Brenninkmeijer, de Nationale 
mbudsman, is erg benieuwd naar 

het antwoord op de vraag boven dit 
artikeltje.

De Nationale Ombudsman wil in kaart 
brengen waar mensen in Nederland bij de 
overheid op stuiten, en wat het effect is van 
de bezuinigingen op de relatie tussen burger 
en overheid. Veel burgers lopen vast bij de 
overheidsinstanties. In een en u te kunt 
u daarover vertellen. ‘Als veel mensen de 
en u te invullen, kunnen wij een krachtig 
signaal afgeven aan de overheid,’ aldus 
Brenninkmeijer. Zoals dat tegenwoordig 
gaat, kunt u deze en u te op internet invul-
len. Het kost u ongeveer 0 minuten, en u 
vindt de en u te op https: www.research.
net s ombudsman 0 .

Woonproject roze plussers gaat niet door
Het unieke roze’ woonproject aan het Buitenom is van de baan. Dit moest het grootste ga  housing 
project’ in Nederland opleveren  de bouw van een complex met koop- en sociale huurwoningen voor 
lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders, humanisten en homovriendelijken, in 
samenwerking met de roze 40 -woongroep a Vie en Rose’, C C Haaglanden en S N Vereniging D . 

Verkoop van 34 appartementen aan het Buitenom moest de realisatie van 
dit complex, met ook sociale huurappartementen en vrijesectorapparte-
menten erin, mogelijk maken. Die verkoop liep echter niet. Door de eco-
nomische crises is ook de roze huizenmarkt gekrompen. ‘ a Vie en Rose’ 
is in laatste instantie zelf verzocht actief op zoek te gaan naar mogelijke 
ge nteresseerden voor de koopappartementen. De termijn daarvoor bleek 
echter te kort. Veel potentiële roze kopers waren bovendien niet gelukkig 
met de locatie van Buitenom, aan de rand van wat in Den Haag wel als 
‘Klein Marokko’ wordt aangeduid. Woningbouwvereniging Staedion heeft 
de wervingscampagne voor mogelijke kopers van de 34 koopappartemen-
ten uiteindelijk de  nitief stilgelegd. Alle betrokkenen gaan nu op zoek 
naar een nieuwe opzet die de obstakels van ‘Buitenom’ kan vermijden.

Nieuwe Sport- en beweegwijzer 55 ’
ls het maar enigszins kan, besteden we in deze kolommen aan-

dacht aan bewegen en sporten. mdat het lekker is, omdat het 
leuk is en omdat het goed voor u is. 

Goed voor uw lijf, voor uw geest 
en voor de contacten. En u kunt 
niet zeggen dat u niet weet waar 
in Den Haag u als 55-plusser 
moet gaan sporten! Al jaren ver-
schijnt in onze stad de speciale 
‘Sport- en beweegwijzer 55 ’, 
een handige gids met alle sport-
verenigingen en losse sportacti-
viteiten en -mogelijkheden. Hij is gratis af te halen bij bijvoorbeeld de i-Shop in 
uw buurt. Ook CIPO heeft nog een aantal exemplaren en deze week, onze laatste 
dagen in Het Nutshuis (zie andere bericht), mag u ze daar komen halen: Riviervis-
markt 5 (tegenover de Grote Kerk, op werkdagen van 0.00 tot 6.00 uur).

  rogramma 10 december

4.00 uur:  Welkom door Charles Noordam, directeur Bibliotheek Den Haag
4.05 uur:  Presentatie door de samenwerkingspartners via een Digi ale
4. 5 uur:  ezing door Hans Goedkoop, historicus, biograaf en presentator 

van ‘Andere tijden’
5.00 uur:  Pauze
5. 5 uur:  Vertoning van Digi ales over ouis Couperus en de Schevening-

se Keizerstraat
5.45 uur:  Presentatie van de handleiding ‘Hoe maak je een digitaal verhaal 

over Haags erfgoed ’ door os eenhouts, directeur ROC Mondri-
aan

6.00 uur:  ancering van de website www.haagseherinneringen.nl door 
wethouder Ingrid van Engelshoven

6. 5 uur:  Feestelijke afsluiting met muziek, een hapje en een drankje.



We schrijven de jaren twintig en dertig. Grote 
drommen mensen uit de wijde omgeving begeven 
zich wekelijks op zondagmiddag te voet, per  ets 
of met de tram of de bus naar Rijswijk.. Vanuit 
Wateringen kan je bijvoorbeeld per VIOS-bus 
naar Kuys Witsenburg. Dan lopend verder naar 
de Hoornbrug is maar een eindje. Frans van 
Velthoven de bekende Poeldijkse wielrenner uit 
de jaren vijftig en zestig weet zich die trek naar 
Rijswijk - vooral uit verhalen van zijn vader - 
nog goed te herinneren. Iedereen op weg naar de 
wielerbaan waar allerlei bekende wielercracks uit 
heel Nederland en daarbuiten voor spanning en 
sensatie zorgen.
Die baan is daar in tijd van enkele maanden 
neergezet. Enthousiast schrijven de kranten dan 
ook al een tijd lang over de baan, tot de bouw 
waarvan de gemeenteraad van Rijswijk op  
februari 9  toestemming heeft gegeven.. Meteen 
daarna nemen de werkzaamheden een aanvang. 
Een krant schrijft bijvoorbeeld dat de planken 
in de lengte zijn gelegd, waardoor de renners een 
hogere snelheid kunnen bereiken’’. Het Vaderland 
weet ook op  juni 9  te melden, dat de 
aandeelhouders met 6 stemmen tegen en 33 voor 
tot directeur B. Waterreus hebben benoemd. Het 
politiekorps van Rijswijk is zelfs met het oog 
op de verwachte drukte uitgebreid met twaalf 
hulpagenten, die uitsluitend in dienst moeten 
komen als de wielerbaan open is. In advertenties 
in dag- en weekbladen kondigt de directie al aan 
welke grote namen, zoals de sprinter Moeskops, 
de Haagse stayer eddy, maar bijvoorbeeld ook 
Snoek en Storm aan de start verschijnen. 

Directeur Rademaker
In de directie krijgt Waterreus gezelschap 
van de Hagenaar Rademaker. Deze geniet 
bekendheid als directeur van de chocoladefabriek 
Rademaker en dus ook als de producent van 
de beroemde Rademakers Haagse Hopjes. Hij 
biedt meteen maar een prijs aan voor degene die 
het wereldrecord op een Engelse mijl verbetert. 

Het is een fraaie 
beker van zilver, 
die zeshonderd 
gulden kost. Een 
juweeltje van 
zilversmeedkunst’’, 
kraait een krant. 
Alles is erop 
gericht om de 
toeschouwers 
mooie wedstrijden 
te laten zien, 
waarin fel om de 
prijzen en de eer 
wordt gestreden. 
Wie het juweeltje 
gewonnen 
heeft valt niet meer te 
achterhalen, maar een Westlandse renner is het 
niet, die komen pas echt na de oorlog in beeld, 
zoals de ook  etsende schaatser Wim van der 
Voort en zijn broer Aad uit ’s-Gravenzande en 
later de Poeldijker Frans de ong zelf. 
De wielerbaan gaat meer dan twintig jaar 
mee. Vaak zijn er grote internationale 
wielerwedstrijden, compleet met motoren 
met zogenaamde gangmakers en stayers. De 
gangmakers rijden op hun motoren hun rondjes 
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udere Rijswijkers, Hagenaars, Delftenaren bewoners van de Vlietstreek en ook 
tal van Westlanders zullen zich de Rijswijkse Wielerbaan herinneren. elegen 
- vanuit Den Haag gezien - even voorbij de Hoornbrug. Helemaal van hout. Met 
tribunes, waar twintigduizend personen kunnen plaatsnemen. enietend van 
spannende wielerwedstrijden. Voor het eerst is dat op 17 juli 1921. De dag dat de 
Wielerbaan van Rijswijk  die een oppervlakte heeft van ruim twee hectaren en 
een lengte van 400 meter  in gebruik genomen is. 

Houten Rijswijkse wielerbaan werd in de Hongerwinter voor een deel opgestookt in haarden en kachels van koulijdende bevolking

ele aren een s ortie e to attra tie in de regio Den Haag 
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ooncentrum age age bevin t ich in e a
genstraat  mi enin het centrum van Den aag  
Door e vele tram  en buslijnen ie oor het cen
trum lopen is e bereikbaarhei  uitsteken  Alle 
belangrijke voor ieningen liggen op loopa stan
r ijn  woningen en er is een grote aktuin  

Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren

e e age is gelegen aan e chermerstraat  
et het openbaar vervoer is het comple  makkelijk 

te bereiken  De belangrijkste winkels ijn om e 
hoek  in e Betje ol straat  et wooncentrum 
hee t  riekamerwoningen van ca   m
ver eelt over rie etages

ooncentrum  a gge  ligt aan e
octurnestraat  halverwege het ou e orpscen

trum van oos uinen en ijk uin  Op loopa stan  
bevin en ich winkels  r is parkeergelegenhei  
ron om het wooncentrum  et centrum hee t  
woonlagen en bevat  twee  en

 riekamerwoningen

e e e  is gelegen aan e Beresteinlaan  
in e wijk Bouwlust  et het openbaar vervoer 
is het comple  makkelijk bereikbaar  Belangrijke 
voor ieningen  oals levensmi elen aken  ijn op 
loopa stan  gelegen  et gebouw bevat  twee
kamerwoningen

ooncentrum a a  a e a bevin t ich aan 
e ak van oortvlietstraat  et openbaar vervoer 

bevin t ich op korte a stan  van het comple  De 
belangrijkste winkels ijn op ongeveer  minuten 
loopa stan  et wooncentrum hee t  rieka
merwoningen van ca   m  en rie tweekamer
woningen van ca   m

Hu anistis e ti ting
 es ut- en roepswonen

 orenstraat  5   Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410 

E-mail klantenservice: 

simon.carmiggelt@woonzorg.nl 

- iet oeskops krijgt op zijn 0ste verjaardag in november 3 een ruitmand aangeboden door de sprinter oop Holten. oto  G  van der Wer  .

- Lucht oto van de ijswijkse wielerbaan, in 2  gemaakt door .L. ... -

- Gangmakers en sta ers in actie op de ijswijkse baan. oto  ’s 

Gravenhaghe in eeld   -



met renners achter zich aan, totdat 
die afhaken en wie dat niet doet, de 
winnaar ia. Een stayer is dus een 
wielrenner, die achter een motor blijft 
rijden soms wel tachtig kilometer 
per uur halend. Veel liefhebbers 
zijn in al die jaren getuigen van 
wedstrijden waaraan bijvoorbeeld de 
bekende Franse stayer Fran ois rago 
deelneemt. Op een mooie Pinksterdag 
daagt hij zijn landgenoot Paillard uit. 

ot dan is hij op deze Rijswijkse baan 
niet te kloppen geweest, maar op die 
dag moet hij de zege toch aan Paillard 
laten. Dat komt grotendeels door 
motorpech van zijn gangmaker Didier.

