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Melk was nog op de bon en niet op fles
Herinneringen aan de eerste tijd na de bevrijding in mei 1945: overal feest!

Na de oorlog in mei 
1945 was alles nog op 
de bon. Voor kinderen 
waren er extra bonnen 
voor melk. De melk zat 
nog niet in pakken, 
maar moest je los ha-
len in een kan of een 
emmertje. De melk-
boer had een speciale 
beker waarin hij de 
melk kon afmeten: een 
halve liter of een hele 
liter. Ik was net na de 
bevrijding ongeveer elf 
jaar en logeerde nog 
bij mijn oma en opa in 
Loosduinen in de Kijk-
duinsestraat 99, zoals 
die vroeger heette. 

 Ik kreeg van mijn oma een mooie emaillen 
emmer mee en ging met mijn eerste bonnen 
hollend naar de melkwinkel. Terug moest ik 
voorzichtig lopen om geen melk te morsen 
en thuis aangekomen eerst een stenen 
buitentrap nemen en daarna nog een houten 
binnentrap op. Toen ik bijna boven was 
bleef ik met mijn emmertje achter de leu-
ning in de laatste bocht haken en ging twee 
liter kostelijke melk verloren. Mijn tranen 
van verdriet waren niet te stuiten, hoe lief 
oma mij ook probeerde te troosten. 

Bakker Nederpelt
De volgende dag mocht ik het nog eens 
proberen. Geen melk, maar ik mocht  brood 

halen bij bakker Nederpelt in het midden 
van het dorp. Er stond een lange rij en het 
duurde heel lang voor ik aan de beurt was. 
Mijn grootouders dachten al dat er weer 
wat gebeurd was, maar ik kwam toch met 
een half broodje thuis. Het verdriet van de 
melk was vergeten, maar het verhaal niet. 
Het aantal liters melk dat verloren is gegaan 
is sinds de bevrijding inmiddels opgelopen 
van twee liter naar vijf liter. En ik sta nog 
steeds niet als handig bij de familie te boek.

Als geisha 
Bij de bevrijding in mei 1945 werden veel 
feesten georganiseerd. Er waren dansfees-
ten, optochten en ook voor kinderen waren 

er speciale partijtjes waarbij men zich 
moest verkleden. Deze kinderfeesten wer-
den vaak per straat gehouden en er waren 
prijzen aan verbonden. De creativiteit 
vierde nog geen hoogtij want er was nog 
niet veel voor handen om de kinderen leuk 
aan te kleden. Koks en bloemenmeisjes 
voerden de boventoon.
Mijn moeder was handig met naald en 
draad. Zij had nog een oude kimono, die 
weliswaar veel te lang was, maar met 
enkele grote zomen lukte het toch aardig. 
Mijn lange haar werd opgestoken en een 
tante leverde een gekleurd papieren para-
pluutje. De geisha was compleet en vormde 
een welkome afwisseling. Ik won op het 
feest in de Valkenboslaan, waar ik woonde, 
de eerste prijs. Op een grote tafel waren 
de prijzen uitgestald. Er mocht echter niet 
gekozen worden. De prijzen stonden vast. 
De eerste prijs bleek een bal, waar ik geen 
bal aan vond. De tweede prijs was een 
mooie gekleurde waaier, die ik veel liever 
had gekregen. Als ik me goed herinner ging 
die naar mijn buurmeisje, Willie Kerver, die 
als sneeuwkoningin was verkleed. Er viel 
niet meer te ruilen..

Bea Bloksma - Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl

-   De bevrijding werd op tal van plaatsen in Den Haag uitbundig gevierd. Natuurlijk was het plein voor Paleis Noordeinde een van de plekken 
waar de Hagenaars feest vierden. Koningin Wilhelmina keerde weer terug, nadat zij de regering in ballingschap vanuit Londen had geleid. -
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Kroningsconcert in Muzee Scheveningen
In de aanloop naar de troonswisseling op 30 april 2013 vindt er 
op zondagmiddag 21 april een bijzonder Kroningsconcert plaats 
in de Scheveningenzaal van Muzee Scheveningen.

Paulus van Kruijssen (viool) en Nico de Rooij (piano) spelen werken van Béla Bartók, 
George Gershwin, Ástor Piazzolla, Maurice Ravel, Pablo de 
Sarasate en Henryk Wieniavski.
Aanvang concert 15.30 uur. Entree: volwassenen € 15, kinderen t/m 12 jaar € 7,50, 
inclusief entree tot het museum. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van het 
museum, Neptunusstraat 90-92.  Zie ook: www.muzee.nl

Gildewandeling
‘Het Joods verleden 
van Den Haag’

Ter herdenking organiseert het Gilde Den 
Haag op donderdag 25 april en vrijdag 
3 mei wandelingen door de ‘verdwenen 
buurt’ waar in vroeger tijden vele Joodse 
stadsgenoten leefden en werkten. De 
wandelingen onder leiding van gids Wim 
Neerings starten om 13.30 uur bij de 
Boterwaag op de Grote Markt. 

Vooraf aanmelden
Kosten € 4,-- Vooraf reserveren is noodza-
kelijk bij het Gilde Den Haag, telefonisch 
op nummer 070 356 12 81.

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

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,-

Naar Rotterdam airport €34,-

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

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Kapot óf Heel, Wij geven veel!



Sloeg toen de vonk al over  De foto-
graaf vroeg de adressen van ons. Hij 
verkocht op die adressen de foto welke 
zojuist was gemaakt. Dat waren zijn in-
komsten. De foto is gemaakt in het jaar 
1933, ik (Kees) was toen net 11 jaar en 
Willy die naast mij zat was 8 jaar. Wij 
woonden allen in de Paramaribostraat, 
alleen Willy was een uitzondering. 
Haar ouders hadden een kruideniers-
zaak in de Sumatrastraat. Zij ging met 
boodschappen naar haar Opoe die in de 
Paramaribostraat woonde.

Op straat spelen
Wij woonden allemaal in de straat. 
Henk en Loek van Kampen nog bij 
beide ouders. reddy en Adje ook nog 
bij hun ouders. Sjaak woonde bij zijn 
moeder en grootouders. En ik woonde 
bij mijn moeder, mijn vader was al 
vroeg overleden, ik heb hem nooit 
gekend. De alpinopetjes waren in de 
mode, Sjaak, reddy en Adje droegen 
er een. Spelen op straat was bij ons 
de hoofdzaak. Nalopertje, diefje met 
verlos, verstoppertje. Sjaak had al een 
vliegende Hollander, ook een step met 
luchtbanden. Later kreeg hij ook nog 
een fiets. Daar mochten wij af en toe 
gebruik van maken. Na het spelen op 
straat gingen wij met de jongens ook 
naar het Scheveningse Bos. Voetballen 
in de Leeuwenkuil, dat was voor-
aan in het bos. Vanaf de hoogte van 
de Bankastraat was je zo in het bos 
en vlak daarbij was de gelegen heid 
om te voetballen. De doelen werden 
gemaskeerd door bomen en als het doel 
te groot was werden de jassen geplaatst 
voor doelpalen.
 
Kwajongensstreken
Kwajongensstreken werden ook wel 
eens uitgehaald. Belletje trekken en dan 
vanaf de Bankahoogte naar beneden en 
aan elk huis werd de bel getrokken, en 
dan maar hard weglopen. Wat hadden 
we plezier.
Minder prettige dingen hebben wij ook 
wel meegemaakt. Wij kwamen in het 
bezit van kleine Goudse pijpen en met 

tabak en lucifers Sjaak had dat georga-
niseerd. Op een stil plekje aangekomen 
in het Scheveningse Bos,werden de 
pijpjes met tabak gevuld, aangesto-
ken en wij rookten als grote mannen. 
Maar dan het gevolg, wat werden we 
misselijk  Bleek als een laken en wat 
moesten we overgeven  Dat hebben wij 
dus wel geweten. En nooit meer een 
pijpje met tabak roken. Later gingen 
‘de groten’ ook wel eens voetballen aan 
de Buurtweg, daar was een voetbal-
club: Archipel. Bernard Wijnekes hielp 
ons om daar te komen. 

Kruidenier Groen
Op de hoek van de straat was er ook 
een kruidenierszaak, die werd geleid 
door mevrouw en mijnheer Groen. Wij  
konden daar ook snoep kopen  als je 
tenminste een paar centen had. Grote 
zoute drop voor 1 cent. De kruidenier 
had een houtenbak verdeeld over negen 
vakjes en overal lagen daar de snoepe-
rijen in, gevarieerd in drop, suiker en 
zoethout.

Felicitatie Beatrix 
En Willy ging weer met boodschappen 
naar haar Opoe met de mededeling 
dat Kees, volgens haar moeder, was 
opgenomen in een gesticht omdat hij 
zo ondeugend was. Dat gesticht bleek 
later het weeshuis aan de Warmoezier-

straat. Zijn moeder kon niet meer voor 
hem zorgen.
Op zijn 20e of 21e kwam hij weer thuis 
wonen, ook zijn broer was er toen. Wil-
ly werd weer opgezocht en het werd 
‘aan’.Vaste verkering zogezegd. Vele 
jaren later en wel in 1949 trouwden ze. 
Tot op heden hebben ze dat volgehou-
den. Met vijf kinderen werd dat
een heel gezin. Het zestigjarig huwelijk 
werd feestelijk gevierd. Ze kregen veel 
felicitaties en zelfs een van Koningin 
Beatri .

Laat wat horen
Wij hopen bij het gezond zijn van bei-
den in 2014 ons 65-jarig huwelijk met 
onze kinderen en kleinkinderen te kun-
nen vieren. Nog steeds terugdenkend 
aan de Paramaribostraat. Mogelijk zijn 
er nog meer mensen die herinneringen 
hebben aan de Paramaribostraat. Dat 
hoor ik dan graag.
 
Kees van Beveren 
bever.g @i loud.nl
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De productieleiders kwamen uit 
de Tweede Kamer. Zij hadden 
alles uit hun regeringsmouwen 
geschud en zorgden dat ze terecht 
kwamen op het Binnenhof. We 
hebben nu niet alleen het blad 
De Oud-Hagenaar maar ook een 
Koninklijke Oud- Hagenaar.  
Een volle zaal op Prinsjesdag, dan 
riep men drie maal hoera voor de 
Koningin. Het opgevoerde toneel-
stuk heet Troonrede. Zij hoefde 
het niet uit het hoofd te leren 
maar moest het moet wel met een 
speciale stem brengen. Beatri  
kon dat fantastisch, hoewel niet 
de hele Ridderzaal aandachtig 
luisterde, een enkeling zag je erbij 
in slaap vallen.

Laatste keer
Het bordes van Paleis Noordeinde 
op Prinsjesdag: dat was de laatste 
keer. Wuiven en buigen naar het 
talrijke publiek. De rit met de 
Gouden Koets ,op Prinsjesdag: de 
laatste keer voor deze Koningin 
afgelopen september. Presenteer 
het geweer: de laatste keer voor 
haar  Een officieel bezoek aan 
theaters in de grote steden. Ze 
behoren nu in de functie van 
Koningin tot het verleden, maar 
ze zal er nog wel vaak komen. 

Eenvoudig
Onze majesteit kon ook heel 
eenvoudig overkomen.  Een dolle 
rit op haar zwarte riese paard 
op het Scheveningse strand  in 
donkere kleding bij het 5 mei 
concert aan de Amstel  of neem 
zo’n DOE-dag waar ze aan mee 
deed, een hond in bad stoppen of 
de manen van een pony kammen. 
We konden meestal allemaal 
meekijken, want de camera’s 
stonden er natuurlijk bovenop

Onvergetelijk waren ook de 
Koninginnedagen op 30 april. Die 
moesten altijd slagen en - op die 
ene keer na in Apeldoorn - lukte 
dat ook altijd. Een dag vol brood 
- of koek happen - en spelen, een 
feest voor iedereen. 

Drakenstein
Nu staat straks een opgeknapt pa-
leis Drakenstein weer op ‘prinses’ 
Beatri  te wachten. Ze heeft er 
natuurlijk bijzondere herinnerin-
gen aan. Ik zie haar daar nog met 
gelukkig huppelen in de tuin met 
Prins laus. De mooie bossen 
rondom Drakenstein, met herten 
en grote zwijnen. En misschien 
al lang door haar vergeten: aan 
de overkant een prima tentje om 
Hollandse pannenkoeken te eten.

Afscheid
33 jaar lang heeft Koningin 
Beatri  een lange vorstelijke les 
geleerd en gedoceerd. Laat nu 
haar Willem Ale ander de scepter 
zwaaien. Wij pakken de bellen, 
hoedjes en toeters om haar uit 
te luiden en afscheid te nemen. 
Maar zij zal altijd in ons hart 
blijven. Bedankt voor alles

Peter Willemse
wilbo@ asema.nl

rinsjesdag met haar was een Haags hoogtepunt 

Ma esteit  bedankt 
oo  de  a en

Wanneer je optreedt als het Staatshoofd heb je meestal 
volle zalen. Kijk maar naar de vele bezoeken die Konin-
gin Beatrix bracht in het hele land. Haar grootste stuk 
vol realiteit droeg ze jaarlijks voor in de prachtige Rid-
derzaal in Den Haag: de Troonrede.

De straatfotograaf maakte destijds deze foto. Wij waren aan het spelen in de straat. En de fotograaf 
maakte toen een foto van ons in de volgende opstelling. Links broertjes van Kampen Henk en Loek 
Daarnaast Sjaak van der Wolf met Adje Wordragen in zijn omarming. Fred Wordragen lag vooraan, hun 
ouders hadden een bontzaak. Dan rechts Kees van Beveren en naast hem Willy van Daalen, zij kwam 
net aangelopen en de fotograaf zette haar naast Kees aan de rechterzijde.

n de a a a ibost aat  een foto it  die eel e inne ingen op oept 

loeg de onk toen al o e
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Meneer Bennik

Het ruime landelijke aanbod van 
senioren- en zorgwoningen, van 
service  at tot verpleeghuisplek, op 
Woonz.nl is afkomstig van zorgin-
stellingen, woningcorporaties en 
aanbieders in de vrije huursector. Het 
gaat daarbij in de regio Den Haag om 
gerenommeerde partijen als Staedion 
en lorence. Maar ook andere regio’s 
als Amsterdam, Arnhem en Den 
Bosch worden deze weken toege-
voegd of zijn dat al.
‘’Op het gebied van seniorenwo-
nen is er veel meer keuze dan men 
denkt , stelt Annemiek Schut, 
oprichter en directeur van Woonz.nl. 
Alleen weten senioren het rijke aan-

bod niet te vinden. Bovendien stellen 

aanbieders vaak de zorg nog centraal. 
Terwijl veel 60- en 70-plussers 
daar in eerste instantie niet naar op 
zoek zijn. ijn wonen weegt bij hun 
keuze veel zwaarder dan de vraag 
of de eventueel af te nemen zorg op 
hun nieuwe woonplek geregeld is. 
Dat laatste is in hun ogen overal te 
organiseren.’’

org blijft in beeld
Op Woonz.nl zoekt men niet alleen 
op ligging, huurprijs en het zorgaan-
bod, maar vooral ook op praktische 
functionaliteiten. Informatie die ook 
voor de familie bepalend is. ‘’Wij 
kijken sterk naar de sfeer van de lo-
catie en helpen zo mee de emotie, het 

gevoel in kaart te brengen , aldus 
Annemiek Schut. ‘’Kinderen willen 
niets liever dan dat vader en moeder 
op een plek komen waar ze zich thuis 
voelen. Dan heb je weinig aan alleen 
oppervlaktematen en zorgpakketten’’.
De e tra aandacht voor ‘  jn wonen’ 
betekent niet dat een mogelijke acute 
zorgvraag onderbelicht blijft. Van 
elke woningsoort is bekend welk 
type zorg er op locatie aanwezig 
is, zodat ook senioren die dringend 
om een zorgwoning verlegen zitten 
probleemloos op Woonz.nl kunnen 
vinden wat ze zoeken.
Annemiek Schut merkt dat de laatste 
maanden soortgelijke initiatieven als 
Woonz.nl worden ontplooid. 

motiebonus
‘’Een bevestiging dat de nood-
zaak van een goed gestructureerd 
aanbod wordt gevoeld. Maar al die 
initiatieven gaan nog steeds uit van 
traditionele ‘harde’ zoekcriteria. Er 
is weinig aandacht voor de woonbe-
leving en de mogelijkheid senioren 
te inspireren bij hun zoektocht, 
waardoor feitelijk alleen maar een 
stenen ruimte wordt aangeboden. 
Sommigen vergelijken onze aanpak 
met die van unda. Deels logisch 
en een geweldig compliment, maar 
door onze emotiebonus beschouw ik 
Woonz.nl eerder als een unda .’’

De in Den Haag geboren en getogen 
Van Markwijk maakte in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw furore als 
gitarist van ‘De Ideale Schoonzonen’. 
Deze komische muziektheateract trad 
in het hele land op met bewerkingen 
van Nederlandstalige hits uit de jaren 
zestig, en was geregeld op de lande-
lijke radio te horen.

Tot voor enige jaren maakte John 
van Markwijk als pianist en gitarist 
deel uit van ‘Ensemble Zwart Wit’ en 
‘Gekruld Haags’, twee gezelschap-
pen waarin hij als muzikant en ar-
rangeur samenwerkte met de Haagse 
zanger en schrijver or Gout. Met 
zijn vrouw Annelies en zijn dochters 
Dolly en Milly musiceerde hij op 
amateurbasis.

Biograaf
Als biograaf van Rogier van Otterloo 
voltooide hij in 2011 het boek Rogier 
van Otterloo:
arrangeur, componist, orkestleider. 
Daarnaast schreef hij artikelen over 
de Haagse muziekgeschiedenis, 
bijvoorbeeld over Paul Acket in het 

boek En dan nu de polonaise - Mu-
ziek in Den Haag en Scheveningen. 
In het dagelijks leven was John van 
Markwijk directeur beleggingen 
bij PME, het pensioenfonds van de 
Metalelektro. John van Markwijk 
werd vrijdag 12 april begraven in 
Leidschendam. 

Senioren kunnen op de nieuwe website oonz.nl vanaf deze maand de woning- en woon-
keuze maken die bij hen past. Met de selectiesite oonz.nl zijn ze in staat vanuit hun eigen 
specifieke voorkeuren gericht te zoeken naar de beste woning. o vinden veel senioren  ‘fijn 
wonen’ veiligheid, gemak en ontspanning  belangrijker vinden dan de aangeboden zorg in 
hun toekomstige woonomgeving. Juist het meewegen van zulke emotionele waarden doet 

oonz.nl verschillen van andere huizen- en woningsites.

Geheel onverwacht is op zaterdag  april jl. de econoom, muzikant en schrijver John van 
Markwijk in zijn woonplaats Leidschendam overleden. Hij werd twee nvijftig jaar.

Nieuwe website beperkt zich tot aanbod in de vrije sector 

oon nl elpt senio en woning kie en

In memoriam 

o n an Ma kwi k 

Meer nieuwe losloopgebieden 

Hondenoverlast 
niet langer 
ergernis nr. 1 
De hondenpoep is van zijn eerste 
plaats verdrongen op de lijst 
grootste ergernissen van Ha-
genaars en staat nu op 3, n  
zwerfvuil in de woonomgeving en 
te weinig actie daartegen door 
de gemeente. De handhaving van 
het hondenbeleid is de afgelopen 
jaren in alle stadsdelen ver-
sterkt, waardoor het aantal boe-
tes met 20 procent is gestegen.

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer) 
zegt over deze resultaten, die blijken uit de 
voortgangsnota over het hondenbeleid in 
Den Haag: De stad is duidelijk schoner 
geworden en de ervaren overlast neemt 
af. Dit is gebeurd zonder honden en hun 
eigenaren tekort te doen. Sterker nog: hon-
den krijgen nu meer ruimte om te rennen. 
Want we willen niet alleen regels opleggen 
aan de eigenaren van honden, maar ze ook 
voldoende ruimte bieden om samen met hun 
huisdier te recre ren.  
 
Streng handhaven
We streven ernaar hondenoverlast helemaal 

uit de top-3 te laten verdwijnen van erger-
nissen uit de Stadsen u te , zegt Revis. 
Dat gebeurt door e tra aandacht te geven 
aan plaatsen in de stad waar veel overlast 
is, zoals rond de losloopgebieden bij de 
Valkenboskade, het harlestonplantsoen en 
het Huygenspark. Omwonenden en honden-
bezitters worden daar eerst op de hoogte ge-
steld van de regels, die voorschrijven dat de 
hond aan de lijn moet en dat de poep moet 
worden opgeruimd. Dan volgt een schoon-
maakactie, waarna stadswachten streng gaan 
handhaven, ook buiten kantooruren. 

Duidelijke borden
Het effect van deze maatregelen moet 
blijvend zijn. Revis: Als blijkt dat dat niet 
het geval is, zullen deze losloopgebieden 
kleiner worden of helemaal verdwijnen.  
In samenspraak met hondenbezitters en 
buurtbewoners zullen 23 e tra  losloop-
gebieden worden aangewezen, waardoor 
het totale aantal op 192 komt te liggen. De 
nieuwe gebieden worden op de hondenkaart 
bijgewerkt. Ook zet de gemeente nieuwe, 
duidelijker borden bij losloopgebieden. 

motiebonus

iet Vink rijs 
blijft bestaan 

B. en . hebben besloten 
de iet Vink rijs met 10 
jaar te verlengen. Het col-
lege stelt voor de hele pe-
riode in totaal 50.000 euro 
beschikbaar. 
De prijs wordt jaarlijks toegekend 
door de vereniging van van Oud-
Gemeenteraadsleden. Vink was in 
de jaren ‘70 en ‘80 wethouder en 
werd bij zijn afscheid benoemd tot 
ereburger. De prijs is bedoeld voor 
initiatieven die de saamhorigheid in 
de stad vergroten en die grotendeels 
door vrijwilligers worden gerund. 
De winnaars van de Piet Vink 
Prijs krijgen een wisselbeker, een 
oorkonde en een che ue uitgereikt 
met een bedrag van 5.000 euro. Dit 
prijzengeld moet het project ten 
goede komen.
De laatste winnaars in 2013 waren 
buurthuis Ter Landen en Jong kookt 
voor oud in Nieuw Waldeck. 
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47, ‘s Gravenzande, t.o. Grote kerk

tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Kasteelbank  
in Engelse bloem € 9,-

Bankstel vienna 3-1-1 € 49 ,- 
in vers hillende kleuren leder en hout

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

GRATIS 
parkeren voor de deur!

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

We hebben ook een  

Haal en Breng service

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

Schoenenspeciaalzaak 

Van Asperen

Piet Heinstraat 37

2518 CB  DEN HAAG

T    070-3454562

E    info@vanasperen.nl

W  www.vanasperen.nl

  533   aag
  3 8 8

a  a  13  /  1 3   /   9  /  1 3
a a  9   1

Met de troonswisseling 
in het vooruitzicht.

 g  aa  a   
g   Pa a

Tegen inlevering van deze bon 

15% korting op 
een artikel naar eigen keuze!*

     P

Aktie geldig t/m 
27 april 2013!

Op alle Jacks, 
Jasjes en 
Pantalons
en door ons 
geselecteerde artikelen

21% BTW KORTING

Tijdens deze aktie is uw klantenkaart n.v.t.

ILONKA mode
Betje Wolffstraat 214
2533 HV Den Haag
tel.: 070 - 3300484

Pantalons worden 
gratis vermaakt

HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

 070 - 3907722
Ook te vinden op uw smartphone

Apple:Android:

www.htmc.nl 

info@htmc.nl 

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook

 al uw vervoer naar o.a.: Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.

Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.

Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 

10% korting, kunt u deze aanvragen via: 
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Wij woonden met 7 personen - vader, 
moeder, 1 zus en 3 broers en ik - in 
3 kleine kamertjes achter de winkel. 
Omdat ik een nakomertje was (mijn 
zus en broers waren respectievelijk 
20, 18, 17 en 13 jaar toen ik geboren 
werd) sliep ik in het slaapkamertje 
van mijn ouders, tot mijn 10de jaar, 
tot langzamerhand de ‘groten’ gingen 
trouwen en er wat meer ruimte kwam. 
Mijn zus en 3 broers sliepen in het 
andere slaapkamertje, het meisje van 
de jongens gescheiden door een plaat 
zachtbord, wat natuurlijk de nodige 
trammelant met zich meebracht. We 
deelden 1 kast met z n allen en om 
ruzie te voorkomen zette mijn vader 
onze namen op de kleerhangertjes. 
Een paar daarvan heb ik nog bewaard. 
Ondanks onze kleine behuizing was 
iedereen welkom en bleef als het 
nodig was ook overnachten, mijn 

moeder zette dan in de woonkamer 
een paar stoelen naast elkaar en legde 
daarachter een matras op de grond.

Veel winkels
Er waren in die tijd veel winkels 
bij ons in de buurt en ook cafés. 
Tegenover ons, op de andere hoek 
Snijdersstraat / Van der Neerstraat zat 
melkboer Vlastra, verderop in de Van 
der Neerstraat aan de overkant was 
de Spar, daarnaast een waterstokerij 
anne  kolenboer, een groentenboer 
was er hoek Van der Neerstraat / 
Segherstraat, daarnaast visboer De 
Vreugd die aan de haringkar voor zijn 
deur de vis stond schoon te maken.
Ook op de hoek Van der Neerstraat 
/ Van Miereveltstraat was een 
groentenboer gevestigd, er schuin 
tegenover een snoepwinkel waar ik 
wel eens kauwgom kocht met een 

 lmsterrenplaatje. Verder waren er 
de nodige winkels in de Van der Ven-
nestraat, waaronder de Sierkan en ook 
in de Hobbemastraat enige slagers: 
Ballering, Breas, en Neleman. En de 
sigarenwinkels Brouwer en Door-
schodt. Ook was er veel ambulante 
handel, een schillenboer, kaas/eieren-
boer, aardappelboer, Jamin met en een 
ijskar, enzovoorts. 
In de Snijdersstraat was ongeveer 
halverwege een wijkpost, in de volks-
mond ‘het zaaltje’ genoemd, met non-
nen als verpleegsters bij wie je altijd 
met kleine ongelukjes terecht kon.

Samen in bad 
Later werd het  liaal van Lensvelt 
Nicola overgenomen door Hus en 
heeft mijn vader tot aan
zijn pensioen voor Hus gewerkt. Voor 
de buurt bleef hij echter altijd ‘bakker 

Lensvelt’. In mijn herinnering zie 
ik hem nog altijd aan tafel zitten s 
avonds na sluitingstijd om heel
zorgvuldig de ontvangen bonnetjes te 
tellen en in een boekje op te schrij-
ven, de meeste artikelen waren nog 
een tijdje op de bon. 
Halverwege de Snijdersstraat woonde 
een groot gezin (ik geloof ongeveer 
11 kinderen), met het jongste meisje 
was ik bevriend. Ik mocht daar vaak 
spelen en blijven slapen en 1  in de 

week in bad. Zij hadden een dubbel 
bovenhuis dus er kon altijd nog wel 
iemand bij. Er was ook een grote bad-
kuip en daar mochten mijn vriendin-
netje en ik dan samen in,
dat was feest. Leuk is ook dat wij nog 
steeds een paar keer per jaar contact 
hebben.
 

onny Geerinck
onn .loek@ iggo.nl

Ik ben  november 1940 in de Snijdersstraat geboren, op nr. 2, hoek Van der Neerstraat. Mijn moe-
der had daar een strijkerij, mijn vader was broodbezorger bij Lensvelt Nicola. De strijkerij hield op 
te bestaan en Lensvelt opende in het pandje een filiaal met mijn vader als filiaalhouder. De eerste 
paar jaar behield mijn vader nog zijn broodwijk erbij maar nadat hij tijdens de oorlogsjaren een 
keer overvallen en geplunderd was, waarbij hij in zijn been werd geschoten, werd het te gevaarlijk 
om met een bakfiets vol brood de straat op te gaan, ondanks dat hij bewaking meekreeg.

Mijn herinneringen aan de Snijdersstraat in de Haagse Schilderswijk

oo  de b t was i n ade  bakke  ens elt

- e wijkverpleging t. aphael in de nijdersstraat vierde in  het -jarig jubileum van dokter 
teger zittend voor in het midden, met puntbaardje . -

De eerste 24 jaar van mijn bestaan 
heb ik in Den Haag doorgebracht 
(1943-1969) en ik vind het heerlijk 
om verhalen uit mijn jeugd (en daar-
voor) te lezen. Gelukkig heb ik inmid-
dels een ander familielid gevonden, 
die De Oud-Hagenaar voor mij zal 
bewaren, zodat ik ook in de toekomst 
op de hoogte blijf van het verleden.
Ik begin altijd met het lezen van de 
rubriek Oproepjes en Brieven, omdat 
er vaak interessante en leuke stukjes 
staan, die dan weer herinneringen 
bij mij oproepen. Zo stond er op 7 
februari 2012 een verhaaltje in met 
de uitleg van het woord ‘freetekeetje’ 
(friendly game) en dat woord kende 
ik ook, maar dan als ‘freediekeetje’. 
Daarmee bedoelden wij, mijn 
vriendjes en ik, de vraag of een ander 
groepje op de speelweide in het Zui-
derpark tegen ons wilde voetballen. 
En dat gebeurde vrijwel altijd, want 
iedereen wist wat de betekenis van 
het woord was. Mijn reactie stond op 
21 februari vorig jaar in de rubriek.

Veel gemeen
Tot mijn verbazing kreeg ik half mei 
vorig jaar een e-mail van ene Ray uit 
Woudenberg, die reageerde op mijn 

reactie. Dat het een tijdje had geduurd 
kwam, doordat hij, net als ik, afhan-
kelijk was van een familielid. Het 
bleek, dat we erg veel gemeen had-
den: Hij was geboren in 1942 en ik in 
1943. Hij woonde in de Naarderstraat 
en ik op de Gooilaan (op nr. 60), dus 
bijna om de hoek en bovendien voet-
balde hij in mijn straat. Hij zat op de 
(lagere) katholieke Paulusschool en ik 
op de naastgelegen (even lagere) De 
Monchyschool, zodat we ongetwij-
feld in de pauzes naar elkaar hebben 
geroepen: Katholieken, elastieken  
en Protestanten, olifanten . Want dat 
was in die tijd min of meer verplicht. 

Het speelgebied op straat had voor 
beiden dezelfde afbakening, name-
lijk tussen de Soestdijksekade, de 
Loosduinsekade, de Zuiderparklaan 
en de Escamplaan, oftewel tussen 
de 4 Hussen. Op elke hoek van deze 
straten was namelijk een H S-winkel 
gevestigd, nou ja zo ongeveer. 
Ray was een fanatieke voetballer en 
werkte bovendien tot zijn pensioen 
bij de KNVB. Ik was een honkbal-
ler, maar mijn oudste broer Eimert 
was wel een bekende  guur in 
voetbalkringen, zodat we ook over 
dat spelletje konden schrijven. Ray 
is na zijn huwelijk gaan inwonen in 

het Bezuidenhout en mijn vrouw en 
ik zijn dat ook gaan doen, ook in het 
Bezuidenhout. 
Om kort te gaan, nu in 2013 schrijven 
we nog steeds met elkaar en uiteraard 
over onze jeugdjaren en over Den 
Haag, de Haagse muziek, voetbal, de 
oorlog en andere Haagse onderwer-
pen. En we reageren natuurlijk op 
artikelen in De Oud-Hagenaar.

robleem opgelost
Zelfs is er nog een probleem van mij 
door ons samen opgelost. In februari 
1953 kwam als gevolg van de Waters-
noodramp een gezin tijdelijk in Den 
Haag wonen bij familie, omdat hun 
huis in Abbenbroek onbewoonbaar 
was. Hun dochter ora van 10 jaar 

kwam bij ons in de klas en ik 
(al 9 jaar) werd straalver-
liefd op haar. Ik bracht en 
haalde haar elke dag naar/
van haar tijdelijk huis aan 
de Beeklaan. Helaas bleek 
klasgenoot Nico dezelfde 
gevoelens voor haar te 
hebben en liep dan ook 
mee. Woest was ik op 
hem  Na de zomerva-
kantie was ora weer 
naar haar eiland ver-
trokken en heb ik nooit 
meer iets van haar 

vernomen. Nico was er nog wel, maar 
tot mijn vreugde emigreerde het gezin 
in november 1953 naar anada. De 
juf stelde vroeg of al zijn klasgenoot-
jes een gezamenlijk afscheidsbriefje 
aan hem wilden schrijven. Ik was nog 
steeds kwaad, dus ik deed niet mee. 
Ik herinnerde me kort geleden, dat 
Ray in die tijd ongeveer tegenover 
Nico woonde en op mijn vraag of hij 
hem kende antwoorde hij, dat hij het 
altijd een erg vervelend en huilebal-
kerig ventje vond. Die avond viel 
ik met een gelukzalige glimlach in 
slaap. Op mijn tiende had ik al veel 
mensenkennis

Egbert Krans
Apeldoorn
ekrans@ s all.nl

Mijn Haagse schoonvader bewaarde zo’n twee jaar lang voor mij De ud-Hagenaar, die hij trouw haalde in de hal van 
het verzorgingshuis waar hij samen met mijn schoonmoeder woonde. ‘ oonde’, omdat hij half januari is overleden, bijna 
94 jaar oud. Ik zal het gaan missen, als ik bij een bezoek weer een stapeltje kranten van hem 

en reactie op een reactie in De ud-Hagenaar  lezers die een deel van hun jeugd gemeen hadden

ns speelgebied lag t ssen de  ssen

- wee prentbriefkaarten van de ooilaan en omgeving, die in de jaren  te koop 
waren bij kantoorboekhandel tumpels op de scamplaan, hoek ienhovenselaan. -

het verzorgingshuis waar hij samen met mijn schoonmoeder woonde. ‘ oonde’, omdat hij half januari is overleden, bijna 
94 jaar oud. Ik zal het gaan missen, als ik bij een bezoek weer een stapeltje kranten van hem 
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BUDGET BESCHIKBAAR VOOR 

DE VERKOOP VAN UW EIGEN 

WONING

www.gantelzicht.nl

Waarom kiest u voor Gantelzicht?

• Drie en vier kamerappartementen

•  Alle appartementen met eigen balkon of terras

•  Inclusief gereserveerde parkeer plaats  

en berging in de kelder

• Uitstekende bereikbaarheid (A4 en A20)

• Maximale begeleiding bij verkoop eigen woning

• Mogelijkheid diverse zorg- en gemaksdiensten

KOOPSOM V.A. € 247.000, V.O.N.

 

U BETAALT GEEN

GROND EN BOUWRENTE!

APPARTEMENTEN 
ZIJN PER DIRECT 
BESCHIKBAAR!

Huib Berkhout: 

06 - 28 90 16 05

Bij uw bezoek aan de modelwoning maakt  
u kans op een dinerbon t.w.v. € 200,-.  

Daarnaast ontvangt u van ons een leuk presentje.

VRIJDAG 19 APRIL  
van 14.00 - 16.00 uur

ZATERDAG 20 APRIL  
van 11.00 - 13.00 uur

Kom naar het open huis!

Locatie: Het Endhof, Poeldijk

MAAK KANS OP 
EEN DINERBON 
T.W.V. € 200,!

BUDGET BESCHIKBAAR VOOR 

DE VERKOOP VAN UW EIGEN DE VERKOOP VAN UW EIGEN 

Waarom kiest u voor Gantelzicht?

• Drie en vier kamerappartementen

• Alle appartementen met eigen balkon of terras

• Inclusief gereserveerde parkeerplaats 

en berging in de kelder

• Uitstekende bereikbaarheid (A4 en A20)

• Maximale begeleiding bij verkoop eigen woning

• Mogelijkheid diverse zorg- en gemaksdiensten

KOOPSOM V.A. € 247.000, V.O.N.

U BETAALT GEENU BETAALT GEEN

GROND EN BOUWRENTE!GROND EN BOUWRENTE!

APPARTEMENTEN 
ZIJN PER DIRECT 
BESCHIKBAAR!

Bij uw bezoek aan de modelwoning maakt Bij uw bezoek aan de modelwoning maakt 
u kans op een dinerbon t.w.v. € 200,-. u kans op een dinerbon t.w.v. € 200,-. 

Daarnaast ontvangt u van ons een leuk presentje.Daarnaast ontvangt u van ons een leuk presentje.

VRIJDAG 19 APRIL 
van 14.00 - 16.00 uur

ZATERDAG 20 APRIL 
van 11.00 - 13.00 uur

Kom naar het Kom naar het open huis!open huis!open huis!open huis!

PROFDENT
Een team van 
prothese specialisten

•  nieuwe kunstgebitten, implantaat gebitten, 
frames kronen en bruggen

• Pasvormcorrecties en reparaties
• GRATIS behandeling aan huis
• GRATIS nazorg
•  75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 

25% eigen bijdrage
•  20% korting op eigen bijdrage bij een nieuwe 

volledige gebitsprothese.
GRATIS ophaal service van huis naar clinic bij 

implantaties voor een klikgebit

Voor meer info: www.profdent.nl
Prinses Beatrixlaan 7
2284 AA Rijswijk ZH
Aangeraden door uw  
zorgverzekeraar:

A   AA  
ratis ehandeling aan huis

Werkgebieden:  
Den Haag, Amsterdam,  
Utrecht en Rotterdam

06 28709123 

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

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

Aftersalesdealer van

• APK
•   onderhoud / reparatie algemeen
•  onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
•  verkoop van nieuwe en  

gebruikte auto’s

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

Dit wooncomplex ligt in Houtwijk en op loopafstand van 
een gezellig buurtcentrum met winkels waar u voor uw 
dagelijkse boodschappen terecht kunt. Eventueel kunt u 
via zorgcentrum Florence (locatie Houthage) de nodige 
diensten zoals tafeltje-dekje of thuiszorg inschakelen. 
Met het openbaar vervoer in de directe nabijheid kunt u 
alle kanten op. 

Dit ruime en vooral lichte tweekamerappartement ligt op 
de 1ste etage. De woning is gelegen aan de zonkant van het 
complex waardoor u op uw balkon kan genieten van de 
zon. De huiskamer heeft een afmeting van 35 m2 en de 
slaapkamer van 12 m2. De huismeester in het complex 
biedt u de nodige service. De appartementen zijn bereik-
baar via een afgeslo ten portiek en er is een lift aanwezig. 
Deze appartementen zijn bestemd voor mensen vanaf 50 
jaar en ouder.

Huurkorting
Voor de snelle beslissers biedt Mooiland een buitenkans. 
Als u voor 1 mei 2013 een huurovereenkomst met ons 
aangaat voor een woning aan de Toon Dupuisstraat, dan 
ontvangt u een maand gratis huur. U betaalt alleen de 
waarborgsom en administratiekosten.

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

Huurprijs per maand

€ 578,30
Bovengenoemde huurprijs 
is per maand en exclusief 
service- en stookkosten.
Huurtoeslag is mogelijk.

Servicekosten

€ 58,60

Woonoppervlak

61 m2

EEN M
AAND

GRAT
IS HU

UR

Per direct
te huur
Toon 
Dupuisstraat 141,
Den Haag
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Advies van de notaris
Parkstraat 93    2514 JH  ’s-Gravenhage    070 - 364 48 30    notaris ellenslentze.nl    www.ellenslentze.nl

Ellens  Lentze - notariaat en mediation

Na een relatie van acht jaar komen 
Robbert en Nadine tot de conclusie 
dat zij hun leven niet langer samen 
willen delen. Natuurlijk hebben zij 
mooie tijden gehad, maar steeds 
vaker merken zij dat ze allebei een 
ander toekomstbeeld voor ogen 
hebben.
En nu Nadine verliefd is 
geworden op haar nieuwe 
collega, is de beslissing 
snel gevallen. Ze gaan 
scheiden. 
Gelukkig beseffen ze zich 
wel dat ze samen goed 
voor hun zoon en dochter moeten 
blijven zorgen, en dus spreken ze af 
met de scheidingsnotaris. Hij helpt 
Robbert en Nadine niet alleen met de 
juridische stukken, maar ook als me-
diator. Als onpartijdige bemiddelaar 
helpt hij hen samen tot oplossingen 
te komen, waardoor de kans dat zij 

zich aan de gemaakte afspraken zul-
len houden aanzienlijk toeneemt.

uderschapsplan
Allereerst wordt er natuurlijk naar 
het ouderschapsplan gekeken. Hoe 
kunnen Robbert en Nadine ervoor 

zorgen dat zij hun kin-
deren toch zo goed mo-
gelijk s men opvoeden, 
ondanks de scheiding  
Ook de kinderen zelf 
krijgen hierin een 
stem. Dat de notaris 
aangeeft ook na de 

scheiding voor hen klaar te staan om 
te bekijken of de afspraken nog bij 
de leeftijdsfase van de kinderen past, 
stelt Robbert en Nadine gerust.
Ze moeten veel zakelijke beslissin-
gen nemen. Iets wat door de sterke 
emoties soms lastig is. Maar de 
toedeling van de woning gaat snel. 

Nadine zal in de oude woning blijven 
met de kinderen, en Robbert gaat op 
zoek naar iets nieuws in de buurt. 
Ze zijn hier tevreden mee, want een 
min of meer gedwongen verkoop zal 
in deze tijd ongunstig zijn voor hen 
allemaal.

estament aanpassen
Omdat ze toch al hun gevoelens 
en idee n op tafel moeten leggen, 
besluiten Robbert en Nadine meteen 
hun testament te laten aanpassen aan 
de nieuwe situatie. Nadine gaat zelfs 
nog een stapje verder en regelt ook 
een nieuw samenlevingscontract met 
haar nieuwe vriend. 

Ondanks de moeilijke tijd die zij nu 
doormaken, realiseren zij zich dat 
zij samen verantwoordelijk blijven 
voor het welzijn van hun kinderen. 
En nu zij alle of ci le stukken aan 

de nieuwe realiteit hebben aangepast, 
kunnen zij verder, met de verwerking 
van de verbroken relatie en met hun 
eigen leven.

Vraag advies
Bij een scheiding denken veel 
mensen meteen aan het inschakelen 
van advocaten, terwijl een echtschei-
dingsnotaris u bij alle stappen kan 
helpen, zoals in het geval van Rob-
bert en Nadine.
 Een scheidingsnotaris zal u daardoor 
veel geld besparen. 
Van het ouderschapsplan, de boe-
delverdeling en de alimentatie tot 
de herziene testamenten, doordat u 
alles met één notaris-mediator regelt, 
weet u zeker dat uw situatie, uw 
wensen en mogelijkheden bekend 
zijn, en dat er naar het totaalplaatje 
wordt gekeken in plaats van naar de 
scheiding alleen.

Mediation
Momenteel wordt er gewerkt aan 
een wetsvoorstel dat onder meer de 
kwaliteit van mediators zal waar-
borgen. Een gang naar de rechtbank 
zal niet meer mogelijk zijn zonder 
dat er eerst met een mediator is 
geprobeerd gezamenlijk tot goede 
oplossingen te komen. Een groot 
voordeel van een scheidingsnotaris 
is dat hij, e pert is op het gebied van 
familierecht, maar ook deskundig is 
met betrekking tot onroerend goed-
wetgeving en ondernemingsrecht. 
Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis 
of op de zaak. Want ook tijdens en 
na een scheiding blijft u verantwoor-
delijk voor elkaar. Wij regelen alles 
rondom uw scheiding dan ook met 
zorg.

Michael Lentze
Notaris

eiden doe e sa en  
mdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komen-

de 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 Nadine van Bloemzetel en zet 
het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. ant hoe heeft u alles geregeld

Nieuwe kampioen on Bodaan passeert op het eind toch nog Armin Segger - die door menigeen al was gefeliciteerd 

e bl ffende ontknoping in  senio ens aak 
Het zal je gebeuren, dat je je toernooiwinnaar waant en de seniorenkampioen van de Haagse 
Schaakbond, dat je van menigeen al de felicitaties in ontvangst hebt mogen nemen, een feest-
sigaartje hebt gerookt en er een pilsje op hebt genomen - maar dat het feest dan toch niet door-
gaat. Dat gebeurde Armin Segger 1959 , begenadigd pianist in het dagelijks leven, aan het slot 
van het K van de HSB voor senioren en veteranen. en valse noot in het slotakkoord.

Op het ultieme moment kwam Segger’s 
clubgenoot van SHTV Ton Bodaan 
(ook geboren in ‘59) langszij in de 
eindrangschikking met een overwinning 
op Westlands kampioen (alle leeftijden) 

rans Pieter van den Bos (1962). Door 
een jnzinnigheid in de toernooiregels 
gingen de beker en de titel toen toch 
naar Ton Bodaan. 
Dat niemand deze verbluffende ontkno-
ping van het toernooi aan het eind van 
de avond nog had verwacht, lag voor 
de hand. Want voor het ingaan van de 
laatste ronde stond juist Armin Segger 
nog ‘op weerstandspunten’ voor op Ton 
Bodaan. Beiden met trouwens de gewel-
dige score van 6,5 punt uit 8 partijen. 
Net als Van den Bos. 
Wat kon Segger in de laatste ronde méér 
doen dan nog een overwinning toevoe-
gen aan zijn score  Want dat is wat hij 
deed tegen 60-plusser Leo Duijvesteijn 
van Schaakmat uit Naaldwijk. Hij was 
duidelijk zenuwachtig, maar speelde 
overtuigend. 

Dat deed trouwens ook Ton Bodaan die 
met vaste hand langzaam Van den Bos 
beroofde van zijn laatste hoop om de 
seniorentitel in de wacht te slepen. En 
het leverde Bodaan dus uiteindelijk de 
toernooioverwinning op, omdat hij met 
52 tegenover 50,5 weerstandsweerpun-
ten (de bij elkaar getelde eindscores van 
de tegenstanders die men heeft gehad) 
iets op Segger voorbleef.
Overmacht kun je zoiets noemen, omdat 
een speler hierbij volledig afhankelijk 
is van wat zijn oude tegenstanders heb-
ben gepresteerd. Voor Segger dubbel 
jammer, omdat hij in de 35 jaar dat hij 
speelt nog nooit een belangrijk toernooi 

had gewonnen en hij dit keer ver boven 
zijn niveau uitsteeg  dat wil zeggen dat 
hij bijna 4 punten meer scoorde dan op 
basis van diens zogenaamde Elo-rating 
verwacht had mogen worden. 
Helemaal onverdiend was de toernooi-
overwinning van IT-professional Ton 
Bodaan natuurlijk niet. Het toernooi was 
goed bezet en hij verloor geen enkele 
partij. Alleen tegen Segger gaf hij een 
remise af - en verder had hij nog twee 
halfjes door zogenoemde ‘byes’ omdat 
hij aan het begin van het toernooi twee 
keer verhinderd was. 
Bodaan, die in 2011 ook al kampioen 
werd nam de titel overigens weer over 
van rans Hoynck (SG Rijswijk, hoofd-
redacteur van deze krant trouwens) die 
in 2012 won, maar dit keer niet mee-
deed. Ook de kampioen van 2010, Hans 
Segers (SHTV), deed nu niet mee.

0-plus en 0-plus
Het toernooi werd dit jaar op negen 
vrijdagavonden gespeeld in het lo-

rence Woonzorgcentrum De Mantel in 
Voorburg, omdat Sporthal De Schilp in 
Rijswijk dit keer niet beschikbaar was. 
Bewoners van De Mantel kwamen er 
helaas niet veel kijken, maar de locatie 
was een prima alternatief.
Buiten de prijzen voor de algemene 
toernooiwinnaars (1. Bodaan, 2. Segger 
en 3. Van den Bos) kon nog een ink 
aantal van de 45 deelnemers met een 
beker en/of geldprijs naar huis gaan.
Zo ging de of ci le titel veteranen-

kampioen (60 ) dit jaar naar HSB-
voorzitter Ruurd Kunnen (SV Promotie 
Zoetermeer). Hij werd 6de in de totale 
rangschikking. Voor het eerst dit jaar 
werd er ook een prijs voor de beste 
70-plusser uitgeloofd. Dat werd even-
eens een Zoetermeerder: Bob Ameling 
(SV Botwinnik).
De enige vrouwelijke deelnemer, vaste 
gast Moni ue Keuzenkamp (RH /
Arena), scoorde iets boven het niveau 
van haar Elo-rating. 

- e topborden in de laatste de ronde van het Persoonlijk Kampioenschap voor senioren en 
veteranen. ooraan on odaan rechts  tegen Frans Pieter van den os 

en op het tweede bord rmin egger links  tegen Leo uijvesteijn. -

- egger links  feliciteert odaan. -



In 2003 belden de nieuwe eigenaren van het pand 
Harstenhoekweg 111 in Scheveningen naar het 
Haags Gemeentearchief. Bij een verbouwing waren 
zij tussen de puinhopen in de kelder van hun woon-
huis gestuit op losse documenten. Na een snelle blik 
op de inhoud realiseerden de bewoners zich, dat het 
om papieren uit de oorlog ging. Zij namen contact 
op met het archief en vroegen of hun vondst de 
moeite waard was om te bewaren. De archivaris die 
bij hen langs kwam, schrok aanvankelijk terug voor 
de enorme hoeveelheid stenen en gruis. Daartus-
sen bevonden zich delen van de papieren nalaten-
schap van drie Joodse families: Barsam, Boutelje en 
Hausmann. Vrijwel niemand van die families heeft 
de concentratiekampen van de nazi’s overleefd.In 

1942 woonde op nummer 111 het gezin van 
de weduwe Boutelje-van Lier. Twee van 

haar kinderen waren al uit 

huis, alleen haar dochter Annie had ze nog bij zich. 
Haar man Simon was een jaar eerder overleden. Op 
nummer 113 woonde het gezin van Eliasz Haus-
mann en op nummer 115 het huishouden van Moses 
Barsam, winkelier in haar en borstels.  Het ging om 
zwaar beschadigde persoonlijke papieren van de drie 
families en om delen van hun bedrijfsadministratie. 
Simon Boutelje had in Amsterdam een fabriek geleid 
die vanillesuiker produceerde, en Hausmann runde 
jarenlang een goedlopende winkel in damesconfectie 
aan de Bosschestraat 96 in Scheveningen. Zowel de 
familie Hausmann als het gezin van Barsam kwamen 
oorspronkelijk uit Polen.

oging tot herstel
Bijna als een archeoloog heeft de Haagse archivaris 
de papieren in de Scheveningse kelder uit het puin 
opgediept. Ze heeft het materiaal daarna gereinigd 
en geprobeerd te restaureren. Het ging om niet meer 
dan happen uit de inboedels van mensen die alles bij 
elkaar hebben gegooid vlak vóór ze door de nazi’s 
zijn opgepakt. In een impuls zullen ze hebben gepro-
beerd nog iets van hun papieren erfenis in veiligheid 
te brengen. Misschien wel met de gedachte ooit 
nog terug te keren, en hun oude bestaan weer op te 

pakken.
Alleen is er van de drie families maar 

een enkeling aan de vernietigings-
kampen ontsnapt. Alleen twee 

kinderen van het 
gezin Barsam 
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In 2012 startte het Joods Historisch Museum een bijzonder project in een 
aantal Amsterdamse woningen waar tijdens de oorlog Joodse mensen leefden. 
Velen van hen zijn weggevoerd en via het doorgangskamp esterbork in de 
vernietigingskampen in olen terechtgekomen. De meeste Joden vonden daar 
hun einde. In tientallen woningen zijn vorig jaar verhalen verteld over hun lot. Dit 
jaar doen zes steden in Nederland mee aan het project, waaronder Den Haag. g a    a  g - 
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oon entrum ag ag  bevindt zi h in de a-
genstraat  middenin het entrum van en Haag. 

oor de vele tram- en buslijnen die door het en-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
r zijn 111 oningen en er is een grote daktuin. 
e oners kunnen a hter het gebou  gelegen 

parkeerplaatsen huren.

ag  is gelegen aan de hermerstraat. 
et het openbaar vervoer is het omple  makkelijk 

te bereiken. e belangrijkste inkels zijn om de 
hoek  in de etje olffstraat. Het oon entrum 
heeft  driekamer oningen van a. 0 m
verdeelt over drie etages

oon entrum  a gg  ligt aan de
o turnestraat  halver ege het oude dorps en-

trum van Loosduinen en ijkduin. p loopafstand 
bevinden zi h inkels. r is parkeergelegenheid 
rondom het oon entrum. Het entrum heeft 5 

oonlagen en bevat 6 t ee- en
5 driekamer oningen.

  is gelegen aan de eresteinlaan  
in de ijk ou lust. et het openbaar vervoer 
is het omple  makkelijk bereikbaar. elangrijke 
voorzieningen  zoals levensmiddelenzaken  zijn op 
loopafstand gelegen. Het gebou  bevat 6 t ee-
kamer oningen.

oon entrum a a  a a bevindt zi h aan 
de ak van oortvlietstraat. Het openbaar vervoer 
bevindt zi h op korte afstand van het omple . e 
belangrijkste inkels zijn op ongeveer 10 minuten 
loopafstand. Het oon entrum heeft  drieka-
mer oningen van a. 5 m  en drie t eekamer-

oningen van a. 66 m .

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410 

E-mail klantenservice: 

simon.carmiggelt@woonzorg.nl 

p 4 en 5 mei doet Den Haag mee aan het roject pen Joodse Huizen

en nalatens ap t ssen et p in

- e voormalige bewoners van de Harstenhoekweg  -
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zijn via Zwitserland na de bevrijding 
in Isra l terechtgekomen. In Neder-
land hadden zij voor hun gevoel niets 
meer te zoeken. De kelderpapieren 
bieden een inkijkje in het alledaagse 
bestaan van de drie families. Het zijn 
brokstukken uit de zakelijke correspon-
dentie, maar ook een aantal brieven en 
schoolschriften. Zelfs een paar zwaar 

beschadigde foto’s. Op grond van de 
kwitantieboeken weten we, dat het om 
de eigenaren van goedlopende winkels 
ging. Wie het materiaal doorbladert, 
vraagt zich meteen af welke verha-
len er schuilgaan achter die papieren 
erfenis.

Sporen uitgewist
De Harstenhoekweg is slechts één van 
de tientallen straten waaruit tijdens de 
oorlog Joodse families zijn wegge-
voerd - om nooit meer terug te keren. 
Door hun dood zijn vele sporen van de 
geschiedenis van Joden in 

Den Haag en Scheveningen uitgewist. 
Wie kan er nog getuigen van de manier 
waarop zij vóór de oorlog leefden, en 
kleur en glans aan de stad gaven  Wie 
een beeld wil krijgen van de persoon-
lijke geschiedenis van families die hier 
woonden, moet creatief te werk gaan. 
Vaak gaat het om  arden van levens 
die een vroegtijdig einde vonden in de 

tientallen concentratiekampen van de 
nazi’s.
Om dat verleden levend te houden, 
startte het Joods Historisch Museum 
in 2012 de actie Open Joodse Huizen 
op tientallen locaties in Amsterdam. 
Dit jaar wordt hun unieke initiatief 
uitgebreid naar andere steden in 
Nederland, waaronder ook Den Haag. 
Want weinig mensen realiseren zich, 
dat hier in 1942 de op één na grootste 
Joodse bevolkingsgroep van Nederland 
leefde. Op duizenden adressen in de 
stad woonden Joodse gezinnen, van 

wie maar weinigen de bezet-
tingstijd overleefden. Om welke 
adressen ging het  Wat voor 

mensen leefden daar  Welke 
verhalen gaan er schuil achter 
de gevels in al die Haagse 
wijken waar Joodse inwoners 
ooit hun nering dreven

ien Haagse 
adressen
Welke huizen stellen hun 
deuren open op 4 en 5 mei, 
en welke geschiedenissen 
krijgen de bezoekers te ho-
ren  Naast de arstenhoek-
weg  in Scheveningen kunt 
u overal in de stad terecht. Zoals in de 

agenstraat , waar zich tijdens de 
oorlog de fotozaak Hafo van de later 
vermoorde J.B Hijmans bevond. In 
de iet einstraat  was destijds de 
herenkledingzaak van Tobias Sprecher 
en zijn vrouw gevestigd. Nu een mo-
derne kapperszaak, waar de kleinzoon 
Rob het familieverhaal zal vertellen. 
In de ischerstraat  stond tijdens 
de oorlog het Joods Lyceum, waar 
vele Joodse jongeren voor het laatst 
onderwijs hebben gekregen. Eén van 
hen, Rolf Nihom zal  samen met de 
auteur Wally de Lang  herinneringen 
ophalen aan die beladen schooljaren. 
In het Wijk- en Dienstencentrum De 
Sprong op de avil oensgracht  
wordt verhaald over de deportaties die 
plaatsvonden vanuit het gebouw op no. 
27a, waar de nazi’s Joodse Hagenaars 
samenbrachten voordat ze via Staats-
spoor naar Westerbork werden getrans-
porteerd. Op het adres einkenstraat 

9 waren 24 Joden ondergedoken, een 
geschiedenis om uitgebreid bij stil 
te staan. Net als op een adres  in e 

ildestraat, waar Edith van Hessen 

woonde, die de oorlog overleefde en 
een dagboek over die tijd schreef. Een 
ander verhaal voert de bezoekers naar 
het voormalig Joods Weeshuis in de 

letteri straat 9  (voorheen no. 66). 
Dan is er nog het adres enneweg , 
waar Ze’ev Bar zal vertellen over de 
belevenissen van zijn ouders, de eige-
naren van de voormalige kof  ebrande-
rij INPRO . In de Haagsche Kluis op 

lein 0, tenslotte, kan het publiek een 
toneelstuk van de theatergroep Bagage 
bijwonen.    
  

rogramma
Het programma op 4 en 5 mei 2013 
duurt van 10:00 tot 17:00. 
Zie voor de volledige programma’s: 

www.openjoodsehuizen.nl
itgangspunt voor Open Joodse 

Huizen zijn de adressen en gezinnen 
die vermeld staan op het Digitaal Mo-
nument Joodse Gemeenschap in Ne-
derland. Ook dit jaar worden bewoners 
van Joodse Huizen in heel Nederland 
opgeroepen om een herdenkingsposter 
voor het raam te hangen. Via www.
communityjoodsmonument.nl/poster 
kan voor ieder adres zo’n poster wor-
den geprint. 

Wim Willems
w.h.willems@ dh.leidenuniv.nl

Hoogleraar Haagse tadsges hiedenis  
ampus Den Haag niv. eiden

- ekladding van de winkelgevel Wagenstraat  -

p 4 en 5 mei doet Den Haag mee aan het roject pen Joodse Huizen

en nalatens ap t ssen et p in

- oods kindermonument op het abbijn aarsenplein. -

- ia het gebouw aan de Paviljoensgracht a vonden deportaties plaats. -

- ichtingbord treinwagon 
Westerbork  uschwitz. -
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Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)  

in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle  

gezindten begraven. 

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

 

Zaterdag 20 ap

Zaterdag 20 ap

Zaterdag 20 aprilrilril   

van 10.00 tot 16.00 uur

van 10.00 tot 16.00 uur

van 10.00 tot 16.00 uur   

   

Tandheelkundig Centrum 
al en osplein 21   2563   Den Haag 

0 0 322  3  
t val en os nl            

  
  

 

Wij steunen  

Audiciens

www.oorwerk.nl

Van Hoytemastraat 94, 2596 ET Den Haag

T: 070 324 32 05     E: denhaag@oorwerk.nl 

Openingstijden 

Ma t/m vrij 09:30 - 17:30 uur,  za 09:30 - 15:00 uur

Aert van der Goesstraat 29, 2582 AJ Den Haag

T: 070 779 60 20     E: denhaag2@oorwerk.nl 

Openingstijden 

Di t/m vrij 09:30 - 17:30 uur,  za 09:30 - 15:00 uur

Testpersonen gezocht  
voor nieuwste hooroplossing 
van Siemens
Oorwerk Audiciens is exclusief geselecteerd om het nieuwste hoortoestel van  

Siemens uit te testen. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met ervaring in het  

dragen van hoortoestellen maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor  

tekort schiet en daar iets aan willen veranderen.

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie?

De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen worden nu al door onafhan-

kelijke medici en testbureaus bestempeld als de beste hoortoestellen ter wereld. 

Met een uniek design en een zeer geavanceerde techniek zorgt dit allround  

toestel voor 30% verbeterd spraakverstaan. 

Uw medewerking is belangrijk

Nieuwe technologieën zo goed mogelijk aan laten sluiten op ieders wensen en  

behoeften; dat is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan 

leveren! Neem direct  contact op met onze gecertificeerde audiciens voor meer 

informatie.

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank voor

 

 ,--
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

 aar garantie.
Levertijd: 2 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 eer 0 - 0
i verheidsweg  - einenoord - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

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

arco eer elft 0 - 909
uitenwatersloot  - 4  elft - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten.

Nooit te oud voor vakantie!

Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

www.allegoedsvakanties.nl

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen? 

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



Do. 1  en 25 april

Vroege Vogelwandeling in estduinpark 
De Haagse Vogelbescherming organiseert in de maand 

april 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.

Donderdag 1  april

Grote belangstelling voor 
ouperus-avond xtaze in ulchri

In de vorige ErOpUit-agenda werd nog gemeld dat u 

gewoon zonder reserveren kon aankomen, maar de 

belangstelling is zo groot voor dit programma dat u zo 

spoedig mogelijk moet reserveren. En hopen dat u nog 

een plaats heeft. Couperus leeft in Den Haag nog steeds!

Stuur een e-mail naar corgout@extaze.nl of bel naar 

Pulchri: 070 - 3461735. Entreeprijs slechts € 2,00

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 uiteenzet-

ting 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: 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.

Vanaf zaterdag 20 april

In het Haags Historisch Museum:
Indi  in Den Haag, de eeuwenoude band
Den Haag en Indië zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. 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 Mu-

seum besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan de herin-

neringen 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 ko-

lonie. 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. 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

aterdag 20 april

Kom, kijk, luister en zing mee:
Kick - off Jerusalem assion 2013
Hans Matla start – in het jaar van zijn 40 jarig dirigen-

tenjubileum – op 20 april met zijn zevende Jerusalem 

Passion meezingproject. Niet alleen een jubileum voor 

de dirigent maar ook voor de Jerusalem Passion in Ne-

derland: 15 jaar geleden verzorgde Hans Matla de eerste 

originele uitvoering van dit bijzondere laat 20ste eeuwse 

stuk van de Australische componist Murray Wylie. Een 

modern/klassiek oratorium, voor declamator, solisten, 

zesstemmig koor, piano, orgel, jazzcombo en symfonieor-

kest. Een verhaal van passie en hoop. Naast de bijzondere 

teksten en de mooie gevoelige en dan weer opzwepende 

muziek is dit project ook bijzonder als evenement. Het 

is geweldig om met een grote groep koorzangers van 

allerlei herkomst door hard en geïnspireerd werken toe 

te leven naar een bijzondere en onvergetelijke ervaring. 

Het stuk is voor de gemiddelde koorzanger heel goed te 

doen. Voor alle stemgroepen zijn oefen-cd’s beschikbaar. 

De repetities zijn vanaf 1 mei afwisselend op woens-

dag en maandagavond. Ook zijn er  vier gezamenlijke 

koorrepetities op zaterdagochtenden. Deze gezamenlijke 

repetities blijken telkens uit te monden in een groot 

“koorzangfeest”: een koor van zo’n 300 zangers die met 

elkaar genieten en er iets bijzonders van willen maken.

Het project start op zaterdag 20 april 2013 met een kick-

off in Voorburg. De kick off is bedoeld als (hernieuwde) 

kennismaking voor projectzangers, met elkaar, met de 

muziek en met de dirigent. En, als het even meezit, de 

professionele solisten die aan dit project gaan meewer-

ken. Ook als u nog niet zeker weet of dit iets voor u is, 

bent u van harte welkom. 

Locatie voor alle repetities is de Opstandingskerk in Voor-

burg, aan de Rembrandtlaan 92. Goed bereikbaar met 

openbaar vervoer: bus 45 en 46 (halte Rembrandtlaan), 

HTM-lijnen 2, 3 en 4 en RET Slingelijn (halte Voorburg ’t 

Loo). Er is ruime parkeergelegenheid.

Op 20 april start ook de kaartverkoop voor dit feestelijke 

jubileumconcert dat op 26 oktober 2013 zal worden ge-

geven in de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Kijk voor 

meer informatie over dit project en de muziek op internet: 

www.jerusalempassion.nl Of e-mail als u nog vragen 

heeft naar: info@jeusalempassion.nl

Noam Vazana in het Mee in ee-atelier
Noam Vazana is een bijzondere artieste voor wie een 

grote toekomst lijkt weggelegd. Ze combineert klassiek 

piano met jazz trombone en een 3 octaaf stembereik! 

Genoeg ingrediënten om een uniek, intiem en magisch 

optreden te verzorgen. Haar stem is karakteristiek en 

eigenzinnig en doet denken aan Kate Bush en Tori Amos. 

In 2011 kwam Noam's eerste album 'Daily Sketch' uit. 

Haar nieuwste album 'Love Migration' verschijnt in mei. 

Zie voor meer informatie: www.noamvazana.nl

Noam wordt in het Mee in Zee-atelier ondersteund door 

Felix Hildenbrand (bas), Susana Raya (gitaar) en Bartho 

Staalman (drums). Het optreden begint om 20.30 uur en 

zal tot ongeveer 21.45 uur duren. Zaal open om 20.00 

uur. De entreeprijs bedraagt € 10. Voor hapjes en drank-

jes wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Reserveren 

per e-mail naar: info@meeinzee.nl

Het Mee in Zee-atelier is te vinden aan de Lijsterbesstraat 

69, 2563 KR in Den Haag. Zie ook www.meeinzee.nl

ondag 21 april

Jom Hasjoa in de Kloosterkerk
Jom Hasjoa is de gedenkdag voor de slachtoffers van de 

Holocaust, vastgesteld op de 28e Nissan van de vernie-

tiging 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 Christe-

nen. 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 Geer-

ten 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.

Naakt   Liedjes van Nele Mennes
Theatermaker, actrice en zangeres Nele Mennes brengt 

het liedjesprogramma 'Naakt', bewerkingen van de 

chansons van de Belgische zanger Jacques Brel en nieuw 

geschreven eigen werk. Met haar Vlaamse heldere stem 

zingt Nele in het Frans en Nederlands. Zij studeerde in 

2006 af in de richting muziektheater aan het Rotterdams 

Conservatorium met haar eigen voorstelling ‘Made-

lief’, waarmee zij het jaar daarop in de theaters stond. 

Afgelopen periode speelde zij in de theatervoorstelling ‘ 

In de blonde engel’. Komend seizoen speelt ze in ‘Bakker 

Wiebel’, haar eigen muzikale voorstelling voor kinderen.

Locatie van de voorstelling is de Groot Hertoginnelaan 

52, 2517 EJ in Den Haag.  (Bus 24, halte Banstraat of 

Tram 3, halte Van Speykstraat.) U bent welkom vanaf 

11.00 uur 's morgens en het optreden begint een half uur 

later. De entreeprijs bedraagt € 18. Reserveren via www.

premiereparterre.nl of telefonisch: 070 3352696.

oensdag 24 april

Azure feat, trompettist ik Mol
in Muzee Scheveningen
Haagse jazzstichting Prospero en Muzee Scheveningen 

(Neptunusstraat 90-92) hebben de handen ineen gesla-

gen voor een nieuwe serie op de laatste woensdag van 

de maand, waar jonge jazzmusici die het conservatorium 

al een paar jaar achter zich hebben gelaten, het publiek 

meenemen op hun muzikale ontdekkingsreis. De serie 

richt de schijnwerpers op jonge veelbelovende artiesten 

die vaak al verschillende prijzen hebben gewonnen en een 

interessante eigen weg zijn ingeslagen. Om 20.15 uur 

(zaal open om 19.30 uur) komt trompettist Rik Mol op 

het podium, met in de line up Pierre-Francois Blanchard 

(piano/keys), Rogier Schneemann (gitaar), Luciano 

Poli (elektrische en akoestische bas) en David Barker 

(drums). Entree: €14,- Ooievaarspas/studenten € 7,-

Reserveringen: info@muzee.nl  of 070-3500830

Entreekaarten zijn verder tijdens de openingsuren bij de 

receptie van het museum verkrijgbaar.

Vrijdag 2  april

Lente-akkoord concert M
Het Christelijk Residentie Mannenkoor Den Haag geeft 

zijn jaarlijkse Voorjaarsconcert onder de titel Lente - ak-

koord. Medewerkenden: Aylin Sezer, sopraan; Leden van 

L'Orchestra Particolare; Arthur Postma, vleugel; Aarnoud 

De Groen, orgel; de algehele en artistieke leiding Aldert 

Fuldner. Aanvang 20:00 uur in de Kloosterkerk, Lange 

Voorhout 4, 2514 ED. 

Toegang 15 euro. Voorverkoop  070-3978513 of 0174-

417507 ; per e-mail: crmmannenkoor@hetnet.nl Meer 

informatie op www.crmmannenkoor.nl

Maandag 29 april

Sjaak Bral en red Delgaauw kronen de 
nieuwe koning in  in Diligentia
Aan de vooravond van onze nationale feestdag pre-

senteren gastheren Sjaak Bral en Fred Delfgaauw een 

bijzonder vermakelijk theaterprogramma vol muziek en 

humor met een grote H: de KoninginneLach. Het belooft 

net als vorig jaar een feestelijke avond te worden met 

bijzondere gasten. Zo treden dit jaar kleinkunstenaars 

Johan Hoogeboom en Bas Marée op, is fysieke, ener-

gieke cabaretier Eric Koller te gast en zorgen de Haagse 

Règâhs voor muziek.

In deze editie zal er uiteraard uitgebreid worden stilge-

staan bij de troonswisseling. Zo hosten Sjaak Bral en 

Fred Delfgaauw tijdens deze avond een heuse oranjequiz 

met het publiek: degene die de quiz wint wordt op het 

podium gekroond tot schaduwkoning – of leuker nog, 

koningin. Net zo lang als Willem regeert.

Deze hoofdprijs krijg je niet zomaar. De opdrachten zijn 

pittig. Zo moeten de kandidaten laten zien hoe je een 

meter bier wegklokt. Prins Pils wordt immers Koning 

Kroonkurk.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Entreeprijs € 21,-

Kassa: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur

kassa@diligentia-pepijn.nl of via www.diligentia-pepijn.nl

Koninginnedag di. 30 april

De 4 ste  Nationale Geraniummarkt
op het Haagse Lange Voorhout
De hele dag kunnen liefhebbers van geraniums, 

zomerbloeiende perkplanten, kuipplanten, vaste planten, 

vetplanten en kleine heesters rondstruinen op de markt 

en hun keuzen maken. Rond 10.00 uur wordt een offi ci-

ele 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. Vandaar dat de echte liefhebbers 

doorgaans al vroeg hun rondje maken, zodat ze geen 

buitenkansje missen. Naast alle stand met bloemen en 

planten zijn er ook informatieve stand, zoals de Vogelbe-

scherming, de Algemene Vereniging voor Natuurbescher-

ming en van de organiserende afdeling van Groei&Bloei 

(Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde). Deskun-

digen bij al deze stands geven informatie over alles wat 

groeit en bloeit en in de natuur aanwezig is.

De markt is open vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur. Vlakbij 

op het Voorhout is trouwens ook weer kermis.

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 16 april 2013 pagina 11

 op it eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail agenda deoud hagenaar.nl

eserveer 

direct!



pagina 12 Dinsdag 16 april 2013 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

De TandProtheek

Dedemsvaartweg 402

2545 AN Den Haag

070 - 3599995

praktijk@detandprotheek.nl

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 : 10.00 – 17.00
Di – za :  9.00 – 17.00

 advertorial 

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend

Antiek- en Boekenmarkt 
Lange Voorhout Den Haag.

Elke donderdag en zondag t/m 22 september.

Opening

Hemelsvaartdag 

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.

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

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

Van Leijdenstraat 2, 2274 AW  Voorburg
Tel: 0628 336 855

Achter fietsen winkel van Herwerden 
In de poort.

KRINGLOOP VOORBURG 
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00

Gratis parkeren op eigen terrein

 
 

 
 
 
    
 

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

0  0    
kortingkorting  

eni  els 

Senior Hotels is een initiatief  van BTR Reizen, deze selecteert gezellige 
en gastvrije hotels op de mooiste plekjes en streken in Nederland en  
Duitsland. In alle Senior Hotels kunt u altijd heerlijk genieten van een 
‘Alles Inclusief’ Alles Inclusief’ Alles Inclusief’ vakantie. Informeer naar alle speciale Actie Weken .  .  . 

 al vanaf  € 209,  

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

 
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 
  GRATISGRATIS: 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.  

 

Senior Hotel Dennenhoeve*** 
Nunspeet / Veluwe 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 239,  € 209,  

 

 

Senior Hotel Gaasterland*** 
Rijs / Friesland 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 255,  € 224,  

 

Senior Hotel Walram*** 
Valkenburg / Zuid-Limburg 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 262,  € 224,  

NIEUW 

ACTIE WEKEN 
Senior Hotels 
Boek en Profiteer 

Senior Hotel Der Jägerhof *** 
Teutoburgerwald / Duitsland 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 266,  € 239,  

NIEUW 

RUSSISCHE 
ROMANTIEK 
TEN TOP
Vr 26 april 20.15 uur
Za 28 april 14.15 uur

De Venezolaanse sterpianiste Gabriela 

Montero in het virtuoze Tweede piano-

concert van Rachmaninov: op en top 

Russische muziek.

Gabriela Montero

Christian Vásquez dirigent

Gabriela Montero piano

Rachmaninov Pianoconcert nr. 2

Rimski-Korsakov Shéhérazade

Dr Anton Philipszaal, Den Haag

Kaarten bestellen en meer informatie via 

residentieorkest.nl of 070-8800333.

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

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

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

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

Op zaterdag 27 april a.s. 
is er een Rommelmarkt in de “Croissant” 
Zieken 1 te Den Haag.
U bent welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.
De entree is gratis en de koffiebar is open 
voor een heerlijk kop koffie, thee, frisdrank 
en lekkere broodjes.

Rommelmarkt

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

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

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

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

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag
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iteenlopend van 0,5 procent bij het 
grootste pensioenfonds van Nederland, 
het ABP, tot zelfs 7 procent bij de wat 
kleinere pensioenfondsen, zoals van 
de bedrijfssector kappers en tandtech-
nici en van (voormalige) ondernemin-
gen als Ballast Nedam, 1000, Super 
de Boer, Rockwool en Royal Leerdam. 
Niet onvermeld mogen blijven, 
vanwege het aantal e -werknemers, de 
metaalpensioenfondsen PMT en PME 
met respectievelijk kortingen van 6,3 
en 5,1 procent. Volgens cijfers van De 
Nederlandsche Bank is per 1 april een 
korting doorgevoerd bij 68 pensi-
oenfondsen. Deze kortingen raken in 
totaal circa 1,1 miljoen gepensioneer-
den. 
Daarnaast zijn er nog twee miljoen 
actieve deelnemers (werkenden) en 
2,5 miljoen zogenoemde ‘slapers’.
Zij merken de korting pas als zij met 
pensioen gaan. Bij deze getallen moet 
er wel rekening mee worden gehouden 
dat één persoon soms meer (kleine) 
bedrijfspensioenen heeft. Het aantal 
mensen dat niet per 1 april is getroffen 

door een korting op het aanvullend 
pensioen is vele malen groter. In heel 
Nederland wonen circa 2,7 miljoen 
mensen van 65 jaar en ouder. Zij die 
alleen AOW hebben, behouden hun 
koopkracht, doordat hierop wel een 
vergoeding voor prijsstijgingen is 
gegeven. 
Niettemin lopen gepensioneerden 
al jaren in koopkracht achteruit. Bij 
veruit de meeste pensioenfondsen is er 
al sinds 2008 géén inde atie geweest. 
Gemiddeld bleef volgens De Neder-
landsche Bank de pensioensector 6,3 
procent achter bij de prijsin atie.

pmerkingen
Partijen zoals 50PL S, de SP en PVV 
spelen daarop in. Ook zij spreken 
niet de hele waarheid. Daarom op 
deze plaats een vijftal opmerkingen 
van mensen in een ander perspectief 
geplaatst:

1. k heb altijd mijn premies 
betaald  dus nu heb ik ook re ht op de 
uitkering vana  pre ies  jaar

Natuurlijk heeft een ieder zijn AOW-
premie altijd betaald, maar vergeten 
wordt dat het een zogenoemd ‘om-
slagstelsel’ is. Met andere woorden: de 
huidige premiebetalers betalen voor 
de huidige AOW’ers. Dat was vroeger 
ook al zo voor onze vaders en moe-
ders. Het besluit om de AOW-leeftijd 
fasegewijs op te schuiven naar 67 jaar 
is een politieke beslissing vanwege het 
steeds ouder worden van de mensen in 
relatie tot de toenemende kosten van 
de huidige premiebetalers.

2. ijn pensioen onds hee t geld 
genoeg. lk jaar wordt er m r ren
dement gemaakt dan de kosten voor 
verhoging van de ingegane pensioenen 
ijn. Dus waarom moet ik koopkra ht 

inleveren
Deze opmerking zou terecht zijn als 
pensioenfondsen niet verder kijken 
dan de neus lang is. Immers toekom-
stige gepensioneerden zullen ook 
hun pensioenrechten opeisen als zij 
pensioengerechtigd zijn. Elk pensi-
oenfonds is wettelijk verplicht voor 

de langere termijn te voorspellen of er 
nog voldoende geld in de potten zit. 
De fondsen moeten een (vaak voor-
zichtig) beleggingsbeleid voeren.

3. ijn pensioen onds hee t mij altijd 
voorgehouden dat mijn pensioen 
gegarandeerd is.
Dat geldt inderdaad voor de pre-
mies die voor u, door u en door uw 
werkgever altijd zijn opgebracht. Het 
gaat om ‘voorwaardelijke garanties’. 
Afhankelijk dus van rendementen, 
die per pensioenfonds danig kunnen 
verschillen. Vandaar de uiteenlopende 
kortingen. De overheid zit niet in 
besturen van pensioenfondsen. Het is 
een zaak van werkgevers én werkne-
mers. De overheid stelt wel criteria op, 
zoals de rekenrente die vorig jaar wat 
is versoepeld, waardoor de kortingen 
per 1 april wat zijn verzacht.

4. k heb mijn hele leven lang ge
werkt. aat de jongeren nu maar m r 
betalen.
Dat is een opmerking waarvoor de 
politiek bepaald niet warm loopt. 
Ze betekent overschakeling van het 
(degelijke) opbouwstelsel van het 
aanvullend bedrijfspensioen naar 

het omslagstelsel (van de AOW). En 
een zware wissel op de toekomst van 
toekomstige generaties.

5. k heb als gepensioneerde 
helemaal niet meer o lang te leven. 
Dus ik wil nu nog oveel mogelijk 
krijgen  Door s ale maatregelen ben 
ik in mijn aanvullend pensioen per 

 januari er to h al  euro netto op 
a hteruit gegaan ten op i hte van wat 
ik in de ember kreeg.
Daar is geen speld tussen te krijgen. 
Het pensioensysteem gaat echter 
uit van een gemiddelde levensduur. 
Er zijn dan altijd mensen die beter 
en anderen die slechter af zijn. Een 
ander pensioensysteem is onmogelijk. 
Door scale veranderingen kunt u er 
inderdaad op achteruit zijn gegaan in 
uw aanvullend pensioen. De overheid 
bekijkt weliswaar compensatie, maar 
dat zal waarschijnlijk alleen voor 
mensen met kleine pensioenen zijn. 
Als mensen moeten inleveren, gaat dat 
voor hogere inkomensgroepen harder 
dan voor de laagste door het percents-
gewijze stelsel. Gaat het weer goed, 
dan is het juist andersom.
 

‘Ik heb altijd mijn premies betaald.’ ‘Waarom moet ik nu inleveren?’ ‘Ik heb het land helpen opbouwen.’ ‘Laat de jongeren nu maar extra betalen.’ Dit soort opmerkingen krijgen we van 
ouderen. In deze analyse een aantal (vervelende) zaken op een rij!

aa o  e  wo dt geko t op de pensioenen

rf- en schenkingsrecht
 

Notaris inruilen voor een 
andere notaris

e hebben een probleem. e willen 
niet doorgaan met de notaris die 
ons testament vij  jaar terug hee t 
opgesteld. an dat en krijgt hij een 
s hadevergoeding als hij niet on e 
nalatens hap kan a wikkelen  De 
nieuwe notaris willen we dat ook 
laten doen.

 voert een probleem aan dat er 
niet is. Laat u een nieuw testament 
opstellen, dan vervalt het oude dat 
ook in het entraal Testamenten 
Register is opgenomen.  kunt voor 
uw testament of voor een wijziging 
van het bestaande elke notaris in-
schakelen die u zelf wilt. De nieuwe 
notaris of uzelf kan de vorige notaris 
melden dat u een andere notaris 
hebt ingeschakeld. Het is niet per 
se nodig. Want de nieuwe notaris is 
gerechtigd uw oude testament op te 
vragen en handelingen te doen om 
het te wijzigen of te vernieuwen. In 

uw testament kunt u ook opnemen 
wie naar uw mening de e ecuteur 
moet worden als u (beiden) er niet 
meer bent. iteraard zijn er wel 
kosten verbonden aan wijziging of 
vernieuwing van het testament.

Kind blijft erven van ex van 
de moeder

Het kind hee t na e hts heiding de 
a hternaam van de moeder gekre
gen. s het kind dan nog er genaam 
van ijn vader

De biologische vader blijft (minstens 
nancieel) verantwoordelijk voor 

zijn kind. Dat betekent dat hij ook in 
het wettelijk erfrecht verplichtingen 
heeft naar zijn kind in zijn nalaten-
schap.

Hij kan een kind weliswaar onterven 
door middel van een testament, maar 
dan kan het betreffende kind altijd 
een beroep doen op zijn of haar 
legitieme portie.

 

A  en pensioen
 

Afkoopsom bij -uitkering

w verhaal in de vorige uitgave 
over de a koopsom van een klein 
pensioen in ombinatie met uitkerin
gen hee t mij even doen s hrikken. n 
de kop van dit artikel spreekt u over 
het kwijtraken van een a koopsom. 

olgens mij is het o dat in het ergste 
geval er een korting is o  dat de 
uitkering van die maand vervalt. Het 
kan to h niet o ijn dat je de gehele 
a koopsom kwijt raakt

We hebben inmiddels ontdekt dat 
de ene uitvoeringsinstantie ( WV) 
er anders mee kan omgaan dan de 
andere. Het laatste woord is ook 
hierover nog niet gezegd. Zoals 
u misschien in het artikel hebt 
gelezen, gaat het vooral om de 
combinatie van afkoopsom (of een 
deel daarvan) en opschuiving van 
de AOW-uitbetalingsleeftijd (dit 
jaar met één maand). Een (eenma-
lige) afkoopsom van pensioen is 
inkomen uit (vroegere) arbeid. Dat 

is in de sociale voorzieningen een 
belangrijk uitgangspunt. Er zijn 
soorten uitkeringen, zoals bijstand 
en toeslagen op de AOW, waarbij 
wel met andere inkomsten uit arbeid 
rekening wordt gehouden. Bij de 
WW, die waarschijnlijk afhankelijk 
van de ma imale duur wel doorloopt 
tot de nieuwe AOW-leeftijd, worden 
alleen prepensioenuitkeringen (en 
dus ook afkoopsommen) van een 
baan waaruit men niet werkloos is 
geworden, niet gekort op de WW-
uitkering. Dus kennelijk komt uw 
afkoopsom voort uit een pensioen 
van een heel andere werkbetrekking 
(ander pensioenfonds of verzeke-
raar) dan waarop uw huidige WW 
slaat. