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Dagelijkse kantoorpraktijk is sinds de jaren ‘60 in sneltreinvaart veranderd

Een prullenbak vol met mislukte memo’s
Nu ik op 1 juli a.s. met
pensioen ga, na 47
jaar werkzaam geweest te zijn als typiste, secretaresse, management assistent,
hoofd secretariaat en
directiesecretaresse,
ga ik steeds meer
terugkijken hoe het
werken op kantoor in
die jaren in sneltreinvaart is veranderd. Ik
was precies op tijd
voor alle nieuwe ontwikkelingen. Ik ben
benieuwd wat er nog
zal volgen de komende
decennia, al zal ik er
zelf niet meer bij zijn.
Professioneel ben ik nu uitgetypt! Ik ga me
nu bezighouden met andere dingen, zoals
vrijwilligerswerk met ‘taalmaatjes’ en met
kinderen.

Begonnen in 1966
In 1966 begon ik als typiste moderne talen
bij een Amerikaanse ﬁrma. De typema-
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- In 1968 kwamen er zo langzamerhand elektrische typemachines van IBM. Eerst waren er exemplaren waarbij elke letter een verschillend
formaat had (IBM Executive), zodat je dat eerst moest leren. En zie nog die grote telefoons achter mijn bureau! -

chines zaten verborgen in de bureau’s, die
moest je openklappen en dan kon je gaan
typen. Gewoon op een handmachine, er
waren toen nog geen elektrische typemachines. En brieven en memo’s moesten in
4-voud worden getypt op briefpapier met
3 gekleurde kopieen met carbon ertussen.
Als je een fout maakte, moest je dat met

een stukje karton ertussen en een gumpotlood wegpoetsen. Dus moest je proberen zo
min mogelijk fouten te maken, wat mij in
het begin zeker niet lukte (ik heb eens een
hele prullenbak vol gegooid met mislukte
memo’s, de rest stopte ik maar in mijn tas).

Soort geheimschrift
Soms moesten we voor de boekhouding
kaarten en grote overzichten typen, dan
kwam er een grote wagen op de typemachine en daar kon je leuk mee knallen. Er
werden ook stencils getypt en offsetstukken, daar was weer een aparte manier van
werken voor. Af en toe moesten we invallen
op de telexafdeling die met het hoofdkantoor in Amerika in contact stond. Dat was
helemaal een andere manier van werken,
met ponsgaatjes erin. Omdat ik wilde
doorgroeien naar secretaresse, moest ik een
cursus steno gaan volgen. Een soort geheimschrift wat ik als enige in mijn huidige
baan nog steeds gebruik.

Bolletjesmachines

- Met collegaatjes op kantoor in de beginjaren als typiste. -

In 1968 kwamen er zo langzamerhand
elektrische typemachines van IBM. Eerst
waren er exemplaren waarbij elke letter een
verschillend formaat had (IBM Executive),
zodat je dat eerst moest leren. Een vak apart
was dat. Daarna de bolletjesmachines, ook

van IBM, dat was wat eenvoudiger. Maar
ook toen waren er nog de kopieen en het
carbonpapier.
Toen ik in 1973 weer terugkwam bij de
Amerikaanse ﬁrma, waren er de eerste
voorzichtige pogingen met magneetkaartmachines, een voorloper van de tekstverwerkers van latere datum. Ik kon daar maar
niet aan wennen, typte ondertussen zo snel
dat ik op een gewone typemachine sneller
ging dan op die dingen.
Na de geboorte van mijn dochter heb ik
thuis heel wat typewerk gedaan voor verschillende instellingen en studenten, alles
op de vertrouwde IBM bolletjesmachine.
Hele dikke scripties, rapporten van informatiekantoren, uitwerken van dicteerbandjes, wat heb ik veel afgetypt in die jaren!
De bolletjes versleten ervan

Tekstverwerkers
Na 7 jaar kwam ik weer terug in het
arbeidsproces via een uitzendbureau. In die
tijd kwamen er de eerste tekstverwerkers,
enorme computers met groene schermen
waar je gewoon op kon typen en de teksten
uit kon draaien. Wat een verschil met de
jaren 60! Op het eerste kantoor was er maar
1 tekstverwerker, daar moest je je voor
inschrijven. En de teksten werden bewaard
op grote slappe ﬂoppy’s. Cursus op cursus,
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volgde ik, want er was veel te leren op dat
gebied.
Er kwamen steeds meer computers, de
ﬂoppy’s werden steeds kleiner, we gingen
over van Word Perfect op Windows en daar
waren ook weer veel cursussen voor. De
verwachting was dat er veel minder papier
nodig zou zijn, maar dat is helaas niet zo.
Nog steeds print iedereen de stukken uit, en
omdat je niet meer foutloos hoeft te typen
worden er veel concepten gemaakt en net
zoveel versies geprint.
Het notuleren van vergaderingen gebeurt tegenwoordig niet meer in steno, maar op de
laptop. Ik ben geloof ik nog de enige echte
ouderwetse notuliste die het in steno doet!
De opkomst van Internet in de jaren 90 was
ook een enorme vooruitgang, je kunt nu
alles opzoeken en hebt geen naslagwerken
meer nodig. Het enige nadeel is… als het
netwerk uitvalt kan je werkelijk niets meer
doen, geen agenda’s openen, de mail doet
het niet, je kunt geen telefoonummers
opzoeken, dus: kopje kofﬁe en wachten tot
de storing weer voorbij is!

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com

Boedel Expres Haaglanden
Woning ontruimingen
Bij overlijden of emigratie

Een uitvaart
zoals u dat wenst...
Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

En leveren altijd bezemschoon op
Daar kunt u op vertrouwen
7 dagen in de week bereikbaar

Tel. 06 84 84 39 09

Goedkope
betrouwbar en
a
der vindt urniet, bel
voor een
vrijblijvend
e
offerte

E-Mail: Boedelexpres@live.nl

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,-

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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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!

Eerste steen
eest ebou usi a
Al zeer aangesproken door het artikel over de Van de
Veldestraat, was ik nog blijer verrast door het stukje
van Kittij Sturmer over haar vaders Kapperszaak op de
Delftselaan 2. Zover ik tot nu toe kan achterhalen heeft
mijn grootvader J. van Wette de winkel plus etages
daarboven en het Feestgebouw Musica laten bouwen.

Hierbij gaat een foto van de
eerste steenlegging op 1 mei
19 . Geheel rechts staat mijn
Opa, links daarvan mijn Oma
en daar weer links van mijn
moeder, destijds 1 jaar oud.
Wat ik ook probeer, ik kan
maar weinig informatie vinden
of foto’s over de tijd dat Musica
nog bestond. unnen uw lezers
mij wellicht daarbij helpen.
Alle informatie is welkom, niet
alleen over de feestzaal maar
ook over de bewoners van het
winkelpand en de etages. elf
ben ik geboren in 1943 en kan
me alleen nog herinneren dat

ik de film Bambi in Musica
heb gezien. oor die tijd had
mijn Opa Slijterijen in de
Bakhuizenstraat nr. 1 en Gerard
Doustraat 191. Mijn Oom (die
van de eerste steen) had later
een Meubeltransportbedrijf op
de Delftselaan nummer 1, de
hijsbalken zitten er nog. Ben
zeer benieuwd of reacties mij
verder kunnen helpen in de
zoektocht naar de tijd en het
leven van mijn Opa.

Marijke Danckaerts

m.danckaerts@casema.nl

interhulp NSB
Naar aanleiding van een ingezonden
stuk in De Oud-Hagenaar van februari
01 namens de heer ees van den Berg
wil ik even reageren. Mijnheer van den
Berg veronderstelt dat zijn uitzending
vanuit den Haag naar het noorden van
Nederland in januari of februari 194
bemiddeld is door een foute organisatie,
waar hij weleens gelijk in kan hebben.
Ik ben zelf ook in januari 194 vanaf het
Staatsspoor vertrokken met een groot
aantal Haagsche kinderen, allemaal
ondervoed en ziekelijk. De organisatie
die hierbij betrokken was, was de NSB
organisatie Winterhulp.
Mijn vader was opgepakt en zat ergens
in Duitsland en mijn moeder bleef met
twee kinderen achter, mijn zuster en ik
zelf. Mijn moeder heeft bij verschillende organisaties geprobeerd om mij weg
te krijgen, via de Hervormde kerk, de
school waar wij op zaten, de GGD en de
huisarts. Maar niets lukte en ten einde
raad is zij toen naar het gebouw ‘de Drie
Stoepen’ gegaan op de Prinsegracht.
Daar zetelde de Winterhulp. Binnen
14 dagen was ik op transport, naar
het thans bekende monumentendorpje
Orvelte, waar ik bij een NSB boer op de
boerderij terecht kwam. Deze mijnheer
dacht dat hij een goedkope knecht kreeg
voor de prijs van kost en inwoning,
maar toen hij mijn sterk vermagerde
lichaam zag was ik binnen twee dagen
overgeplaatst naar een andere boer, die
niet fout was. Daar heb ik een heerlijke
tijd gehad en ben helemaal opgebloeid.
Ik vertel u ook nog even dat ik nog
regelmatig contact heb met de laats
levende zoon van deze fantastische
mensen. Ik hoop de heer an den Berg
met deze informatie een plezier gedaan
te hebbe.

an Hac uebard Wassenaar

an1wil @gmail.com
---------------------------------------------

olo on

St. ozefschool
De St. ozefschool aan de an der
Duynstraat 6 zoekt oud-leerlingen,
-leraren en vroegere bewoners. Het
gebouw van de voormalige school
bestaat dit jaar 111 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum gaat de huidige
bewonersvereniging Alte Wik een boek
over de geschiedenis van het schoolgebouw maken. De afgelopen 111 jaar is

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, oetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delﬂand, Leidschendam- oorburg,
ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 7 .000 exemplaren,
via circa 3 0 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

oofdredacteur directeur
rans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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itgever
Mr. Constant . Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst oyal Telecom B
Postbus 6046, 0 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.: (070) 4 7 097 ( rij. 9.00 - 1 .00 uur)
ormgeving
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

andelsdagschool in 194
Hierbij een foto uit 1948 van de 4e klas (examenklas) van de Handelsdagschool
aan de Waldeck Pyrmontkade te Den Haag. Op de foto herken ik Gerard Woortman, arel Das, ohan Scheele, Wim van der Pol, an ortleve, Henny Douma,
Anne oorda en rans rabbendam. Wie de anderen zijn weet ik niet meer. Wie
weet het wel Als iemand een afdruk van deze foto wil ontvangen: stuur mij even
een email. Ik ben benieuwd.

