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Zomer 1956: twee naïeve jongetjes met de fiets op wereldreis in eigen land

Uitkijken met mieren en boerendochters
Het mooie weer kon
niet op. Week in, week
uit prachtig weer en
mijn vriend Bob en
ik kregen de vakantiekriebels. Kriebels
of was het een virus,
dat weet ik niet meer,
maar in ieder geval
sloeg de onrust toe en
in onze naïviteit besloten we om een ‘wereldreis’ in een notendop
te gaan maken met de
fiets. Langs de kust
naar Texel, via de Afsluitdijk naar Friesland
en dan door de polders
naar de Veluwezoom,
en dan weer naar huis.
Voor twee jonge jongens, geboren in 1940,
moest dat te doen zijn. Binnen een dag
hadden we onze entourage gekocht. Een legershelter, die je boven aan elkaar knoopte
zodat je allebei de helft maar hoefde mee te
nemen op je ﬁets. Regengoed was minimaal
want al weken had het niet geregend en dat
dit toch mogelijk was kwam bij ons niet op.
Om te koken een primus met wat spiritus en
verder wat kleding en ondergoed. In feite
een bagage van niets, maar we gingen dan
ook op de ﬁets!
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- De boerderij in Elspeet, waar twee struise boerendochters het heel opwindend vonden dat twee jongens uit de stad op hun erf bivakkeerden, die
konden vertellen hoe kort de rokken in de stad wel niet werden gedragen. Hun vader werd verschrikkelijk boos! -

een zorgzaam mens en ze kende onze
onbeholpenheid. Ze had in één van de
zijtassen, lekker tussen de slaapzak in, een
pannetje gestopt met een heerlijk stukje
vlees. Natuurlijk was het vet gestold en wij
dachten voor de eerste avond voorzien te
zijn van een hartig stukje vlees. Helaas….
de zomertemperatuur van 30 graden deed
onderweg de jus smelten en al snel golfde
deze over de rand van het minipannetje en
doordrenkte de slaapzak van mijn vriend.
Hij hoefde zich in ieder geval niet meer in
te vetten in die vakantie!

Veel tegenslag
.Vanaf het begin was er veel tegenslag. Een
jaar voor deze reis waren onze ﬁetsbanden nog goed, maar onderweg liepen ze
nu om beurten leeg of reden we ze lek.
De binnenkant kreeg een kamgaren jasje
onder de zwakke plekken en verder ging de
karavaan. Nu hadden we beiden niet meer
verstand van koken dan water op 100 graden te laten borrelen en melk aan de kook
te brengen voor pap. Dat bood allerlei mogelijkheden, van Brinta tot broodpap. Het
hete water was goed om eieren in te koken,
hoelang, daar hadden we geen weet van en
ook konden we met heet water thee zetten.
Nog één vaardigheid ben ik vergeten. Het
bakken van eieren. Meer konden we niet.
Nu was de moeder van mijn vriend

Onhandige koks
Ik was niet veel beter af, want mijn lieve
zorgzame moeder had bramen of bessensap
in een wekﬂes meegegeven. Natuurlijk
geef je niet je beste wekﬂes mee, maar een
afdankertje. Een ﬂes waarvan de bovenrand
gehavend was en door een versleten rubberring niet meer goed afsloot. Na een paar uur
ﬁetsen kwamen we allebei er achter dat er
wat loos was. Volgens mijn vriend ging zijn
naaf ‘lekken’ en om mij heen zwermden
een colonne wespen die steeds hinderlijker werden. We besloten op de camping
in Velsen na de maaltijd de zaak maar
eens grondig te inspecteren en kwamen er
achter dat het juspannetje grotendeels leeg
was gelopen en de bessensap mijn kleren

een andere tint hadden gegeven. Na veel
geduvel kregen we daar uiteindelijk ook de
primus aan de praat, hoewel het dorre gras
ernaast harder brandde dan het apparaat, zoveel was er naast gegaan. Maar we konden
onze eerste aardappels bakken. Wij wisten
niet dat vooraf koken een beter en sneller
resultaat opleverde, dus na een half uur aten
we maar de half rauwe gepofte aardappels
op, niet omdat alles zo lekker was, maar
omdat we zo veel honger hadden.

Onfrisse blikken
De volgende dag besloten we het handiger
aan te pakken en kochten in Velzen bij een
legerdump een aantal afgedankte blikken
kapucijners met spek. Even in heet water
met blik en al en klaar is Kees. Nou ja, als
je een blikopener hebt en je pannetje niet te
klein is. Maar je kampeert nooit alleen, dus
uiteindelijk was alles de volgende avond
opgelost. We aten drie blikken per persoon
op. De dag op Texel zelf gingen we nog
met een boot mee op garnalenvangst en
voor een kleine bijdrage mocht je de garnalen ook op het dek van het schip koken
en opeten. Dat was mooi meegenomen, dan
hoefden we ‘s avonds niet te koken! Dat
was achteraf gezien ook niet nodig. Inmiddels gingen de drie blikken kapucijners met
spek en bonen hun werk doen in onze maag

Bij de boer
De volgens dag reden we in één stuk door
naar Elspeet waar we bij vrienden van één
van onze ouders in de hooischuur de nacht
door mochten brengen. Deze boer had twee
struise dochters, die het heel opwindend
vonden dat twee jongens uit de stad op hun
erf bivakkeerden. Wij hadden ons geïnstalleerd in de schuur. Opeens kwamen de
dames binnen en raakten we aan de praat.
Allerlei onderwerpen passeerden de revue

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Gewoon goed geregeld
Open een uitvaartdeposito en wij
storten er € 210,- op!
Kijk snel verderop in deze krant

en darmen en al spoedig hadden we het idee
dat we een luchtballon werden, die elk moment kon klappen. Toen daar ook nog eens
een pondje vette garnalen bijkwam en de
boot op de terugweg in een ﬂinke golfslag
terecht kwam, werden we allebei zeeziek
en hingen constant over de reling over te
geven. We waren doodziek en ook van
onderen ging het fout. We zaten van boven
tot onder de smurrie en toen alles van boord
was heeft de kapitein ons letterlijk met een
waterslang schoongespoten.
Deze vakantieperikelen mogen van mij
gestolen worden. Op de terugweg presteerden we het om in een weiland bij Workum,
in zuidwest Friesland, onze tent op een
mierennest te zetten en werden we ‘s nachts
gek van het gekriebel. Batterijen leeg van
de zaklantaarn en pikkedonker.

Kapot óf Heel, Wij geven veel!

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l
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en tenslotte kwam de mode aan de beurt
en vroegen de zussen hoe kort de meisjes
in de stad de rokken droegen. Het gevolg
laat zich raden. De rokken van de dames
gingen steeds hoger. Raakten ze eerst bijna
de grond, steeds meer werden de benen
zichtbaar en wat wij als jongens vooral leuk
vonden was dat de zussen niet voor elkaar
onder wilden doen, om uit te beelden hoe
hoog de rokken in de stad gedragen werden.
Toen de rokken zo hoog waren opgetrokken
dat ze bijna voor schut stonden, kwam hun
vader binnen en werd verschrikkelijk boos.
Alsof we vleugels hadden vlogen we naar
de nok van de hooischuur, waar hij ons niet
kon pakken. De boer draaide de ventielen
van onze ﬁetsen los, stak ze in zijn zak en
bleef steeds in de buurt van de schuur, zodat
wij boven in de nok van de schuur moesten
blijven. De volgende morgen kregen we
een preek te horen en onze ventielen terug.
Eenmaal thuis verbaasden we ons er over
dat alles hetzelfde was gebleven. Wij zagen
de wereld met andere ogen. Wat waren wij
wereldwijs geworden.

Hugo Karels

h.karels@hetnet.nl

Ons nieuwe
dagtochtenprogramma 2013

is uit!
PAASDAGTOCHTEN
Paasbrunch in Millingen aan de Rijn 31 maart €39,Grote Onbekende Tocht
1 april €56,-

Tel: 0174-295440
www.pasteurreizen.nl
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- aginagroot in het voorjaarsnu er van poor, bij een verhaal et de
schrijver ees van ooten
van het boekenweekgeschenk van dit jaar -

n het blad poor voor

abonnees

ees n ooten
met on e kr nt
Verschillende treinreizende lezers maakten ons
er enthousiast op attent dat in het tijdschrift
poor voor
abonnementshouders een paginagrote foto pronkt van Kees van Kooten met De
Oud-Hagenaar aan de borst. Hoger kun je niet
vliegen schreef n van hen.

o o on

Het uitgebreide verhaal in het voorjaarsnummer 013 van poor
gaat overigens over de ste Boekenweek die plaatsvindt van
zaterdag 1 t m zondag 4 maart. Het meest gezichtsbepalende
element daarvan is het Boekenweekgeschenk, waarvoor ieder jaar
een literair auteur een novelle schrijft. ezers krijgen het boek tijdens de Boekenweek cadeau bij aankoop van ten minste 1 , 0
aan Nederlandstalige boeken.
Dit jaar is dat ‘De Verrekijker’ van Kees
van Kooten, geboren Hagenaar. Het is
inmiddels een bijzondere traditie van
de N geworden dat het Boekenweekgeschenk goed is voor gratis reizen
met de trein op de laatste zondag van
de Boekenweek, 4 maart dus. inds
00 is de N namelijk hoofdsponsor
van de Boekenweek, omdat een treinreis voor velen een mooie gelegenheid is om een boek te lezen of De
- et het boekenweekgeOud-Hagenaar natuurlijk. En daar
schenk De errekijker geldt
lijkt Kees van Kooten het trouwens als geldig vervoersbewijs in de
trein op ondag
aart. De
mee eens te zijn
hele dag lang. -

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delﬂand, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, ijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal .000 exemplaren,
via circa 3 0 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Ho nck van apendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl
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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.
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!

Dansen
Mijn eerste danspassen leerde ik bij
dansschool Immink. Toentertijd in de iet
Heinstraat, een leuke en keurige dansschool. ezellige jongelui altijd keurig
gekleed. Foxtrot- Engelse wals -Tango en
de ive leerde wij er. Het favoriete drankje
was shampie. Na verloop van tijd, met de
grondbeginselen van het dansen onder de
knie te hebben, togen wij naar de toenmalige populaire dancings. Ik herinner mij De
Hout- Hof van Holland en Regina. Vooral
Regina was bijzonder in. In tegenstelling
van wat normaal was, vroegen de dames
daar de heren. Werd je als heer jongen
niet gevraagd dan schaarde je je om de
daar aanwezige pianist de Hr. Bajetto, die
behalve dat hij goed piano speelde ook
aardige moppen kon vertellen. Na verloop
kwam het ruigere werk. Ik bedoel het wat
heftigere dansen in bijvoorbeeld de FlesBleu angel Rolschaatsebaan Zuiderpark
en de Eekhoorn. Ook cheveningen met
de am- am - alladium- Ober Ba ern en
nog vele andere. Ik heb er wat schoenen
versleten.

. Baan

r a aan@ a l.
---------------------------------------------------Louwman en Dodge
In de vorige De Oud-Hagenaar op pag.
las ik een interessant artikel over de activiteiten van de familie ouwman en over de
Dodge. Die auto was voor de oorlog een
bijzondere verschijning. Nu herinner ik
mij dat omstreeks 193 -1940 aan het einde
van de portlaan daar waar Den Haag
min of meer ophield een voetbalveld lag
met een hek er omheen en een overdekte
tribune. Op de bovenrand van die tribune
stond groot Dodge V stond vermeld. Ik
ben daar een paar keer naar een wedstrijd
gaan kijken. De entree was voor mij als
10-jarige een dubbeltje. Mijn vraag is of er

OL Heutzstraat
Openbare lagere school, Heutzstraat 1 . Foto uit het aar 193 . eerlingen tesamen e en
e klas in 1 lokaal. Wie van de leerlingen kan zich nog uit die tijd herinneren O.a. Herman ander, Edd Kemink, Tonnie Aartsen, aap Blauw, Wim de ong, errit v. Beugen,
uus inneman, oop Meijer, orr Vonk, de zusjes Middendorp, broer en zus oldberg,
hris ols, onn ijp en vele anderen. De onderwijzer was de Hr. abrijn. De omgeving van de school was nog in aanbouw, o.a. de oudonstraat, Heutzstraat, Roosenboomstraat, het eindpunt ijn was toen, het tu vesantplein. Nog geen Mariahoeve. Dus één
grote speelweide, die polders! Ik, aap Fries, 90 r. ben benieuwd, of er nog lui zijn die
zich zelf op de foto herkennen Met vriendelijke groeten!

aap Fries 90

Aalten, elderland
aa r es@k n a l.nl ele

n

nog een foto bestaat van dit bouwwerk met
omgeving. Wie weet er meer over Dodge
V Was het een club voor het Haagse personeel en in welke afdeling speelden ze
De kleuren van hun shirt en broek herinner
ik me niet meer.

Henk Blok

h l k@hetnet.nl
---------------------------------------------------Wijkbus orgenstond
De tichting Wijkbus Moerwijk Morgenstond vervoert binnen de wijken Moerwijk, Morgenstond en Wateringseveld
wijkbewoners die niet of moeilijk van het
openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
De organisatie vraagt vrijwilligers m v ,

die in het bestuur zitting willen nemen.
Van de kandidaten wordt bekendheid met
het werken op de computer gevraagd. Voor
de functie van secretaris ca 0 uur per
maand is ervaring met het tekstverwerkingsprogramma Word noodzakelijk voor
de functie van penningmeester ca 0 uur
per maand ervaring met het voeren van de
ﬁnanci le administratie. Het gaat om vrijwillige functies er wordt geen vergoeding
verstrekt.

Rob Binnerts

nnerts. k s er k. @h t a l.
ele n

roductie van de DOH boekjes

ADO Den Haag en ulius asgeld
We ontvangen heel wat mailtjes van lezers die zich afvragen waar de DOH jubileumboekjes blijven, de een
over ADO Den Haag en de ander met columns van ulius asgeld. Of we hen misschien zijn vergeten
Nee, dat zijn we zeker niet! Maar de aanvankelijke verwachting dat we ze eind februari klaar zouden hebben was te optimistisch. Ze
zullen pas in april worden gedrukt. Eindredactie en vormgeving van het ADO Den Haag boekje, van de hand van Roeland elink, zijn
bijna klaar maar aan de gebundelde columns van ulius asgeld moet nog het nodige gebeuren. Mooie boekjes worden het trouwens, wat
misschien wat wachten goed maakt. De reden van de vertraging ligt niet in iets bijzonders, maar in kleinigheden, die echter binnen een
mini-organisatie als De Oud-Hagenaar gauw worden gevoeld. Het is werk dat tussendoor moet want uiteraard moet de productie van de
krant elke twee weken voorgaan. Bovendien wordt de prijs van de boekjes zo laag mogelijk gehouden, zodat het er ook niet in zit er extra
mensen op te zetten. Het project moet kostenneutraal worden uitgevoerd.

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al Telecom BV
ostbus 04 , 0 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel. 0 0 4 09 Vrij. 9.00 - 1 .00 uur
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer oplage 1 .000 , De OudAmsterdammer 1 0.000 en De Oud- trechter
oplage .300 . Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 0 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website www.deoud-hagenaar.nl
Facebook www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
uzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl
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et nieuwe compositie van ohann Th. Lemckert: ‘Haagse Gildebroeders Suite voor orgel’

s r e
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Het Haags Orgel Kontakt is een samenwerkingsverband van cultuuraanbieders die zich bezighouden met het organiseren van orgelconcerten in de Haagse binnenstad. n dat al
jaar
lang, wat op zaterdag 1 april wordt gevierd een ubileummiddag van 1 . uur tot 16. uur in
de ieuwe Kerk aan het pui, met een gevarieerd programma.

Orgelbespelingen zullen worden
afgewisseld door ofﬁci le momenten,
presentaties en demonstraties, o.a.
door een orgelmaker.
Ook zullen er orgelboeken w.o. de
jubileumcompositie en D’s te koop
zijn. De orgelbespelingen worden
verzorgt door alle bij het Haags Orgel
Kontakt HOK aangesloten organisten Aart Bergwerff utherse Kerk
Den Haag rote Kerk Breda , Ben
van Oosten rote Kerk , eerten van
de Wetering Kloosterkerk , os aus
t. acobuskerk en os van der Koo
otische Zaal, Westerkerk Amsterdam en stadsorganist van Haarlem .

Alle locaties
De vaste locaties waar de HOK
concerten doorgaans worden gegeven
zijn rote of t. acobskerk Internationaal Orgel Festival rote Kerk Den
Haag , utherse Kerk tichting ultuur en Muziek in de utherse Kerk ,
Kloosterkerk Kunstcentrum Kloosterkerk , int acobuskerk ommissie
oncerten t. acobuskerk otische
Zaal van de Raad van tate tichting
Muziek in de otische Zaal . In de
afgelopen 40 jaar hebben veel binnenen buitenlandse organisten van naam
geconcerteerd op de orgels van deze
locaties.
Buiten deze vaste locaties worden er

ook regelmatig zogenaamde ‘Thema
concerten’ georganiseerd op ander
belangwekkende orgels, zoals die van
de Oudkatholieke Kerk en Waalse
Kerk, maar ook in de Houtrustkerk en
Bethlehemkerk.
lotconcert
De jubileummiddag zaterdag 13 april
wordt op een andere locatie afgesloten, met een slotconcert om 1 .00
uur door de HOK organisten op het
beroemde B tz orgel in de utherse
Kerk. Dat gebeurt o.a. met de eerste
uitvoering van de, door ohann Th.
emckert speciaal voor dit jubileum
gecomponeerde, ‘Haagse ildebroe-

- Het orgel in de ieuwe erk aan het pui is na vele jaren eindelijk weer te beluisteren. -

ders uite voor orgel’.
De toegang voor de gehele middag is
10,- inclusief uitgebreid programmaboekje en consumptie. Toegang alleen

ieuwe aanbieders
huishoudelijke hulp

atroesjka wint
Kartiniprijs

Wethouder Karsten Klein heeft vorige week woensdag de
contracten ondertekend met de 6 nieuwe aanbieders van
huishoudelijke hulp in Den Haag. De nieuwe selectie van aanbieders is de uitkomst van een uropese aanbesteding.
Alle huidige aanbieders van huishoudelijke hulp zitten ook in
de nieuwe groep. Onder de nieuwe aanbieders zitten ook kleinere organisaties die alleen in een specifiek stadsdeel hulp
gaan aanbieden.

Het atroesjkaproject van
de tichting Dr. chroeder
van der Kolk Bedrijven is de
winnaar van de Kartiniprijs
1 . De prijs is op vrijdag
maart uitgereikt door wethouder ngrid van ngelshoven Onderwijs en Dienstverlening . Deze jaarlijkse
emancipatieprijs van de
stad Den Haag bestaat uit
een bedrag van 5 euro.

Mensen die nu al hulp ontvangen,
houden hun eigen hulp. De ruime
inschrijving onderstreept dat de gehanteerde tarieven afdoende blijken.
Momenteel krijgen ruim 1 .000
mensen huishoudelijke hulp. De hulp
wordt betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo . De
gemeente geeft jaarlijks miljoen
euro uit aan huishoudelijke hulp 4
miljoen is afkomstig uit het emeentefonds en miljoen komt uit eigen
bijdragen .
Donker randje
Wethouder Karsten Klein sprak van

een feestelijke dag met een donker
randje. De huishoudelijke hulp is op
dit moment uitstekend geregeld in Den
Haag en ik ben er van overtuigd dat
ook deze nieuwe groep aanbieders de
Haagse hulpbehoevenden prima zal
ondersteunen. Tegelijkertijd blijven de
zorgen over de toekomst bestaan. Het
kabinet wil in 01
procent bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Dan
hou ik van de 4 miljoen euro nog
maar elf miljoen over. Als gevolg van
die bezuiniging zouden 3.000 mensen
hun hulp helemaal verliezen en de rest
houdt nog maar een fractie over.
Dat is onverantwoord.

Meneer Bennik

Matroesjka is een project voor moeders met kinderen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben op hun weg
naar werk. Het project is gevestigd in
de rispijnstraat in Den Haag.
chroeder biedt de moeders, met
veelal een meervoudige problematiek en zonder arbeidsverplichting,
in dit project een ontwikkeltraject
aan in de vorm van maatschappelijke
voorlichting, creatieve ontplooiing,
opvoedingsondersteuning en ori ntatie

- oto

voor het slotconcert is ,- ongeren
tot 1 jaar gratis. Zie voor inlichtingen
en het programma
www.haagsorgelkontakt.nl

nne arie ppeldoorn -

op arbeid. Door de laagdrempelige
werkwijze is het Matroesjkaproject
toegankelijk voor veel vrouwen in de
Haagse regio. Bij Matroesjka zetten
zij weer een stap in de goede richting.
Een stap die niet alleen voor de
moeders van belang is, maar zeker ook
voor de toekomst van de kinderen.

Fourniturenwinkel en een Kledingreparatieservice. Voor het kopen van
verse bloemen, cadeautjes, kinderkleding etc. zijn de winkels geopend van
maandag t m vrijdag van 9.30 1 .30
uur en op zaterdag van 11.00 1 .30
uur. De Fourniturenwinkel is gesloten
op maandag en zaterdag.

Ook iets kopen
Het Matroesjkaproject kent een
Bloemenwinkel, de Kinderwinkel, de

Voor bestellingen en informatie 0 0
3
0 of mail
matroesjka schroeder.nl

pagina

Dinsdag 19 maart 2013

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
26, 28 MAART EN 2, 4 APRIL 2013
JAGTEN 3ga

rachtig leren bankstel met interieur vering.

2e paasdag geopend van 12.00 - 17.00 uur,
wij hebben deze dag leuke actie’s U komt toch ook!!

PAC

Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd
van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een
nachtmerrie.

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

Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen
hem te keren. De eens zo hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar, terwijl Lucas tot
doelwit is verklaard.

Inclusief kopje koffie, iets
lekkers en de Oud Hagenaar.

9, 11, 16 en 18 april 2013
THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL 1

judi

dench

Bill

nIghy

with

toM

The Best Exotic Marigold Hotel gaat over een groep Britse gepensioneerden die hun oude
dag willen doorbrengen in het exotische en goedkope India.

WIlkInSon
and

Maggie

SmIth

PeneloPe

WIlton

Ronald

PIckuP
Celia

ImrIe

vanaf nu hebben wij ook schitterende accessoires voor bij u thuis of als cadeau!

dev

Patel

Ze laten zich verleiden door de flitsende en gelikte advertentie van het gerestaureerde
Marigold Hotel. Maar eenmaal daar, blijkt het voormalige paleis een stuk minder luxe te zijn.
De senioren besluiten er het beste van te maken en ontdekken dat je een nieuw leven en een
nieuwe liefde kunt beginnen. Als je het verleden maar los laat.

a neW comedy From the dIrector oF

SHAKESPEARE IN LOVE

w w w. f o x f i l m . n l

2 2 m a a rt I n d e B I o S c o o P

Vreugdenhil Stijlmeubelen

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

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

www.pathe.nl/50plusbios

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
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

a ert r al

De Tandprotheek
Stap eens binnen bij onze moderne tandartspraktijk gelegen op de
Dedemsvaartweg 402 op de hoek van de Hengelolaan.
Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en men kan gratis
parkeren voor de deur.
Onze specialisaties zijn:
• implantaten
• kunstgebitten
• mondhygiëne
en wij doen bijna alle tandarts behandelingen.

Openingstijden :
Ma
Di – za

: 10.00 – 17.00
: 9.00 – 17.00

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend
De TandProtheek
Dedemsvaartweg 402
2545 AN Den Haag
070 - 3599995
praktijk@detandprotheek.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com
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DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

5 euro VOORJAAR
CHEQUE
Bij aanschaf van een artikel uit onze collectie
wordt er 5 euro van de prijs afgetrokken.
Niet inwisselbaar tegen contanten.
Maximaal één voorjaarcheque per klant.
Geldig van 11 maart tot en met 20 april 2013.

Alphans Diepenbrockhof 45b
070-4042541
Escamplaan 301
070 - 3257495
Den Haag

Gratis Haal- en Breng

service!!

.... U belt ons voor een afspraak
.... Binnen onze regio halen wij U vanaf huis en brengen
U vanzelfsprekend weer terug.
Tot snel bij Ofra Mode

HTMC
HTM

C

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook
al uw vervoer naar o.a.: Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.
Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de
10% korting, kunt u deze aanvragen via:

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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Advies van de notaris
Ellens

entze - notariaat en mediation

arkstraat 93
14 H ’s- ravenhage 0 0 - 3 4 4 30
notaris ellenslentze.nl www.ellenslentze.nl

k ee je es
s je m r n skomt

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
g

g

a

aag

g

a
g

aa
a

a

g

a

aa g
0

a
a

10 10
070

g

a g
55 aa
a

a

g

a

g
1 5 5 - a

a
a

-

a

g

gg

aa
a
g

ooncentrum ag ag bevindt zich in de agenstraat middenin het centrum van Den Haag
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend lle
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn
oningen en er is een grote daktuin
e oners kunnen achter het gebou gelegen
parkeerplaatsen huren
ag is gelegen aan de chermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken De belangrijkste inkels zijn om de
hoek in de etje ol straat Het ooncentrum
hee t driekamer oningen van ca
m2
verdeelt over drie etages

ooncentrum
a gg ligt aan de
octurnestraat halver ege het oude dorpscentrum van oosduinen en ijkduin p loopa stand
bevinden zich inkels r is parkeergelegenheid
rondom het ooncentrum Het centrum hee t
oonlagen en bevat t ee- en
2 driekamer oningen

is gelegen aan de eresteinlaan
in de ijk ou lust et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar elangrijke
voorzieningen zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopa stand gelegen Het gebou bevat t eekamer oningen

ooncentrum a a
a a bevindt zich aan
de ak van oortvlietstraat Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte a stand van het comple De
belangrijkste inkels zijn op ongeveer minuten
loopa stand Het ooncentrum hee t driekamer oningen van ca
m2 en drie t eekameroningen van ca
m2

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

Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komende tijd wat van onze
praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn
de personages fictief, maar alles wat zij meemaken is echt en uit het leven gegrepen. Hopelijk
herkent u iets in de belevenissen van obbert
Bovenwater en adine van Bloemzetel en zet het
u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken.
Want hoe heeft u alles geregeld

Robbert’s opa heeft één jongere zus waar hij
nooit veel contact mee heeft onderhouden.
Zij heeft geen kinderen en door de verschillende levenssituaties verwaterde het contact.
Opa’s kinderen en kleinkinderen hebben haar
wel eens ontmoet, maar veel meer dan een
kopje thee en een koekje hebben zij nooit
gedeeld. inds enige tijd weet de familie dat de
buurvrouw van Robbert’s oudtante haar met de
dagelijkse dingen helpt. Eerst waren Robbert
Bovenwater en Nadine van Bloemzetel opgelucht dat zij niet met Oudtante’s zaken werden
opgezadeld. Maar toch knaagt er iets. Ook al
hebben zij geen directe betrokkenheid met hun
oudtante, het enthousiasme van de buurvrouw
wekt wat argwaan.
Robbert’s opa meldde eens dat het zilveren
bestek verdwenen was. Ach, had Oudtante
gezegd, ik heb het toch niet meer nodig.
Toen bleek dat zij haar auto op naam van de
buurvrouw had gezet, omdat dat zo handig
was voor de boodschappen. En onlangs hoorde
Robbert dat de buurvrouw een afspraak met de
notaris had gemaakt om Oudtante’s testament
aan te laten passen. Was hij te achterdochtig
Of ondankbaar Hij was immers blij dat de
buurvrouw voor zijn oudtante zorgde en dat
hij dat niet hoefde te doen. En hij en Nadine
hebben alles zo goed voor elkaar dat zij niet
direct op een erfenis van een oude dame zitten
te wachten.
Robbert ontdekt met welke notaris een afspraak is gemaakt en belt om zijn vermoedens
te uiten. Enige tijd later blijkt dat Oudtante
toch haar testament heeft laten aanpassen.
Maar wel zoals zij dat wil. Bijna had ze de
buurvrouw als enige erfgenaam benoemd, maar
na het gesprek met de notaris werd duidelijk
dat zij haar erfenis aan een goed doel wilde
nalaten. Robbert en
Nadine zijn opgelucht

en gaan nu met enige regelmaat bij haar op
bezoek. De buurvrouw heeft zich nooit meer
laten zien.
Wat kunt u doen
Financi le uitbuiting van ouderen is iets wat
het notariaat al lange tijd zorgen baart. Zij gaat
daarom samenwerken met het ministerie van
VW en een aantal maatschappelijke instanties, als zorginstellingen en woningco peraties,
banken en artsen bijvoorbeeld.
Bij vermoedens van misbruik kan de notaris
een melding maken. Moeilijke constructies
als het passeren van een testament voor een
veeleisend familielid en vijf minuten later een
zoals u dat echt wil, of zelfs het weigeren om
een testament te passeren hoeven niet meer.
De notaris kan zijn vermoedens melden bij het
ouderenmeldpunt van het H . En andersom
melden andere instanties hun vermoedens aan
de notaris.
Deze samenwerking moet helpen te voorkomen dat ouderen ﬁnancieel worden misbruikt
door bijvoorbeeld familieleden of mantelzorgers. Want jaarlijks laten ongeveer 30.000
senioren zich geld of waardevolle spullen
ontfutselen. En gezien de vergrijzing zal dat
aantal steeds groter worden.
Om een dergelijke schrijnende situatie te
voorkomen, kunt u nu alvast uw levenstestament op laten maken. Daarin kunt u, nu u
nog gezond bent, precies vastleggen hoe en
door wie u uw inboedel en ﬁnanci n wilt laten
beheren. Zo wordt het dat erg inhalige nichtje
wel heel moeilijk gemaakt er met uw erfenis
vandoor te gaan.
ersoonlijk advies
iteraard heeft een notaris geheimhoudingsplicht. Maar daarnaast is er ruimte om de
cli nt te beschermen tegen acties die nadelig
voor hem of haar kunnen zijn. aat u dus goed
voorlichten door uw notaris en bespreek uw
wensen en eventuele zorgen goed met hem.
Mijn collega’s en ik adviseren u graag, op ons
kantoor of bij u thuis of op de zaak. Want wij
zullen er mede door deze nieuwe samenwerking alles aan doen om uw wensen te verwezenlijken en goede zorg te bewerkstelligen.

Micha l entze
notaris

5x206.indd 2
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Modeshow
Zaterdag 30 maart
vanaf 14.00 uur

20 % korting
op de gehele
voorjaarscollectie
(niet geldig i.c.m. andere actie’s)

aro ina
Gou enregenp ein 1
25 5 G Den Haag
7 -3 1
www caro ina n

Winkelcentrum in de Bogaard
In de loopstraat bij Bruna en Hema,
schuin tegenover Supermarkt Hoogvliet
en tegenover het belastingkantoor
(Parkeergarage P5)

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

KRINGLOOP VOORBURG
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER
Kringloop Voorburg haalt de nog herbruikbare
Spullen / huisraad GRATIS bij u op?
U kunt de nog herbruikbare spullen
of huisraad ook zelf brengen, altijd
een leuke attentie! Tevens kunt u bij
ons terecht voor verhuizing,
ontruiming bij overlijden.