Henri ter Hall
In 9 8, zeven jaar na de 
oprichting koopt de Hagenaar Henri 
ter Hall, de hele renbaan in n klap 
op. Dat dit geen grap is, blijkt later 
als ten overstaan van notaris N. 
la Grappe Dominicus uit Rijswijk 
bevestigd wordt dat hij bij afslag in 
het Venduhuis der Notarissen aan de 
Nobelstraat te Den Haag eigenaar 
is geworden. Eerst is de wielerbaan 
ingezet voor 65.000 gulden. Maar 
op die dag waren de eerste uitroepen 
Hallo, ho!’’, waarna de baan 

voorlopig voor 65.0000 gulden gegund 
is aan ene heer Doorschot. ater wordt 

de baan van 0.000 gulden afgeslagen 
tot 5.500 gulden, voor welk bedrag 
Henri ter Hall te Rijswijk koper is. 
Hij handelt namens een consortium 
dat tot doel heeft te trachten de 
wielerbaan met toebehoren voor de 
sport te behouden. Met algemene 
stemmen kiest men hem tijdens een 
daarna gehouden vergadering tot 
gedelegeerd president commissaris 
te Rijswijk. Secretaris wordt ene 

asseron uit Rijswijk en men benoemt 
tot commissaris de Rijswijker Vintges. 
Die drie heren vormen voortaan het 
dagelijks bestuur. Waterreus blijft 
directeur en tot rechtskundig adviseur 
stelt men aan mr. K. F. Katz, advocaat 
en procureur te ’s-Gravenhage.

ater, in 933, gaat de baan over 
in handen van het Nederlandsche 
Financiële Consortium dat het voor 
enige jaren heeft gepacht. De leiding 
krijgt dan ene heer Groims, die 
vriendschappelijk samen gaat werken 
met Waterreus. Hij heeft ook al de 
leiding over een soortgelijke baan in 
Rotterdam. De samenwerking moet 

eventuele concurrentie tussen beide 
banen voorkomen. Men vindt het 
verstandiger daarom de beide banen op 
die manier in goede banen te leiden. 
Ook de kosten kan men dan over twee 
banen verdelen. Bij die kosten moeten 
vast ook die geteld worden, van het 
bezoek van aan de wielerbaan van 
niemand minder dan de beroemdheid 
uit die dagen osephine Baker op 4 
augustus 9 8. Zulke gasten komen 
meestal niet gratis. Zeker niet een 

dergelijk idool dat gekomen is om het 
startschot van de wedstrijd van die 
dag te lossen. Dat is dus niet die keer 
in 933 als alles om de renner Piet 
Moeskops draait. Het consortium is 
ook dan tevreden over het bezoek dat 
in groten getale is opgekomen. Om 
niet alleen te zien wat Moeskops ervan 
bakt, maar om ook te kijken naar de 
baan die geheel is gerestaureerd.

Buziau
De extra-attractie deze keer is de 
artiest Buziau, die elke avond in 
Scala in Den Haag volle zalen trekt. 
Henri er Hall brengt hem mee naar 
de wielerbaan om de grote artiest 
nu eens wat meer in natura te laten 
bewonderen. Dus zonder neus van 
papier mach  en wat al niet meer. uid 
juichen de toeschouwers als er zich 
bij Buziau ook een groep revue-girls 
voegt.
Maar het hoofdnummer van de dag 
speelt zich af op de baan. Het gaat om 
een sprintrace over 800 meter waarin 
Piet Moeskops uitkomt met Rutt en 
de Amerikaan Horder. Het publiek 
verwacht veel van deze oosduiner 
van geboorte. Maar helaas stelt 
Moeskops zijn aanhangers diep teleur. 
De meningen over het rijden van de 
crack lopen sterk uiteen. Velen vinden 
hem de snelste sprinter van het land. 
Alleen deze middag ontbreken animo 
en vechtlust . Moeskops is niet meer 
onoverwinnelijk.

ot aan de weede Wereldoorlog is de 
Rijswijkse Wielerbaan een topattractie 
geweest voor Den Haag en wijde 
omgeving. In de oorlog is de houten 
baan voor een deel verdwenen in de 
haarden en kachels van Rijswijkers en 
Hagenaars op hun jacht naar brandstof 
in de koude Hongerwinter van 944-

945. ater wordt de plek  waar nu 
een oogkliniek staat  bekend door de 
Speedway Rijswijk, maar dat is een 
ander verhaal. 
                                             
Aad van Holstein
hol e @aol.nl
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Houten Rijswijkse wielerbaan werd in de Hongerwinter voor een deel opgestookt in haarden en kachels van koulijdende bevolking

ele aren een s ortie e to attra tie in de regio Den Haag 

- Huldiging van de Nederlandse our de rance renners in augustus 3  op de wielerbaan in ijswijk. Van boven naar beneden op de 
fi ets  Van Nek, iddelkamp, Van chendel en ominicus. -

- iet oeskops krijgt op zijn 0ste verjaardag in november 3 een ruitmand aangeboden door de sprinter oop Holten. oto  G  van der Wer  .

- n 35 werd het seizoen ludiek a gesloten met een wedstrijd op slagersfi etsen. - - Extra attractie  de destijds beroemde komiek ohan uziau gee t het startschot. -

- pectaculair zicht van bovena  op de renners.
- oor het in de lengte gelegde baanhout ging het harder .

- We konden niet vinden welke renner hier wordt gehuldigd. Weet u het  .

- Gangmakers en sta ers in actie op de ijswijkse baan. oto  ’s 

Gravenhaghe in eeld   -
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Kobaltstraat 27
2544 ET Den Haag
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De Verborgen Stad

Boek over de nog 

bestaande hofjes in 

Den Haag.

€ 22.75

Geheim Den Haag

De lezer maakt kennis 

met historische 

logegebouwen en 

tempels.

€ 14.95 

De speling 

van het licht

De speling van het licht, 

bespreekt de prachtige 

glas-in-loodramen die de 

Hofstad rijk is. 

€ 14.95 

Kessler Stichting

Ter gelegenheid van 

het 100-jarig bestaan 

in dit jubileumboek 

verschenen. 

€ 21.50

Van verdediging 

naar bescherming

Een beroemd boek 

over de bunkers, de 

Atlantikwall en andere 

overblijfselen van de 

tweede wereldoorlog. 

€ 39.95 

Binckhorst

Een boek over de historie 

van het eens zo fraaie 

industrieterrein.

Hier stonden vroeger 

veel grote fabrieken van 

bekende namen.

€ 24.95

Tweede terugblik

50 foto’s met verhalen 

uit het Haags 

gemeentearchief.

€ 10.00

Schoone Eenheid

Stedenbouw en 

architectuur van de 

nieuwe Haagse School.

€ 49.00

Wilt u zelf een boek uitgeven?

Neem dan contact met ons op!
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

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

Hoe moet je nou toch 
met de trein tegenwoordig

ls je vroeger van  naar B wilde, kocht je op het station in  een kaartje en 
stapte vervolgens op de trein naar B. n dat was het.

Mevrouw Pasgeld en ik reizen eens 
per jaar met de trein. Dat doen we 
tijdens de Boekenweek. Want dan 
hoef je in de trein alleen je boeken-
weekgeschenk aan de controleur te 
laten zien. 
Ik zou graag meer met de trein 
willen reizen. Als ik maar wist 
hoe. Ze hebben het me al tien keer 
uitgelegd. Maar dan is ineens dit, 
en dan is ineens dat weer anders. 
Ik kan vreselijk opzien tegen dat 
gedoe met die OV-chip-
kaart. Die moet je van 
te voren kopen. Ook al 
reis je maar drie keer per 
jaar. En ook dat je door 
die poortjes heen moet. 
Gewillig als slachtvee. Of 
dat je moet zoeken waar 
je je kaart moet laten 
afstempelen. En of je 
toch een gewoon kaartje 
moet kopen als je je OV-kaart bent 
verloren of vergeten. En waar je dat 
kaartje dan moet halen. En als je dan 
eindelijk doorhebt, dat je daarvoor 
bij een automaat moet zijn begrijp 
je weer niet op welke knopjes je 
moet drukken en wordt de rij achter 
je almaar langer. Zit ik in de spits  
Of moet ik een dalurenkaart  Of een 

businesscard  Kan dat allemaal ook 
met een railrunnertarief  Of betaal 
ik dan een correctietarief  Ik zal wel 
achterlijk zijn of zo, maar voordat ik 
met de trein moet, kan ik vreselijk 
wakker liggen van die dingen, ja. En 
dan heb ik het nog niet eens over die 
treinstoringen die zich tegenwoordig 
als een straffe Gods over het reizende 
volk verspreiden.
Nog een nadeel is, dat je eerst met de 
tram of met de bus naar het station 

moet. Hoe dat te-
genwoordig in z’n 
werk gaat weet 
ik ook allang niet 
meer. Met de OV-
chipkaart  De-
zelfde als die met 
de trein  Geldt 
dat dan ook in 
het weekend  Of 
juist alleen in het 

weekend  En waar koop je die dan  
Kan je, als je eens per kwartaal met 
de tram moet, nog steeds een kaartje 
bij de conducteur kopen  En waar 
is die conducteur dan  Nog steeds 
voorbij het achterbalkon  Ik weet het 
niet. Ik weet het niet. Ik stam nog uit 
de tijd dat je aan een leren lus moest 
gaan hangen als de bestuurder te hard 

door de bocht ging.

Brandende cigarette
Vroeger werd je tenminste nog 
vriendelijk verzocht ‘vlug in- en 
uit te stappen en met gepast geld te  
betalen’. En toen was het in de tram 
‘verboden de aandacht van het per-
soneel door geprekken af te leiden’. 
Dat bordje werd later vervangen 
door ‘gelieve niet te spreken met den 
bestuurder’. Allemaal met zwarte 
letters op wit geemailleerde bordjes. 
Ook was het ‘verboden in den wagen 
en op de balkons te spuwen en in den 
wagen te rooken of aldaar een bran-
dende sigaar, cigarette of pijp mede 
te brengen’.  En dan de conducteur. 
Die zat op een stoel aan de zijkant 
van achterin de wagen. Daar moest 
je langs om een kaartje te kopen. 
Dat was in mijn tijd een strookje 
wit papier. Als kinderen vroegen 
om het lege strookjesboekje kregen 
ze dat gewoon. Of je liet een gaatje 

knippen in je vijf- of tienrittenkaart. 
Als de conducteur klaar was met de 
passagiers in de wagen,stond hij op 
en deed een luikje in de deur naar 
het achterbalkon open om zodoende 
de kaartjes van de passagiers aldaar 
af te handelen. En daarna riep hij: 
‘Allemaal voorrrrzienn ’ Het verhaal 
gaat, dat een Haagse dame uit die tijd 
aan de conducteur vroeg: ‘Chauffeur, 
gaat deze tram naar Marl ’ (Marlot) 
Waarop de conducteur antwoordde: 
‘ azeker , mevrouw. Als de tram 
ondertussen niet gaat kap ’. Het was 
nog in de tijd, dat niet alleen con-
ducteurs op Amsterdamse trams het 
alleenrecht hadden op humor. 

Niet openen
Nog meer geëmailleerde aanwijzin-
gen in het toenmalige OV  Het mie-
chelde ervan. ‘Verzoeke de wasbak 
na gebruik te sluiten’. ‘Binnen de 
ramen blijven’. ‘Niet openen tijdens 
de rit’. ‘Kinderen beneden 3 jaar kun-
nen kosteloos worden vervoerd doch 

moeten bij plaatsgebrek op schoot 
worden genomen.’ Ook diende men 
duidelijk te kennen te geven: ‘ . BI  
DE HA E: dat men wenscht mede 
te rijden. . OP DEN WAGEN: dat 
men dezen wil verlaten.’
Kijk. Duidelijkheid alom. En was er, 
ondanks al die bordjes, onverhoopt 
toch nog iets niet duidelijk dan 
‘wende men zich voor inlichtingen 
tot den conducteur’.  Maar als ik 
tegenwoordig met tram, trein of bus 
wil is er dus helemaal niks meer 
duidelijk. Ik zit uren van te voren 
achter mijn laptop te puzzelen om 
me in het openbaar van A naar B 
te verplaatsen. En als me dan ter 
plaatse de wanhoop nog steeds nabij 
is, is de conducteur in geen velden 
of wegen te bekennen. Bestaat die 
eigenlijk nog wel  Of zijn er alleen 
nog maar controleurs  En als dat zo 
is, is dat dan niet kenmerkend voor 
de teloorgang van het OV  Geloof 
me. E ns per jaar met het boeken-
weekgeschenk in de trein is een waar 
genoegen. Maar wat mij betreft blijft 
het daarbij 

ast u ook in het duister waar het 
het hedendaagse OV betreft  Mail 
het naar: 
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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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
 60.000 maaltijden per jaar
 400 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

 5 5 medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker huis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

 aar ni na  
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   Nu 9,9
Uw lezersvoordeel Euro 10,-

50Plus Winkel

De OudDe Oud

Deze ni na -bo  bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
 

Legpuzzels 

Heerlijk ontspannen puzzelen met een 
puzzel van Ravensburger met als groot-
ste een berglandschap van Ravensbur-
ger met maar liefst 3000 stukjes. 

Matterhorn van Ravensburger, 1500 
stukjes, afmeting 80*60cm. 
Van  € 19,95  voor €17,95

Berglandschap van Ravensburger, 3000 
stukjes, afmeting 121*80cm. 
Van  € 34,95 voor €29,95

50Plus Winkel

Deze Legpuzzels bestellen? 
 

Bel 038-4600023 of 

Bestel hem via de webwinkel
www.oudhagenaarwinkel.nl
 

De udDe ud
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r o  uit
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
e agenda wordt samengesteld door het entraal n ormatiepunt uderen . Actuele in ormatie 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, o  neem tele onisch contact op met arco aane via 0 0  3  3  2 .

Donderdag 29 november

ezing over lexine Tinne 
Lex van Tilborg, assistent-conservator bij 
het Haags Historisch Museum, vertelt over 
Alexine Tinne (1835-1869). Haar leven laat 
zich lezen als een avonturenroman. Geboren 
in een voorname Haagse familie, stond 
Alexine al jong bekend om haar oncon-
ventionele gedrag. Ze leerde fotograferen 
en werd een van de eerste fotografen van 
niveau. Beroemd werd ze door haar reizen 
naar nauwelijks in kaart gebrachte gebieden 
in Afrika. Gevaarlijke reizen, waarvan er 
één haar fataal werd. In de Sahara werd zij 
op brute wijze om het leven gebracht door 
Toearegs en Arabieren. Studiezaal Haags 
Gemeentearchief, Stadhuis (tegenover balies 
burgerzaken), Spui 70, 17.30-18.30 uur (de 
gelijknamige tentoonstelling is daar nog t/m 
17 februari 2013 te zien). Aanmelden kan via 
cursus.hga@denhaag.nl.

Do. 29 nov. & za. 1 dec.

Haagse Helden markt
Haagse Held, hoe wordt u dat? Door uw 
eigen talenten en mogelijkheden in te zetten 
voor de stad en andere Hagenaars! Hoe u 
dat kunt doen, kunt u ontdekken tijdens een 
van de Haagse Helden Vrijwilligersmarkten. 
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en 
maten. Van helpen bij een evenement tot 
voorlezen aan kinderen. U kunt alleen aan 
de slag of met een groep, regelmatig of juist 
af en toe. Wilt u weten waar ú bij past? Op 
de Haagse Helden Vrijwilligersmarkt kunt u 
uw talenten ontdekken én kennismaken met 
vrijwilligerswerk. Verschillende organisaties 
kunnen u informeren over hun werkzaamhe-
den. En HOF, Promotie Haags Vrijwilligers-
werk kan u adviseren over vrijwilligerswerk 
dat bij uw talenten past, aan de hand van een 
Talentenscan.
• Donderdag 29 november: Esloo   
 Praktijkschool, Noordpolderkade 167  
 (Laak), 16.00-18.00 uur, toegang gratis.
• Zaterdag 1 december: Chizone/
 Lourdeskerk, 2e Messtraat 108 (Scheve- 
 ningen), 12.00-16.00 uur, toegang gratis.

Vr. 30 nov. – zo. 2 dec.

Vogeltentoonstelling
Vogelvereniging Luscinia organiseert haar 
jaarlijkse tentoonstelling. Er zijn 250 vogels 
te bewoneren in verschillende soorten, en er 
is ook een verkoopklasse te zien. Kleindieren-
centrum Zuiderpark, ingang Loevesteinlaan, 
vrijdag 20.00-22 uur, zaterdag 10.00-18.00 
uur en zondag 10.00-16.00 uur.

Dinsdag 4 december

ezing over Birma
Myanmar (Birma) heeft ondanks zijn militaire 
regime veel schoonheid te bieden. Documen-
taire-fotograaf Frank van den Berge volgde de 
zogenaamde ‘Road to Mandalay’, oftewel de 
Irrawaddy-rivier. Deze speelt nog steeds een 
belangrijke rol als transportverbinding. Hij 
legde het leven van de plaatselijke bewoners 
op en langs de rivier vast, hun zware arbeid 
en de landschappen met tempels langs 
de oevers waar de tijd honderd jaar lang 
schijnbaar compleet heeft stilgestaan. Mu-
seon, Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur. 
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 7 december

Crea-middag
Voor jong en oud; en voor ieder wat wils. U 

kunt kiezen uit o.a. geprepareerde boeken, 
dakpannen decoreren, zeepkettingen maken 
en mozaïeken. Deelnamekosten: een kleine 
bijdrage voor koffi e/thee met iets lekkers 
erbij. De werkstukken zijn verschillend ge-
prijsd. U kunt gerust vrijblijvend even komen 
binnenkijken. In het Woonkameratelier van 
Marina Bredddels, 13.00-16.00 uur; bel 
haar, 06 20 21 53 44, voor het adres, meer 
informatie en aanmelden, of stuur een e-mail 
naar singleclub40crea@kpnmail.nl.

anmodderen in e ijn
Een avond theater, maar dan anders: een mix 
van cabaret, stand-up comedy en muziek 
maakt de avond. Nieuwe en jonge theater-
bezoekers laten u op een andere manier met 
theater in aanraking te komen. Grappen en 
grollen, bijkletsen, een lekker hapje en de 
heupen eens goed los gooien. Het kleine 

zaaltje van Theater PePijn wordt omgetoverd 
tot een plek waar u vrij kunt bewegen en ook 
de drankjes mogen gewoon mee de zaal in. 
Theater Pepijn, Nieuwe Schoolstraat 21-23, 
19.30 uur, entree € 15,-. 
Zie verder www.theater-diligentia.nl/.

Zaterdag 8 december

Wandeling andmotor
Ca. 6 - 8 km. Vooraf om 11.00 uur een 

brunch in huiselijke sfeer. Deelnamekosten € 
10,- (contant betalen). Start: Woonkamerate-
lier Marina Bredddels, 11.00 uur. Bel Marina 
Breddels, 06 20 21 53 44, voor aanmelden 
of meer informatie, of stuur een e-mail naar 
singleclub40crea@kpnmail.nl.

Dinsdag 11 december

Tarahumara-indianen
Op 3000 meter hoogte in het noorden van 
Mexico leven de Tarahumara-indianen 
geïsoleerd in grotten aan de randen van 
diepe canyons. Zij rennen er dagen achtereen 
op blote voeten door het ruige gebergte, 
ongehinderd door de barre weersomstan-
digheden. Bezit telt niet voor hen, tijd speelt 
voor hen geen rol en ze zijn zeer zwijgzaam. 
Wetenschapsjournaliste Karin Anema, auteur 
van het boek ‘Mexicaanse sneeuw’, vertelt 
met eigen beeldmateriaal over haar ervarin-
gen met deze fascinerende cultuur. Museon, 
Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur. 
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.

Speelfilm ove ctuall ’
Vandaag draait VÓÓR Welzijn de speelfi lm 
‘Love Actually’. Deze Britse komedie speelt 
zich af in de periode voor Kerstmis en bestaat 
uit een reeks korte, elkaar overlappende ver-
halen. Daarin worden verschillende koppels 
en hun liefdesleven en -perikelen gevolgd. 
Wijkcentrum De Henneberg, Tramstraat 15, 
13.30 uur. Deelnamekosten € 3,- inclusief 
koffi e/thee met iets lekkers. U kunt zich aan-
melden in De Henneberg op de eerste etage 
(lift aanwezig), kamer 2, op woensdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.

lzheimer Caf
Het Alzheimer Café is er voor iedereen 
die meer wil weten over dementie, een 
ingrijpende aandoening voor patiënten en 
hun naasten. Zij vinden er ondersteuning en 
informatie in een informele sfeer. Met elke 
maand een deskundige over een thema, en 
gelegenheid vragen te stellen en ervaringen 
uit te wisselen. De toegang en koffi e of thee 
zijn gratis, en u hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden. Iedere geïnteresseerde is 
welkom. Vanavond als thema: ‘Dementie: 
de praktische kanten’. Welke hulpmiddelen 
bestaan er voor mensen met dementie? 
Bij welke hulpverleners kunt u terecht? En 
waar voor vragen en advies? Het Nutshuis, 
Riviervismarkt 5, 19.30-21.30 uur (deur open 
19.00 uur).

Zondag 16 december

erst met Hagasonare
Gemengd koor Hagasonare brengt een 
gevarieerd programma met werken van G.P. 
Telemann, D. Bortnianski, Mendelssohn e.a. 
Solisten zijn Ludwig van Gijsegem, tenor, 
en Diane Verdoodt, sopraan. Patrick Hop-
per bespeelt het Bätzorgel. Lutherse Kerk, 
Lutherse Burgwal 7-9, 15.00 uur. Entreeprijs: 
€ 12,-. Kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang 
van het concert aan de kerk; de kerk is om 
14.30 uur open.

Dinsdag 18 december

eerlingenmaaltijd
Vandaag kunt u zich met VÓÓR Welzijn laten 
verrassen door de leerlingen van Mondriaan. 
In het kader van hun opleiding serveren zij 
een heerlijke maaltijd. Vertrek daarheen om 
11.30 uur vanuit De Henneberg, Tramstraat 
15, met het openbaar vervoer (eigen ov-chip-
kaart meenemen). Deelnamekosten € 4,50. 
U kunt zich aanmelden in De Henneberg op 
de eerste etage (lift aanwezig), kamer 2, op 
woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur.

Zondag 2 december in de Haagse Kunstkring

an oude ensen en de 
dingen die oorbi  gaan

Bij gebrek aan een plaquette op de gevel, herdenkt de Haagse Kunstkring het feit 
op een andere wijze, door een mahratonlezing op zondag 2 december van 10.30 tot 
16.00 uur van het spannende boek Van oude mensen en de dingen die voorbij gaan – 
waarin een geheim uit het verleden een steeds groter wordende schaduw werpt over 
het wel en wee van een familie.
De beroemde roman van Couperus wordt in estafette voorgelezen door de acteurs 
Trins Snijders, Joop Keesmaat, Mieke Lelyveld, Rein Edzard, en Annelies van der Bie. 
De presentatie van het programma is in handen van Ellen Fernhout en de techniek 
wordt door Henk Kranenburg verzorgd.

Voor een deel bijwonen

Wie de hele marathonlezing een te lange zit vindt, kan er natuurlijk voor kiezen om 
maar een deel van het programma bij te wonen – hoewel dat programma mooi opge-
splitst is en wordt verluchtigd wordt door een lunch en middagpauze.

 Programma
10.15 uur – ontvangst met koffi e in de galerie
10.45 uur – inleiding
11.15 uur – eerste lezing uit het boek
12.45 uur – lunch
13.30 uur – tweede lezing 
14.45 uur – pauze
15.00 uur – derde lezing

p 9 september 2012 was het op de kop af 150 jaar geleden dat de beroemde Haagse schrij-
ver ouis Couperus werd geconcipieerd, door vader ohn Ricus en moeder Catharina. Dat 
gebeurde op de  toen nog niet gedempte  rinsegracht nr. 4. p 10 juni 1863 om twaalf uur 
’s nachtjes zag ouis daar het levenslicht.

40 jaar 
aard van Troje

In oktober 2012 bestaat Paard van 
Troje 40 jaar. Deze 40 jaar hebben 
veel materiaal opgeleverd. Het Haags 
Informatie Centrum toont documen-
ten, uiteenlopend van affi ches met een 
typisch Haagse component tot maand-
overzichten en foto’s, en speelt oude 
fi lmbeelden en geluidsfragmenten aF. 
In De Affi che Galerij worden affi ches 
gepresenteerd die een beeld geven van 
40 jaar Paard van Troje als nationaal 
en internationaal podium. Haags In-
formatie Centrum (Atrium), maandag 
t/m vrijdag 7.00-19.00 uur, donderdag 
tot 21.00 uur en zaterdag 9.30-17.00 
uur. Affi che Galerij (tramtunnel, station 
Spui), maandag t/m zondag 6.00-
24.00 uur. Toegang gratis.

Happ  Da s  terug 
naar de jaren vijftig
De kunsten bloeiden in Den Haag in 
de jaren vijftig. Het Gemeentemuseum 
laat dat zien met de tentoonstelling 
Happy Days. In Den Haag gebeurde 
het. De kunstwereld was er tussen 
1947 en 1967 bijzonder. De creatieve 
Haagse geesten voelden zich anders 
dan de kunstenaars in andere steden, 
beter zelfs. Paul Verhoeven, Jan 

Cremer en Paul van Vliet zetten er hun 
eerste schreden tussen Posthoorn, 
Pulchri Studio en boekwinkel Boucher. 
Niet alleen kunst en vormgeving 
komen aan bod in deze tentoonstel-
ling, maar ook het dagelijks leven 
met de Puchs, de jeugdcultuur en de 
eerste demonstraties. Gemeentemu-
seum, Stadhouderslaan 41, Geopend 
dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur; 
12.00-18.00 ?????. Kijk voor de 
toegangsprijzen etc. op www.gemeen-
temuseum.nl.

abulous 50s ashion
De mode van de jaren vijftig spreekt 
tot de verbeelding en is onder mo-
derne ontwerpers en jongeren actueler 
dan ooit. Het Gemeentemuseum diept 
deze ontwikkeling uit met de tentoon-
stelling ‘Fabulous Fifties – Fabulous 
Fashion’. Een brede selectie originele 
jarenvijftigkleding (haute couture, 
droomjurken, trouwjaponnen, hoeden, 
maatpakken, rebelse jeugdkleding, 
een Amerikaans spijkerjasje en nylon 
overhemden) weerspiegelt de tijdgeest 
van optimisme en verandering, en de 
contrasten tussen de Parijse couture 
en de zwierige rock-‘n-rollmode. Ge-
meentemuseum, Stadhouderslaan 
41, dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur. 

12.00-18.00 ?????. Meer informatie. 
www.gemeentemuseum.nl.

andgoed ckenburgh
De expositie ‘Het landgoed “Ocken-
burgh” door de jaren heen’ biedt infor-
matie over archeologische vondsten 
uit de Romeinse tijd, maar ook over de 
geschiedenis van het landgoed vanaf 
de 17e eeuw. De arts Westerbaan 
bouwde er toen een villa en liet 
vruchtbare grond ontstaan, waar hij 
veeteelt en een kruiden/moestuin (be)
dreef. In 1931 kwamen villa en park in 
bezit van de gemeente Den Haag. Die 
zette de ‘barokke’ tuin voor het huis 
om in weiland, ’s winters in gebruik als 
ijsbaan. Waar nu de sportvelden van 
Ockenburgh liggen, werd in 1938 een 
hulpvliegveld ingericht. Tijdens WOII 
gebruikten de Duitsers de villa en na 
1945 werd deze een jeugdherberg. 
Plannen om er een vijfsterrenhotel 
en congrescentrum te ontwikkelen 
zijn in een vergevorderd stadium. 
Loosduins Museum ‘de Korenschuur’, 
Margaretha van Hennebergweg 2A, 
elke zaterdag en eerste zondag van 
de maand, 13.00-17.00 uur. Overige 
informatie. www.loosduinsmuseum.nl.

TENTOONSTELLINGEN

Entree inclusief lunch: leden €7,50; niet-leden €15 / Entree ochtend- of middag-
programma zonder lunch: leden gratis; niet-leden €5
Reserveren vóór vrijdagmiddag 30 november 16.00 uur
Haagse Kunstkring, Denneweg 64 te Den Haag, telefoon (070) 364 75 85. 
E-mail: info@haagsekunstkring.nl; internet: www.haagsekunstkring.nl

- Gra  van Louis ouperus en zijn vrouw op 
de begraa plaats ud Eik en uinen -
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Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku C

2 7 1
3 6 8 9

9 6 7
8 5 2 1

6 5
5 4 7 3
1 4 3

5 6 2 9
2 7 8

Sudoku D                                

tuur uw o lossing in er e ail

 moet weer op zoek naar de cijfers 
in de grijze vakjes van de vier Sudo-
ku’s. De vakjes staan op willekeurige 
plekken in de diagrammen, de cijfers 
die daarin thuishoren moet u gebrui-
ken 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 ‘3’; in B een ‘4’ in 

C ook een ‘4’ en in D weer een ‘3’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 3-4-4-3.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 3 van 3 
november presenteerden we vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot en met 
woensdag  november de tijd 
kreeg. Er waren ongeveer 30 goede 
oplossers. Iets minder dan de keer 
daarvoor, hoewel de opgaves niet 

echt moeilijker waren. De complete 
reeks die werd gezocht in puzzel 
3 luidde: - - - . We trokken vijf 

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

 hea van der Helm, te Den Haag
 eo Wubben, te Zoetermeer
 Inge de Man, te Wassenaar
 Rietje van Hell, te Voorburg
 Arnold van Dijk, te Zevenhuizen

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

goede  inzenders. We blijven het 
herhalen: vergeet bij de inzending 
van de oplossing niet uw postadres te 
vermelden.
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Sinterklaasdag 
woensdag 5 december

Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl 

Zet in de onderwerpregel:
lo ng udoku nr.

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

Bij De ud-Hagenaar moeten we e.e.a. vereenvoudigen. Daarom vragen we sinds kort alle oplossers die naar een prijs 
willen meedingen hun oplossing in te sturen per e-mail. We denken dat dat moet lukken en het scheelt postzegels  Heeft u 
geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen  ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen. Met 

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

4 2 5
1 6 4 3 9

7
7 2 5 8

4
9 1 6

2 7
5 3 4

3 5 6

5 6 7
6 5 3
9 1 8
5 9

6 2 7 5
1 6
9 8 4

4 6 2
3 9 8

8 1 2
2 5 4 1 9

8 6
3 5 2

2 4
1 8 3

5 9
1 2 8 7 4
8 7 9

Hebt u in de periode 2005-2012 over een erfenis 

successierecht of erfbelasting betaald? Of hebt u toen 

schenkbelasting betaald over een schenking?  

Moet u een van beide misschien nog gaan betalen?

Vaak betaalt een erfgenaam, een schenker of een ontvanger van een 

schenking vele duizenden tot zelfs vele tienduizenden euro’s aan 

belasting. 

Maar uit de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli blijkt dat 

erfenissen en schenkingen in de periode 2005 tot en met 2009 een 

vrijstelling hadden moeten krijgen van 75% en in de periode 2010  

tot heden een vrijstelling van één miljoen euro. 

SMCO is daarom een collectieve procedure gestart om dit op te 

eisen. Daarbij maakt SMCO gebruik van zeer gespecialiseerde 

belastingrechtadvocaten.

Ga naar www.collectiefonrecht.nl en meld u vandaag nog aan  

voor de procedure. Want wie wil er nou te veel belasting betalen?

Erfbelasting of 
Schenkbelasting betaald? 

Eis die nu terug!

Jan Duikerweg 5 • 1703 DH Heerhugowaard • 072 7529494
www.collectiefonrecht.nl • info@collectiefonrecht.nl

e e  27  25   e  aag
e . 070 0 00 0

a. va  1 00 /  17 0  . /  v . 00 /  17 0
a.va  00  17 00

Sint en Piet zaten te bedenken, 
wat gingen ze de Mannen nou eens schenken?
Een overhemd bij 2 broeken is je niet tot last,

wedden dat ie zeker past?
Sint staat bekend om zijn goede smaak

en geschenken uitzoeken is zijn favoriete taak!
Ook dit najaar weer de mooiste  

Herenmode voor U bij

Het antalon i

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

In- en verkoop inboedels
Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

WWW.KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

I  A  
O   O

De regels ron  wel ijn en org ijn ingewikkel  
Ou eren ie en helpt u bij het kie en en verkrijgen 
van org en on ersteuning waar oor u ple ier in 

het leven hou t  ijk op www ou erenkie en nl 
o  bel  o  mail voor een 
ol er  ou erenkie en helpt nl



De burenhulpcentrale is een nieuw initi-

atief van de Gemeente Den Haag en de 

Haagse Welzijnsorganisaties. Haagse inwo-

ners die (even) ergens hulp bij nodig heb-

ben kunnen er gebruik van maken. Maar 

ook buren die af en toe, wanneer het hen 

uitkomt, een buur willen helpen kunnen 

zich aanmelden. U wordt dan af en toe 

gebeld voor een verzoek en kunt altijd 

vrijblijvend aangeven of u op dat moment 

wel of niet wilt helpen. Kunt u niet, dan 

wordt een volgende buur gebeld. 

Elkaar helpen 

Iedereen kan wel eens een helpende hand 

gebruiken…een buur die even een bood-

schap meeneemt als u ziek bent, iemand 

die even de hond uitlaat, een vuilnisbak 

buiten zet of even helpt met een klein 

klusje in huis of tuin. Als vrienden of 

familie even niet kunnen helpen, of als 

het lastig is om de buren rechtstreeks te 

vragen, is er de burenhulpcentrale. In 

Den Haag staan via de burenhulpcentrale 

buren uit uw wijk voor u klaar die u graag 

even willen helpen.  Zo kunnen mensen 

elkaar helpen maar ervaren buren ook dat 

ze niet alleen staan in de wijk. De buren-

hulpcentrale is een slimme telefooncen-

trale die buren bij elkaar brengt als er iets 

nodig is. Iedereen die even ergens hulp bij 

nodig heeft die belt de burenhulpcentrale 

en de burenhulpcentrale zoekt een buur 

die u even kan helpen. Burenhulp is  voor 

alle leeftijden en gratis.

Meer informatie

Wilt u gebruik maken van de burenhulp-

centrale?  Of wilt u af en toe gebeld 

worden om hulp te bieden?  Of wilt u 

eerst meer weten? Bel 070-2629999 of 

kijk op www.burenhulpcentrale.nl Hier 

ziet u meteen in welke wijken in Den 

Haag de burenhulpcentrale al actief is. 

Nieuw in Den Haag: 
De burenhulpcentrale 
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toch kunnen er momenten zijn 

waarop u even een helpende hand kunt gebruiken, zoals iemand die een boodschap 

meeneemt als u ziek bent of iemand die even helpt met de tuin of een klus in huis 

als u dat zelf niet meer kunt. Op dit soort momenten is er de burenhulpcentrale. 

OONSPECIAL
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“De belangstelling voor het zelfbouwen 

in Den Haag is groot. Deze nieuwe manier 

van ontwikkelen, waar je als toekomstig 

huiseigenaar de volledige regie in eigen 

hand houdt en de gemeente zo min mo-

gelijk regels stelt past helemaal bij deze 

tijd. Zo kan iedereen zijn of haar droom-

huis bouwen “,  aldus wethouder Marnix 

Norder ( Stadsontwikkeling en Volkshuis-

vesting). De kavels liggen op vier locaties 

in de stad: Mariahoeve (Isabellaland), 

in Laakhaven West, aan de Escamplaan 

en de Uithofslaan. Het kluscomplex, dat 

ruimte biedt aan 10 woningen, ligt in Oud 

Scheveningen ( Duinstraat). Het gaat om 

het voormalig politiebureau naast theater 

de Appel. 

Tweede lichting

Na een succesvol verlopen eerste ronde is 

besloten het aanbod kavels en klushuizen 

uit te breiden met deze tweede lichting. In 

maart van dit jaar lagen de aspirant kopers 

van de eerste lichting kavels in slaapzak-

ken in de rij op de stoep van het stadhuis. 

Van die lichting is op dit moment gemid-

deld 80% verkocht en de eerste ontwer-

pen voor een woning zijn gemaakt. De 

klushuizen waren in recordtijd verkocht. 

Het ging toen om 69 kavels 2 bouwvelden 

en 7 kluswoningen in verschillende maten, 

vormen en prijscategorieën van 31.500 tot 

270.000 euro. 

Start verkoop

De officiële verkoop van de bouwkavels 

en de kluswoningen begint in maart 

volgend jaar. Een compleet overzicht van 

de locaties en informatie over de verkoop-

procedure is te vinden op: www.ikbouwin-

denhaag.nl . 

De Kavelwinkel bevindt zich in het 

Atrium van het stadhuis en is dagelijks 

geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur en 

op afspraak. Geïnteresseerden kun-

nen hier terecht voor alle informatie 

over het kopen van een kavel of een 

kluswoning. 

Het Zorghuis dr. W. Drees is een van de 

weinige plaatsen in Den Haag, waar 

levensloopbestendig wonen wordt gebo-

den. Dat betekent dat u er voor langere 

tijd kunt wonen in het eigen appartement 

of aanleunwoning, alleen of samen met 

uw partner.

HWW Zorg biedt de zorg en de hulp die 

u nodig heeft. Van lichte (huishoudelijke) 

hulp tot intensievere (verpleeghuis-)zorg. 

HWW Zorg kan extra hulp geven als het 

moeilijk is om alleen te zijn. Maar ook als 

een lichamelijke aandoening het dage-

lijks leven beïnvloedt of als het geheugen 

(sterk) achteruit gaat. Ook al verandert de 

behoefte aan zorg, toch is het meestal niet 

nodig om te verhuizen.

Ketenzorg

HWW Zorg is in Den Haag één van de 

partijen die bouwen aan ketenzorg voor 

o.a. dementerenden. Daarbinnen wordt 

gewerkt met casemanagers, die contact 

onderhouden met cliënten en hun verte-

genwoordigers. 

HWW Zorg werkt binnen de Regio Haag-

landen mee met het Zorgprogramma 

Dementie.

Den Haag presenteert nieuwe kavels en klushuizen 
Zelf bouwen groot succes

Levensloopbestendig 
wonen in Zorghuis dr. W. Drees

In maart 2013 begint de gemeente met de verkoop van 203 kavels en een klus-

complex. Particulieren, alleen of samen in een collectief, maar ook kleine ontwik-

kelaars en aannemers kunnen op verschillende nieuwe locaties hun eigen woning 

ontwikkelen. De prijzen variëren van 48.000 tot 350.000 euro. Vandaag maakte 

wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) bekend waar 

de nieuwe kavels en het kluscomplex liggen. 

In het vriendelijke, levendige en groene Duinoord aan de Morsestraat 19, staat 

een huis met een bijzondere formule. Het is het Zorghuis dr. W. Drees van Haagse 

Wijk- en Woonzorg (HWW Zorg) kortweg: het Zorghuis. Het unieke is, dat u er 

onder één dak bewoners vindt met een indicatie voor verzorging zonder verblijf, 

verzorgingshuiszorg én verpleeghuis. 

Wethouder Norder onthult de nieuwe locaties van de kavels en het kluscomplex. (Foto: Phil Nijhuis)
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Wilt u meer informatie, 

bel dan met (070) 346 95 55 of 

kijk op www.hwwzorg.nl  (onder 

‘Over Haagse Wijk- en Woonzorg’, 

Locaties, Woonzorgcentra.)
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Naast de passie staat de service hoog in 

het vaandel bij Wim van der Ham Keukens. 

De begeleiding is van A tot Z geregeld en 

geen moeite is ons teveel om het onze 

klanten naar de zin te maken.

Wim van der Ham Keukens staat voor 

een kwalitatief hoogwaardige collectie 

keukens, variërend van Duitse, degelijke 

woonkeukens tot trendy Italiaans design, 

waaronder het topmerk Bontempi Cucine 

en het ambachtelijk merk Mereno.

Scherpe prijzen

Doordat wij grootschalig kunnen inkopen, 

rechtstreeks bij de fabrikanten, bieden 

wij zeer concurrerende prijzen. Daarnaast 

hebben we goed zicht op de kwaliteit en 

levertijd en naleving van garanties.

Kom sfeer proeven in onze showroom 

en wij laten u graag laten zien welke 

mogelijkheden er zijn in combinatie met 

de bijbehorende apparatuur en accessoi-

res. Onder het genot van een kopje koffie 

nemen wij alle tijd u te begeleiden om de 

droomkeuken uit te zoeken.

Een passie voor keukens
Zo kun je het gevoel omschrijven dat al ruim 50 jaar de drijfveer is achter Wim van 

der Ham Keukens. Het resultaat van die gedrevenheid is een groeiend aantal Wim 

van der Ham Keukens door heel Nederland en een groeiend aantal tevreden klanten. 

De winkels

U kunt terecht bij de showrooms van 

Wim van der Ham in Den Haag en 

Zoetermeer: 

Theresiastraat 168-178, Den Haag

tel. 070-3835010; 

Coppeliaschouw 8, Zoetermeer 

tel. 079-3300900.

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 
11 0 H  

ele oon lantenservi e  0 - 210 10
-mail lantenservi e  simon armiggelt oon org nl

Nieuwe buurtstalling Abeelstraat
De buurtstalling in de Abeelstraat is uitgebreid en vernieuwd. Wethouder Peter 

Smit (Verkeer) opende de buurtstalling op 7 november feestelijk. Initiatiefnemer 

van de fietsenstalling is de Stichting Bewoners Organisatie Bomenbuurt (SBOB). De 

SBOB heeft met hulp van de gemeentelijke subsidie de stalling uit kunnen breiden 

naar 60 fietsplekken. 

Veel vraag

In veel woonwijken is een grote vraag 

naar goede en veilige fietsenstallingen.

De gemeente Den Haag subsidieert initia-

tieven voor buurtstallingen.

In totaal is er 500.000 euro susbsidie 

beschikbaar voor tenminste tien buurtstal-

lingen. Inmiddels zijn er zo zes stallingen 

geopend. Dit leverde al 300 extra plekken 

voor fietsen op. 

Subsidievoorwaarden 

Wie een buurtstalling wil openen, komt in 

aanmerking voor subsidie op bijvoorbeeld 

fietsenrekken, een elektrisch slot en een 

tegemoetkoming voor kleine verbou-

wingen. Er is maximaal 400 euro per 

fietsplek beschikbaar, met een maximum 

van 40.000 euro per buurtstalling.  Meer 

informatie en het aanvraagformulier voor 

subsidie: www.denhaag.nl/fietsen
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Start verkoop begin 2013
• luxe koopappartementen

• woonoppervlakten variërend 

van 80 m2 tot 160 m2

• 3 en 4 kamerappartementen

• uitzicht op het oude raadhuis, 

groen of juist op levendigheid

• diverse voorzieningen op 

loop en fietsafstand

• 4 luxe penthouses 

• woning wordt ingedeeld op basis 

van uw persoonlijke leefiD®

• verwachte verkoopprijzen 

vanaf € 215.000,- v.o.n. 

(exclusief parkeerplaats en VVE bijdrage)

Tegenover het oude Raadhuis 

in Leidschendam verrijst Nieuw 

Mariënpark. Luxe en comfort, 

een heerlijk uitzicht, de geur 

van gras en bomen. Een korte 

wandeling naar winkels en 

andere voorzieningen. In Nieuw 

Mariënpark woont u in het groen.  

Met het park aan uw voeten en 

de reuring op loopafstand.

www.oosterheem.nl

Heerlijk wonen in 
de CentrumCampus 
Wilt u comfortabel en ruim wonen met winkels, een luxe fi tness met zwembad, 

de bibliotheek, een grand café met recreatieruimte en een gezondheidscentrum 

aan uw voeten? Een centrale, levendige locatie met winkels, openbaar vervoer en 

diverse andere voorzieningen op een steenworp afstand, maakt de CentrumCampus 

in de Zoetermeerse wijk Oosterheem tot een geweldige plek om te wonen.

royale appartementen met 

eigen buitenruimte

 ß Ruime, luxe 3 / 4-kamerappartementen 

van 88 m2 tot 106 m2

 ß Met inpandige berging

 ß Huurprijzen variëren van:   € 775,- tot   

€ 910,- per maand exclusief service-

kosten. Prijs voor uw eigen parkeerplek:   

€ 60,36 per maand

 ß Eigen buitenruimte, afhankelijk van het 

woningtype een balkon of terras

 ß Met parkeergarage en gemeenschappe-

lijke fi etsenberging

 ß Duurzaam energie- en klimaatsysteem, 

vloerverwarming

 ß Mogelijkheden voor moderne domotica 

toepassingen

wie komt in aanmerking?

De woningen zijn bestemd voor maximaal 

2 personen en bij verhuizing bent u (beide) 

minimaal 50 jaar. Uw (gezamenlijk) bruto 

jaarinkomen is minimaal € 44.000,-. 

De woningen zijn allemaal in de loop van 

2012 opgeleverd en daarom nog gloednieuw!

interesse?

Heeft u interesse in een vrije sector 

huurwoning in de CentrumCampus? 

Neem dan contact op met Erica van Ee of 

Shanti Baran via (079) 316 18 18 of per mail 

via zoetermeer@vestia.nl. 

Wilt u meer informatie over de woningen? 

Neem dan eens een kijkje op 

www.vestia.nl/zoetermeer/centrumcampus.

appartementen per direct beschikbaar!

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)

Project van:

Hoe fi jn is het om te leven met het idee dat er iemand voor u klaarstaat als u dat 
nodig heeft. Pieter van Foreest ondersteunt u, zodat u zo lang mogelijk kunt blijven 
genieten van kleinkinderen, hobby of andere bezigheden. Een prettig gevoel! 
U kunt gebruik maken van de zorg en de gemaksdiensten zoals:

• klusjesman
• administratieve ondersteuning
• kapper aan huis

• boodschappenservice
• hulp bij het huishouden
• zorg aan huis

Of u nu ‘op leeftijd’ bent of wat jonger, Pieter van Foreest staat u graag met

raad en daad terzijde en heeft daarvoor de kennis, ervaring én de mensen in huis.

Laat u 'ontzorgen' in Gantelzicht!

Modelwoning

geopend!

Iedere donderdag van

13.30 tot 15.00 uur

Een afspraak maken 

op een ander tijdstip? 

Neem contact op

met Huib Berkhout: 

06 28 90 16 05

Verkoopmanager:
facebook.com/
Gantelzicht

Of u nu ‘op leeftijd’ bent of wat jonger, Pieter van Foreest staat u graag metOf u nu ‘op leeftijd’ bent of wat jonger, Pieter van Foreest staat u graag metOf u nu ‘op leeftijd’ bent of wat jonger, Pieter van Foreest staat u graag met

raad en daad terzijde en heeft daarvoor de kennis, ervaring én de mensen in huis.raad en daad terzijde en heeft daarvoor de kennis, ervaring én de mensen in huis.

Laat u 'ontzorgen' in Gantelzicht!Laat u 'ontzorgen' in Gantelzicht!Laat u 'ontzorgen' in Gantelzicht!Laat u 'ontzorgen' in Gantelzicht!



Parckhaeghe biedt wonen zonder zorgen 

op meerdere niveaus; geen zorgen voor nu, 

maar ook geen zorgen voor later. Zelf-

standig wonen met de mogelijkheid om 

gebruik te maken van extra zorg en service 

indien men dat wenst. De appartementen 

zijn gelegen naast het Woonzorgpark Loos-

duinen, waarbij men middels een abonne-

mentservice zoals huishoudelijke diensten, 

verzorging en maaltijden kan krijgen.

De appartementen

Alle appartementen zijn voorzien van een 

balkon of terras, een berging in de onder-

bouw evenals een parkeerplaats (optio-

neel) op eigen terrein. De woningen zijn 

bereikbaar per lift. Tevens is er een rustige 

groene binnentuin nabij de hoofdentree 

aanwezig. 

De locatie

Het zeer uitgebreide winkelcentrum 

Loosduinse Hoofdplein bevindt zich direct 

tegenover het gebouw. Verder is Kijkduin 

met zijn gezellige terrasjes en het fraaie 

duingebied goed bereikbaar, evenals het 

recreatiegebied Madestein. Het centrum 

van Den Haag is per openbaar vervoer 

goed bereikbaar. 

Er is inmiddels een aantal woningen be-

schikbaar. Heeft u interesse, dan kunt u 

contact opnemen met de makelaar voor 

meer informatie of een bezichtiging, 

MVGM 010-22944700 en 

Frisia Makelaars 070-3420101.

U kunt de digitale kalender eenvoudig 

opslaan onder uw internet favorieten. 

Daarnaast kan de  huisvuilkalender ook 

worden geprint. Geen internet? Geen 

nood! Er is vast wel iemand in de buurt die 

u kan helpen.

Wijzigingen

In een aantal wijken (Heesterbuurt, 

Oostbroek en Statenkwartier) is vanaf 

december 2012 de ophaaldag gewijzigd. 

Bewoners in deze wijken hebben hier apart 

bericht van gekregen.

De gemeente controleert of u uw huisvuil 

op de juiste dag en op de juiste manier 

aanbiedt. Als u zich niet aan de regels 

houdt, worden de kosten van het wegha-

len van het afval bij u in rekening ge-

bracht.

Afval wegbrengen

Wilt u zelf grofvuil wegbrengen naar één 

van de afvalbrengstations? Vergeet dan uw 

afvalpas niet! Zonder pas heeft u namelijk 

geen toegang tot een afvalbrengstations. 

Let op! U krijgt dit jaar geen nieuwe afval-

pas. De pas die u in november 2011 heeft 

ontvangen is geldig tot 2015.

Er zijn 3 afvalbrengstations in 

Den Haag;

- Plutostraat 1 (Centrum)

- De Werf 11 (Loosduinen)

- Vissershavenstraat 2 

 (Scheveningen)

Lukt het u niet om uw grofvuil zelf 

weg te brengen? Maak dan via www.

denhaag.nl/afval een digitale afspraak 

maken om uw grofvuil gratis bij u op te 

laten halen. 

Bellen kan natuurlijk ook; 070-3660808

Met 3 intercedentes op kantoor helpen wij 

de cliënten met hun aanvraag en kijken 

we hoe wij op een zo goed mogelijke en 

efficiënte manier de zorg kunnen invullen. 

Vele cliënten hebben wij op deze wijze 

naar tevredenheid geholpen. Service en 

dienstverlening hebben wij hoog in het 

vaandel staan en niet onbelangrijk; Care 

Company is de goedkoopste in de regio!

Afspraak maken

Voor cliënten die voornemens zijn om 

thuiszorg aan te vragen is het absoluut de 

moeite waard om één van onze interce-

dentes geheel vrijblijvend bij u thuis te 

ontvangen en uw wensen te bespreken. 

Ook kunt u voor info langs komen op ons 

gezellige kantoor aan de Stevinstraat 202 

te Den Haag.Wij zijn ervan overtuigd; De 

beste zorg krijgt u thuis! Care Company, 

Stevinstraat 202, 2587 EV Den Haag. Tel: 

070-3897700 www.carecompany.nl

Wonen in Parckhaeghe 
is wonen zonder zorgen

Huisvuilkalender 
alleen nog op internet

  

Care Company Thuiszorg 

Het woongebouw Parckhaeghe in Den Haag bestaat uit 31 zeer comfortabele drie- en 

vierkamer appartementen, welke bestemd zijn voor 50-plussers. Het fraaie en moder-

ne gebouw is gebouwd in 2007 en is gelegen aan de Loosduinse Uitleg in het prettige 

stadsdeel Loosduinen, direct bij het winkelcentrum Loosduinse Hoofdplein.

Vanaf december 2012 is de huisvuilkalender alleen nog maar digitaal te raadplegen.  

U krijgt géén papieren kalender meer thuisgestuurd. Via de digitale huisvuilkalender 

kunt u snel en eenvoudig zien wanneer u uw restafval en gft kunt aanbieden. De 

inzameldagen van oud papier en kerstbomen staan ook op de kalender aangegeven.

Wat maakt  Care Company zo bijzonder? “Eén op één contact”, dat is wat wij belang-

rijk vinden. Wij zijn een kleine organisatie die in april 2013 alweer haar 10- jarige 

bestaan viert.
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Flex Student

Flex Student is een organisatie, waarbij 

wij studenten inzetten om u te voorzien 

van een breed assortiment aan diensten 

onder 1 dak! Sinds de oprichting van Flex 

Student in 2010 hebben particulieren, 

woningbouwcoöperaties, gemeentes en 

zakelijke klanten het gemak ontdekt van 

Flex Student. Wij bieden een betrouwbare 

en flexibele service die stukken goedko-

per  is dan de vakman, maar met de zelfde 

professionaliteit, aanpak mentaliteit en 

probleemoplossende denkwijze! Geen pro-

fessional, maar daar net iets onder.

Ontzorgabonnement 

20% van onze 55+ klanten hebben een 

zogenaamde ontzorg-abonnement, ze 

kopen een aantal uren in per maand tegen 

een lager tarief en kunnen deze naar eigen 

invulling besteden. Zo willen veel 55+’ers 

eens leren omgaan met de PC. Lastig voor 

55+’ers om dit op te pakken, maar voor 

onze studenten helemaal niet! Echter 

besteedt elke klant dit anders, hulp bij het 

verplaatsen van meubilair in huis, bijles in 

engels tot aan het uitvoeren van kleine 

renovaties in en rondom de woning. Zo is 

het ook eens voorgekomen dat wij een 

gezamenlijke plein/tuin sneeuwvrij hebben 

gemaakt voor een reünie! Een originele 

opvatting van het woord flexibel. Een 

win-win situatie voor onze klanten en stu-

denten, want studenten verdienen iets bij 

door 55+’ers een helpende hand te bieden. 

Staat uw klus er niet bij of wilt u meer 

informatie? Schroom dan niet om contact 

met ons op te nemen! Op maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zater-

dag en zondag van 12.00 tot 21.00 uur 

tel: 070 389 38 90;

internet: www.flex-student.nl; 

e-mail: info@flex-student.nl

Studentenhulp te huur! 

Langer zelfstandig wonen
De overheid stimuleert langer zelfstan-

dig wonen, volgens het CBS wonen 

ouderen steeds langer zelfstandig. Dit 

is een trend die wij graag faciliteren! 

40% van onze klanten zijn 55+’ers, die 

het gemak van Flex Student Services 

hebben ontdekt.

OONSPECIAL
1 2
20
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Stichting Duivenvoorde biedt huisvesting 
aan mensen van 55 jaar en ouder!
Per direct woningen beschikbaar

Duivenvoorde 388 
2261 AS Leidschendam-Voorburg

Tel: 070 320 37 36
www.stichting-duivenvoorde.nl

Wonen in het centrum  

in een oase van rust?

In de authentieke Haagse Rivierenbuurt ligt in de luwte van het 

 bruisende centrum het 65+ wooncomplex de ‘Nieuwe Haven’ van 

Haag Wonen. Recent zijn op deze centrale locatie enkele huurappar-

tementen vrij gekomen. Iets voor u?

De woningen zijn tweekamerappartementen of driekamerappartemen-

ten. De woonoppervlakte varieert van 48 m2 tot 70m2. Alle woningen 

hebben een eigen  berging. Een deel van de woningen grenst aan de 

binnentuin, een ander deel aan de straatkant.

De netto huur varieert van circa € 350,- tot € 420,-. De servicekosten 

bedragen circa € 180,- per maand (inclusief stookkosten en water). Voor 

alle appartementen is het mogelijk huurtoeslag te ontvangen.

De buurt is een oase van rust, met de gezellige drukte van het stadsleven 

om de hoek. Het is een oude volksbuurt. Met grachten, smalle straten 

en sfeervolle panden. Het Centraal Station en Holland Spoor liggen op 

steenworpafstand. Met de auto bent u in een mum van tijd buiten de 

stad.

Hebt u interesse en bent u 65 jaar of ouder? Neem dan contact op met 

Rina Eckhardt, medewerker Klantbeheer van Haag Wonen. U kunt haar 

telefonisch bereiken via (070) 388 03 88. 

Iedereen kan wel eens een helpende hand gebruiken…
een buur die even een boodschap meeneemt als u ziek 
bent, iemand die even de hond uitlaat of een vuilnisbak 
buiten zet of even helpt met een klein klusje in huis of 
tuin.  Als vrienden of familie even niet kunnen helpen, 
is er de burenhulpcentrale. In Den Haag staan via de 
burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor u klaar die u 
graag even willen helpen. 

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die bu-
ren bij elkaar brengt als er iets nodig is. Burenhulp is voor alle 
leeftijden en gratis. De burenhulpcentrale is een initiatief van 
de Gemeente Den Haag en de Haagse Welzijnsorganisaties.
 

Wilt u gebruik maken van de burenhulpcentrale?  
Of wilt u af en toe gebeld worden om hulp te bieden? 

Bel 070-2629999 of kijk op www.burenhulpcentrale.nl.
Hier ziet u meteen in welke wijken in Den Haag de burenhulp-
centrale al actief is.

Maakt u al gebruik  
van de burenhulpcentrale? 

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON OPLEVEREN

antieke meubelen antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl

06 53 62 19 62 • 070 323 82 60
Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

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

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES



 Dinsdag 27 november 2012 pagina 25

Als u 55+plus bent, redelijk zelfstandig kunt 

wonen en er geen thuiswonende kinderen 

zijn jonger dan 55 jaar, dan biedt de Stichting 

Duivenvoorde u twee aantrekkelijk gelegen 

appartementencomplexen in de gemeente 

Leidschendam-Voorburg.

Het betreft onze appartementencomplexen 

Duivenvoorde en Prinsenvoorde. Vanuit Loca-

tie Duivenvoorde is het winkelcentrum Leid-

senhage en het Medisch Centrum Haaglanden 

locatie Antoniushove met het openbaar 

vervoer goed te bereiken. Op deze locatie 

vindt u ook onze zorgwoningen, verswinkel 

Vreeburg en het dienstencentrum Noord. 

Locatie Prinsenvoorde bevindt zich tegenover 

het verpleeghuis Prinsenhof.  

De meeste appartementen hebben een huur 

waarop huurtoeslag kan worden verstrekt. 

Dat betekent dat ook mensen met een kleine 

beurs een appartement kunnen huren. Onze 

consulenten kunnen u daar meer over vertel-

len en zullen u helpen bij het invullen van de 

benodigde formulieren.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor een 

appartement? 

De woningen van Stichting Duivenvoorde 

worden via een wachtlijst aangeboden. U 

kunt zich laten inschrijven op onze wacht-

lijst door te bellen met onze consulenten. 

Zij zijn te bereiken van maandag tot en 

met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op 

telefoonnummer 070-3203736.

Midden in de natuur en toch centraal in 

de Randstad. De in totaal 57 apparte-

menten bevinden zich in een U-vormig 

gebouw. Hierdoor wordt maximaal ge-

bruik gemaakt van de kwaliteiten van de 

locatie; De Gantel, de dorpskern en de 

bezonning. In het ‘hart’ van de U bevindt 

zich een eigen binnentuin die zorgt voor 

een oase van rust en natuur.

De 25 koopappartementen zijn terug te 

vinden aan het water en op de bovenste 

verdieping. Dit staat garant voor een 

wijds uitzicht en een directe beleving 

met de natuur.  De drie en vierkamer ap-

partementen beschikken over een ruim 

balkon of terras. 

Parkeren  en berging

Bij elk appartement hoort een gere-

serveerde parkeerplaats en berging in 

de afgesloten parkeerkelder. Vanuit de 

parkeerkelder kan men via twee liften, 

direct naar de appartementen. Bewoners 

van Gantelzicht kunnen zich volledig 

laten ontzorgen. 

Via Zorginstellingen Pieter van Foreest, 

wordt er een totaalpakket van zorg- en 

gemakdiensten aangeboden.

Een greep uit het dienstenpakket: 

klusjesman, administratieve ondersteu-

ning, boodschappenservice, hulp in de 

huishouden en zorg aan huis. Hierdoor 

staat er altijd iemand voor u klaar, zodat 

u zo lang mogelijk kunt blijven genieten 

van kleinkinderen, hobby of andere 

bezigheden. Dit alles maakt Gantelzicht 

bij uitstek geschikt voor senioren. 

Modelwoning

Om optimaal te beleven hoe het is om 

in Gantelzicht te wonen, is er een mo-

delwoning ingericht. Meer informatie 

over dit project, de koopappartemen-

ten en de modelwoning kunt u vinden 

op www.gantelzicht.nl.  

Ook kunt u vrijblijvend contact opne-

men met de verkoopmanager Huib 

Berkhout via 06 28 90 16 05

Op een gegeven moment wordt het huis te groot, de trap teveel, het onderhoud 

wordt te zwaar voor u of u bent toe aan een andere omgeving. 

Direct aan het riviertje De Gantel, verrijst in Poeldijk een nieuwbouwpro-

ject, bestaande uit ondermeer 25  luxe koopappartementen. Deze speci-

aal voor 50 plussers ontwikkelde appartementen zijn voorzien van alle 

gemakken.
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Zelfstandig wonen met zekerheid! Veel zorg- en gemakdiensten 

beschikbaar voor bewoners 
Levensloopbestendig 
wonen in ‘Gantelzicht’ te Poeldijk

Advies van de notaris
Parkstraat 93    5 4 H  ’s-Gravenhage    0 0 - 364 48 30    notaris ellenslentze.nl    www.ellenslentze.nl

Ellens  entze - notariaat en mediation

Appartementsrechten ontstaan door-

dat de eigenaar van een gebouw het 

geheel in ‘juridische eenheden’ splitst, de 

appartementen. Deze splitsing wordt vast-

gelegd in een notariële akte die, samen 

met de splitsingstekening, in het Kadaster 

wordt ingeschreven. Dat is openbaar en 

voor iedereen in te zien.

Alle eigenaren van een appartement zijn 

dus samen eigenaar of erfpachter van 

het hele gebouw. Zij nemen gezamenlijk 

beslissingen over het onderhoud van het 

pand. In het van toepassing verklaarde 

Modelreglement van splitsing is opgeno-

men wat daar wel en niet onder valt. Er is 

de laatste tijd een trend zichtbaar waaruit 

blijkt dat steeds meer verenigingen ervoor 

kiezen de eigenaren zelf verantwoor-

delijk te maken voor de kosten van het 

onderhoud aan bepaalde delen 

van het appartement. Denk 

daarbij aan het onderhoud van de 

kozijnen (sommigen kiezen voor 

hardhout, anderen voor kunststof 

bijvoorbeeld), de deuren en 

het dakterras. Maar ook zien 

we in Den Haag en Schevenin-

gen steeds vaker dat mensen 

een verdieping op hun woning 

laten zetten. Welke gevolgen heeft 

dat voor u? En voor de Vereniging van 

Eigenaren? Een dakopbouw van een van 

de bovenburen is een goede reden om 

samen met alle leden van de vereniging 

eens goed te kijken naar de splitsingsakte. 

Bij de aankoop van uw appartement 

kreeg u niet alleen de eigendomsakte, 

maar ook de splitsingsakte en het split-

singsreglement. Hoeveel is er tussen het 

tekenen van die akte en nu veranderd? En 

gelden alle regelingen nog?

De splitsingsakte 

Vrijwel alle splitsingsakten 

verwijzen naar een Modelre-

glement. Maar omdat er elke 

10 à 15 jaar een herziening 

daarop komt, is het belangrijk 

te kijken naar welke er precies verwezen 

wordt. Zo wordt in de splitsingsakten die 

in de jaren 1960/1970 zijn opgemaakt 

nog geen Vereniging van Eigenaren ge-

noemd. Bij een wijziging van de 

splitsingsakte wordt nu dan ook 

meteen een VvE opgericht die 

wordt ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel.

Het laatste Modelreglement 

dateert uit 2006. Zowel daarin als in het 

Burgerlijk Wetboek staat dat bepaalde 

besluiten, bijvoorbeeld het besluit tot wij-

ziging van de akte van splitsing, kunnen 

worden genomen met 4/5 van het aantal 

stemmen waar dat vroeger een unaniem 

besluit diende te zijn. In de splitsingsakte 

staat voor welk deel u moet bijdragen 

aan de gezamenlijke kosten en schulden 

van de VvE en hoe dat deel berekend is. 

En op de bijbehorende splitsingstekening 

is te zien hoe het gebouw verdeeld is in 

verschillende appartementen en wat als 

gemeenschappelijke ruimte wordt gezien.

Plan dus een vergadering in met uw VvE 

en bekijk samen of de splitsingsakte nog 

actueel is en geldt voor het gebouw zoals 

dat er nu staat. En laat uw notaris u hier-

bij helpen.

Bezwaar WOZ-waarde

Heeft u een serviceflat gekocht of mis-

schien geërfd, dan loopt u waarschijnlijk 

ook tegen de hoge servicekosten aan 

die gerekend worden. Bij de verkoop 

van zo’n woning werken die kosten vaak 

waardedrukkend. De WOZ-waarde blijkt 

heel hoog ingeschaald te zijn terwijl de 

verkoopwaarde veel lager ligt. Maak 

daarom gebruik van uw recht bezwaar 

te maken tegen de WOZ-waarde, want 

daarin worden die hoge servicekosten 

niet meegenomen. En ook voor de 

erfbelasting wordt alleen naar de WOZ-

waarde gekeken. Dus zit u toch al samen 

met uw buren in een VvE-vergadering, 

bespreek dan niet alleen de splitsings-

akte en wat daarin eventueel aangepast 

moet worden. Misschien kunt u als VvE 

bezwaar indienen en zo om een nieuwe 

beschikking vragen. Want een lagere 

WOZ-waarde kan een mogelijke verkoop 

bevorderen en u geld besparen.

Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op 

ons kantoor of bij u thuis of op de zaak. 

Want ook al wonen we allemaal ergens 

anders, wij leven met u mee.

Michaël Lentze

VvE en samen splitsen
Als u in een appartement woont, maakt u deel uit van een Vereniging van 

Eigenaren (VvE). Hoe actief die is verschilt nogal per vereniging. Maar het is 

wel iets om alert op te zijn, want er worden steeds meer eisen aan verbon-

den en een slapende VvE kan eigenlijk al niet meer bestaan. 

Mooiland verhuurt ruim 27.000 woningen in 

ruim 160 gemeenten. Vanuit ons kantoor in 

Ridderkerk werken we aan woonplezier voor 

onze huurders in Den Haag. Daarbij zijn de 

ideeën en initiatieven van onze bewoners 

onmisbaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze wonin-

gen, neemt u dan contact met ons op via 

telefoon 0180 - 440 500. Of bekijk ons 

aanbod op www.mooiland.nl 

Mooiland is gevestigd aan de Kastanjelaan 

18-H, 2992 CM in Ridderkerk.

Wist u dat Mooiland voor jong en oud ruim 327 wonin-

gen verhuurt in hartje Den Haag? Zo hebben we in de 

Lippe Biesterfeldweg en Ru Parestraat ruime  2-, en 3-ka-

merappartementen. Bent u 55+? Dan bieden we ruime 

2-, en 3-kamerwoningen aan de Toon Dupuisstraat-en 

Toon Dupuiserf met zorg binnen handbereik. 

Thuis in Den Haag 
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Per direct te huur

 Riant wonen met zorgfaciliteiten binnen handbereik, indien gewenst

    Mooie 3- en 4-kamerappartementen

    Luxe (open) keuken en moderne badkamer

 Heerlijk zonnige balkons en terrassen

Bezichtigingen op
afspraak mogelijk!

Verhuurinformatie

010 229 47 00  070 342 01 01

z o r g v a s t g o e d

LoosduinseUitleg
Den Haag

 
GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT

Zoetermeer  |  Coppeliaschouw 8 (Woonhart)  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen 
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Profiteer mee!
NU € 7.900,-

*
 

Incl. composiet en 
alle apparatuur

Nu 2.395,-*

met gratis vaatwasser.

Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

Te huur
Toon Dupuisstraat, Den Haag

Huurprijs per maand 

€ 745,-  
Bovenstaande huurprijs is 
per maand en exclusief 
service- en stookkosten.

Woonoppervlak 

61 m2

Deze comfortabele 2- en 3-kamerappartementen zijn 
gelegen aan een galerij en zijn bereikbaar via een 
afgesloten portiek en lift. De huismeester kan u de 
nodige service verlenen.

Voorwaarden De appartementen worden toegewezen aan 
mensen vanaf 50 jaar. Minimum vereist inkomen € 15.000,-

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met kantoor Ridderkerk, tel. nr.: 0180-440500 of kijken op
www.mooiland.nl.

Dit wooncomplex is gelegen in de wijk Houtwijk en ligt 
naast een gezellig buurtcentrum met winkels. 

Al jaren een begrip in Den Haag en omstreken
Wij leveren zowel korte als lange uren zorg bij u thuis.

Bel ons voor een afspraak en wij komen vrijblijvend  
bij u langs om uw wensen te bespreken.

Kijk voor onze  tarieven op
www.carecompany.nl of bel 070-389 77 00

De beste zorg krijgt U thuis!

Bel (070) 346 95 55 

voor  reservering en 

aanvangstijden 

Programma

Woensdag 28 november 2012

Optreden koor Bloemhart

Donderdag 29 november

Yvonne Keuls leest voor uit eigen 
werken met Indisch buffet

Zaterdag 1 december

Reünie voor oud-medewerkers 
met Indisch buffet

Maandag 3 december (14.00 uur)

Onthulling  muurschildering door 
de kleindochter van dr. W. Drees

Zorghuis dr. W. Drees 
biedt  verzorgings- en 
verpleeghuiszorg 
onder één dak. 
Onderscheidende zorg 
sinds 1987.

Zorghuis dr. W. Drees 
Morsestraat 19
2517 PM Den Haag

25 jaar Zorghuis dr. W. Drees

Kunstwerk ‘Willem Drees’ door Eric Claus, Buitenhof Den Haag.

Adv_DreesJubileum.indd   1 11/22/12   7:38 PM



De woningen aan de Nieuwe Havendwars-

straat grenzen aan de groene binnen-

tuin of aan de straat. Inez woont aan de 

straatzijde. ‘Ik vind de levendigheid van de 

straat prettig. Anderen kiezen juist voor de 

wat rustiger ligging aan de binnentuin, die 

alleen voor bewoners toegankelijk is.”

Alles in de buurt

“Alle belangrijke voorzieningen zijn op 

loopafstand. Denk bijvoorbeeld aan het 

Spui met zijn muziekzaal, het Danstheater 

en de bibliotheek. Maar ook de winkels in 

de binnenstad, het gezondheidscentrum 

en openbaar vervoer zijn om de hoek.’’ De 

mooie grachten in de Rivierenbuurt maken 

de kenmerkende aanblik van de Rivieren-

buurt compleet.

Iets voor u?

Inez woont al weer ruim acht jaar met veel 

plezier in de Nieuwe Haven. Ze is voorzit-

ter van de actieve bewonerscommissie in 

het wooncomplex, waar veel alleenstaan-

den wonen. Onlangs zijn er een aantal 

woningen vrij gekomen op deze gewilde 

locatie. De huurprijs is aantrekkelijk en 

huurtoeslag is mogelijk. Inez nodigt men-

sen die 65 jaar of ouder zijn van harte uit 

om eens te komen kijken. 

Misschien iets voor u? Of kent u iemand 

die graag centraal wil wonen tegen een 

aantrekkelijke huurprijs? Neemt u dan 

contact op met Rina Eckhardt van Haag 

Wonen via (070) 388 03 88. Misschien 

wordt u dan wel de nieuwe buurman of 

buurvrouw van Inez Stapper.

“We zijn nog gezond hoor, maar met oog 

op  de toekomst is het heel prettig om 

gelijkvloers en zo ruim te wonen, met alle 

voorzieningen binnen handbereik”, vertelt 

meneer Haighton. “Onze huisarts en de 

apotheek zitten bijvoorbeeld op de begane 

grond. En ik doe de dagelijkse boodschap-

jes in het centrum. Alles wandelend.”

“Als ik niet kan slapen, loop ik wel eens 

naar de woonkamer om even naar buiten 

te kijken. En dan denk ik: wat woon ik hier 

toch heerlijk!”, zegt mevrouw Haighton 

tevreden.

Meer  informatie

Wilt u meer informatie over de ap-

partementen in de CentrumCampus 

in Zoetermeer? Neem contact op met 

Vestia Zoetermeer via (079) 316 18 18 

of kijk op www.vestia.nl/zoetermeer/

centrumcampus

“Het is hier plezierig wonen” 
  

Wonen boven winkels, 
wat een gemak! 

Inez Stapper woont met veel plezier in de ‘Nieuwe Haven’, een wooncomplex van 

Haag Wonen in de Haagse Rivierenbuurt. Inez is 66 jaar en voorzitter van de bewo-

nerscommissie. Ze is op zoek naar nieuwe buren die in een oase van rust maar tóch 

in het centrum willen wonen. 

Meneer en mevrouw Haighton, kwieke zeventigers, wonen sinds mei 2012 in het 

centrum van de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Zij woonden hiervoor in een bene-

denwoning met trap en wilden graag verhuizen naar een gelijkvloerse woning. “Ik 

heb altijd gezegd, als er ooit in Oosterheem iets voor senioren komt, dan willen wij 

er wonen. Lekker dicht bij de winkels en de RandstadRail, ideaal!’, zegt mevrouw 

Haighton enthousiast.
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De verscheidenheid aan maten heeft 

gevolgen voor de meubelindustrie. Voor-

heen ging de aandacht vooral uit naar het 

uiterlijk van meubels. Nu worden mensen 

zich er steeds er steeds meer van bewust 

dat een fauteuil of bank op maat met een 

goede ondersteuning in de rug en nek 

geen overbodige luxe is.” Offers Woon-

ideeën is de exclusieve leverancier in regio 

Haaglanden voor het merk “Stressless” dat 

een collectie banken en fauteuils omvat 

die met name is gericht is op gezond en 

comfortabel zitten en er bovendien ook 

nog mooi en “kindbestendig” uitziet. 

Bewezen kwaliteit

Cor Offers, de eigenaar van Offers Woon-

ideeën, beaamt dat zijn familie zich al ja-

ren richt op solide meubels met een goede 

naam. “Enkele weken geleden kwam een 

oudere dame bij ons in de winkel. Zij had 

26 jaar geleden een bank gekocht van 

“Newsity”. De bekleding werd een beetje 

smoezelig. Tja. Daar werd ik even stil van. 

Uiteindelijk heb ik haar ervan overtuigd 

dat het na een kwart eeuw toch verstandig 

was een nieuw bankstel aan te schaffen. 

Zij heeft opnieuw gekozen voor een bank-

stel van hetzelfde merk, want hiervan was 

de kwaliteit tenslotte ruimschoots bewe-

zen.” U vindt een overvloed aan bankstel-

len en fauteuils in de 1000 m2 woonwinkel 

bij Offers Woonideeën. U heeft ruime 

keuze uit breedte- en hoogtematen. Fau-

teuils vanaf € 999,--.

Bezoek de winkel

Offerswoonideeën, aan de  

Loosduinse Hoofdstraat 315 

in Den Haag. Tel: 070 – 397 

91 71 Open: dinsdag t/m 

zaterdag van 10:00 – 17:00 uur. Kijk ook 

op internet: www.offerswoonidee.nl

Verslag van onze reporter bij OffersWoonideeën  

Vervolg op thuisbioscoop
 “Nu iedereen een tv met een groot 

beeldscherm heeft, is de volgende stap 

natuurlijk comfortabel en gezond zit-

ten in je eigen thuisbioscoop”, vertelt 

Carolien Willenborg, mede-eigenaar 

van Offers Woonideeën. “Van het men-

selijk lichaam is geen “gemiddelde 

maat” te nemen.
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Wie zijn wij?

A-Team Zorg is een vriendelijke en open organisatie met een thuiszorgaanbod van hulp in 

de huishouding, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

Hulp in de huishouding: 

Wordt u geboden wan-

neer u moeite heeft met 

het schoonhouden van uw 

huis maar ook wanneer u 

moeite heeft met het doen 

van de dagelijkse bood-

schappen of bereiding van 

uw maaltijd. Uiteraard 

bespreken wij graag de 

talrijke mogelijkheden 

met u.

Verpleging: 

Hebt u een wond 

die verzorgd moet 

worden, of heeft 

u verpleegkundige hulp 

nodig bij het geven van 

medicijnen, zuurstof of 

injecties?

Persoonlijke verzorging: 

Wordt u geboden wanneer 

u om de een of andere 

reden niet meer goed voor 

uzelf kunt zorgen. Denk 

bijvoorbeeld aan hulp bij 

wassen, douchen, aankle-

den, scheren, en tanden 

poetsen.

Begeleiding: 

Kunt u moeilijk uw 

Zet A-TEAM ZORG voor u aan het werk

Betaalbare verzorgende 
helpen dag en nacht. De 
verzorgende hulp bestaat 
onder meer uit ondersteu-
ning bij het eten, drinken, 
het wassen, aankleden, 
naar het toilet gaan het 
aan- en uittrekken van 
steunkousen, in en uit bed 
gaan, in en uit de rolstoel 
gaan en incontinentiever-
zorging. Onze zorgverle-
ners hebben ervaringen 
met bedlegerig- MS, ALS 
en Parkinson patiënten.
Dankzij de verzorgende 
hulp kunnen: Verzorgende 
familieleden worden 

ontlast. Voor langere tijd is 
dezelfde persoon aanwe-
zig A-Team Zorg biedt haar 
diensten aan zorgvragers 
in Den Haag en omgeving.
Wij bieden u zorg en 
ondersteuning in uw eigen 
vertrouwde thuissituatie. 
Wij zorgen ervoor dat zorg, 
wonen en welzijn met 
elkaar in evenwicht zijn.
Wij helpen u - waar mo-
gelijk - zolang mogelijk 
zelfstandig te (blijven) 
wonen.

Permanente verzorgende hulp in huis
U wilt niet naar een verzorgingshuis vanwege 
ouderdom en/of handicap. Het beste zou zijn dat 
u in uw eigen omgeving blijft.

Onze diensten

Voordelen A-Team Zorg

• Vaste Zorg- 
   verleners.
•  Is uw zorg-

verlener niet 
geweest? Bel 
direct en we 
zorgen dat 
binnen 3 uur 
iemand bij u 
langs komt en u helpt.

• Geen reiskosten.
•  Geen bemiddelingskosten/

administratiekosten.
• Geen intakelkosten.
•  Mensen met laag inkomen 

geen eigen bijdrage.
•  Tarieven in overleg met u.
• Helpen met klussen.
•  U bepaald zelf hoe en 

wanneer u zorg ontvangt.

Graskopstraat 9
2572 WV Den Haag
Tel 06-39773099 / 06-24106844
www.ateamzorg.nl
info@ateamzorg.nl

dagindeling maken of dage-

lijkse bezigheden plannen of 

uitvoeren? Hebt u behoefte 

aan begeleiding bij de dage-

lijkse boodschappen of andere 

zaken zoals het verwerken van 

ingrijpende gebeurtenissen? 

Bij al deze situaties kunnen wij 

u ondersteunen.

Flexibele oplossingen voor
uw zorg behoeften
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De huisvuilkalender is vanaf nu alleen digitaal beschikbaar. 
U kunt daarop snel en eenvoudig zien wanneer u uw huisvuil kunt aanbieden. Geen internet? 
Geen nood! Er is vast wel iemand in de buurt die de kalender voor u wil printen.  
Meer weten of de kalender bekijken? Kijk op www.denhaag.nl/huisvuilkalender

Onze stad houden we samen schoon!
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