Carol Opperman

c.opperman@hetnet.nl

het gebouw door veel mensen gebruikt.
Tot in de zeventiger jaren hebben er
verschillende scholen in gezeten en
sinds 1981 zijn er atelierwoningen
gevestigd. Misschien was u een oudleerling, oud-leerkracht, voormalige
gebruiker, buurman vrouw en heeft u er
speciale herinneringen aan en wellicht
heeft u nog oude foto’s. w bijdrage
kan ons helpen met het schrijven van de
geschiedenis van het schoolgebouw. Per
e-mail ontvangen wij graag uw bijdrage
graag zo spoedig mogelijk. Neem even
contact op per e-mail via sintjozefschool111jaar gmail.com en of kijk op
www.facebook.com Sint ozefschool111

Miluska Dorgelo

miluskadorgelo@hetnet.nl
--------------------------------------------ouwman
ar ui
Met belangstelling las ik de verhalen
artikel over Louwman in De Oud Hagenaar, te meer omdat ik me de garage in
de Lekstraat nog goed herinner en ook
omdat mijn vader (1914) er in de jaren
1933 1936 er als automonteur werkte.
Mijn vader leeft helaas niet meer maar
ik herinner mij nog een grappig verhaal
dat hij ons vertelde.
Op een gegeven moment moest hij
een Dodge achteruit de showroom in
rijden. Daarvoor moest hij een drempel

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud- otterdammer (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 display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

over dus dat was even iets meer gas
geven. Nu stond er een behulpzame
mejuffrouw in de showroom die hem
keurig aanwijzingen stond te geven. o
van a komt u maar . kent dat wel.
Plotseling was mijn vader die behulpzame mejuffrouw kwijt. Dus hij stapte
uit de auto, en vond haar onder de auto
terug. En vroeg aan haar:
Bent wat aan het repareren Wat
was er nu gebeurd In de showroom
lag en dat was gebruikelijk vroeger een
lang tapijt, een loper. Bij het gas geven
pakten de achterwielen van de Dodge de
loper waar deze mejuffrouw op stond,
met tot gevolg dat de loper, met de
mejuffrouw onder de auto werd getrokken. Het is mij niet bekend of er mensen
voor de showroom stonden. Maar wij
vonden het een mooi verhaal en die
mejuffrouw kon gezond en wel weer
opstaan. Mijn vader moest ook wel eens
naar Wassenaar waar Louwman bij de
dierentuin woonde om iets te repareren
of zo. Nu had mevrouw Louwman nog
al eens een jong beest om zich heen
lopen. Mijn vader vond een kat al eng
en als er dan een Pantertje of Leeuwenwelpje rond liep die het op zijn schoen
of broek gemunt had, dan had hij het
niet meer.

. . van der een

jacobusv@xs all.nl

De ud- agenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
acebook: 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
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 4 7 097
06 - 37003 3
(070) 4 7 097
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utsen van het fijnste kant, hartspelden en een majestueuze uitstraling

e onin innen van

evenin en’

an 1 maart t m 0 april zijn er in uzee Scheveningen fotoportretten van veertien vissersvrouwen in Scheveningse klederdracht te zien. o n zestig jaar geleden kleurden vele vissersvrouwen in regionale dracht het Scheveningse straatbeeld. Nu komen streekkostuums enkel
bij speciale gelegenheden uit de kast en slechts een handvol vrouwen draagt de kleding nog
dagelijks.

-

Buurthuis
van de Toekomst
De
Scheveningen mag
zich sinds woensdag 0
maart ook Buurthuis van de
Toekomst noemen. ethouder arsten lein kwam niet
alleen het felbegeerde bordje
ophangen, maar opende
gelijk de buurtsupper die in
de
gevestigd is. De
buurtsupper biedt buurtbewoners een smakelijke maaltijd
aan voor het luttele bedrag
, 0 euro.

De aanwezigheid van de buurtsupper
is niet de enige reden dat de MCA
Buurthuis van de Toekomst is. uist de
aanwezigheid van verschillende organisaties die met elkaar samenwerken
en de verscheidenheid aan activiteiten
die er georganiseerd worden maken de
MCA tot een prachtvoorbeeld van het
Buurthuis van de Toekomst. o worden
er gitaar- en drumlessen gegeven, zijn
er koren actief en is er een poppodium.
Naast de MCA zijn Welzijn Scheveningen, BI eizerstraat, het Mondriaan College en het verzorgingshuis
Duinrust Scheveningen actief in het
Buurthuis van de Toekomst.
De gemeente heeft een subsidie van
40.000 euro gegeven voor de realisatie
van de buurtsupper. oor het organiseren van activiteiten heeft de MCA in
01 4 .000 euro subsidie ontvangen.

De Haagse fotografe Diane Brommer legde deze vrouwen in haar serie
‘ oninginnen van Scheveningen’ op
iconische wijze vast als ode aan de
sterke vissersvrouw, haar historie en
de pastelkleurige kostuums.
De visserij was sinds oudsher een van
de belangrijkste inkomstenbronnen in
Scheveningen. Al sinds mensenheugenis voeren de schepen met bemanning
en netten uit in de hoop met een goede
vangst terug te keren. ooral de haringvisserij had vanaf het midden van
de 19de eeuw een prominente plek in
de lokale economie.
lederdracht
lederdracht was in het verleden een
manier om te laten zien bij welke
gemeenschap je hoorde en het zorgde
voor saamhorigheid. De vissersvrouwen droegen hun omslagdoeken,
gesteven mutsen en de bijbehorende
sieraden dan ook met trots. an generatie op generatie is dit gebruik doorgegeven, maar nu veel vissersschepen
uit de havens zijn verdwenen en
visserij allang niet meer de belangrijkste inkomstenbron is, verdwijnt ook
langzaam de traditionele kleding van
de vissersvrouwen uit het straatbeeld.
De Haagse journalist C. . Elout

-

Meneer Bennik

-

-

-

schreef ooit dat de dracht van de vissersvrouwen hem deed denken aan de
natuurlijke kleuren van de kustplaats.
In het begin van de 0ste eeuw schreef
hij dat hij in de mantels ‘het zeegroen
van de wintersche golven, het lichtblauw van een Maartsche lucht, het
grijs van een December wolk, en dan,
vooral, de zandkleur van het strand’,
meende te herkennen.
Of die pasteltinten bewust gekozen zijn, blijft in het midden. Maar
traditioneel gezien zijn de doeken en
mantels vaak zacht gekleurd. Ook de
rest van de kleding zit ingenieus en
met aandacht in elkaar. o werden de
hoofdijzers, die de linnen en kanten
mutsen op hun plek houden, op maat
gemaakt. Ook de sieraden zijn een
lust voor het oog: de hartspeld, die de
omslagdoek vastzet, is gemaakt van
ﬁjn cantillewerk en de halsketting
bestaat meestal uit vier of vijf snoeren
glasgranaat.
De portretserie
Diane Brommer (197 ) woont en
werkt in Den Haag. e is gespecialiseerd in (autonome) portretfotograﬁe. Centraal in haar werk staan de
persoonlijkheid en innerlijke kracht
van de geportretteerden. Haar foto’s
kenmerken zich door eenvoud en een

klassieke uitstraling.
‘De oninginnen van Scheveningen’ ontstond onder meer uit haar
nieuwsgierigheid naar de sterke
vrouwen achter de kleding. In haar
fotoserie probeert ze tot de kern van
de vissersvrouw te komen door hun
uitstraling, trots en vastberadenheid te
vangen in een tijdloos beeld. Over de
geportretteerde vrouwen zegt ze: Ik
trof krachtige vrouwen, die zich sterk
verwant voelen met de lokale traditie,
de Scheveningse gemeenschap en
die hun liefde voor de folklore en
hun afkomst graag uitdragen via de
klederdracht.
De foto’s van de expositie zijn te
verkrijgen in de vorm van een ansichtkaartenboek of los in de museumwinkel van Muzee Scheveningen. Online

-

-

ansichtkaarten bestellen kan via de
website www.dianebrommer.com
e expositie e oninginnen van
cheveningen is van 1 maart t m
april te bezichtigen in Muzee
cheveningen. dres eptunus
straat 9 9 , 86
en aag. el.
8 , www.muzee.nl, info@
muzee.nl

Scheveningen is er klaar voor
De Scheveningse boulevard is klaar en de strandtenten zijn
opgebouwd. Scheveningen is klaar voor een nieuw strandseizoen. odra warmer voorjaarsweer zich aandient, weten velen
de weg naar het strand te vinden.

Scheveningen is goed bereikbaar met
de auto en het openbaar vervoer. Ook
dit seizoen worden verkeersregelaars
ingezet om op zomerse dagen het
verkeer in goede banen te leiden.
Tram
anaf 9 mei a.s. rijdt de Strand
Express weer iedere zondag en op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag
vanaf P Hoornwijck rechtstreeks
naar Scheveningen-Bad. De reistijd is
ongeveer 30 minuten. Een retourkaartje voor de Strand Express, inclusief
parkeren, kost twee euro en is geldig
voor vier personen.
Maar ook nu is het strand met de

tram goed bereikbaar vanaf P
Hoornwijck. Tram 1 rijdt vanaf de
P naar station Hollands Spoor en
Centraal Station. anaf beide stations
rijdt elke 10 minuten een tram naar
Scheveningen.
arkeren
Scheveningen telt vier parkeergarages
die 4 uur per dag geopend zijn. De
garages zijn op de wegen naar het
strand aangegeven.
Dichterbij het strand parkeren kan op
het parkeerterrein Noordelijke Havenhoofd, bij het Beach stadion, of langs
de Strandweg. Hier kost parkeren ,60
per uur. Een dagkaart kost 1 ,70 euro.
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Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1
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Bel voor een
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of meer
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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

Wij steunen

Tandheelkundig Centrum
al en osplein 21 25 3

Den Haag
0 0 322

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

3

t val en os nl

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

Ik schenk voor
mijn vriendin
Or an seer ook een
Kofﬁe Schenk Ochtend en
steun kankeronderzoek
st o te enk nker n
kofﬁeschenkochtend

In- en verkoop inboedels

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

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

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

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

T

I

T

i keuren
S bi een grote beurt
aslaan
bi oosduinseweg
Den Haag
ele oon

OPLEVEREN

Stijl & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007
J.S. van der Meer, Kostenloze
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl
Met Waardigheid, Aandacht en Tijd !

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

www.autopennock.nl

!!! 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.

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

D

HTMC
HTM

uo ating

Speeddaten, maar dan anders!
Dé leukste manier om op een
ZONDAGmiddag veel singles te
ontmoeten!

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:

Stijlvolle locatie incl. hapje en drankjes
Nieuw en uniek concept speeddaten
Met 4 personen aan 1 tafel
Gesprekken van 8 minuten

 070 - 3907722

Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.

Locatie: NH Hotel Zoetermeer
Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter fietsen winkel van Herwerden
In de poort.

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

Zondag 14 april - 45 tot 57 jaar
Zondag 28 april - 57 tot 69 jaar

Meld je nu aan op:
www.duodating.nl

C

Ook te vinden op uw smartphone
Android:

Apple:

www.htmc.nl
info@htmc.nl
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isschien waren we er te deftig voor

aarom en aa
een avensta er

-

aarom is Den aag geen havenstad geworden
e kennen allemaal natuurlijk
Barcelona, onden, thene, issabon, amburg, om er maar een paar te noemen.
rachtige havensteden zijn het. ogisch, zegt u, ze liggen immers aan zee. aar
Den aag dan

Wat hebben wij hier eel is het
niet, de veerboten zijn vervangen
door enige plezierjachtjes en daar is
natuurlijk de vissershaven, er zijn er
zelfs twee, spitsvondig aangeduid als
de eerste en de tweede, maar daarmee
zijn we toch geen echte havenstad.
Als het over de grote vaart en koopvaardij gaat telt Den Haag helemaal
niet mee. Op het nautische vlak werden slechts onbetekenende activiteiten
ontplooid. Na de oorlog waren daar
de roeiwedstrijden voor sloepen van
de zeevaartscholen en we hadden ooit
een matrozenkoor, maar dat waren
slechts jongetjes in matrozenpakjes.
Bestaat dat koor eigenlijk nog
illen en kunnen
Geen wereldhaven, het is niet gelukt,
of wilden we het eigenlijk niet at
dat oeroude vissersdorp Scheveningen
wellicht een beetje in de weg Of is
het omdat Den Haag de oninklijke
residentie en regeringszetel is Misschien. Want daardoor kwamen er
veel heren van stand en andere deftigheid naar Den Haag en die passen niet
bij een haven. Stel je voor dat je te
maken krijgt met kroegen en bordelen
in jouw nette buurt, vechtpartijen en
herrie bij jouw achtertuin, terwijl je
in je prieel zit thee te drinken en net
probeert een luchtige conversatie
te onderhouden! Ondenkbaar was
het en daar kwam nog bij dat het
naburige otterdam zo goed was die
havenfunctie voor Den Haag waar
te nemen, tot groot geluk van ons
Hagenaars! ij namen zelfs de moeite
(stel je eens voor, wat een werk!)

-

-

-

Trein naar
otterdam
Wij hier
moeten er
toch niet aan
denken dat,
in plaats van
onze fraaie stadswijken Belgisch
Park, Statenkwartier en bijvoorbeeld
De ogelwijk, niets anders dan
haveninstallaties en pakhuizen ons het
zicht op de zee zouden belemmeren.
Een gigantische containeroverslag in
plaats van de knusse vissershaven,
olierafﬁnaderijen in plaats van het
urhaus, het is ons bespaard. Een
walm van luchtjes en lawaai zou over
Den Haag waaien. En wat zou er zijn
overgebleven van de Scheveningse
Bosjes, als daar al die goederentreinen en vrachtauto s doorheen zouden
moeten daveren En wat zou er
van ons gerenommeerde strand zijn
geworden
We mogen die otterdammers wel
dankbaar zijn. Dat zijn we ook en
daarom hebben we al in een vroegere
eeuw een spoorwegverbinding van
otterdam naar Scheveningen, deels
door ons fraaie duingebied, laten aanleggen en, om het de otterdammers
zo gemakkelijk mogelijk te maken,

-

daarvoor een breed kanaal naar de
zee te graven en in die tijden kwamen
daar nog kruiwagens en schepjes bij
te pas. Die otterdammers hebben
het grondig gedaan en laat ze er maar
trots op zijn!

-

-

met een knus eindstationnetje vlakbij
de zee. De meest moderne treinen lieten we daar rijden, het waren de eerste elektrische treinen van Nederland
(voor de kenners: de zogenaamde
‘blokkendozen’). Comfortabeler kon
het toch niet en het lijntje had ook
nog een otterdamse naam: … het
Hofpleinlijntje. Om mij niet bekende
redenen is die spoorlijn er al jaren
niet meer. o komen wij op de vraag:
waarom hebben de otterdammers
goed gevonden dat dit spoorlijntje
werd gesloopt
Stadsstrand
Misschien waren de otterdammers
te druk bezig, de harde werkers had-

den geen interesse in strandvertier en
uitgaan. Wellicht hebben zij daarom
te weinig gebruik gemaakt van deze
tegemoetkoming onzerzijds. Dan hebben ze daar nu zeker spijt van, want
onlangs las ik nog in mijn lijfkrant
dat ze ergens langs een havenkade,
een strookje zand hebben opgespoten
voor de zonnebaders. Men noemt dit
een stadsstrand. o blijft het natuurlijk weer behelpen in otterdam en
dan heb ik het nog niet eens over de
kwaliteit van het zwemwater. Het is
een nieuwe rage aan het worden zo’n
stadsstrand (een nieuw woord ook
nog). Elke stad die mee wil tellen
vindt er wel een plek voor. In Parijs,
Londen, St.Petersburg, Harderwijk,
Berlijn en Wenen is men aan het
improviseren.
Maar wij weten dat er maar n stadsstrand bestaat en dat is in onze eigen
stad en het is genaamd Scheveningen!

rans Mutsaers

eleen, imburg
fmteh@tele .nl

-

-

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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Fontana
Bad Nieuweschans
Terug naar de Bron!

Fontana Thermen & Wellness
Fontana Hotel & Restaurant
Fontana Lifestyle & Medical
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Europa up mi merin en over oskou
Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

Inmiddels ruim veertig jaar geleden nam
Den aag het
in het uropa up-toernooi voor bekerwinnaars op tegen
Spartak oskou. Dit seizoen reisden de vrouwen van D Den aag
naar de hoofdstad van usland voor een confrontatie met de ussische kampioen ossiyanka in de hampions eague. oor De udagenaar gingen ad ila en trainer Sarina iegman van de vrouwen
met plezier nog even terug in te tijd.
Spelen achter het voormalige I zeren
Gordijn is voor Nederlandse teams altijd
een zware opgave geweest. Het helaas
verdwenen voetbalmaandblad ohan
zette ooit alle Nederlandse Europa Cupresultaten in het Oostblok tot de val van
De Muur (in 1989) op een rij. Op een
totaal van 68 wedstrijden waren er niet
meer dan 13 winstpartijen en liefst 39
nederlagen.

erfect geregeld
C Den Haag wist in het seizoen 197 1973 dat het tegen de ussische bekerhouder Spartak Moskou voor een zware
opgave stond. Net als nu gebruikelijk
is, ging er van tevoren iemand voor
ons naar de tegenstander kijken, zodat
wij de gevaarlijke punten kenden en
wisten waarmee wij rekening moesten
houden , vertelt Aad ila. Ik had ook
graag iemand gestuurd. Hopelijk kan
dat in de toekomst , reageert Sarina
Wiegman. ij moest het nu doen met de
informatie die zij kon krijgen via era
Pauw (voormalig bondscoach usland),
C Twente (dat vorig seizoen tegen
ossiyanka speelde) en het internet. Aad
ila herinnert zich goed dat C Den
Haag er alles aan deed om de spelers zo
goed mogelijk voorbereid aan de aftrap
te krijgen. Door onze manager Eddy
Hartmann werd alles perfect geregeld.
o hadden wij een goed hotel en ging er
een kok mee voor ons eten. In verband
met de lange reis gingen wij maandag al
weg en trainden de avond voor de wedstrijd op woensdag al eens in het stadion
van Spartak Moskou. De ADO Den
Haag vrouwen kozen met opzet voor een
verblijf net buiten Moskou, in de buurt
van het stadion van ossiyanka. Anders
hadden wij voor een training in dat stadion in totaal vier uur in de bus moeten
zitten. De Haagse vrouwen deden het
verder gewoon met wat de ussische
pot schafte. Een eigen kok hebben wij

-

-

niet. Aan een perfecte organisatie zit nu
eenmaal een ﬂink kostenplaatje.

oude oorlog
Dat clubs in het Oostblok het Westerse
tegenstanders graag extra moeilijk
maakten, ontdekte C Den Haag toen
het voor de wedstrijd onverwacht in de
houding moest gaan staan voor het spelen van volksliederen. Ach, je deed
dat gewoon , is ila daar nuchter
over. e wist dat je je in die landen
aan de richtlijnen moest houden. o
mochten wij daar ook niet alleen
de stad in, maar alleen met de hele
groep. an het straatbeeld is hem
de armoede bijgebleven. In hun
hotel vlak bij het remlin leefden
de voetballers in een andere
wereld. Ons zakgeld kon je daar
tegen veel roebels wisselen en
daar kon je weer souvenirs van
kopen. oor Wiegman kwam de
-

-

-

Probleem was alleen dat
zij dat ook deden en daardoor kwamen wij bijna
niet aan voetballen toe.

-

-

-

kwaliteit van het ussische veld (zwaar,
hard en kleiig) als een onaangename verrassing. Dat was bij ons ook niet best ,
weet ila nog. Hoewel de wedstrijd
voor haar het allerbelangrijkste was,
wilde Wiegman haar spelers ook iets van

-

het land laten proeven. Maar dan niet
de dag voor de wedstrijd.
C Den Haag ging de krachtmeting met
Spartak Moskou aan met een revolutionaire opstelling met twee voorstoppers
v r libero Aad Mansveld. Wij hadden
een heel goede ploeg, maar dat kwam
er in die wedstrijd niet zo uit , weet
ila nog. Omdat jullie zo verdedigend
speelden , plaagt Wiegman. Met 1-0
verliezen vonden wij niet zo’n slecht
resultaat en wij dachten dat in de thuiswedstrijd wel goed te kunnen maken.
Wiegman stond met haar team na een
nederlaag met 4-1 in het eigen yocera
Stadion in usland voor een bijna onmogelijke opgave. In die eerste wedstrijd
kon je zien wat het verschil is tussen de
top en een op dat niveau nog onervaren
team. Toch wilden wij in de tweede
wedstrijd vanaf het begin vol gas geven.

antastische trip
Toch lachten de vrouwen
van ADO Den Haag in
usland uiteindelijk het
laatst. Wij zijn tot de laatste
minuut blijven knokken ,
kijkt Wiegman terug op de
wedstrijd, waarin de Hagenaars
in de slotfase het laken toch
nog naar zich toetrokken ( -1). Dat
vond ik voor onze groep een heel goed
resultaat. e moet er toch rekening mee
houden dat wij met een team in opbouw
tegenover een team van full-profs
stonden. En zo werden wij ook de eerste
Nederlandse club die een uitwedstrijd in
de Champions League won.
Hoewel C Den Haag de in Moskou
opgelopen schade in het uiderpark niet
meer wist te repareren, blijft ila zich
de ussische reis herinneren als een fantastische trip. Op het banket na aﬂoop
kregen wij als spelers nog een grote
theekan als geschenk. Die staat nog
steeds bij mij thuis. Onze vrouwen zijn
destijds ook mee geweest en mijn vrouw
bewaart goede herinneringen aan een
bezoek aan de opera. oor de vrouwen
van ADO Den Haag was er na aﬂoop
geen plaats aan het banket. Omdat wij
in de laatste minuten wonnen , grapt
Wiegman. De dag na de wedstrijd was
er wel tijd om in de voetsporen van C
Den Haag 40 jaar eerder nog het ode
Plein en het remlin te bezichtigen. an
die mogelijkheid maakten de speelsters
gretig gebruik. We hebben nog bijna de
trein naar het vliegveld gemist.

oeland Gelink

gelink@deoud hagenaar.nl
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Interview met rik de Boer, een goede bekende bij De

et aa s

enoo

nder deze titel heeft enige tijd geleden een artikel in deze krant gestaan. mdat
ik me afvroeg hoe het n met die idealen gesteld is, ben ik op zoek gegaan naar
iemand, die mij hier meer over vertellen kan en zo kwam ik bij rik de Boer 194
terecht. ij heeft zowel als leerling, als leraar en als bestuurslid met deze school
te maken gehad. Na enig zoeken kwam ik erachter, dat hij in een dorp onder de
rook van oes woont.

in Pulchri

Samen met mijn vriend Ben Posthuma, kenner van
de uid-Hollandse en eeuwse ‘eilanden’, ben ik
een dagje bij hem op bezoek geweest. Hoewel ik
natuurlijk alleen had kunnen gaan, leek het me wel
zo gezellig om dit samen met Ben te doen. Evenals
ikzelf is hij in een ver verleden leerling op de rije
Academie geweest en Erik heeft hier ook een tijdje
rondgelopen. eden genoeg om herinneringen op te
halen.

De wegen van Couperus
Programma 18 april 2013

Tekening: Hélène Penninga Vormgeving: Els Kort

Inleiding
Gedichten van Louis Couperus, op muziek gezet en uitgevoerd door
Jankobus Seunnenga (gitaar, zang)
Column van Jan Paul Bresser
Uiteenzetting van John Sillevis over de dandy Louis Couperus en zijn bijdrage aan
het reclameboekje ‘Kleeding en de man’ voor de Haagse herenkledingzaak Katenburg & Co
Korte lezing met een fotoprojectie over Couperus’ Italiaanse reizen door Hans Franse
pauze
Scènes uit de toneelbewerking van Couperus’ Extaze door Manon Barthels,
met Lidewij Benus en Sytze van der Meer
Klaas Trapman (piano) speelt composities van Alexander Voormolen
Aankleding van de zaal i.s.m het Louis Couperus Museum
Presentatie: Cor Gout
Licht en geluid: Harold Verra
De (Weissenbruch-) zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur.
Entree: € 2,00
ExtazeinPulchri6Print.indd 1

26-03-13 20:49

Help uw
vereniging
de crisis door
Elk aangebracht lid vanuit uw
vereniging levert € 50,- op voor
de verenigingskas
In deze financieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een
vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken.
Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:

ndere wereld
De rit van Den Haag naar De zak van uid-Beveland
alleen al was een belevenis. odra je het industriegebied rond otterdam voorbij bent, kom je in een
hele andere wereld. Er wordt wel beweerd, dat de
verschillen tussen het platteland en de verstedelijkte
gebieden gering zouden zijn, nou, hier niet. e kunt
tot de horizon kijken, hier en daar onderbroken door
rijen bomen, boerderijen en kerkjes. Nu moet ik er
wel bij vertellen, dat het zeer fraai weer was die dag.
Een stralend blauwe lucht met een enkele wolk en
dat typische licht, dat kenmerkend is voor die streek.
Toen we op de terugweg het industriegebied weer inreden moest ik denken aan de omschrijving, die Erik
hiervan gegeven had. Ik vroeg hem waar hij liever
woont, in een stad of in een dorp. Het antwoord was
duidelijk. Hij omschreef de andstad als een gebied
waar steeds meer eenzaamheid voorkomt en waar de
lontjes kort en de tenen lang zijn, nog even los van
de haast, de herrie en de hoogbouw.
Hoewel het meer dan tien jaar geleden is dat ik
Erik voor het laatst ontmoet heb, kwam ik er al snel
achter, dat hij niet veel veranderd is: een gezellige
kerel die kan vertellen als de beste. Na ontvangst
met kofﬁe en een eeuwse lekkernij stelde hij voor
een wandeling te gaan maken in een nabijgelegen
natuurgebied. Hier kon ik dan mijn vragen aan hem
stellen en zo geschiedde. Een prima voorstel. Prachtig die omgeving van het dorp waar hij woont. Een
zeer afwisselend landschap, door inpoldering door
monniken vanaf de twaalfde eeuw vorm gegeven.
We hebben het hier immers over een voormalig
eiland. leine polders omgeven door binnendijkjes
en doorsneden door wielen en kreken, ontstaan door

dijkdoorbraken, met hier en daar een kunstmatig
aangelegde heuvel, een vliedberg, die voor bewoning
gebruikt werd. o’n omgeving inspireert tot het
houden van een goed gesprek!
oe het zo kwam
er inleiding leek het me verstandig om hem te vra
gen hoe hij in het onderwijs terechtgekomen is.
Dat zit in mijn genen , was het antwoord, tot drie
generaties terug zat vrijwel mijn hele familie in
het onderwijs. an handwerkjuf tot hoofd van een
school, van gymleerkracht tot onderwijzer.
e opleiding op de kweekschool van het aagsch
enootschap, hoe heb je die ervaren
Wat me het meest is bijgebleven is het gevoel van
vrijheid. Ik kon de opleiding in mijn eigen tempo
volgen, zonder dat ik het gevoel had onder druk te

-

-

Voorletter(s):

Achternaam:

M


V

Vereniging of sportclub:
Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

E-mailadres:

Bankrekeningnummer:
Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging
070 - 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl

-

-

staan. Overigens is het wel zo, dat je na die opleiding
niet de illusie moet hebben een volleerd onderwijzer te zijn. Absoluut niet! En nog steeds vind ik dat
mensen die dat gevoel wel hebben, niet voor de
klas horen te staan. Samen met je leerlingen zoek
je iedere dag weer naar een betere weg. Daar ben je
nooit klaar mee.

Elk lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat krijgt een uitvaartkorting van
€ 210,- die - indien gewenst - direct op een depositoprekening gestort wordt. Bovendien storten
wij per aangebracht lid € 50,- in de verenigingskas van uw sport- of culturele vereniging of stichting!
Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.

-

-
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e ud- agenaar lezers

ots ap een k eeks ool met i ealen

-

e bent in vrij korte tijd handenar
beidleraar geworden. aarom deze
specialisatie
Handenarbeid was toen het wilde
tuintje in het voortgezet onderwijs.
Aanvankelijk bestond hier ook geen
examen voor. Tijdens die handenarbeidlessen kon werkelijk alles. Praten
met elkaar over van alles en nog wat
en soms maakten de leerlingen tijdens
deze lessen hun huiswerk alvast.
Daar komt bij dat ik nooit absenten
opnam. e zou kunnen denken dat
dit tot gevolg had, dat er niet veel
leerlingen in mijn lokaal zaten, maar
het tegendeel is waar. En bovendien
werd er met groot plezier getimmerd,
gezaagd, geboetseerd, geknipt, geplakt
en gesoldeerd. Wat er gemaakt werd,
liet ik aan de leerlingen zelf over en
dit had tot gevolg, dat er vaak verrassende werkstukken ontstonden en dat
verwachtte ik ook van ze. Niets doen
of maar wat aanrommelen, was er niet
bij. Later kwamen er leerplannen en
examens voor handenarbeid en zo werd
dat wilde tuintje om zeep geholpen.
islukte fusie
a het behalen van de M. . akte ging
je op deze kweekschool werken, heb ik
begrepen.
lopt. In 197 volgde ik mijn voorganger Cas Thepass op. Hoewel het
moeilijk onder woorden te brengen is,
week deze kweekschool duidelijk af
van de andere kweekscholen. Daar is
iedere oud leerling en oud leraar het
over eens. Het had vooral te maken
met tolerantie en begrip voor elkaar.
In praktijk gebrachte rijzinnige en
Humanistische doelstellingen, zou je
kunnen zeggen. In 1969 verhuisden
we van de Antonie Duyckstraat naar

-

de andvoortselaan in ijkduin. Een
prachtig gebouw op een halve minuut
afstand van het strand gelegen. Deze
locatie zorgde er mede voor, dat we
een
regeling moesten instellen.
Studenten die meer dan
van de
lessen gemist hadden, om welke reden
dan ook, gingen niet over. In 1984
moest de PA fuseren met de Leidse
Haanstra kleuteropleiding. De daaruit
ontstane PABO kwam aan het Galgewater in Leiden te liggen. Dit werd een
enorme mislukking. De verschillen

-

tussen beide scholen waren groot. De
vrijzinnige, bijna losbandige uitgangspunten van het Haagsch Genootschap
werden zeker niet door de leiding
van Haanstra overgenomen. De beide
directeuren wensten niet met elkaar
samen te werken en binnen het bestuur
was dit al niet anders. Men vertrouwde
elkaar niet. o werden vergaderingen
op de band opgenomen om later te
kunnen aantonen wie, wat gezegd had.
Het aantal leerlingen liep terug en
in 1988 is de PABO opgeheven. Dit

opheffen werd vooral veroorzaakt door
mismanagement en het toen geldende
overheidsbeleid. ia het Spreidingsplan van de overheid, werd duidelijk
gemaakt, dat de PABO’s moesten gaan
centraliseren en dat het aantal moest
afnemen. Als docenten zagen we
ruim van tevoren deze bui al hangen,
maar denk maar niet dat we hoe dan
ook op de hoogte gesteld werden. In
die tijd werkte ik ook al als freelance
journalist bij de Haagsche Courant en
via deze ingang was ik binnen een dag
op de hoogte van wat er zoal speelde.
Binnen de schoolcultuur stond je ver
af van de werkelijkheid en andersom
had de overheid geen ﬂauw benul van
de dagelijkse gang van zaken op zo’n
school.
Deszelfs bestrijders
e hebben het nu over de weekschool
gehad, maar het enootschap beperkte
zich toch niet alleen tot deze vorm van
onderwijs
Daar heb je gelijk in. Het in 178 opgerichte Genootschap had als doel: de
Christelijke Godsdienst te verdedigen
tegen deszelfs bestrijders, zoals dat zo
fraai heet. Aanvankelijk gebeurde dat
vooral door het houden van lezingen
en het laten verschijnen van relevante
publicaties. In 1908 besloot men hier
een weekschool aan toe te voegen.
Naast de weekschool was er nog een
Mulo, een leerschool en een bijzondere
leerstoel.
ou je hier iets meer over kunnen
vertellen
De leerschool was gehuisvest in
de an Beverningkstraat en in 1996
fuseerde deze school met de katholieke Sint ozefschool. e bleven wel

in hetzelfde gebouw,
maar de naam werd
veranderd in: Statenkwartier.
De Mulo, die inmiddels MA O heette
was gehuisvest in de
Antonie Duyckstraat
en ging rond die tijd
een samenwerkingsverband aan met het
Haags Montessorilyceum en de ohanna
Westermanschool.
Later ging de MA O
op in het Maris college Houtrust op het
adres: Tjalie obinsonduin 74.
En wat de bijzondere leerstoelen
betreft: op een gegeven moment
waren er zelfs vier. Helaas is hier
vorig jaar een einde aan gekomen. Het
Ministerie van Onderwijs heeft toen
besloten, dat instellingen vanaf dat
moment hun leerstoelen in z’n geheel
moesten gaan bekostigen en omdat het
Haagsch Genootschap slechts over een
bescheiden vermogen beschikt, lukte
dat niet. Ik heb dit alles als bestuurslid
van dichtbij meegemaakt en was hier
niet blij mee om het
maar zachtjes uit
te drukken. Het is
hier niet de plaats
om alle namen
van die hoogleraren op een rijtje
te zetten, maar
n naam wil ik
toch wel noemen:
Micha de Winter,
een vooraanstaand pedagoog
die de laatste tijd nogal eens van zich
laat horen.
In het begin van dit artikel vroeg ik mij
af, hoe het n met de idealen die het
Haagsch Genootschap wilde uitdragen,
gesteld is. Die idealen zijn er ongetwijfeld nog, maar dat uitdragen via een
vorm van onderwijs is verleden tijd,
zoals uit de voorgaande tekst blijkt.
ournalistiek
e bent zowel onderwijsman als
journalist geweest, wat zeg ik, je bent

-

-

het nog. eb je een voorkeur wat dat
betreft
Eerlijk gezegd niet. Er is niet zoveel
verschil tussen een leraar en een
journalist. Allebei moeten ze immers
iets uitleggen, duidelijk en zonder misverstanden. De leerlingen en krantenlezers moeten begrijpen waar het over
gaat. Is dit niet het geval dan heeft de
leraar gefaald en dat geldt ook voor de
journalist. Ik heb hoe dan ook genoten
van het leraarschap en zeker niet minder van het journalistieke werk. Er zijn
weinig beroepen waarin je zo tegen
jezelf kan
oplopen.
Een laatste
vraag je
hebt uiteraard
honderden
leerlingen en
collega s zien
passeren. Is er
n, die er duide
lijk uitspringt
Dat kan niemand anders zijn dan de
studente, die ik in 197 voor het eerst
in mijn lokaal aan de andvoortselaan aantrof. Met die studente trok ik
verder op, we trouwden in 1999 en met
haar leef ik nog steeds samen. Lang en
gelukkig zoals dat heet.
Een mooier einde aan dit verhaal kan
ik niet bedenken.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

-
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In memoriam ddy Doorenbos 19 1- 01

u ikant en kunsts il er

p 6 maart j.l. is ddy Doorenbos in zijn slaap overleden. ij werd eenennegentig jaar oud. Doorenbos,
agenaar van geboorte, was een veelzijdig artiest.
Naast een all-round jazz muzikant zanger, gitarist
en pianist was hij een meer dan
verdienstelijk schilder.
‘What a kick to sing’, luidde zijn levensmotto.
Tot een jaar voor zijn dood verzorgde hij nog
optredens in het land, begeleid door het trio van
ean-Louis van Dam of door het ensemble van
Dolf de ries. Eddy begon zijn muzikale loopbaan omstreeks 194 . Met het orkest van Han de
Willegen vertrok hij naar Brussel om twee jaar
te musiceren en te zingen voor de Amerikaanse
troepen. Grote faam verwierf hij als vocalist bij
het legendarische Millers Sextet van Ab de Molenaar (19 1-198 ), waar hij van 1947 tot 1961
aan verbonden was. Na zijn vertrek bij de Millers
voegde hij zich bij het kwartet van zijn goede
vriend Herman Schoonderwalt.

Naar Spanje
In 196 vertrok hij naar Spanje, waar hij ontdekte
dat de tekenlessen die hij als kind van zijn oom
Herman had gekregen niet voor niets waren
geweest. Hij ontwikkelde een geheel eigen schilderstijl die hij zelf omschreef als ‘neo-ﬁguratief’.
ijn werkmethode was als volgt: eerst tekende hij
de objecten met de kwast, daarna bewerkte hij de
afbeelding met een mes, dan bracht hij kleuren
aan van licht naar donker en tenslotte tekende hij
dunne lijntjes om de ﬁguren heen.
ijn werk werd ontdekt door de jetset en hij ver-

kocht doeken aan ﬁlmsterren als Gina Lollobrigida,
Anita Ekberg en Sean
Connery. Op 9 oktober
woonde ik een concert
van Eddy bij in azzclub Langs de Lijn in Bussum… Eddy in een zwart met goudbruin geruit
jasje, de getinte bril op het voorhoofd, de microfoon rustend in de zwarte vingerloze handschoen
van zijn rechterhand, de rug gekromd, de halslijn
strak en de oren gespitst om de grondtonen van
bas en piano goed te kunnen opnemen.
ijn stem was dunner dan ik mij herinnerde van
zijn plaatopnames, maar zijn timing, zijn swing,
de losse zang langs de akkoorden en de uitstekende uitspraak van het Engels waren nog altijd
onmiskenbaar ‘Eddy’. Het hoogtepunt van het
concert was een zangduet met ebecca Lobry bij
een eigen compositie, getiteld ‘Dear old man’,
met in het refrein de ontroerende regel: ‘With
love, music and singing, you will survive’.
En dat zal hij, in onze gedachten.

Cor Gout

corgout@extaze.nl

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

onin inne a eranium
markt op an e oor out
p oninginnedag, maandag 0 april, organiseert de afdeling Den aag van de oninklijke aatschappij Tuinbouw en lantkunde roei Bloei voor de 46e keer de
Nationale eraniummarkt op het ange oorhout. De hele dag kunnen liefhebbers
van geraniums, zomerbloeiende perkplanten, kuipplanten , vaste planten, vetplanten en kleine heesters rondstruinen op de markt en hun keuzen maken.
ond 10.00 uur wordt een ofﬁci le rondgang over
de markt gemaakt, waarbij, onder het genot van
een Oranjebitter, alle stands worden bezocht en
de prachtige beker wordt uitgereikt voor de meest
sfeervolle en best verzorgde stand. De Nationale Geraniummarkt staat bekend om de goede
kwaliteit van de aangeboden planten en heeft een
reputatie op te houden.
Naast alle stand met bloemen en planten zijn er

ook informatieve stand, zoals de ogelbescherming, de Algemene ereniging voor Natuurbescherming en van de organiserende afdeling van
Groei Bloei.
De markt is open vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur
en vindt plaats op het lange deel van het Lange
oorhout, aansluitend aan de kermis tot aan de
loosterkerk
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Er op uit
Do. 4, 11, 1 en

april

roege ogelwandeling in estduinpark
De Haagse Vogelbescherming organiseert in de maand
april vier vroege vogelwandelingen in het Westduinpark.
Het doel is kennis maken met de vogels en hun geluiden.
Elke donderdagochtend maken we een wandeling van 1,5
uur, die per week meer vogelgeluiden zal gaan opleveren,
doordat de diverse vogelsoorten verspreid terugkeren uit
hun overwinteringgebied. Telkens wordt dezelfde route
gelopen, zodat u indien gewenst later kunt aansluiten of
eerder kunt vertrekken. Verder informatie is te vinden op
de website: www.haagsevogels.nl
Locatie: Westduinpark; Verzamelpunt: kruising Fuutlaan
en Laan van Poot. Tijdstip van 6.30 uur tot 8.00 uur
Aanmelden is niet nodig.

aterdag 6 en 1 april
ereldberoemde componist rvo
rt bij
Nederlandse premiere in Den aag
Kamerkoor Kwintessens en Strijkorkest De Haagse Beek
brengen prachtige muziek uit Estland. Niet eerder werd
'Adam's Lament' van de componist Arvo Pärt door
Nederlandse ensembles uitgevoerd. Arvo Pärt komt in
april dan ook hoogstpersoonlijk naar Den Haag om met
de twee Haagse ensembles te werken aan dit indrukwekkende muziekstuk en zal op 6 april aanwezig zijn bij het
concert in de Fokker Terminal. Van zijn hand staan ook
het 'Salve Regina', 'Da pacem Domine' en 'Cantus in
memory of Benjamin Britten' op het programma.
Het concert opent met de Nederlandse première van
'Kreek's notebook' van de componist Tõnu Kõrvits. Ook
deze componist zal Den Haag bezoeken; op 13 april is
Kõrvits aanwezig bij het concert. Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249. Aanvang 20.15 uur. Info en kaarten (v.a.
€15,-/Ooievaarspas €10,-)
www.kamerkoorkwintessens.nl

ondag 7 april
usland centraal in uziek in uzee
Om 12.00 uur geeft het Mesdag Piano Trio een concert
in de populaire kamermuziekserie ‘Muziek in Muzee’. Het
trio, bestaande uit pianist Henk Mak van Dijk, violiste
Heleen Kuiper en cellist Ephraïm van IJzerlooij, zal een
programma spelen met Russische meesterwerken. De
voorjaarsserie van ‘Muziek in Muzee’ heeft als thema
‘From Russia with Love’ en is een van de culturele activiteiten die dit jaar in Nederland en Rusland plaatsvinden
ter gelegenheid van het Nederland-Ruslandjaar 2013
(zie www.nlrf2013.nl). Op het programma staat het
eerste pianotrio opus 32 van Anton Arensky en het Trio
Élégiaque nr. 1 van Sergei Rachmaninov. De toegangsprijs inclusief museumbezoek en consumptie bedraagt €
14 voor volwassenen en € 7 voor kinderen tot en met 12

Service- of

-

jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Muzee Scheveningen,
Neptunusstraat 92, tel. 070-3500830.
Voor meer informatie over de kamermuziekserie ‘Muziek
in Muzee’: www.muzee.nl

Dinsdag 9 april
ijn kijk op od met uus uijer
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.n

Donderdag 1 april
taze in ulchri
De wegen van ouperus
Wederom een literaire avond van het tijdschrift Extaze,
gepresenteerd door Cor Gout. Centraal staat dit keer
de vermaarde Haagse schrijver Louis Couperus (1863
- 1923). Er wordt een zeer afwisselend programma gebracht, met onder meer: gedichten van Louis Couperus,
op muziek gezet en uitgevoerd door Jankobus Seunnenga
(gitaar en zang; een column van Jean Paul Bresser; een
uiteenzetting door John Sillevis over de dandy Louis
Couperus en zijn bijdrage aan het reclameboekje ‘Kleeding en de man’ voor de Haagse herenkledingzaak Kattenburg & Co; Hans Franse over de Italiaanse reizen, met
fotoprojectie; en na de pauze: scènes uit de toneelbewerking van Couperus’ Extaze door Manon Barthels, met
Lidewij Benus en Sytze van der Meer; Klaas Trapman
(piano) speelt composities van Alexander Voormolen.
Plaats van handeling: De Weissenbruchzaal van Pulchri,
aan het Lange Voorhout 15. De zaal wordt voor deze
avond aangekleed i.s.m het Louis Couperus Museum.
U kunt vanaf 19.30 uur naar binnen en het programma
begint om 20.00 uur. Entreeprijs slechts € 2,00

anaf zaterdag 0 april
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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

ondag 1 april
om asjoa in de loosterkerk
Jom Hasjoa is de gedenkdag voor de slachtoffers van de
Holocaust, vastgesteld op de 28e Nissan van de vernietiging van het getto in Warschau. In aansluiting op deze
gedenkdag in Joodse kringen komen op enkele plaatsen
in ons land jaarlijks Christenen en Joden bijeen. Hiervoor
organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken dit jaar
voor de 28e keer een samenkomst van Joden en Christenen. Deze herdenking zal plaatsvinden in de Kloosterkerk,
Lange Voorhout 4 op zondag 21 april, aanvang om 16
uur. Chazzan Ken Gould verleent zijn medewerking. De
muzikale ondersteuning is in handen van organist Geerten van de Wetering. Hanneke Gelderblom-Lankhout leest
de kroniek. De herdenking is in handen van Natascha van
Weezel. scenario schrijver. Het koor Leiden University
College Choir verleent medewerking.

oensdag 1 t m 4 mei
oorjaarsontwaken 01 in orzo
Het dansevent Voorjaarsontwaken gaat in première
met een grote diversiteit aan getalenteerde dansmakers
en kersverse voorstellingen. Zoals ieder jaar wordt tot
op het laatste moment bekeken welke stukken worden
geselecteerd. De eerste drie namen zijn bekend: Marina
Mascarell, Antonin Comestaz en Ryan Djojokarso. In
de kersverse samenwerking met het Nederlands Dans
Theater, worden thoreografieën geselecteerd uit de
nieuwste editie van SWITCH, waarbij dansers van het
NDT choreografieën maken voor de andere dansers van
het gezelschap. Korzo theater, 19.30 / ticket €15,- woensdag 1 mei (première), Pay What You Want donderdag
2 & vrijdag 3 mei zaterdag 4 mei, aanvang: 20.15 (i.v.m
dodenherdenking)

CONCERT VOOR

DUIZEND

STERREN
Geschikt voor 8+

Woensdag 17 april 2013 19.00 uur
Stadsgehoorzaal Leiden

In het aags istorisch useum
Indi in Den aag, de eeuwenoude band
Den Haag en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar

Zondag 21 april 2013 11.00 uur
Dr Anton Philipszaal
residentieorkest.nl

adeau-abonnement

oor 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.
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DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
23 en 25 april 2013
LOVE IS ALL YOU NEED 3at

PAC

Een warm, grappig en uit het leven gegrepen verhaal over de moed om je leven een
andere wending te geven, ook wanneer je denkt dat dit te laat is.

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

In het zonnige en pittoreske Italiaanse plaatsje Sorrento zal het feestelijke huwelijk
plaatsvinden van een jong Deens stel. Niets lijkt een fantastische trouwdag in de weg
te staan, totdat hun families arriveren.

Inclusief kopje koffie, iets
lekkers en de Oud Hagenaar.

7, 9, 14 en 16 mei 2013
JACKIE 3gta
De tweeling Sofie en Daan (33) is opgevoed door twee vaders. En dan komt er plots een
telefoontje van hun onbekende biologische moeder uit Amerika.
Ze storten zich in een avontuur, waardoor alle aannames die ze hadden op losse schroeven
komen te staan. Door de reis met de raadselachtige en onaangepaste Jackie verandert het
leven van Sofie en Daan voorgoed.

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

www.pathe.nl/50plusbios

Nooit te oud voor vakantie!

WBS ontruimingen
Be e schoon o leveren van woning en
bedri s and na overli den verhui en grote
schoon aak en Bi ons staan kwaliteit
discretie en recisie nog in hoog vaandel
uderwets vak anscha tegen een eerli ke ri s
een oeili ke woorden en kleine lettert es
wi houden het si el en duideli k
n tele oont e en wi ko en gratis langs o
een geheel vri bli vende o erte uit te brengen
Betalingen alti d achtera

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen?

slechts € 12,50

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

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

eli k duideli kheid g n verrassingen achtera

06 - 41 45 00 45

www.allegoedsvakanties.nl

info@woningbezemschoon.nl

Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

Gewoon
goed geregeld

SENIOREN
VAKANTIES

JULI EN AUGUSTUS
Volledig verzorgde vakantieweken speciaal
voor senioren. Heerlijke maaltijden,
gezellige activiteiten en mooie excursies.
Hotel Bergse Bossen is sfeervol, prachtig
gelegen, zeer servicegericht en van alle
gemakken voorzien.

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!

Vraag onze
brochure aan.

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Met de troonswisseling
in het vooruitzicht.

Geboortedatum:
Adres:

g

Postcode & woonplaats:
Telefoon

g
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.

aa a
Pa a

Tegen inlevering van deze bon

15% korting op

een artikel naar eigen keuze!*
P

S TAT E N L A A N 2 4
2 5 8 2 G M D E N H A AG
L A A N VA N WAT E R I N G S E V E L D 9 0 5
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Stuur deze coupon, zonder postzegel, naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
070 - 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl
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Het opschuiven stapsgewijs naar jaar van de uitbetaling van de O - dit jaar als men
mensen rekening hebben gehouden. e hebben daarover vele vragen gekregen.

ps uiven van
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jaar wordt plus

ee t soms reper ussies

et grootste probleem dit jaar is als kleine slapende bedrijfspensioenen bij 6 jaar worden
afgekocht. In de oude situatie werd de afkoopsom standaard uitbetaald als men precies 6 jaar
werd. Doordat de
-uitbetaling dit jaar met n maand volgende jaren met meerdere opschuift
dreigen sommige mensen deze afkoopsom kwijt te raken, omdat zij een nog lopende bijstands- of
werkloosheidsuitkering hebben die een maand doorloopt en in sommige gevallen een vutbedrag.
Immers een ‘afkoopsom’ van een klein
pensioen wordt beschouwd als inkomen ‘in verband met’ arbeid’ en moet
als zodanig worden gekort op bijstand
en of andere uitkeringen.
eel pensioenfondsen hebben hiervoor
nog geen beleid ontwikkeld. De
mensen moeten aangeven of zij kleine
pensioentjes willen afkopen of laten
uitbetalen met ingang van de 6 -jarige
leeftijd. e kunnen een verzoek doen
aan het pensioenfonds om de afkoopsom pas uit te keren als de ‘nieuwe’
AOW-uitbetaling ingaat.
Sommige pensioenfondsen gaan daarop in. Het pensioenfonds voor zorg en
welzijn (PGGM) bijvoorbeeld. Een
woordvoerster: Het afkoopmoment
schuift mee en de afkoopsom wordt
dan uitbetaald op het moment dat de
deelnemer het pensioen laat ingaan.
Het grootste pensioenfonds van
Nederland (ABP) werkt aan een
uitstelverzoek voor uitbetaling voor-

alsnog niet mee. Een woordvoerder:
Als het ABP het pensioen afkoopt,
wordt de afkoopsom ook in dezelfde
maand betaalbaar gesteld. Hierover
zijn de belanghebbenden schriftelijk
ge nformeerd. ABP schuift de betaling
van het afkoopbedrag niet op.
ns advies
Tot het allerlaatste moment wachten
met het opsturen van het keuzeformulier helpt vaak ook niet. Ons advies:
als pensioenfondsen hierin halsstarrig
zijn, kies dan voor uitbetaling van het
kleine ouderdomspensioen over vele
jaren, want dan gaat het bij kortingen
slechts om een enkele maand (dit
jaar).
an een aantal grote pensioenfondsen die wij met deze kwestie hebben
benaderd, is PGGM het helderst.
anaf 1 januari 014 verschuift de
standaard pensioendatum mee met de
AOW-leeftijd. Dan wordt de uitkering

n maand - heeft allerlei andere conse uenties gekregen waarmee weinig

ineens (afkoopsom van het pensioen)
standaard uitbetaald in de maand dat
de AOW-uitkering ingaat.
Toeslag
Een andere kwestie is de tegelijkertijd
aan de AOW gekoppelde toeslagmogelijkheid voor de partner jonger dan
6 jaar. Een regeling die voor nieuwe
gevallen overigens vanaf 1 januari
01 wordt afgeschaft. We kregen
een vraag van een lezer wiens vrouw
dit jaar in juni 6 jaar wordt. elf is
hij vorig jaar al AOW’er geworden.
ijn vrouw heeft echter een vut- of
prepensioenuitkering van meer dan
800 netto waardoor er geen toeslagrechten meer waren. Maar zijn vrouw
krijgt - omdat zij een maand later
AOW krijgt - in die ene maand alleen
het bedrijfspensioen van haar pensioenfonds en dat bedraagt slechts netto
0 per maand. ijn vraag: heb ik nu
voor die ene maand wel recht op een

aanvulling op mijn AOW vanwege de
toeslagregeling
De Sociale erzekeringsbank antwoordt: Als het bruto inkomen van
mevrouw lager is dan de toeslaggrens, krijgt meneer een gedeeltelijke
toeslag. Hij hoeft die volgens de S B
niet aan te vragen. De inkomensgegevens van mevrouw krijgen wij door.’’
Toch bevelen wij aan hierover contact
op te nemen met de S B.
-gat
Erg veel aandacht is er voor het
zogenoemde AOW-gat. Dat houdt in
dat mensen met een vut- of prepensioenuitkering door het opschuiven
van de AOW dit jaar een maand en
vanaf volgend jaar meerdere maanden
zonder inkomen zouden komen te
zitten. Immers de vut- en of prepensioenuitkering loopt af op de oude pensioenleeftijd van 6 jaar. De sociale
voorzieningen, zoals bijstand en WWuitkering, lopen vaak wel door tot de
nieuwe AOW-uitbetalingsleeftijd.
Om dit AOW-gat te verkleinen heeft
de overheid zich bereid getoond voor
de laagste inkomensgroepen een voorziening te treffen en aan de hogere

inkomensgroepen een voorschot te
bieden op de AOW. Hierover is echter
- ook politiek - nog veel te doen. Hoe
dit aﬂoopt, kunnen we op dit moment
ook niet overzien.
le - of prepensioen
Een kwestie die ook al in de oude
situatie speelde, is de vraag of het
handiger is een ﬂex- of prepensioen
(v r 6 jaar) te nemen in plaats van
een toeslag te krijgen voor de AOW’er
met partner jonger dan 6 -jaar (in
013 plus een maand).
We hebben er in onze rubriek herhaaldelijk op gewezen dat het ﬁnancieel
veel gunstiger is de opgebouwde
rechten van ﬂex- en of prepensioen in
te bouwen in het oudedagspensioen op
de AOW-leeftijd. De toeslag voor de
jongere partner die stopt met werken
bedraagt namelijk maximaal 7
bruto per maand.
Blijven werken is een ander verhaal.
De toeslag moet verrekend worden
met het eventuele ﬂex- of prepensioen.
inancieel ongunstig dus, tenzij men
tot aan de AOW-leeftijd deze voorziening echt niet kan missen.

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals erfrecht , belastingen en andere financi le aken. w vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail.nl of naar ostbus
,
A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en lichten’.
rf- en schenkingsrecht
Bewonerscommissie maakt
zich zorgen
ecentelijk zijn we geconfronteerd
met het overlijden van een van
onze bewoners die kort voor zijn
overlijden met ondertekende briefjes
heeft aangegeven voor wie sommige
voorwerpen in zijn huis bestemd
zijn. Er is geen testament en zijn
familie wil niks met hem te maken
hebben. eloofsgenoten van hem
hebben hem een paar dagen na zijn
overlijden begraven. e vermoeden
dat er ook een belastingschuld is.
ie moet de huur opzeggen en kan
de verhuurder tot ontruiming over
gaan ls bewonerscommissie zijn
wij ons er overigens van bewust dat
we hier geen stem in hebben.
In sommige situaties is er sprake van
een onbeheerde nalatenschap. Dan
moet de rechtbank een vereffenaar
benoemen. Dat speelt als er geen
erfgenamen zijn, maar ook als nog
niet bekend is of er erfgenamen zijn,
en zo ja, wie dat zijn. De veref-

fenaar is verplicht door oproeping
de erfgenamen op te sporen. De
rechtbank benoemt de vereffenaar
op verzoek van een belanghebbende
of van het Openbaar Ministerie. Het
is duidelijk dat deze vereffenaar de
huur kan opzeggen en eventueel
rekening houdt met de ‘briefjes’. De
verhuurder kan daarnaast natuurlijk bij oplopende schulden na een
procedure overgaan tot ontruiming
van het huis. Hoe dan ook lijkt ons
het beginpunt dat de rechtbank een
vereffenaar aanstelt.
(M.m.v. Schenken Erven Almanak)
ecuteurloon is in
testament vastgelegd
Ik regel de uitvoering van een
testament van mijn moeder. aast de
notariskosten, die voor alle erfgena
men gelden, kan ik toch ook iets in
rekening brengen
Als de executeur bij testament is
benoemd, bedraagt het wettelijk loon
thans 1 procent van het saldo van de
nalatenschap per datum overlijden.

roeger had je een deel van de inkomsten en uitgaven en dat gaf altijd
veel discussie. Eventueel gemaakte
onkosten zijn natuurlijk door te
belasten. amilieleden brengen vaak
geen executeurloon in rekening.
(M.m.v. gepensioneerd notaris M.G.
van avesteyn)

inanci le zaken
roenrekening als uitvaartdepositie
Is het een idee om voor je uitvaart
te reserveren met een zogenoemde
groenspaarrekening Men heeft dan
per persoon een extra vrijstelling in
box van ruim . . e rente is
laag, maar men bespaart 1, procent
rendementshef ng. Men kan bijvoor
beeld een 1 jaarsdeposito nemen.
ussentijds opnemen heeft een boete
tot gevolg, maar bij het overlijden
van de rekeninghouder is het saldo
vrij op te nemen. Is dit wellicht een
oplossing voor het feit dat banken
geen uitvaartdeposito bieden
Ook in de eerdere rubriek stond al

dat het bij een uitvaartdeposito om
een uitvaartpolis gaat: dus verzekeraars en uitvaartverzorgers. elf
sparen is wat ons betreft een betere
(en vaak goedkopere) optie. Een
groenspaarrekening voorkomt - als
men de vrijstellingen in box 3 te boven gaat - de rendementshefﬁng van
1, procent. Dat wil niet zeggen dat
je enkele tienden van procenten beter
uit bent. Dat hangt van de aanbieder
af. Bovendien zijn er ook (betrouwbare) geldverschaffers (banken) die
uiteindelijk, ook na aftrek van de
rendementshefﬁng, ietsje meer rente
- ook op 10jaarsdeposito’s - kunnen
bieden dan op een groenspaarrekening. ortom om voor een mogelijk
voordeeltje van enkele tienden van
procenten per jaar een groenspaarrekening te nemen is aan een ieder zelf.
oals wij ook al eerder stelden: een
uitvaartdeposito heeft alleen zin als je
echt voor 100 procent wil vastleggen
dat er geld overblijft voor de uitvaartkosten. oor mensen die zelf in staat
zijn hun ﬁnanci n degelijk te beheren
hoeft het niet. Een uitvaartdeposito is
aan te bevelen voor mensen die een
gat in hun hand hebben.

iscale zaken
Bijverdienen bij
en pensioen kan altijd
Ik heb
en pensioen. Mag ik
bijverdienen Ik heb gehoord dat
je
tot 1 euro zwart mag
bijverdienen per maand. it is toch
belastingontduiking
mag bijverdienen indien u AOW
en of pensioen hebt. Alleen niet
zwart. moet onderscheid maken
tussen loon door arbeid en als vrijwilliger, bijvoorbeeld aan je naaste
familieleden, waarvoor je misschien
onderhands een kleine vergoeding
krijgt. Alle inkomsten uit arbeid
moet u echter aan de Belastingdienst
opgeven. Er is wel een mogelijkheid
voor vrijwilligerswerk een minimale
onkostenvergoeding te krijgen die
wel belastingvrij kan zijn.
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Kleine
Nostalgie
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aar zijn die prachtige woorden
toch gebleven

ngeveer twee jaar geleden schreef ik over mooie woorden. weet wel Terstond. llengs. ieltogend. Daarbij vroeg ik de lezers van mijn rubriek of ze zelf ook nog van die woorden wisten. Tientallen lezers reageerden met een bewonderenswaardige keur uit de woordenschat van weleer.
elfstandige naamwoorden tellen
eigenlijk niet mee. Dat zijn voor het
merendeel nostalgische voorwerpen
waar toevallig ook een woord voor
was. o is ‘schaalvenster’ in de zin
van ‘het zwakverlichte schaalvenster van de radio’ eigenlijk meer een
nostalgisch ding. Ook ‘boezem’ in
de zin van ‘een amechtig hijgende
boezem’ is eigenlijk meer een
nostalgisch lichaamsdeel dan een
nostalgisch woord. Dat bedoel ik
dus niet. Ik bedoel woorden zelf, die
in onbruik zijn geraakt. Woorden die
iets vaak heel genuanceerd aangaven
maar waar nu eigenlijk geen woord
meer voor is. o stuurde een lezer
het prachtige woord ‘schoorvoetend’
in. Daar zou je nu minstens vijf
kale, moderne woorden voor nodig
hebben om precies te omschrijven wat daarmee werd bedoeld. Is
‘schoorvoetend’ ‘tegen je zin in’ ,
‘langzaam twijfelend’ , ‘aarzelend’ ou zomaar kunnen. Toch is
‘beschroomd’ het mooiste synoniem
voor ‘schoorvoetend’ Maar kijk.
Daar heb je dan toch gelijk weer
zo’n mooi woord van toen te pakken.
Dat bedoel ik dus: een woord of
een uitdrukking waarmee je je nu
volkomen belachelijk zou maken als
je het zou gebruiken, maar waarmee
je toch iets uitdrukt dat tegenwoordig
niet meer met andere woorden onder
woorden is te brengen. o werden je
ouders vroeger door de bovenmeester
‘verwittigd’ dat je gespijbeld had.
Dat is echt iets heel anders dan dat de
bovenmeester aan je ouders vertelde,
dat je gespijbeld had. Ik weet nog
wel, dat mijn ouders het me ‘euvel
duidden’ dat ik met een drie voor
rans op mijn rapport thuis kwam.

Hadden ze het me maar gewoon
kwalijk genomen. Dat was veel
minder erg geweest. Hun gramstorige
houding werd echter gelogenstraft,
toen bleek dat ik me tijdens de
vakanties in rankrijk, in weerwil
van mijn bedroevende prestaties op
school, wist uit te drukken alsof ik
een ransman zelve was. ijk. Ik
bedoel maar te zeggen: met zo’n zin
zet je jezelf tegenwoordig behoorlijk
te kijk. Maar probeer diezelfde zin
eens in de huidige taal te zeggen
‘Mijn mopperende ouders kregen
ongelijk toen bleek dat ik, ondanks
mijn slechte cijfers voor rans, in
de vakantie net zo’n vlotte babbel
had als de ransen zelf’. Dat dekt de
lading toch bij lange na niet
roces verbaal
Laten we bij wijze van experiment
eens een proces verbaal samenstellen met behulp van de mooie, oude
woorden waarvan de lezers mij
indertijd voorzagen. an apaille.
Oud 7 jaar. Dakloos. Heeft zich het
misnoegen van de prinsemarij op de
hals gehaald door in een magazijn voor etenswaar een half pond
pasternaak te verdonkeremanen.
Omdat niet kon worden bevroed dat
de verdachte er met gezwinde spoed
vandoor zou gaan trof men apaille
pas veel later weer aan op een bankje
in het nabijgelegen plantsoen waar
hij suizebollend en ginnegappend
verpoosde. ‘Ben je betoeterd!’, wierp
hij de klabak toe, toen die hem in de
kraag wilde grijpen. Waarop de juut
hem toebeet: ‘Sakkerloot man. Wat
bekokstoof je me nou weer ’ Om
daar gekscherend aan toe te voegen:
‘Het fnuikt me om te zien hoe het

geteisem van tegenwoordig zich
verlaagt tot dwaling en zondigheid.
itvaagsel, is het. Schorriemorrie.
Meer niet!’ Hierop betoonde apaille
zich echter zeer gegriefd, hetgeen
hij onder woorden bracht met: ‘ ij
klotebibber. ij neemt me in het ootje.
Ik waarschuw je. Als jij zo doorgaat
wek je mijn misnoegen nog op!’ In
weerwil van dit dreigement onderzocht de diender de knapzak van
apaille zorgvuldig, riep plotsklaps:
‘Driewerf houzee’ en hief triomfantelijk de gestolen pasternaak op
voor de ogen van de verbouwereerde
schelm. ‘Te droes’, sprak deze, op
een toon die aanmerkelijk minder
onversaagd klonk dan voorheen,
om zich vervolgens uit te putten in
tersluikse verschoningen. Maar daar
wilde de juut onder geen beding
iets van horen. Als de wiedeweerga
haalde de wetsdienaar de handboeien
tevoorschijn en sprak: ‘Nu wij ons
terdege hebben vergewist van uw
snode opzet zult gij toch niet kunnen
logenstraffen dat u in gebreke bent
gebleven. En met gezwinde spoed
voerde hij de geboeide zwerver af.
Die had zwaar het land in. ‘Alle
deksels nog an toe’, mompelde hij
ten diepste geraakt, terwijl men hem
stante pede naar de lik bracht. ‘In het
vervolg zal ik door noeste arbeid een
bijdrage trachten te leveren aan mijn
levensonderhoud’.
eerbericht
Omdat ik na deze scene nog wat
mooie woorden uit uw reacties over
heb, volgt hier het weerbericht zoals
dat zou hebben kunnen luiden als we
er de tijd voor hadden:
‘Een geduchte samenscholing

ulius over arni
Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
!
geweldige kamers...
3 !!
4 = Voorjaars- Bloesemarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 174,- p.p (halfpension) “4 voor de prijs van 3”
(Alleen geldig in de midweek tot 26 april.)

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

Overnachten in stijl...

van zichtbare waterdamp zal zich
des morgens ostentatief in noordoostelijke richting verplaatsen.
Schielijk daarop zal het een spanne
plengen waarbij vooral het zwerk in
de zuidelijke provincies fors wordt
bezwangerd door bui gheid. In de
overige delen van het land doet de
plaatselijke gesteldheid van het weder zich vandaag eveneens deplorabel voor. De zon zal zich later op de
dag slechts hier en daar en bovendien
zeer terloops laten zien waardoor de
voorzeggingen die wij gisteren op
deze plaats deden helaas gelogenstraft worden. anwege het vroege
tijdstip waarop de zon vanavond
ter kimme neigt zal de temperatuur
vannacht amper boven het vriespunt uitkomen. Morgen zal bij het
ochtendkrieken een terloops signaal
van de langverbeide lente worden
waargenomen vermits zich daarbij

geen gemiezer zal voordoen.
Een iegelijk dient derhalve te preluderen op het aanwaaien van velerlei
wind benevens op een uitspansel
waaruit de neerslag menigeen eerder
zal verkillen dan verkwikken.’
Een weerbericht uit betere tijden. En
nu wil dat ene woordje ‘ostentatief’
maar niet uit mijn hoofd verdwijnen.
Iedere keer komt het op de meest onverwachte momenten weer naar boven. ‘Ostentatief’. ‘Ostentatief’. Het
is net alsof de laatste stuiptrekkingen
van dat woord zich in mijn toch al zo
gepijnigde hersenen afspelen. En hoe
luidde dat prachtige synoniem van
‘schoorvoetend’ nou ook al weer
ergeten! oorgoed zoekgeraakt tussen alle kille modernismen.
Ook woorden bijna vergeten Mail
ze, voor het te laat is, naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

or er

ethouder Norder speelt de hoofdrol in een nieuw boek. p donderdag 4 april om 16. 0 uur
wordt bij boekhandel an Stockum aan de erengracht 60 het boek ‘Boekje open over arni
Norder van ulius asgeld gepresenteerd.

Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de fractievoorzitter van de
Haagse Stadspartij oris Wijsmuller. In ‘Een boekje open over
Marnix Norder’ staan alle columns
die ulius Pasgeld in de afgelopen
zes jaar over de Haagse wethouder
van ‘haast, herrie en hoogbouw’
Marnix Norder schreef.
‘Het gaat mij niet om zijn persoon’,
zegt Pasgeld in het voorwoord.

‘Het gaat mij om het beleid, dat
Norder het afgelopen decennium
over de Hagenaars heeft uitgestort.
Een beleid waarin grootschaligheid
en het belang van projectontwikkelaars prevaleert boven het belang
van de Hagenaars zelf.’
ittige columns
ijn columns liegen er niet om.
o boort hij een gat in het hoofd

van Norder om op niets anders dan
zaagsel te stuiten. Om tenslotte te
midden van dat zaagsel, als in een
soort grabbelton, tenslotte toch nog
enkele, in feestverpakking gestoken
miniaturen van Haagse megalomane projecten aan te treffen. In
een andere column gooit Norder allerlei troep over de schutting in de
tuin van zijn buren en constateert
Pasgeld, dat hij dus doet alsof hij

thuis is wanneer hij de randgemeenten met de problematiek van
een uit z’n voegen barstende stad
opscheept.
Het boekje kost 1 ,- en kan onder
meer worden besteld via
www.vanstockum.nl
ie voor ulius Pasgeld op internet:
www.juliuspasgeld.nl
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u oku eer mee en in
Deze week n Sudoku-puzzel meer dan gewoonlijk, omdat er wat meer ruimte is. r zijn immers nog geen
nieuwe prijswinnaars te vermelden, omdat u voor de aaspuzzel en de Sudoku s in nr. 6 van De ud- agenaar
wat meer tijd kreeg. kunt die oplossingen, net als die van deze week nog inzenden t m woensdag 10 april.

Wat de Sudoku’s van deze week betreft moet u
weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes
van de vijf diagrammen. De vakjes staan op
willekeurige plekken in de diagrammen, de
cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken
voor uw inzending. We vragen dus een reeks
van vijf cijfers. Levert diagram A in het grijze
vakje een ‘7’ op in B eveneens een ‘7’, in C
een ‘4’, in D een ‘ ’, en in E een ‘1’ dan luidt
de oplossing: 7-7-4- -1.

Inzenden
oor de puzzels van deze week worden weer
vijf exemplaren van Casper Postmaa’s boek
Eerst Napels zien … verloot onder goede
inzenders. We blijven het herhalen: vergeet bij
de inzending van de oplossing niet uw postadres te vermelden. We moeten uw oplossing
van de nieuwe puzzels, de vier Sudoku’s en
of het Paaskruiswoordraadsel, uiterlijk binnen
hebben op:
oensdag 10 april

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

Sudoku B

Sudoku

Sudoku D

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

3 6
4

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

et in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku’s Nr. 7
Heeft u geen e-mail
voor u te doen!

raag iemand om het

Sudoku

5

9
7

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

Sudoku

2
6
2
9

9 3
5

8
7 5

2 4 7 6
1
7
6
1
6
3 2

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

5
4 6
2
9

3
2 1

Ervaar ’m zelf...

45
Wij spuiten een compleet

De nieuwe JS 50!
Maak een proefrit...
A U T O B E D R I J F “Sterk in

HOUTWIJK bv

elk merk”

leren bankstel 3 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

aar garantie.

Levertijd: 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.

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Zichtenburglaan 82

2544 EB Den Haag

www.autohoutwijk.nl

tel: 070 - 3295051

,--

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

arco
arco eereerelft
0 0 -- 0909

i verheidsweg
uitenwatersloot

- - einenoord
- www.marcoleer.nl
4
elft
- www.marcoleer.nl

Bij
betaaltuugg nntransportkosten.
transportkosten.
Bij inlevering
inleveringvan
vandeze
dezeadvertentie
advert. betaalt
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‘Mantelzorgers als Jan zijn onmisbaar’
Taskforce Mantelzorg voor anonieme helden
Tanja de Lange (42) werkt als zorgmanager bij Haagse Wijk- en WoonZorg. Uit eigen ervaring
weet ze hoe belangrijk mantelzorg is voor mensen die ziek zijn of met beperkingen kampen.
Sinds vorig jaar zet ze zich als projectleider namens de Taskforce Mantelzorg in voor deze
anonieme helden van de samenleving.

de bel trekken als overbelasting dreigt. Ze weten
dan immers dat de Taskforce Mantelzorg bestaat en
hen kan helpen als dat nodig is.”
Er zijn legio mogelijkheden wanneer mantelzorgers
behoefte aan ondersteuning hebben. Het varieert
van een workshop timemanagement, die mensen
helpt om hun dag op een goede manier in te delen,
tot speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers. Het
inschakelen van huishoudelijke hulp biedt soms uitkomst. Desgewenst kan de zieke partner af en toe in
een logeerhuis verblijven, zodat de mantelzorger even
op adem kan komen. En dat is maar een greep uit de
mogelijkheden.

In de zorg moet steeds meer gebeuren met beperkte
middelen. Het betekent dat mensen die last hebben
van een ziekte of beperking vaker een beroep moeten doen op partner, kinderen, vrienden en buren.
“Voor veel mensen is het heel normaal om iets voor
een naaste te doen”, zegt Tanja. “Ik ben zelf ook
mantelzorger voor mijn oma geweest. Maar mantelzorgers doen dit wel naast werk, zorg voor kinderen
en andere bezigheden. Of het gaat om partners die
zelf al op leeftijd zijn. Als je niet uitkijkt, ligt overbelasting op de loer. Met de Taskforce Mantelzorg proberen we hier iets aan te doen.” HWW Zorg werkt
binnen de Taskforce samen met WoonZorgcentra
Haaglanden (WZH), Florence, Zichtbare Schakels,
Xtra en Welzijn Scheveningen.
Waardering
Als zorgmedewerkers van HWW Zorg signalen van
overbelasting opvangen, kunnen ze een speciaal
opgeleide collega inschakelen. Die voert desgewenst
twee tot vijf gesprekken met de mantelzorger en
kaart daarbij mogelijkheden voor ondersteuning
aan. Soms blijft het bij deze gesprekken. “Mantelzorgers vinden het fijn als er een keer aandacht voor
hen is. De waardering die ze daardoor voelen, is vaak
al voldoende om opnieuw de schouders eronder te

Koesteren
Hoe belangrijk mantelzorgers zijn, merk je pas als
ze er niet zijn, weet Tanja. “Even naar buiten gaan,
de dagelijkse boodschappen, kleding kopen: dat
wordt dan echt een probleem.” Reden temeer om
mantelzorgers te koesteren. “Neem Jan Hofman.
Hij gaat met medebewoners van 55+-complex
Dorpersdreef naar het ziekenhuis en fungeert er als
klusjesman. Hij helpt ook regelmatig in het ernaast
gelegen verpleeghuis Vrederust-West, waar ik werk.
Mantelzorgers als Jan zijn onmisbaar. Daar moeten
we zuinig op zijn.”
Jan Hofman en Tanja de Lange
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zetten. Ook als er geen vervolgactie nodig is, houden
we trouwens wel de vinger aan de pols. De kans is na
de gesprekken ook groter dat mantelzorgers zelf aan
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BETAALBAAR DESIGN
BIJ SPECSAVERS DEN HAAG
Een bril is als fashion item niet meer weg te denken uit het huidige modebeeld. Het is een onmisbaar onderdeel van
elke garderobe en maakt een outfit compleet. Of u nu wel of geen sterkte heeft, dat maakt tegenwoordig niet meer uit.
Een bril geeft uw gezicht karakter en u creëert er uw eigen stijl mee. Op zoek naar een trendy montuur? Specsavers
biedt een groot assortiment betaalbare modieuze brillen voor alle leeftijden en alle denkbare gelegenheden.

Dutch Design
Een opvallende kleur, modieuze print
of trendy vorm? Inkopers bij Specsavers houden de modewereld nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor
dat de collectie aansluit op de laatste
trends. Bij Specsavers kunt u dan ook
terecht voor een groot aantal internationale merkmonturen: van Missoni, tot Karen Millen en Tommy Hilﬁger. Ook Dutch Design is een belangrijk
onderdeel van de collectie. Specsavers
gaat regelmatig exclusieve samenwerkingen aan met bekende Nederlandse
ontwerpers. Zo heeft modeontwerper
Francisco van Benthum een exclusieve
brillenlijn voor Specsavers ontworpen.

Zijn collectie is klassiek en draagbaar,
met spannende elementen en contrasterende materialen. Ook is er een exclusieve collectie van het bekende Arnhemse modeduo Spijkers en Spijkers bij
Specsavers verkrijgbaar. Hun monturen
zijn gebaseerd op de jaren twintig met
art deco details.
Betaalbaar design
Design hoeft helemaal niet duur te zijn.
Bij Specsavers betaalt u voor designermonturen slechts €169. Deze prijs is
inclusief standaard enkelvoudige glazen. U kunt zelfs kiezen voor een 2e bril
gratis; uw outﬁt is immers niet iedere
dag hetzelfde.

Gratis professioneel oogonderzoek
Naast betaalbaar design, kunt u bij
Specsavers natuurlijk ook terecht voor
gratis professioneel oogonderzoek.
Bij Specsavers vinden we dat je met
ogen en oren uiterst zorgvuldig moet
omgaan. Daarom mogen bij Specsavers
alleen minimaal MBO-gediplomeerde
opticiens uw ogen meten. Uiteraard
is dit gratis. Ook voor nazorg, zoals
het afpassen van de bril, kunt u altijd
een beroep op ons doen. Wij hebben
op elk gebied specialisten in huis. Van
optiekadviseur, tot opticien en labtechnicus.

VRAAG HET DE OPTICIEN…
Hoe weet ik dat de pasvorm van mijn
bril goed is?
Het is belangrijk dat een bril goed aansluit bij de
neus en ogen. Bij Specsavers kunt u terecht voor
professioneel advies en de perfecte afstelling
van een montuur. Er staat altijd een opgeleide
medewerker klaar om de bril goed af te stellen,
voor optimaal draag- en kijkcomfort.

Kees Bouwman
Optometrist
Specsavers
Leidschendam

een rond gezicht te verzachten. In de winkel kunnen we u hierover optimaal adviseren.
Kunnen jullie mij adviseren
op het gebied van trends?
Uiteraard! Niet alleen op de catwalk, maar ook in
onze monturen zien we dit seizoen veel kleur,
gouden details, oosterse invloeden en graﬁsche
lijnen uit de architectuur terugkomen. Ieder
kwartaal worden Specsavers-medewerkers op
de hoogte gebracht van de laatste trends.

Welk montuur past het beste bij
mijn gezicht?
Een juiste montuurkeuze is in balans met de
vorm van uw gezicht en accentueert uw meest Graag tot ziens in onze winkel!
karakteristieke gelaatstrekken. Kies bijvoorbeeld voor een vierkant of rechthoekig model om

OOK TEVEEL BETAALD? WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Den Haag Plein Lange Poten 43 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 079 331 7250
Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen uit dezelfde
of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon.
De zonnebrillen aanbieding geldt alleen voor zonnebrillen op sterkte. Bij randloze
monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden
Vraag in deen
winkel
naartot
de1details.
vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen
geldig
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