Prins Johan Friso Promenade 32
2284 DB Rijswijk

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00
Gratis parkeren op eigen terrein

Tandprothetiek in de Bogaard is de specialist in
gebitsprotheses en klikgebit bij u om de hoek!

Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.
Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter fietsen winkel van Herwerden
In de poort.

Prins Johan Friso Promenade 32
2284 DB Rijswijk
Telefoon 070 – 22 100 07
www.tpid.nl • info@tpid.nl

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

15% kassakorting
a

leren bankstel 3 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

,--

w eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco eer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

aar garantie.

evertijd weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen verstevigen of een reparatie
uitvoeren. iteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco
arco eereerelft
0 0 -- 0909

Tot en met pasen
a

Wij spuiten een compleet

ok kunt u bi ons terecht voor
al uw stoffeerwerk aamheden .

Paasactie !
aa
Pa a

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

i verheidsweg
uitenwatersloot

- - einenoord
- www.marcoleer.nl
4
elft
- www.marcoleer.nl
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Een rustgevende gedachte…
JA,

r ik wil meer informatie over het executeurschap van

r

Centrum Nalatenschappen.

r

neem contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend

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

gesprek.

r

Centrum Nalatenschappen heeft zich gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen. Wij beschikken over de

Naam

m/v

staan
kostenbewustheid en integriteit hoog in het vaandel. Bovendeskundigheid om de diverse zaken rond een overlijden zorgvuldig te regelen. Daarbij staan kostenbewustheid en
dien
zijn
lid
vanBovendien
de Nederlandse
Organisatie
voor
integriteit hoogwij
in het
vaandel.
zijn wij lid van de Nederlandse
organisatie
voorExecuteurs.
Executeurs.

Adres
PC & Plaats
Telefoon
Stuur de bon in een portvrije envelop naar
Centrum Nalatenschappen
Antwoordnummer 10.094, 5200 VB ‘s-Hertogenbosch
WT_Adv Centrum Nalaten_Plus 135x206.indd 2

Wilt u vrijblijvend en kosteloos meer informatie? Neem dan contact met
ons op via 073-6101040 of stuur de bon naar ons toe.
Kijk ook eens op www.wijzernalaten.nl.
26-02-13 12:44

26-02-13 12:44
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Kleine
Nostalgie

et ulius asgeld

Het was een landelijk experiment
dat van te voren met veel bombarie
was aangekondigd in de dagbladen. Eindelijk zou het bestaan van
gedachtenkracht voor eens en altijd
bewezen worden. Iedereen die tv had
zat voor het scherm. En wie geen tv
had zorgde er wel voor uitgenodigd
te worden door iemand die dat wel
had. Ik zat bij de buren te kijken. Het
moet rond 19 zijn geweest.
Na een wetenschappelijk praatje over
kansberekening, toeval en signiﬁcantie kregen we een soort verticaal,
staand bord te zien waar metalen
staafjes in waren gemonteerd. Bovenaan het bord kon je in het midden een
metalen knikker laten vallen. Die
viel dan midden op het bovenste staafje en kon vervolgens zowel linksom als
rechtsom naar beneden vallen. In beide
gevallen weer op
een ander staafje.
Waardoor de
knikker opnieuw
kon kiezen om
naar links of naar
rechts te vallen.
En zo verder naar
beneden. Op de
bovenste verdieping dus één staafje.
Daarna twee. Dan
vier. En op de onderste
verdieping acht, naar ik me
meen te herinneren. Zodat het
balletje tenslotte in één van de zestien vakjes onderaan terecht kwam.
Het geheel was buitengewoon precies
gemaakt en afgesteld door studenten van de technische universiteit
te Delft, zo werd ons verzekerd. Er
was per staafje echt een kans van 0
procent om naar links en 0 procent
om naar rechts vallen. Toeval dus.
et miljoenen
Voordat het eerste balletje in het apparaat werd gedaan werd ons, dat wil
zeggen alle voor de beeldbuis verzamelde land- en lotgenoten, verzocht
aan andere dingen te denken. Aan de
afgelopen vakantie bijvoorbeeld. Of
aan je schooltijd. En kijk. Daar ging
het balletje. Naar links, naar links,
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten.
at overblijft ijn de spaar a e o enten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

edachtenkracht via de televisie
uim een halve eeuw geleden werden we op het enige tv-kanaal dat we toen hadden, geconfronteerd met de vraag of we met z’n
allen een balletje naar links of naar rechts konden sturen. Het enige dat we moesten doen was op commando heel hard: ‘ aar links ’
of ‘ aar rechts’ denken.
naar rechts, naar links. Het volgende
balletje nam een andere route. Het
daaropvolgende koos ook z’n eigen
weg. En zo lagen er tenslotte in het
meeste linkse en het meest rechtse
bakje één of twee balletjes en in de
middelste bakjes de meeste balletjes.
Zodat het totaalbeeld van al die
balletjes in die bakjes een soort berg
vormde.
Maar nu. Met klem werd ons
verzocht om voor de tweede ronde
geconcentreerd naar het scherm te
kijken. Niks geen vakantie of schooltijd meer. Nee. Ieder balletje moesten
we met uiterste oplettendheid volgen

en als het op een staafje botste, moesten we met z’n miljoenen allemaal
tegelijk denken Naar rechts! naar
rechts! Het resultaat zou dan moeten
zijn, dan er tenslotte in de bakjes
rechts veel meer balletjes lagen dan
in de bakjes links.
tiekem links
‘En dan nog even dit’, zei de commentator. ‘Er zijn sommigen onder u,
die stiekem ‘Naar links, naar links’,
zullen gaan denken. ewoon, omdat
er altijd mensen zullen zijn, die de
zaak willen verpesten. Onderzoek
op de T in Delft heeft echter uitgewezen, dat het percentage van dat
soort mensen op het totaal heel laag

is, en nauwelijks
tot geen invloed
heeft op de
uiteindelijke
uitslag. Dus u
kunt maar beter
gewoon meedoen
en uit alle kracht
‘Naar rechts! Naar
rechts! denken.
En weer gingen de balletjes. Naar rechts, naar
links, naar links, naar rechts.
Enzovoort. Totdat het totaalbeeld
van al die balletjes in die bakjes weer
een soort bergje opleverde met links
en rechts evenveel balletjes.
ammer
Dat was natuurlijk wel een beetje
jammer. Maar niet getreurd. Misschien ging Naar links! Naar links!
Beter. Nee dus. Weer een bergje.
Dan dus maar met één knikker tegelijk. a. e kan nooit weten hoe het
toeval zich laat ontmaskeren. En met
al die nationaal verzamelde gedachtenkracht zou het toch moeten lukken.
Maar hoe Nederland zich ook liet
commanderen, toeval bleef toeval.
Tijdens de hele uitzending liet men
voortijdige conclusies echter geheel
buiten beschouwing. Want een staf
van geleerden zou zich direct na de
uitzending buigen over de cijfers.
Tegenwoordig zouden we zeggen
dat de data ingevoerd werden in de
computer. Maar computers had je
toen nog niet. Dus achter de schermen zaten ze zich suf te rekenen om
later op de avond de uitslag bekend te

maken. Ook op de tv.
Dat heb ik helaas niet gezien. Want
ik moest naar bed. Naar bed! azeker.
Want ik was tien. En als je een halve
eeuw geleden tien was dan moest je
op een bepaalde tijd naar bed, en dus
ook juist op het moment dat voor het
eerst in de geschiedenis het bestaan
van gedachtenkracht aangetoond
zou worden. Ik heb de hele nacht
geen oog dichtgedaan. Want stel je
voor gedachtenkracht! Dan zou je,
louter met de gedachtenkracht van
iedereen, alle hongerige kindertjes in
Afrika weer op de been krijgen! En
op z’n minst zou ik, met mijn eigen
gedachtenkracht, gecombineerd met
dat van mijn klasgenoten, mijn vader
kunnen bewegen mijn zakgeld wat te
verhogen. Wat een mogelijkheden!

in, laten we zeggen, een huiskamer
in utjebroek juist rechts-links en
ergens anders weer een beetje rechts
en veel links. Zodat die mensen in
die huiskamer in utjebroek met hun
goede fatsoen weliswaar heel hard
Naar rechts! Naar rechts! hadden
gedacht terwijl dat, ten opzichte
van de opstelling in Hilversum juist
Naar links! Naar links! was geweest.
Of men zat ergens met de rug naar
Hilversum gekeerd naar het scherm
te kijken. Waardoor alles ook ineens
andersom was. En zo bleek achteraf,
dat men in heel Nederland tijdens het
experiment in het wilde weg maar
zo’n beetje in allerlei richtingen had
gedacht, terwijl al die geleerden in
Hilversum dachten, de ontdekking
van de eeuw te doen!

islukt
De volgende dag stond de uitslag van
het experiment in de krant. Zoals ik
het me thans herinner, luidde het als
volgt. ‘ it de experimenten op de
tv kon niet worden afgeleid dat er
gedachtenkracht bestaat. Maar ook
niet, dat er geen gedachtenkracht
bestaat. Want het experiment was
niet goed voorbereid. Het deugde
niet. Wat was er fout gegaan De
originele opstelling van het bord met
de staafjes in Hilversum verschilde
in zeker 90 van de gevallen met
de opstelling van het bord zoals dat
op de schermen in de huiskamers
in Nederland te zien was geweest.
tond het bord in Hilversum
bijvoorbeeld echt links-rechts, dan
stond dat bord op een tv-scherm

Of was het anders
Het experiment was dus een blamage. En werd meteen in de doofpot
gestopt. Ik heb er in ieder geval later
nooit meer iets over gelezen. En
op internet kan ik er ook niets over
terugvinden. Dus moest ik het, bij
het schrijven en tekenen van deze
aﬂevering louter van mijn geheugen
hebben. En het geheugen is niet altijd
even betrouwbaar.
Daarom Was het anders Ben ik iets
vergeten Heb ik er in de loop der
tijd iets bij gefantaseerd Mail het
naar
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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Ervaar ’m zelf...
KEES TALEN

Gratis
tuinvogelpakket

... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
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

Vraag het gratis
tuinvogelpakket van
Vogelbescherming
Nederland aan.

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60
www.woningontruimen.nl

45

OPLEVEREN

VEEGSCHOON

Behandeling
aan huis

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

TIPS

over vogels voeren ngen
en nestkasten opha

IN1077

Genvieogteelsn

A U T O B E D R I J F “Sterk in

HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82

2544 EB Den Haag

witter voor nieuws

elk merk”

tel: 070 - 3295051

www.autohoutwijk.nl

en nieuwtjes.

Wat kan THUISZORG INIS voor u betekenen?
Als u hulp of steun nodig heeft, doet u vaak
een beroep op uw familie, vrienden of buren.
Soms is dit niet meer voldoende maar wilt u
toch zelfstandig in uw eigen huis blijven
wonen. Thuiszorg inis neemt dan graag
het zorgstokje over. Wij hebben plezier in
ons werk en bouwen een persoonlijke band
met u op. Wij zijn een awbz–erkende en
hkz–gecertificeerde thuiszorgorganisatie.
Onze persoonlijke aanpak
Bij Thuiszorg inis krijgt u een vaste verzorgende die deel uitmaakt van een vast team.
En heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw
vaste contactpersoon. Thuiszorg inis vindt
persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast
houden we rekening met persoonlijke wensen
en verlangens en zijn we ingespeeld op de
verschillende culturele achtergronden.
Vakkundige zorg van THUISZORG INIS
Snel inzetbaar en vakkundig bij
– verpleging
– persoonlijke verzorging
– hulp bij het huishouden
– begeleiding individueel
– 24 uurszorg
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
informatie over onze manier van werken? Kijk
dan op www.thuiszorginis.nl of neem contact
met ons op via onderstaande gegevens.

vogelvrie

van in uw tuin

sms VOGEL naar 4333
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!
•
•
•
•

persoonlijk & vakkundig

IST
CHECKLndel
ijke tuinen

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.

VIDEO naar DVD
Wij zetten A

ana

E s stemen over naar dvd

w waardevolle spullen worden niet opgestuurd
Wij hebben een eigen studio en doen alles zelf
Zeer snel klaar meestal dezelfde dag
Ook voor uper smalﬁlm, dia of fotonegatieven,
cassetteband of bandrecorderband en p’s
Kijk op onze website voor een volledig overzicht

Tegen inlevering van deze bon

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

e tra korting.

Maximaal 1 bon per klant
Bon geldig t m 30 april 013
Videoland Vlierboomstraat 93
Iedere dag open 13 00 - 00
tel 3
0
www.videolanddenhaag.nl

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

thuiszorg
inis
Gooi
en Vechtstreek
t: 035
800
99 77:e:denhaag@thuiszorginis.nl
cht@thuiszorginis.nl


Den
Haag : 
 

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Iedere uitvaart uniek

06-01-2011 11:34:26
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Hoewel nog veel belastingbetalers ervan gruwen, is de tijd voor ongeveer de helft van de ederlanders aangebroken om aangifte te doen. Papierwerk komt nog wel voor, maar steeds
minder dankzij de ooraf ngevulde angifte
van de elastingdienst.

i it e be stin
Het wordt steeds gemakkelijker - ook voor ouderen - belastingaangifte te doen. Als het eenvoudige zaken betreft, met
centraal geregistreerde inkomsten zoals AOW en pensioenen , hoeft de digitale invulling niet meer te kosten dan een
kwartiertje, denkt de Belastingdienst. n totaal heeft de Belastingdienst aan ruim miljoen mensen gevraagd aangifte
inkomstenbelasting te doen over 1 .
Ze hebben allen de zogenoemde
blauwe enveloppe in de bus gekregen.
In de regel moet voor 1 april 013
aangifte worden gedaan, maar in de
praktijk is het ook heel eenvoudig
uitstel te krijgen.
In de digitale aangiftes de zogenoemde VIA’s heeft de ﬁscus van tevoren
een heleboel gegevens al ingevuld.
Zoals inkomsten, banksaldi, spaargelden, beleggingsportefeuilles en zelfs
huish potheken. Overigens wordt van
de belastingplichtige verwacht dat
hij of zij die controleert en eventueel
ontbrekende gegevens aanvult. Elke
belastingplichtige blijft namelijk
verantwoordelijk voor de juiste invulling. Wie verplicht aangifte moet doen
en dat nalaat, riskeert op termijn een
boete die fors kan oplopen.
Er zijn ook veel mensen, waarbij de
loonhefﬁng ook de belastinginhoudingen op AOW en pensioen meteen
de eindhefﬁng betekent. Zij krijgen

dus géén oproep om belastingaangifte
te doen. In sommige gevallen van
extra aftrekposten zoals hoge eigen
ziektekosten is het overigens aan
te bevelen na te gaan of er toch nog
belastingteruggave mogelijk is.
Behoorlijke belastingaanslag
Ouderen die jaar worden en daardoor naast hun AOW veel méér dan
een ‘pensioentje’ krijgen uitbetaald,
hebben vaak niet in de gaten dat zij
over dat jaar een behoorlijke belastingaanslag kunnen krijgen. Immers
op de AOW wordt de hefﬁngskorting
toegepast en het aanvullende pensioen,
dat gescheiden wordt uitbetaald, kan
zo hoog zijn dat de pensioeninstantie
te weinig loonhefﬁng en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhoudt. Ze houdt alleen maar rekening
met de laagste tariefgroepen.
Voor wie niet in staat zijn zelf de aangifte in te vullen of uit te rekenen ,

n i te eer ietsje m kke ijker
staan weer volop hulptroepen voor
ouderen klaar. Zij maken uiteraard ook
gebruik van de computerprogramma’s.

men wel betalen, hoewel de tarieven,
zeker bij eenvoudige handelingen, best
meevallen.

In vergelijking met de vroeger in te
vullen, vaak onbegrijpelijke, papieren
aangifteformulieren spreekt de elektronische aangifte voor zich en is er
een grote mate van zelfcontrole. Om
de gegevens te krijgen, moet u wel inloggen bij de Belastingdienst met een
zogenoemde veilige DigiD-code.
Voor een vlotte afhandeling is het
natuurlijk zaak alle relevante gegevens
van u en uw eventuele partner bij de
hand te hebben, zoals alle jaaropgaven
van lonen en uitkeringen, documenten
van de Belastingdienst, spaarsaldo en
beleggingen, gegevens over de eigen
woning, en - zeker als het gaat om ouderen - alle uitgaven voor chronische
ziekten. Indien u nog beschikt over
een kopie van de aangifte over 011,
komt die bij aangifte over 01 handig
van pas.
ratis belastinghulp of voor een
‘fooitje’ is vaak te krijgen bij familieleden, kennissen, ouderenbonden, vakbonden en vrijwilligers in zorgcentra.
Daarnaast zijn er de commerci le administratie- en belastingadviesbureaus.
Voor deze professionele diensten moet

ngewikkelder
Worden de belastingperikelen wat
ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine
zelfstandigen en zzp’ers, waarbij de
ondernemersactiviteiten zich vermengen met die van de particulier, bij bezit
van ander onroerend goed, bijzondere
beleggingen en ﬂink vermogen, of bij
ingewikkelde echtscheidingsconstructies, dan is het raadzaam de betaalde
specialisten in te schakelen als men
zelf niet zeker van zijn zaak is. In
sommige gevallen is het ook interessant om bij heel sterke schommelingen
in inkomen ‘middeling’ spreiding
over maximaal drie jaar te doen.
Voor wie helemaal niet thuis zijn in
digitale aangifte en dat ook niet door
een ander willen laten doen, is nog
een ingewikkeld ouderwets papieren
formulier aan te vragen. Dat aantal
daalt overigens razendsnel.
Voor doe-het-zelvers, die met wat
ingewikkelder zaken te maken hebben, is een goede belastinggids aan te
bevelen. Koploper in Nederland is de
jaarlijkse Elsevier Belasting Almanak,
met een schat aan informatie.

Een veel gemaakte fout bij ouderen is
dat zij AOW, pensioenen én vutuitkeringen zetten bij inkomsten uit ‘tegenwoordige’ dienstbetrekking, terwijl
zij toch echt slaan op vroegere zaken.
De vragen geven de richting heel goed
aan. De Belastingdienst let dit jaar
bij ouderen vooral op de extra door
mensen zelf te betalen aftrekposten bij
gezinshulp. Die moeten wel aantoonbaar zijn en geen deel uitmaken van
het eerder verkregen persoonsgebonden budget pgb .

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Fiscale zaken
Betaald worden via pgb
opgeven
als e ht aar n e en e en
s neer . n r
hee t alleen
.
er r t e h sh n
r haar e er an aar e
n alleen
nt en th s r kr t.
s r ens r e t e halen en
hel en et aankle en en s a n s
tkle en en n e hel en. r het
er r en an e h sh n kr t
n r
een e ra t het
an haar e er. at as n
ra
e r e aseer
r
en
n ten er eek. et t
e e en r en aan e elast n
enst n h e eel etaalt
an
w vrouw heeft - ook al is ze al
ouder dan jaar - inkomsten uit arbeid. Ook al komen haar inkomsten
uit een B van haar moeder. In dit
geval is het dus geen vrijwilligerswerk! Dus zij moet dit loon opgeven
voor haar inkomstenbelasting. En
haar moeder geeft waarschijnlijk op
aan wie zij het B uitbetaalt! Af-

gaande op uw cijfers zal uw vrouw
waarschijnlijk circa een derde van
haar inkomsten moeten afdragen aan
de Belastingdienst.
eserveren in deposito
voor uitvaartkosten
n r
en k he en el
ereser eer
r n e t aarten.
et el staat n
een s aarre
ken n . aar r s ns er en
n h er an s t e estaan n
.
llen het el st rten een
e st
een t aart r an sat e.
e t aart r an sat e raa t ns t
k aan. en h er r t r s
ee
Als u de hefﬁng in box 3 1,
procent per jaar wilt ontlopen, dan
is inderdaad een uitvaartdeposito bij
een verzorger de oplossing tot een
saldo van 9 euro per persoon in
box 3 vrijgesteld . Want dan wordt
het als een kapitaalverzekering beschouwd. Overigens, let wel op het
kaf onder het koren zij die hogere
rendementen bieden dan andere.
Houd ook in de gaten de eventueel

te betalen administratiekosten en
misschien wel assurantiebelasting
over misschien soms een deel sinds
1 januari 1 procent . Banken bieden
geen mogelijkheid van een uitvaartdeposito waardoor u 1, procent
belastinghefﬁng in box 3 niet zou
hoeven te betalen. itvaartdeposito’s
van verzekeraars vallen inderdaad
niet onder de garantiestelling van de
banken. Maar als u met een degelijke uitvaartverzorger en of verzekeraar in zee gaat, is het risico miniem.
et wel op dat als de waarde van de
begrafenispolis en of het geblokkeerde deposito meer bedraagt dan
het maximum, vervalt de vrijstelling
in zijn geheel.
evenverdiensten bij
hogere belastingschijf
k en aar en en et na een
lan ar e s erle en an n ens
en. n ens en s e
t
artnert esla en t ee
aan llen e ens enen. ana a r l
en k eer
n laatste erk e
er
n er ek aan het erk
e aan
as s an een en e

n l ren ntra t . n nk en
as n t taal r
. e r.
a het n llen an n aan te
nk sten elast n
k a k
t een aan e elast n enst te
etalen e ra an r a
.
at as e en s hr kken et s h nt
et e elast n s h en te aken te
he en. e t at
Dat is dus het probleem waarmee
heel veel mensen met aanvullende of
neveninkomsten te maken krijgen.
Als je een bepaalde belastingschijf te
boven gaat, moet je wel het extra aan
inkomstenbelasting betalen, omdat
werkgevers na invulling van uw
werkgeversverklaring inhouden aan
de hand van de laagste schijf. kunt
dat op twee manieren voorkomen
1. Door uw werkgever te vragen
niet meer in te houden op basis van
de laagste schijf, maar hem op te
geven dat u nog andere inkomsten
hebt. . Door een voorhefﬁng van de
belastingdienst te vragen om vooraf
extra te betalen, zodat u weet waaraan u netto toe bent. Een andere,
en volgens ons de beste, oplossing

is gewoon het hogere nettobedrag
van uw werkgever ‘pakken’ en te
reserveren voor de belastinghefﬁng
een jaar later. Dan moet je uiteraard
wel sterk in je schoenen staan om
het geld niet op te maken, want dan
kun je in ﬁnanci le moeilijkheden
komen.
Definitieve aanslag
v r 1 juli 1
k en alt an e e l e eest
en he elk aar r a r l e aan
te e aan. n het erle en kree
k aak e e n t e e aansla an e
elast n enst as ele aan en
later. e aat at te en r
Als er geen fouten in uw aangifte
worden ontdekt, streeft de Belastingdienst ernaar u voor 1 juli dit jaar al
een deﬁnitieve aanslag op te leggen.
as bij opmerkelijke geconstateerde
verschillen zult u een correctie krijgen of - in zware gevallen - neemt de
Belastingdienst contact met u op.
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Door een kier van de slaapkamergordijnen kruipt een zonnestraaltje tuss
van mijn zachte dromen weer tot de werkelijkheid en schuif de gordijnen
slaapkamer in een zee van licht. Verblind wrijf ik in mijn ogen. n de tuin

raag de nieuwe brochure aan tel. 0 - 00

0

00 of info gardentours.nl

Gewoon
goed geregeld
Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

Met vakkundige hand is ze, al bukkende,
mijn tuin aan het ontdoen van onkruid. Mijn
tuin a, mijn tuin. Een prachtige rozenboog
aan het eind geeft een doorgang zodat we
ongehinderd toegang tot elkaars tuinen hebben. Hennie heeft groene vingers waardoor
alles welig groeit en bloeit. Dagelijks is deze
enthousiaste hovenierster dan ook in onze tuinen te vinden. Zelfs ’s avonds, de paar uurtjes
na het eten voor het donker invalt. Het geluid
van haar snoeischaar begeleidt ritmisch
het getik op mijn toetsenbord. De schaar is
duidelijk te horen door het rooster boven in
het raam van mijn hobb kamer, waar ik mijn
hersenspinseltjes, placht te schrijven. Door
haar inspanning is mijn tuin een oase van
wuivende bomen, planten en bloemenpracht.
De vijver onderhoudt haar man Aart. Ik heb
wereldburen.
Negen jaar geleden moest ik wegens gezondheidsproblemen, met pijn in ‘t hart mijn
geliefde Den Haag verlaten. Als troostprijs
kreeg ik hier in el stad een huis met een
prachtige tuin, die mede door Hennie, intussen in een hoofdprijs is veranderd. Als ik het
raam open, kijkt Hennie op en steekt, vanaf
het pad dat de tuin in twee n deelt, haar hand
op. Heerlijk weer vandaag. Ik knik en groet
terug. Kleine rookwolkjes stijgen op vanaf
het pad. angzaamaan verdampt de dauw
onder de warme zonnestralen. Diep snuif ik
de ochtendgeur op. En langs het tuinpad van
mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik
was een kind en wist niet beter, dan dat het
nooit voorbij zou gaan . Deze strofe uit het
prachtige liedje van Wim onnevelt Het Dorp
schiet door mijn hoofd bij deze aanblik. Wat
had mijn vader van deze tuin genoten, mijmer
ik. Mezelf koesterend in de zon voor het raam
dwalen mijn herinneringen naar die tuin van
jaren geleden. En ik weet, vandaag schrijf ik
over mijn vaders tuin.
tationsbuurt oase
Het midden in de tationsbuurt, afgeschut
tussen twee straten en van alle verkeer gevrijwaarde laantje, deed denken aan het dorp uit
het liedje van onnevelt. Mijn vader had de
mooiste tuin van het laantje. Misschien zelfs
wel van Den Haag. Een lang tuinpad voerde
naar twee deuren. De deur aan de rechterzijde

was van ons. inks woonde een oude dame
die dagelijks met de bijbel in haar hand aanklopte en vroeg of wij wel van ezus hielden.
Wij, mijn ouders en ik, beaamden dat dan
in koor zodat ze gerustgesteld en sereen als
een nonnetje haar huisje weer inschoof. Zelfs
mijn vader die niets van de kerk moest hebben, deed huichelachtig mee. De reden was
hoogstwaarschijnlijk dat hij bang was dat de
oude dame haar toestemming om ook in haar
tuintje te mogen tuinnieren zou intrekken.
Door de toestemming en de ijver van mijn
vader werd ons tuinpad aan beide zijden
geﬂankeerd door een geurende bloemenzee.
Al zijn vrije uurtjes besteedde hij aan zijn
tuin. Mijn vader verdiende een karig loontje
bij de rubberfabriek Vredestein. Veel geld,
om bloemen en planten aan te schaffen was
er dus niet. Daar had hij echter het volgende
op gevonden. Met ﬁetstassen achter op de
bagagedrager gebonden, waar ik als hummeltje wijdbeens overheen werd gezet en met
grote tassen aan het stuur ﬁetste hij regelmatig op zijn oude ﬁets naar de gebombardeerde
wijken van Den Haag. Vooral de gegoede
buurten hadden zijn aandacht. Daar waren
de mooiste aangelegde tuinen te vinden.
Tussen de resten van de huizen, bloeiden en
groeiden ze ieder jaar weer weelderig alsof
er nooit oorlog was geweest. Door snoeischaar noch maaimachine tot staan gebracht,
ging de natuur daar zijn eigen gang. Niet
gehinderd door de hoge muren van de huizen,
overwoekerde het groen de ruïnes. Een
glorieuze overwinning op de beperkingen die
ze vroeger was opgelegd. Op de paden waar
het groen voorheen niet mocht komen, lag het
nu als in een natuurgebied. Hier bevond zich
het gratis tuincentrum van mijn vader. Met
een schep stak hij de planten los en stopte ze
in de tassen aan het stuur. Voorzichtig bikte
hij restanten van stenen los, en stopte die in
de ﬁetstassen. Mooie tegeltjes die ooit paden
hadden gevormd waar de chi ue van Den
Haag zich op had voortbewogen, werden behoedzaam van hun plek gehaald en verdwenen eveneens in de ﬁetstassen van mijn vader.
Op de terugweg werd ik op de stang van
zijn ﬁets gezet, omdat mijn kinderbeentjes
de uitpuilend ﬁetstassen niet meer konden
omsluiten. lingerend door het te torsen

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een depositorekening openen waarop ontvangen mijn € 210,- uitvaartkorting
gestort wordt.
Ik ben al lid en wil graag een depositorekening openen waarop mijn uitvaartkorting van
€ 210,- gestort wordt.
Stuur deze coupon, zonder postzegel, naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
070 - 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl

- ls vijfjarige op het stenen uurtje, in de tuin van de buurvrouw -
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sen mijn oogleden. Onwillig kom ik uit de nevel
n open. Ongehinderd dompelt het ochtendgloren de
ontwaar ik mijn buurvrouw Hennie.
gewicht ging het dan weer huiswaarts. Thuis
gekomen vormden zich, met behulp van
de vergaarde attributen onder zijn handen
prachtige rotspartijen waar tegelpaden zich
sierlijk doorheen slingerden. Van de afgebikte
stenen werden hoge bloembakken gemetseld,
waaruit hangende rode en witte bloemen
deden denken aan een rotswand in de Franse
rovence.
prookjesachtig
Onze tuin werd aan de ander zijde gescheiden
door een dikke haag dahlia’s, waar mama
eerst de oorwurmen uit schudde voor ze in
het erfstuk van Oma, een kristallen vaas, een
plaats op tafel vonden. Tegen de door mijn
vader witgekalkte muren van ons huis bloeiden grote, rode klimrozen. Zo leek onze al
ver voor de oorlog afgekeurde hofjeswoning
op een Engelse cottage.
Een aaneengeschakelde rij hortensia’s leek de
vensterbank te ondersteunen. Aan de voorzijde van de tuin had mijn vader met buigzame
latjes een ingewikkeld hekwerk gevlochten,
waar zich wel duizend roze bab roosjes een
weg door zochten. Als het bloemencorso was,
dan draaide mijn vader de schakelaar van de
verlichting van het laantje, die bij ons in huis
zat, uit. Hij zette dan een schijnwerper op
onze tuin wat een sprookjesachtig effect had.
Zelfs bomen vonden hun weg van de kille,
verlaten ruïnes naar onze tuin waar ze een
warm onthaal vonden en een kans op een
verder leven. Hierdoor verschenen in de tuin
van het buurvrouwnonnetje, zoetgeurende
seringenbomen. Een paarse, een lila en een
witte. In de bloeitijd kwam de lucht je al aan
het begin van het laantje tegemoet.
Over de lengte van de tuin bevond zich een,
twee steen hoog, gemetseld bloembed waarin
een mengeling van de meest uiteenlopende
planten te zien was. Hiervoor had hij, om
mijn moeder en mij ook een plekje in de tuin
te gunnen, een grasgazon gelegd.
Dit gras haalde hij uit de restanten van een
gebouw dat zich op de hoek van het Korte
Voorhout en de rinsessengracht bevond.
Naar deze plek, die in 194 ten offer was
gevallen aan het bombardement op het
Bezuidenhout, ging ik het liefst. De al lang
verwijderde geblakerde resten van het pand,
lieten nu een open vlakte zien. Maar de
fundering waarop nog restanten van muurtjes
te zien waren, vormde een gangenstelsel waar
duidelijk te zien was waar de kamers zich
hadden bevonden.
Een kleine groene oase tegenover het overstekend verkeer van de Bosbrug. Volgens mijn
vader was het vroeger een paleis geweest.
Overwoekert door een groen grastapijt
waarin zich duizenden madeliefjes vertoonden verbeeldde ik mij in dat ik hier als een
natuurprinsesje woonde. nel trok ik mijn
schoenen uit. Op blote voetjes huppelde ik
bevallig door een wirwar van gangen in mijn
betoverde paleis. Met geplukte madeliefjes
in mijn haar gestoken voerde ik in de balzaal,
waar het gras zich tussen mijn tenen nestelde,
een sprookjesballet op voor de mooiste prins

eerste ver
- lik op ijn tuin vanaf de

van het land. Dat duurde totdat mijn vader
het sprookje verbrak en we weer huiswaarts
keerden.
Ik heb in mijn kinderjaren altijd gedacht dat
het daarom de rinsessengracht werd genoemd. De illegale praktijken van mijn vader
verhief ik tot heldenstatus. Ik zag hem als de
koene ridder die de planten redde van een
gewisse dood. Ach mijn kinderfantasie werd
uiteindelijk bewaarheid.
Immers vele jaren later werd al dat prachtige
groen, dat de oorlog zo dapper had overleefd,
bedolven onder de grauwe betonblokken van
gebouwen waarin mensen achter een bureau
de, volgens hen, juiste beslissingen namen
voor de opbouw van het naoorlogse Den
Haag.
Bemeste pioenrozen
De trots van mijn vader bevond zich aan
het begin van het tuinpad. Omringd door
een ster van natuursteentjes stond daar een
prachtige hoge struik waarvan de takken
onder het gewicht van de grote pioenrozen
naar beneden bogen. Voorbijgangers bleven
regelmatig vol bewondering staan kijken. Op
hun vraag, hoe alles zo prachtig kon groeien
en bloeien, antwoordde mijn vader, dat het
een kwestie van bemesting was. Hij bemeste
de tuin dan ook regelmatig. een gedroogde
korrels zoals heden ten dage, nee puur natuur.
Om daar gratis aan te komen zette hij zijn
geheime wapen in. En dat was ik! Als mijn
moeder een dagje naar haar zuster in Rijswijk
was, kwam hij in actie. De emaille emmers
die door hun opdruk van Aardappelen en
roenten voor een ander doel bedoeld waren
als die mijn vader in gedachte had stopte hij
in zijn ﬁetstas. Ik achterop de bagagedrager
met mijn beentjes hangend in de emmers,
met een hand mijn vader vasthoudend en in
mijn andere het emmertje en schepje van het
strand geklemd, trapte hij ons naar de rand
van Den Haag. Dat was toen nog niet zo ver,
want de uitbreiding van de stad moest nog in
alle hevigheid losbarsten.
Bij de weilanden met de grazende koeien
zette hij zijn ﬁets aan de kant. Hij trok mijn
kousen en schoenen uit en tilde mij daarna
over het hek. Voor de koeien die nieuwsgierig dichterbij kwamen was ik niet bang. Ze
hadden altijd van die lieve ogen vond ik. Op
blote voetjes dribbelde ik door het gras waar
ik op zijn aanwijzingen mijn emmertje vol
schepte met de natuurmest uit de grote koeienvlaaien. Het volle emmertje leegde hij dan
in de grote emmers in zijn ﬁetstas, waarna ik
terug dribbelde voor een nieuwe voorraad.
Als de emmers waren gevuld en mijn voeten
in de sloot waren afgespoeld trokken wij als
een stinkende karavaan huiswaarts. nel,
voordat mijn moeder thuis kwam, leegde
hij de emmers in een houten ton, spoelde ze
af met de tuinslang en zette ze, weer netjes
gevuld met de aardappelen en groenten op
hun plaats terug. Daarna was ik aan de beurt.
Onder de koude waterstraal werd ik van top
tot teen afgespoeld. In de ijdele hoop dat ze

dieping. -

niets zou merken, wachtte hij daarna de storm
van mijn moeder af. Die woedde dan ook als
een razende over hem heen.
Onwel van de penetrante geuren die het huis
en ons omringde trok ze tegen hem van leer.
elaten liet hij haar uitrazen en zei dan,
maar An, het moet toch groeien en het heeft
me niets gekost! Het antwoord van mijn
moeder zal ik maar niet herhalen
Ziekte ouders
Ach mijn vader en zijn tuin. Zelfs in de tuinen van de onbewoonbare, dichtgemetselde
huizen in het tweede laantje achter ons vierde
hij zijn liefde voor de natuur bot.
aren later kregen we tot groot geluk van mijn
moeder een kleine eengezinswoning in het
aakkwartier. Mijn vader knapte voor mijn
moeder het huisje op. Helaas heeft ze er niet
lang van kunnen genieten. Na een langdurig
ziekbed stierf ze een paar jaar later.
Begin jaren zestig vertoonden zich bij mijn
vader de eerste verschijnselen van de ziekte
van arkinson. Het was voor hem onmogelijk
om van het plaatsje nog een tuintje te cre ren.
Na twee operaties was mijn vader totaal
verlamd en kon zelfs niet meer spreken. Hij
werd verpleegd in het revalidatiecentrum Het
ulden huis aan de teenhouwersgaarde.
Toen ik wist dat hij af en toe dagje naar huis
mocht wilde ik hem verrassen. Vol energie
zette ik mij aan het opknappen van het plaatsje. Ik haalde er een paar randen tegels uit en
stortte dat vol met aarde. Ik potte en zaaide
er van alles en nog wat, maar buiten een paar
armetierige sprietjes en snel groeiend onkruid
leek het nergens naar.
De tijd begon te dringen. Toen besloot ik er
maar grof tegenaan te gaan. Voor een vermogen kocht ik bij een tuincentrum allerlei kant
en klare planten. Alles was goed als het maar
groot en in bloei was. omplete rozenstruiken werden tegen de door mij witgekalkte
schuur gezet. truiken met bloesems in de
hoeken geplaatst en de bloembakken rondom
het hek volgestouwd met allerlei hangplanten. Het plaatsje was veranderd in een oase
van bloemen en pracht. De verrassing was
kompleet. Met tranen in zijn ogen zat hij
in zijn invalidenwagen tussen die geurende
pracht. Met bevende hand schreef hij op zijn
blocnote, zie je wel dat je het kan. e bent

- Het ro endoorkijkje in
ijn tuin in el stad,
waar n vader vast van
had genoten. -

echt een kind van je vader. Ik knikte met
dichtgeknepen keel, hem schuldbewust toe
en liet hem in de waan dat deze bloemenweelde door zijn dochter was opgekweekt.
Toen schoof hij mij een nieuw velletje toe. In
zijn beverig handschrift stond te lezen niet
vergeten, blijven bemesten!
ijn eigen tuin
Mijn ogen nog steeds op mijn eigen tuin gericht, schiet ik even vol bij deze herinnering.
Ik doe het raam open en vraag aan Hennie of
ze trek in kofﬁe heeft. Even later nemen we
met de dampende kofﬁe op het terras plaats.
Mijn oog valt op de pioenstruik aan het begin
van het pad. Nog nooit heeft hij gebloeid,
zelfs niet onder de goede zorgen van Hennie.
lurpend aan mijn bakkie troost denk ik aan
de pioenrozen langs het tuinpad van mijn
vader. Opeens weet ik zeker dat het mij lukt
om de pioenroos volgend jaar wel in bloei
te krijgen. ewoon het advies van mijn
vader volgen. iteindelijk is het gewoon een
kwestie van bemesten! Maar wie moet ik als
geheim wapen in zetten Helaas, het zullen
toch de gedroogde korrels van het tuincentrum worden, denk ik met een zucht. Ineens
lijken de pioenrozen weer mijlenver weg.
Zachtjes neurie ik een nieuwe zin aan het
liedje Het Dorp.
Ik ben nu groot en weet nu zeker, dat alles
voorgoed voorbij zal gaan .
Ik krijg nooit zo’n tuinpad als mijn vader!
Maar van mijn rozendoorkijkje had hij vast
genoten. Ach vaders tuin! Het is een zoetgeurende herinnering die ik hierbij zo kleurrijk
mogelijk heb beschreven.

Anja Haasbeek
el stad

a.haas eek@ hell .nl

- Hier verlaat ijn vader, gekleed in ijn anchester tuinpak het tweede laantje waarin
duidelijk de al dichtge etselde hui en ijn te ien. -
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Boek nu voordelig de mooiste All inclusive vakanties incl. vele extra’s
Dichtbij opstappen, direct vakantie!

3-daagse autoreis
All inclusive Sauerland

3-daagse autoreis
All inclusive Moezel

compleet v.a.

Inclusief

•
•

wandel en ﬁetsroutes in de omgeving.
Verblijf in hotel Lindenhof
2x uitgebreid ontbijtbuffet, 2x lunch (in pakketof buffetvorm), 2x diner, tussen 18.00 en 22.00
uur gratis drankjes

Vertrek dagelijks

compleet v.a.

€89

schitterde omgeving, een mooi hotel en all
• Een
inclusive verzorging, bovendien zijn er vele mooie

Reiscode: BE50037

Betaalbaar genieten!

10-daagse busreis
All inclusive Spanje

deze prachtige streek met de vele
• Ontdek
wijngaarden en mooie stadjes als

•
•

compleet v.a.

€99

Inclusief

Cochem en Trier.
Verblijf in hotel Brauer
2x ontbijtbuffet, 2x lunch (in pakketvorm), 2x
diner, tussen 16.00 en 24.00 uur gratis drankjes

Vele vertrekdata

Reiscode: BE39643

•
•
•

geheel verzorgde vakantieweek
voor
incl. halen en brengen,
diverse bustochten, huifkartocht
verzorgde avonden met o.m.
folklore, operette, dans en muziek
sfeer, service en gezelligheid
rustige lounge tuin en gratis
wellness en fitnessruimte
prima keuken, ook voor di ten,
bosrijke omgeving, nabij centrum.
prijs 013 vanaf € 499,00 p.p
www.hotelhetlandhuis.nl
familie Oolderink 0 41- 1 49

compleet v.a.

€599

Inclusief

•
•
•

Verblijf in hotel Calypso
7x ontbijt, lunch en diner, dagelijkse snacks in het
hotel, gratis drankjes in hotel
Excursiepakket t.w.v. € 50,- o.a. naar Barcelona
o.l.v. een gids, Tarragona, Bonavista,
kasteel Papa Luna

Vertrek van mei t/m okt.

€699

Inclusief

Verblijf in hotel Medusa
7x ontbijt, lunch en diner, gratis drankjes in hotel
Excursiepakket t.w.v. € 60,- o.a. naar Viareggio,
Elba, Pisa, Lucca, Bolgheri en Massa Marittima
o.l.v. een gids, San Gimignano

Vertrek van april t/m okt.

Reiscode: BE39403

Vraag nu gratis de brochure voor 2013 aan! peterlanghout.nl of 0172-468800
Vakantiecentrum
De Hertenwei

ns ge ellige familiehotel in lden aal is al
meer dan 40 aar lang ges ecialiseerd in
weekarrangementen voor

10-daagse busreis
All inclusive Toscaanse Kust

7

dagen
per week

Reiscode: BE40143

advertentiecode: OUD12

Nooit te oud voor vakantie!

Wellenseind 7-9
5094 EG
Lage Mierde
Tel. 013-5091295
Gelegen in de Brabantse Kempen, vlakbij
België, Beekse Bergen en de Efteling.
ANWB-camping classificatie: 4½ ster.
ACSI-kaart / ANWB Key-card / 55+ korting.
Verhuur van 2-pers.appartementen,
4/6/8-pers.bungalows, 4/6-pers.stacaravans
en 12/16/20-pers.familievilla’s.
Nog enkele bungalows vrij met Pasen!

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen?

Vele voorzieningen,
o.a. café, restaurant,
frituur, winkel, gratis
binnen- en buitenbad.
In de Mei- en Zomervakantie gratis
recreatieactiviteiten.

Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83

WWW.HERTENWEI.NL

www.allegoedsvakanties.nl
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

ACTIE WEKEN

BTR REIZEN
eni

els

Senior Hotels

0
korting

Boek en Profiteer

Senior Hotel i een initi tie
n
ei en e e ele teert e elli e
en
t ri e otel o
e ooi te le e en tre en in e erl n en
it l n
n lle Senior Hotel
nt
lti
eerli
enieten n een
‘Alles
Alles Inclusief’
ntie oe en l t le er err
en

5-daagse ‘Alles Inclusief’ vakantie
van maandag t/m vrijdag
al vanaf

5

5

Senior Hotel ennen oe e***
n eet
el e
‘Alles Inclusief’ € 239, € 209,

Senior Hotel ‘t Holt ** +
ie en ei
ente
‘Alles Inclusief’ € 256, € 224,

€ 209,

Inclusief:
4 x logies in tweepersoonskamer
4 x een uitgebreid ontbijtbuffet
4 x een lunch of lunchpakket
4 x een 3-gangen diner of buffet
GRATIS:
GRATIS 4 avonden van
18.00 - 22.00 uur drankjes:
koffie, thee, vruchtensappen,
fris, jenever, huiswijn en tapbier
Exclusief:
toeslag 1-persoonskamer
0,00
reserveringskosten 20,00
Prijzen per persoon.
NIEUW

5

Senior Hotel
terl n ***
i
rie l n
‘Alles Inclusief’ € 255, € 224,

 055

5

Senior Hotel
lr ***
l en r
i
i
r
‘Alles Inclusief’ € 262, € 224,

5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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Louwman useum toont collectie van

oe
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historische auto’s

ert de hobb

n ijn der o ern m

n het vorige artikel hebben we stil gestaan bij iet Louwman die in 19 met een Dodge uit
191 aan zijn dure hobb begon. Zoon vert 19
liep ondertussen warm om het stokje van zijn
vader over te nemen. Toen zijn vader in 1969 stierf was het zo ver. en tweede generatie ging
zich bemoeien met historische auto’s.
Via omzwervingen naar eidschendam en Raamsdonksveer kwam de
autoverzameling uiteindelijk in 010
terug naar Den Haag. De Amerikaanse architect Michael raves
cre erde het s mmetrische, kasteelachtige gebouw dat vanaf de N44
prominent is te zien en gevestigd is
aan de eidsestraatweg. Het statige
gebouw is 90 meter breed en 0 meter
diep. De verzameling is verdeeld over
drie etages, waarbij de middelste voor
een belangrijk deel is ingericht voor
racewagens met fameuze merken
als Ferrari en Bugatti en alles wat er
tussenin ligt. We vinden daar ook de
groene Ferrari van rins Bernhard,
die zijn levenlang verzot is geweest
op snelle wagens. Het is een uniek
exemplaar uit 19 , waarvan er
slechts 3 zijn gebouwd en dan heeft
deze nog een b zondere motor die de
wagen helemaal exclusief maakt!

Looproute
Het museum is groots opgezet. Evert
ouwman heeft er alles aangedaan
om zijn collectie in een oergezellige
sfeer te presenteren. Het gebouw en
de tuin op zich zijn al een bezoekje
waard. Middels een educatieve looproute van 1, km kom je ongemerkt
langs de historie van de auto. Zowel
mannen als vrouwen zullen zich
wanen in vroegere tijden. De wagen
gold lange tijd en misschien nu nog
wel als een statusmodel, waar zowel
mannen als vrouwen van genoten.
Fascinerend zijn ongetwijfeld de oude

- ercedes en van de Duitse ei er
ilhel . -

modellen uit de 19e eeuw. Even beleef je die tijd en sfeer, wanneer je je
ogen dichtknijpt. Een wagen die zich
kon voortbewegen zonder paarden!
Dat was uniek! Wat keken de mensen
hun ogen uit als ze zo’n vehicle langs
zagen komen! Een waarlijk wonder
in die tijd. Eindelijk lag de weg niet
meer bezaaid met stinkende drollen
van de paarden. Wagens zonder
stuur, maar met een soort pook in het
midden. Het stuur kwam zomaar tevoorschijn op een autotentoonstelling
en omdat er geen patent opzat, nam
iedere fabrikant het stuurwiel over.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend,
als je het moderne spul nu ziet rijden,
maar wat is er een hoop gebeurd om
de huidige wagen te ontwerpen.

ollectie
Wie denkt dat in het ouwman
Museum 30 auto’s van een gedreven
verzamelaar te bewonderen zijn,
heeft het mis. We hebben hier te
maken met een zorgvuldig gevormde
collectie, waarin niet alles past wat
‘oud’ is en oldtimer heet te zijn. De
collectie wordt zorgvuldig in stand
gehouden en soms gaan er wagens
weg om plaats te maken voor andere
modellen, die iets vertellen over
een bepaalde ontwikkeling of zeker
tijdsbeeld. Eigenlijk wordt hier net
zo zorgvuldig mee omgegaan als met
een schilderijenverzameling.
Iedere auto straalt zijn
eigen kracht en waarde
uit. Het is natuurlijk
logisch dat het ene model
meer aandacht heeft dan
het andere. De grote

- Een pijker uit

Mercedes van 3.000 kg, waarmee de
Duitse Keizer Willem II door Doorn
reed is een begerenswaardig en uiterst
zeldzaam object. De luxe wagen bezat
zelfs vloerverwarming! De schoonheid straalt er vanaf. Even historisch
is de wagen van hurchill of gewoon
de eerste Volkswagen.

eugd
Met gapende monden kijkt opgeschoten jeugd naar de racewagens uit de
jaren ’90. ‘Onwijs gaaf’ en ‘Kicken
man, zo’n wagen, die wil ik wel eens
lenen’. Kinderen van deze tijd, die
enthousiast reageren bij het aanschouwen wat ouderen nog op hun netvlies
hebben zitten van een rand rix of
van de televisie. Opeens besef je hoe
leuk het is dat je veel oude wagens
zelf hebt zien rijden op de weg. Mij
viel een Anglia op met dat schuine
achterraam. Een blik van herkenning!
pijker
Ofschoon gaandeweg duidelijk wordt
dat de Fransen een grote rol hebben
gespeeld in de ontwikkeling van de
automobiel, mag de bewondering
voor de drie belangrijkste merken van
Nederlandse bodem niet achterblijven. Naast de DAF zijn er nog twee
belangrijke merken. Natuurlijk smelt
je hart wanneer je vis- -vis staat met
een pijker uit 1904. Wat een degelijke wagen! Met reeds alles erop en
eraan. De van oorsprong uit Hilversum afkomstige gebroeders pijker
hadden hun fabriek in Amsterdam.
Voor de volledigheid zij hebben ook
de ouden Koets gemaakt. Daarnaast
is er de Amersfoorter Dirk E sink,
die is vertegenwoordigd met een parel
van een wagen uit 191 . Deze fabriek
maakte naam dankzij de zonen
Menno en August. In 1 9 begonnen
en al in 191 gestopt met de productie
vanwege de concurrentie. Er waren
in de wereld voor WO I zo’n .000
autofabrikanten. De een wat serieuzer
dan de ander. Er woedde een heftige
strijd tussen de kleine fabrikanten.

.-

- De voorgevel van het ouw an useu . -

- Een E sink, ederlands oudste auto erk en het enige e e plaar dat nog over is. -

E sink heeft in totaal 330 auto’s
gemaakt in al die jaren en de enige
die nog over is gebleven staat in het
ouwman Museum! Wie weet is
hij nog bekend onder de lezers. De
wagen werd ook ge xporteerd naar
Indi , waar hij een geliefd object was
onder de kolonialen.

Tijd vooruit
H bride auto’s die zich zowel electrisch voort kunnen bewegen als op
benzine, rijden steeds meer in onze
straten. Maar voor hoelang Zullen
we dadelijk een onhoorbare electrische wagen hebben en oplaadpunten
in plaats van tankstations Is het een
droom Of wellicht werkelijkheid
Misschien leuk om te weten, dat in
1 90 30 van de wagens in Amerika
zich electrisch voortbewogen. Nog
eens 30 reed op stoom en 40 hield

het op benzine! Nu de fossiele grondstoffen alsmaar moeilijker te ontginnen lijken, krijgt de h bride wagen
en wellicht de electrische wagen de
toekomst. Of zal deze uitspraak te
gewaagd zijn
Voorlopig bezoeken jaarlijks 100.000
mensen het museum. En omdat de
omgeving zo schitterend is, heeft
Evert ouwman ervoor gezorgd
dat de buren geen overlast hebben.
Bovengronds geen drukte van auto’s
die zijn allemaal ondergronds opgeborgen in een enorme parkeergarage
onder het gebouw. Over superlatieven
gesproken! Het museum is van 10.00
tot 1 .00 uur geopend op alle dagen,
de maandag uitgezonderd.

F. .A.M. van der Helm
hel h s@

.nl

aasbrunch bij Louwman

Het Louwman useum is eerste en tweede aasdag open.
Behalve het bekijken van de collectie kunt u ook genieten
van een uitgebreide aasbrunch.
Op zondag 31 maart of maandag 1 april 013 ontvangen wij u met een glaasje
rosecco of verse us d ’Orange. Voor 19, 0 per persoon kinderen van 3
tot 1 1 , 0 kunt u genieten van een uitgebreid brunchbuffet,
met seizoen- en paasspecialiteiten.
Reserveer voor maart 013.
Voor reserveringen en of aanvullende
informatie Tel 0 10 91 of
sales houseoﬂords.nl
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wegens succes verlengd

BTR REIZEN
Riviercruises

0
korting

Lezers Actie
De Oud Hagenaar

Hotel Restaurant

De Foreesten

Voor het nieuwe cruiseseizoen heeft BTR Reizen weer diverse mooie
riviercruises over de mooiste rivieren en streken in haar programma
opgenomen. U bent te gast op gezellige ***/****cruiseschepen waar u
dagelijks kunt genieten van een fijne en volledige verzorging.

daagse cruise naar de Belgische

van t
3 ei
ei t
ni
Met de MPS Virginia*** van € 379, v r
8 daagse cruise naar de laamse

van
ei t
ei
3
Met de MPS Diana*** van € 539, v

USIVE
ALL INCL
DEAL

ds eden

eden

4 x overnachting
4 x ontbijtbuffet
3 x lunchpakket
1 x welkomst 3 gangen diner
3 x 3-gangen keuzediner
Onbeperkt consumpties van 18.00 tot 23.00 uur

-

r

8 daagse Nederland en België cruise

van
ei t
ei
3
Met de MPS Diana*** van € 539, v

Een
en midweek
mi week
all
all in
inclusief
lusive in
in één
n van
van
deze
e e twee
twee hotels
hotels

3

-

r

–

€1
19
99
9,,-- pp.p
.p

(geldig to
t eind

juli 2013)

(Binnenlands gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap)

daagse Rijn– en

e elcruise naar

van
li t 8 li 2
Met de MPS Brillant*** van € 229, v

chem

r

5 daagse Rijncruise naar de Rüdesheim

van
li t
li 2
Met de MPS Brillant*** van € 299, v
8 daagse Rijn– en

r

-

e elcruise naar Bern as el

van 24 ni t
li
8 li t
li 2
Met de MPS Brillant*** van € 489, v r

-

Wanneer u kiest voor Hotel
Panoramablick in het mooie Sauerland,
krijgt een rondvaart over het meer
Sorpesee en u brengt een bezoek aan
het wonderbaarlijk natuurverschijnsel de
druipsteengrot Attahöhle.

In beide hotels ligt er een informatiepakket klaar met mooie wandelroutes en andere
activiteiten die u kunt doen in de prachtige omgeving. Te boeken via de hotels:

Hotel Restaurant

ontvangt als Lezer van De Oud Hagenaar 10% Vroegboekkorting.

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Wanneer u kiest voor het
Nederlandse hotel restaurant
De Foreesten op de Veluwe, krijgt u een
rondvaart over het Veluwemeer. Tevens
brengt u een bezoek aan een jachthut in
het prachtige Vierhouterbos.

www.wildewiese.nl
0049-(0)2395 1313
(we spreken Nederlands)

De Foreesten
www.foreesten.nl
0577-411323

SCHROEDER GALERIE
Verkoop van schilderijen,
etsen, litho’s, klassieke LP’s
en mooie oude boeken
Datum: 18 april 2013
Tijd: 18.00 – 20.00 uur
Locatie: Kerketuinenweg
21, 2544 CV Den Haag
(Kortingskaarten zijn niet geldig)

Noteer alvast: Halfjaarlijkse veiling: 15 juni 2013
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het b

erek mee met

Het schooljaar 196 -196 zat ik in de 6e klas van de t.Lambertusschool in Kralingen en
heb in dat jaar veel hulp gekregen van mijn oom an en tante Will bij mijn huiswerk, zodat ik in juni 196 op kon voor het toelatingsexamen van de t.Lambertus
LO.
Als cadeau voor het slagen mocht ik, voor een week, met hun mee naar Vaassen op de
Veluwe. ijn oom reed op een Vespa scooter en tante zat achterop.

Zodoende kon ik dus niet mee met
de scooter, maar heeft mijn moeder
mij op de trein naar Apeldoorn
gezet, waar zij mij op het station
stonden op te wachten. Zij beiden
in vrijetijdskleding en ik pontiﬁcaal in mijn zondagse jurk , die
grotendeels wit was.
Toen mijn oom de scooter net had
gekocht, kwam hij deze bij ons
thuis laten zien en mocht mijn
moeder mee voor een proefritje. Ze
klom achter mijn oom op de scoo-

ter en belandde niet op het kussen
maar op het bagagerek.
Achter een boom
Het zag er niet uit en de hele buurt
stond haar uit te lachen. elukkig
lachte mijn moeder zelf altijd het
hardste om zulke dingen. Maar
hoe moest ik nu op die scooter
gaan zitten Tussenin was het echt
veel te krap. Maar zij hadden, naar
aanleiding van de stunt van mijn
moeder, een kussentje op het baga-

gerek gelegd.
Eerst reden we naar paleis Het oo
en achter een hele dikke boom,
moest ik mij verkleden in mijn dagelijkse jurk, zodat die zondagse
netjes bleef. Daarna op de scooter
naar centrum van Apeldoorn en
bij de hinees gegeten. Nu was
ik nooit eerder in zo’n restaurant
geweest en was zwaar onder de
indruk van alles. Heel donker met
zwakke verlichting, rode draken
op de muren en lampen en dan

Verrassende ontknoping:

rein ertr in
eidt n r sr

Het moet juni juli 19 5 zijn geweest toen ik als 1 jarige met een
vriend een paar dagen naar Londen ging. We kozen toen de goedkoopste overtocht en wel die van Vlissingen naar heerness met de
toenmalige Olau Line.

Door de treinvertraging mistten mijn vriend
en ik de dagafvaart en moesten wij de hele
dag in Vlissingen blijven rondhangen tot de
nachtafvaart diezelfde dag. Het werd een
lange vermoeiende dag in Vlissingen en
uiteindelijk konden wij in de avond in de
vertrekhal terecht. Daar ontmoette ik een
blond meisje met blauwe ogen en begon
met haar te praten in het Engels. Haar naam
was Merav Manor. Het klikte leuk tussen
ons en de vermoeidheid ebde weg. Ze begon
die avond een brief schrijven. Wat een rare
tekens zag ik ze in die brief schrijven en
ook nog eens van rechts naar links. ‘Is dat
teno ’ ,vroeg ik verbaasd. Ze lachte, nee,
dat is Hebreeuws. Ik kom uit Isra l weet je.
Kibboets
Ze vertelde mij die nacht aan boord van
het schip dat ze samen met haar vriendin
Daphne een wereldreis had gemaakt en de
zaterdag daarop terugkeerde naar Israel.
Daar moest ze als 1 -jarige twee jaar militaire dienst in.
iteindelijk in onden aangekomen namen
we afscheid van elkaar en ik beloofde dat ik
naar Isra l zou komen. Ze zal dat toen best
niet geloofd hebben, maar terug in Nederland heb ik direct mijn baan opgezegd en 3
september 19 vloog ik met de K M naar
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Isra l waar ik als vrijwilliger door Kibboetstours geplaatst werd in Kibboets Ein-Dor.
Veertien dagen later kreeg ik haar adres
en begon te schrijven. Ik kreeg al snel een
brief terug maar haar dienstplicht slokte
haar geheel op en helaas heb ik haar nooit
meer ontmoet. Wel heb ik met Daphne, haar
vriendin, nog een lang weekend doorgebracht in de buurt van Beersheva.
ursus Hebreews
In totaal ben ik tien maanden in Isra l
gebleven, waarvan zes maanden op de zogenaamde lpan, een school waar je de basis
van de Hebreeuwse taal kan leren Deze
opleiding sloot ik af met een diploma.
Tot de dag van vandaag heb ik nog geen
moment spijt gehad van mijn reis naar
Isra l. Het was een onvergetelijke belevenis
die ik iedere jongere kan aanbevelen. Zo zie
je maar hoe een treinvertraging je leven kan
veranderen!

Edd van Driel

k ntie

dat eten…Het rook maar raar,
helemaal niet naar de Hollandse pot
natuurlijk.
Veel bekijks
Vrienden van mijn oom en tante
waren met hun zoon van rond de
10 jaar ook al in Apeldoorn en wij
zouden gezamenlijk in Vaassen in
een vakantiehuisje logeren. Mijn
oom en zijn vriend, die in Indi in
dienst waren geweest, hadden daar
de smaak van nasi en bami leren
waarderen en aten zodoende graag
bij de hinees, net als mijn tante en
haar vriendin, die het ook heerlijk
vonden. Wij, de kinderen, kregen
patat met appelmoes en kip en voor
ons was dat al iets heel bijzonders.

Heb met verbazing naar beide
mannen zitten kijken, ze zaten te
zweten van het hete eten en bier
te drinken, terwijl hun vrouwen
hetzelfde aten en daar geen last van
hadden.
Zo ben ik dus de hele week achterop de scooter van Vaassen naar
Emst naar Elspeet en ddelermeer gereden en een fantastische
week gehad. Dat gaf best wel veel
bekijks en ik was reuze trots dat ik
met hen mee mocht. Met een heel
aparte manier van reizen tijdens een
speciale vakantie.

Engelien van Ewijk- aurens
Tjalk 9
991 M Barendrecht
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Goed georganiseerde en betaalbare 50 plus vakanties
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Alles inclusief hotel Am Park in Bad Fredeburg nabij winterberg

Op de mooiste locatie van het Sauerland op slechts 2 uur rijden van de Nederlandse grens

fam. Willemsen & team

De unieke Hoogsauerland alles inclusief 5 daagse vakantie 4 nachten op basis vol pension en alles inclusief (eigen vervoer)
Inbegrepen:
- drankjes tussen 17.00 uur en 24.00 gratis (koffie, thee, frisdranken,
4x overnachting in een prachtige kamer warme bieren, wijnen, vruchtensappen, jenever, appelkorn etc.)
- Gratis vrijkaartjes voor het subtopisch zwembad.
4x ontbijtbuffet
- laat uw portemonnee maar thuis, hier zit alles bij in
4x lunch
- regelmatig entertainment en vermaak (o.a. een bustocht of boottocht op een stuwmeer
4x een voortreffelijk 3 gangen diner
of live muziek etc.)
Voor dit unieke Hoogsauerland arrangement
- U ontvangt een gratis uitstapjes boekje met leuke bezienswaardigheden en tips voor overdag.
gelden de volgende aankomst data:
Juni
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag
Zondag
Donderdag
Maandag
Vrijdag

Datum
31 mei
4 juni
8 juni
12 juni
16 juni
20 juni
24 juni
28 juni

Prijs
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp

Juli
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag
Zondag
Donderdag
Maandag
Vrijdag
Dinsdag

Datum
2 juli
6 juli
10 juli
14 juli
18 juli
22 juli
26 juli
30 juli

Prijs
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp

Landhotel Am Park
In der Schmiedinghausen 36
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
www.hotelampark.nl

MATTHÄUS
PASSION

xcursie
incl gratis buse
tocht
ot
bo
en gratis

Kijkt u ook eens op onze website voor ons andere hotel:
Landhotel Zur Schmitte www.zurschmitte.nl

Reserveringslijn 0049-2977-709758 (Nederlands gesproken)

RESIDENTIE ORKEST
SPEELT

p all-in

Slechts 225,-p

www.hshotels.nl

BESTEL
NU!

Vr 29 maart 19.00 uur
Za 30 maart 19.00 uur
Bachs muzikale eerbetoon aan het
lijden en sterven van Christus wordt
dit jaar gedirigeerd door Jan Willem
de Vriend, Bachkenner bij uitstek.
Jan Willem de Vriend dirigent
Jörg Dürmüller evangelist
Geert Smits Christus
Henriette Bonde-Hansen sopraan
Stella Doufexis alt
Seil Kim tenor
Thomas Bauer bas
Residentie Bachkoor
Haags Matrozenkoor
Bach Matthäus Passion
1e rang €38,- | 2e rang €32,50
3e rang €20,- | <27 jaar €10,Alle concerten vinden plaats in de
Dr Anton Philipszaal, Den Haag.
Kaarten via residentieorkest.nl

MIDWEEK SPECIAL: MIDWEEK VERBLIJF,
VOOR- EN NASEIZOEN,2 PERSONEN,
LUXE VAKANTIEWONING; € 200,-

ins
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ttr ctie rk inre o ent
ijn oorten oor nie sei oen
Het Attractiepark Duinrell in Wassenaar opent op 9 maart
aanstaande weer zijn poorten voor het seizoen 1 . Het
Duinrell-team werkte in de afgelopen ‘winterse’ periode
weer hard om alle facetten van het park in orde te krijgen.
Alles is klaar om de te verwachten honderdduizenden gasten in het nieuwe seizoen een dagje familieplezier te laten
beleven.

Veiligheid, h gi ne en gastvrijheid
zijn de speerpunten op het gezellige
recreatielandgoed Duinrell. panning
en ontspanning spelen ook in het
aankomend attractieparkseizoen weer
een grote rol waarbij de nieuwste
familieachtbaan Dragonﬂ naast vele
andere attracties een hoofdrol speelt.
Het tropische Tikibad, dat ’s avonds
tot .00 uur is geopend, biedt als
grootste, overdekte waterglijbanenparadijs van de Benelux extreme
actieglijbanen, maar ook vele
waterattracties waar het rustiger
genieten is. Het is het Duinrellteam er weer alles aan gelegen
de gast te laten genieten van
het in het Wassenaarse bos- en
duingebied ingebedde landgoed van meer dan één miljoen
vierkante meter groot.
Zomershow 1
Onder het thema ummer arade
is er van 13 juli tot en met augustus dagelijks om 13.00 uur, 14.30 uur
en 1 .00 uur een nieuwe Zomershow
met dans en acrobatiek.
Voor de ummer arade wordt het
theater voorzien van een lange catwalk, waardoor het publiek de show
op een bijzondere wijze beleeft en
direct bij de show wordt betrokken.
De cast bestaat uit negen professionals, die behalve over geweldige
danskwaliteiten, ook over acrobatische vaardigheden beschikken. Het
publiek wordt buiten begroet door
een aantal van de professionals,
eenmaal binnen maakt het kennis
met de overige medewerkers van de
ummer arade. In de show zijn er

hoofdrollen voor onder anderen een
bijzondere ballerina, een luchtacrobate, een magische Russische dame
en jongleur David everins, wiens
veelzijdige kunsten als rode draad
door het programma lopen. Muziek
en dans vormen de basis van de show
en men kan dan ook opzwepende
productienummers verwachten op bij
voorbeeld irates of the aribbean.
- hilip en oderick van u len van ijevelt openen et de Duinrell characters ick en elie bij de ingang van het ttractiepark.-

t pen Duingalows die verschillen
in comfort, prijs en capaciteit zijn
er als topsegment de nieuwste
remium Duingalows. Het
Duinhostel is een groepsaccommodatie met plaats voor 104
personen. In een groene omgeving
ligt de familiecamping onderverdeeld
in drie t pen kampeerplaatsen zelfs
met comfort basisplaatsen van 1 0
m met privésanitair.
- n de ua wing is het de kunst de
fonteinen te ontwijken en de voeten droog
te houden. -

Lodgetenten
Nieuw voor dit jaar is ‘ lamourous’
kamperen op 9 maart worden de
eerste gasten ontvangen in één van
de vier nieuwe lodgetenten. De
lodgetent is volledig gemeubileerd
met onder andere een steigerhouten

Overnachten
Er zijn tal van mogelijkheden te
boeken voor een korte of langere
vakantie op Duinrell. De combinatie
van attractiepark en Tikibad staat
voor ‘eindeloos genieten’ en maakt
de vakantie compleet. Dat Duinrell
is gesitueerd op een schitterend land
is natuurlijk een pre, maar Duinrell
vormt ook een goede uitvalbasis voor
uitstapjes in de omgeving.
Het Vakantiepark Duinrell biedt een
grote vari teit aan overnachtingsmogelijkheden. Naast meerdere

- De lodgetenten staan klaar o op
aart aanstaande de eerste verblijfsgasten te ontvangen.-

zithoek en eethoek. De keuken met
koud stromend water is compleet ingericht met een koelkast,
waterkoker, kofﬁezetapparaat en
vierpitsgasstel. De master bedroom
heeft aangrenzend een tweepersoonsbedstede met daaronder voldoende
bergruimte voor bagage. In de andere
slaapkamer staat een stapelbed en
een grote kledingkast. De bedden
zijn voorzien van luxe matrassen. In
de toiletruimte staat een wastafel en
hangt een spiegel. Voor een douche
is het slechts één minuut lopen naar
het verwarmde sanitairgebouw. Aan
de tent grenst een ruime veranda met
een overdekt gedeelte. Op de veranda
staan een picknicktafel en twee comfortabele loungestoelen. Ieder vertrek
heeft een 1 amp re stroompunt en
verlichting. In de lodgetent is een
verankerd hotelkluisje aanwezig.
Duinrell laza, de restaurants en de
supermarkt liggen op enkele minuten
loopafstand.
og zelfstandig
Vakantie- en attractiepark Duinrell

ziet het komend seizoen dan ook met
vertrouwen tegemoet. ezien de vele
positieve reacties op de opening van
de Dragonﬂ en de oplevering van
de nieuwe remium Duingalows
in 01 zijn hilip en Roderick van
Zu len van Nijevelt ervan overtuigd
dat het seizoen 013 voorspoedig
zal verlopen. uist onze sector,
waarin gastvrijheid en beleving voor
de toerist en recreant centraal staan,
geeft een geweldige impuls aan een
nieuwe economische groei. Ons
familiepark, dat als een van de weinige nog zelfstandig is, draagt hier
beslist toe bij . Ook dient te worden
vermeld dat uit diverse onderzoeken
blijkt dat bezoekers van de site www.
duinrell.nl deze als zeer gebruiksvriendelijk aanmerken voor zowel
vakantieboekingen, als boekingen
voor lang of kort verblijf.
Op 31 oktober sluiten de poorten
van het attractiepark weer met dien
verstande dat van tot en met 31
oktober aangepaste openingstijden
gelden. Meer informatie op de hiervoor genoemde website.

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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Behalve de vaste udoku’s deze week ook een leuk aaskruiswoordraadsel op de achterpagina Als
u beide puzzels maakt hoeft u maar n e-mailtje te sturen met de oplossingen en u loot altijd mee
om de prijzen in beide categorie n. Als u ze goed heeft tenminste. Heeft u geen e-mail, vraag dan
iemand om het voor u te doen ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen.

‘ ’ en in D weer een ‘ ’, dan luidt de
oplossing - - - .

Wat de udoku’s betreft moet u weer
op zoek naar de cijfers in de grijze
vakjes van de vier diagrammen. De
vakjes staan op willekeurige plekken
in de diagrammen, de cijfers die
daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. Er zijn vijf
prijzen beschikbaar, en nog eens vijf
voor de aaspuzzel. We vragen dus
een reeks van vier cijfers. evert
diagram A in het grijze vakje een ‘ ’
op in B eveneens een ‘ ’, in een

rijswinnaars

In De Oud-Hagenaar nr. van
maart presenteerden we vier udoku’s, waarvoor u tot en met donderdag 14 maart de tijd kreeg. Er waren
bijna 00 goede oplossers. Volgende
keer zullen het er ongetwijfeld minder zijn, want alle opgaven zijn dit
keer moeilijk! heeft wel bijna twee

udoku A

8
1

3

4
1 2 3
6
3 5

4
6
1

8 2
6
8
2
2
5
9
5
4

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

7
9

6
8
5
1
3 9
7

2
9

1
6 4
8

7 6
1
3
5

7 3
2
2 4
7

tuur per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel
Oplossing aaspuzzels
Heeft u geen e-mail Vraag iemand

udoku D

8

2
5

Dinsdag 9 april

We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzels, de vier udoku’s

udoku

6
6 7 3

en of het aaskruiswoordraadsel,
uiterlijk binnen hebben op

Voor de puzzels van deze week de
udoku’s en de aaspuzzel worden
weer x 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.

Henk anssen, te Zoetermeer
Aad Hendriks, te Zoetermeer
lvia Hoogerdijk, te tompwijk
Helga Bohme, te Den Haag
onja van Horssen, te Den Haag

udoku B

7

nzenden

weken meer tijd.
De oplossing van vorige week
luidde 4- - - . We trokken vijf
prijswinnaars. Zij krijgen allen het
mooie boek thuisgestuurd van asper ostmaa ‘Eerst Napels zien…’.
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Paaspuzzel
Horizontaal
1. Vervoermiddel - 10. Vaartuig - 0. timulerend middel - 1. Oprit - 3. Familielid - 4. Haastig - . rammofoonplaat - . Hoofddeksel - 9. Binnendringer - 3 . Bestekamer - 33. Achter - 34. Engels bier - 3 . Zeevogel
- 3 . Beeldrecorder - 39. Krijgsgewoel - 41. Tengel - 4 . Darmuitmonding - 44. In orde - 4 . Nagerecht - 4 . oort - 4 .
Walkant - 49. ook - 1. inds - 3. Zeevis - . Telegraaf restant - . lee - . ereedschap - . Verlegenheid - 9. Knaagdier - 0.
Dier - 3. Muurholte - . Zangstuk - . Onbedekt - . Insluiting - 0. chriftelijk stuk - . oort onderwijs - 4. enadeslag - . Verhindering
- . Van onderen - . Bijbelse ﬁguur - 9. Wortel - 0. Wintersporter - 1. Verblijf op schip - . Zet - 3. Radioterm - . Roem - . Ned. politieke partij
- . Werper - 9. Opgewekt - 90. Ondernemingsraad - 91. Daar - 9 . Deel van trap - 94. In elkaar - 9 . Oppervlaktemaat - 9 . Zwemvogel - 9 . Ambtsgewaad 100. laats - 10 . luitmiddel - 104. Bedrijfsvorm - 10 . Werelds - 10 . Watering - 109. aborant - 111. Als boven - 11 . el - 114. Kweken - 11 . lant - 11 . Bedeesd
- 11 . Azijn - 119. evangenis - 1 . Kwaad - 1 3. Tennisterm - 1 4. tap - 1 . De heer afk. - 1 . Bladader - 130. Opstootje - 131. Talmer - 133. Duitse N.V. - 134. Boom - 13 . oods - 13 . Deel
van fuik - 13 . Honingbij - 140. Trekdier - 141. Bijna - 143. Ontkenning - 14 . Koeiengeluid - 14 . ong varken - 14 . lachtoffer - 149. Bruto registerton afk. - 1 0. aai - 1 . Rij - 1 4. Meelproduct - 1 .
En andere afk. - 1 . iever - 1 . Klanknabootsing - 1 0. Medespeler - 1 . Te koop - 1 3. nijdend koud - 1 4. Kinderbed - 1 . Bondsbons afk. - 1 . Raad eens - 1 9. Afslagplaats - 1 1. Neerslag - 1 3.
Indische markt - 1 . Order - 1 . Verlaagde toon - 1 9. Rijstdrank - 1 0. lant - 1 1. Zoen - 1 . Voordat - 1 3. Hotelleider - 1 4. Oosterse titel - 1 . Roofvogel - 1 . Onzin - 1 . cheepsbedrijf - 190. Aanwijzend vnw. - 191. Bars - 193. Verplichtend - 19 . Zandheuvel - 19 . Overwinning - 19 . Werppijl - 199. Mannetjesgans - 00. ezang - 0 . Drinkgerei - 03. oort onderwijs - 04. okkende blik - 0 . Effen
- 0 . Bruinverbrand - 09. Economische gemeenschap afk. - 10. rens - 1 . rijsblauwe kleur - 14. Droge wijn - 1 . Omwisseling - 1 . terke drank - 19. rap - 1. Dwarsmast - . chatting - 4.
Muziekinstrument - . em. ociale Dienst Afk. - . ezondheid - 9. Vrucht - 31. Nederlands dichter - 33. Engelse titel - 34. Dierengeluid - 3 . peksteen - 3 . Averij - 39. Bijbelse ﬁguur - 41.
Kosten koper - 4 . Hetzelfde - 43. ebed - 44. Brandstof - 4 . Visgerei - 4 . Triomferend - 49. Voorbijgaand.
Verticaal
1. Zuil - . Eerwaarde heer - 3. Rekenopgave - 4. Muziekterm - . Zuiver - . Numero - . Vrouwelijk dier - . Askruik - 9. Oponthoud - 11. Mohair - 1 . Ontkenning - 13. itdrukking - 14. cienceﬁction - 1 .
Onderricht - 1 . Wintervoertuig - 1 . ompagnie afk. - 1 . ewicht - 19. preker - . eidsman - . ar - . Erotiek - 30. Bessentros - 31. uizenei - 3 . Onbeschaafd - 33. Voegwoord - 3 . Dankbaar - 3 .
andbouwgerei - 40. od van de liefde - 41. Noot - 43. Reeks - 4 . Meisje - 4 . angzaam - 4 . il - 0. Onderricht - . Erfelijkheidsdrager - 4. peelgoed - . Beroep - 0. Insluiting - 1. Natuurkundige term
- . iedbundel - 4. Oud-Noorse goden - . Bouwland - . Vloerbedekking - . Indische vogel - 9. Voddenman - 1. roente - . Rangtelwoord - 3. Onbewogen - . Alarmapparaat - . Brandwaarschuwing - . Dierenvoedsel - 9. churk - . lown - 4. Koningszetel - . odin van de jacht - 9 . Overdreven - 93. oofboom - 9 . Voegwoord - 99. Bladzijde afk. - 101. Ter attentie - 103. Motorraces - 10 .
Oude lap - 10 . Insect - 110. Made - 111. Bergweide - 113. Vlechtmateriaal - 11 . oort viltzeil - 11 . Dagblad - 1 0. Muziekinstrument - 1 1. Bot - 1 3. In veiligheid - 1 . Ieder - 1 . Vleesgerecht - 1 9. Boom
- 130. Mannelijk schaap - 13 . Afvoer - 13 . Eerste regel - 13 . Denkbeeldig - 139. Voorkennis - 141. Flipperterm - 14 . root schip - 144. Iers Republikeins eger - 14 . Afgelegen plaats - 14 . icht aanraken 14 . Kern - 1 0. Toegangsmiddel - 1 1. Telegraﬁst - 1 . Makker - 1 3. Vertegenwoordiger - 1 . Vrije niversiteit - 1 . Noot - 1 9. Belachelijk - 1 0. Italiaanse rivier - 1 1. Regeringsreglement - 1 3. Inborst
- 1 . emeentepolitie afk. - 1 . iting van kou - 1 . niversitair geschoolde - 1 0. Dus - 1 . cheepstouw - 1 4. lant - 1 . Dierenverblijf - 1 . niek - 1 . ichaamsdeel - 1 . Enigszins - 1 9. Tooi
- 19 . Wapen - 193. Knokig - 194. Riviermonding - 19 . Daarjuist - 19 . Vis - 199. ijm - 01. Mannetjesbij - 0 . eldvoorraad - 04. mal weefsel - 0 . Venetiaanse titel - 0 . Drinkgelag - 10. Riskant - 11.
Borstbeeld - 13. ichaamsdeel - 1 . Verkoopplaats - 1 . Verenigde taten - 1 . aardengang - 0. iting van pret - 3. Krachtig - . teenafval - . Vleesstokje - . Zoogdier - 30. itroep van droefheid - 31. Hoop - 3 . lek - 3 . Heel wat - 3 . laats in elderland - 3 . Muziekterm - 40. Onderwereld - 4 . idwoord - 43. Bij afwezigheid - 4 . Firma afk. - 4 . cheepszijde.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

1

2

3

4

Dinsdag 19 maart 2013

5

6

20
25

26

27

42

28
36

43

49

29

51

63
72

71

65

105

112

113

126

137

138

93
100

128

133

134

171

184

185

158

159

173

122

123

129

130
135
141

142

174

204
211

218

219
228

235

236

242

189

229

202
206

222

230

214
223

231

237

224

239

244

215

232

238

248

207
213

221

243

196

201

212
220

178

190

195

205

210

168
177

188

200

162

183

194

199

227

161

182
187

148
154

176

193

203

153

167

175

186

198

147

166

181

192

209

116

160

165

172
180

234

111

152

164

226

103

110

140

151

179

117

102

121

157

217

95

146

163

197

88

101

127

156

191

82

94

145

170

77

87

109

139

150

208

86

120

132

155

69

115

125

149

61

81

108

119

144

56

68

114

131
136

48

76

99

19

41

60

75

107

18

55

67

92

98

118

40

54

85

91

97

124

216

74

17

33

47

80

106

117

169

66

16

32

46

84

96

15

59

73

90

14

24

53

79

89

13

39

52

64

12

31

45

83

143

30

11
23

58

78

104

10

38

44

57

70

9
22

37

50

62

8

21

35

34

7

pagina 19

245

225
233

240
246

241
247

249

35

128

68

249

15

154

170

53

137

120

247

208

140

69

24

96

148

66

227

182

31

135

40

199

18

237

124

202

44

82

178

143

72

109

78

123

29

75

127

155

187

234

37

85

5

86

125

138

6

103

pagina 20

Dinsdag 19 maart 2013

ro
Zondag

it

maart

Literaire Brunch in useum eermanno:
arr van Bruggen en acob . de Haan
In het koetshuis van Museum Meermanno, Prinsessegracht 30 Den Haag, wordt van 11.00 tot 13.00 uur een
literaire brunch gewijd aan Carry van Bruggen en Jacob
Israël de Haan. Beide schrijvers zijn in 1881 in hetzelfde
gezin geboren. Op 1 januari Carolina Lea de Haan, bekend
als Carry van Bruggen; op 31 december Jacob Israël de
Haan. Hun vader was gazzen: voorzanger. Ze keerden zich
af van het orthodoxe joodse geloof, al is De Haan later in
zijn leven voor een periode teruggekeerd naar het geloof
van zijn jeugd.
De Haan publiceerde zijn eerste gedichten in De Gids. In
1904 kwam Pijpelijntjes uit. Deze openlijk homo-erotische
roman had maatschappelijke consequenties voor hem.
Het fictieve en essayistische werk van Van Bruggen toont
de ontwikkeling van een doordachte levensbeschouwing.
Aan de literaire brunch werken o.a. mee J.M.J. Sicking,
die een dissertatie schreef over de levens -en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen, en Jan Fontijn, die
aan een biografie over Jacob Israël de Haan werkt. Marc
Drost zingt een eigen compositie op een kwatrijn van De
Haan. Henk Kranenburg toont een beeldcollage waarvoor
hij zich heeft laten inspireren door een gedicht van De
Haan. Ellen Fernhout presenteert het programma. Van te
voren reserveren is nodig: telefonisch, door in te spreken
op 070-3020.082 of door een e-mail te sturen naar reserveren@salonredactie.net De entreeprijs is € 12,50 p.p.
Nota bene: als u van buiten Den Haag moet komen, is het
goed er aan te denken dat op deze dag het Boekenweekgeschenk De Verrekijker als geldig plaatsbewijs voor de
trein kan worden gebruikt!
eschiedenisles in entrale Bibliotheek:
cheveningseweg, Haags wereldwonder
Paul Gerretsen, voormalig docent, rector en universiteitsbibliothecaris, in een ouderwetse geschiedenisles terug
naar Haagse gouden tijden. Gerrestsen, een boeiend
verteller, schetst aan de hand van tekeningen, foto’s en
kaarten het verleden van een roemruchte straatweg: de
Scheveningseweg. Met vooraf 17de-eeuwse muziek door
enkele leden van Camerata Delft, onder anderen Lotte
Beekman (cello) en Leonore Engelbrecht (sopraan).
Constantijn Huygens had bij het Haags college voor het
bestraten van dat pad gepleit. De gegoede burgerij zou
met koetsen naar de kust kunnen rijden, maar ook de
tocht van vissersvrouwen naar de Haagse vismarkt zou
minder zwaar zijn. Het was een gewaagde onderneming
om door de hoge barrière van duinen die Den Haag van
Scheveningen scheidde, een straatweg aan te leggen.
Maar het project slaagde. De Scheveningseweg werd in
Europa een stralend voorbeeld van Hollandse creativiteit
en ondernemingszin, een klein wereldwonder. Het was
de eerste weg in Nederland die bestraat werd! Op 5

ervice- of

De e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van De ud-Hagenaar interessant kunnen ijn tentoonstellingen, le ingen, infor atie, cursussen, u iek, theater, en .
Hebt u activiteiten te elden tuur uw gegevens op via e- ail agenda@deoud-hagenaar.nl

december 1665 werd de weg geopend.
Van 14.00 – 15.30 uur in de Centrale Bibliotheek, Spui
68, Studio B, eerste verdieping. De toegang is gratis en
reserveren is niet nodig
eedoen aan de Beach lean p 1
Ook in Scheveningen wordt deze dag meegedaan aan
de wereldwijde Beach Clean Up 2013. De bedoeling is
een handje te helpen tegten de enorme vervuiling door
plastic van kust en zee. De Beach Clean Up is vooral
gericht op de bewustwording van de afvalproblemen die
zich in de zee en op de stranden afspelen. Wereldwijd
zullen er van 21 tot 24 maart vrijwilligers bezig zijn met
het schoonmaken van stranden, meren, rivieren en zeebodems. Waar komt al dit afval vandaan? Na de Clean Up
sorteert Kust & Zee samen met alle deelnemers het afval
naar herkomst én bouwen we met de mooiste items aan
een grote bruinvis! De bruinvis is de kleinste walvis van
de Nederlandse Noordzee en symbool van Kust & Zee.
Kunstenaar Wim Boer bouwt samen met strandschoonmakers deze zomer aan een serie afval sculpturen.
Vorig jaar zijn er op één dag in Schgeveningen 60 vuilniszakken met afval opgehaald. De actie start om 12.00
uur bij de Hart Beach Surfschool, aan de Strandweg 3b in
Scheveningen. Zie ook:
www.kustenzee.nl/zeezonderzwerfvuil/

Donderdag

maart

Krankzinnig cabaret in Theater Dakota
Na het succes van De Nacht van de Nasmaak, is Oeloek
(finalist Cameretten) terug in Den Haag met een nieuwe
voorstelling. In Prille Roest verheffen onhandige figuren
stuntelen tot kunst. Het is erop, maar meestal eronder.
Slagen was nog nooit zo kansloos en falen was nog nooit
zo raak. Prille Roest is spektakel op de vierkante millimeter en dat geheel in de stijl van Oeloek: krankzinnige
dialogen, muzikale uitspattingen en fysiek beukwerk.
En dit seizoen komt Oeloek met een bijzondere actie: bij
aankoop van 2 kaartjes ontvangt u de dvd van hun vorige
voorstelling kado!
De voorstelling begint om 20.15 uur, in Theater Dakota
aan de Zuidlarenstraat 57, 2545 VP in Den Haag. Telefoon
kassa voor reserveren 070 - 3265509 of via de website
www.theaterdakota.nl Prijs: € 14,-- of € 7,-- met een
Ooievaarspas.

Zaterdag

worden om mee naar huis te nemen en wordt er een
groot bijenhotel gemaakt voor Grootmoestuin.
Locatie Huis van de Grootmoeders/Grootmoestuin,
Sterrenoord 81a, 2544 JW Den Haag. Deelname gratis.
Aanmelden gewenst via e-mail i.kraak1@kpnplanet.nl of
tel 070 3097412. Meer info:
www.huisvandegrootmoeders.nl

Dinsdag 9 april
ijn kijk op od met uus Kuijer
In de Remonstrantse kerk aan de Laan van Meerdervoort
955 in Den Haag gaat 's avonds om 20.00 uur Prof. dr.
Johan Goud, remonstrants theoloog, inn gesprek met de
befaamde schrijver Guus Kuijer over diens kijk op God.
Guus Kuijer is schrijver en vooral bekend vanwege zijn
vele kinderboeken, waarvoor hij herhaaldelijk vele grote
prijzen ontving. In 2012 ontving hij als eerste Nederlander de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. Na
de moord op Theo van Gogh schreef hij een aanklacht tegen religieus fundamentalisme in Hoe een klein rotgodje
God vermoordde en een Bijbel voor ongelovigen. Hij zal
met name over dit laatste boek komen praten. Na afloop
is er ruimte voor gesprek en wordt u nog een drankje
aangeboden.
De toegangsprijs bedraagt € 10,-- Voor verdere informatie tel: (ma. t/m vr. van 9 – 12 uur): 070-325 07 79 of
e-mail: remondenhaag@hetnet.nl

Vanaf zaterdag

april

n het Haags Historisch useum:
ndi in Den Haag, de eeuwenoude band
NDen Haag en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Nergens in Nederland liet de voormalige

kolonie zoveel sporen na als in de residentie en door
niemand anders werd het verlies van de Indische
archipel zo sterk gevoeld als door de ‘Weduwe van Indië’,
zoals de stad nog steeds wordt genoemd. Het Haags
Historisch Museum besteedt dit jaar uitgebreid aandacht
aan de herinneringen aan Indië en aan de cultuur die
Nederlands-Indië bracht naar Den Haag. In verschillende
thema’s -kunst, literatuur, reizen, muziek en eten- illustreert het museum de sterke band die de stad heeft met
de voormalige kolonie.
De tentoonstelling begint met een reis door de tijd waarin
wordt stilgestaan bij de oprichting van de VOC, de totstandkoming van de plantages en de overzeese handel.
Een breed scala aan verzamelde objecten laat zien hoe
ver de liefde voor de kolonie ging, die overigens niet
altijd wederzijds was. Ook kunstenaars namen de Oost
graag als onderwerp van hun werk.
Oost en West ontmoeten elkaar op de zolderetage van
het Museum. Hier kunnen bezoekers hun hart ophalen
met de geuren en kleuren van de Indische keuken die
ook na de onafhankelijkheid de harten van de Hagenaars
wist te veroveren. Een groot deel van de Indische cultuur
in Den Haag werd gevormd door de Indo-rockers die
wisten door te breken in de muziekscène. Bands als
The Tielman Brothers, The Blue Diamonds en The Hot
Jumpers nemen de bezoeker mee terug naar de jaren ’50
en ’60 van de vorige eeuw. Het festivals de Tong Tong
Fair, voorheen de Pasar Malam Besar, houdt de Indische
cultuur nog altijd levend.
Bij de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum
(Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag) worden diverse
activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie, ook
over openingstijden en toegangsprijzen, op
www.haagshistorischmuseum.nl

Koor en orkest
Vox Delflandiae
presenteert

maart

roen Doen: Workshop Bijen
In het kader van het project Groen & Doen wordt van
10.00 tot 12.00 uur een gratis workshop gegeven over
bijen. Geert van Poelgeest van het Haags Milieucentrum
zal vertellen over het leven van de wilde bij. Wat hebben
ze nodig? Waarom zijn ze belangrijk voor ons? Hoe
helpen we de bijen? Ook zal er een bijenhotel gemaakt

adeau-abonnement

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

e orgadres
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traat en huisnr.
ostcode
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Woonplaats

Johann Sebastian Bach

Johannes Passion BWV 245
Solisten:
Bas Volkers - Evangelist
Patrick Pranger - Christus
Annemieke Rademaker - sopraan
Anna-Lucia van Dijk - alt
David van Lith - tenor
Maarten van Manen - bas

Continuo:
Stans Jeurissen - cello
Bas de Vroome - orgel
Dirigent:
Koos van Beurden

actuuradres

elijk als het bezorgadres, of

Naam
traat en huisnr.
ostcode

Woonplaats

Telefoon
Betaling

E-mail
overmaking

via acceptgiro

tuur in een gefrankeerde envelop naar

ostbus

04 ,

0

A en aag

In de Dorpskerk te Schipluiden op zondag 24 maart
Aanvang: 15.00 uur Entree: vrije gift.
Meer informatie op www.zangverenigingvivace.nl

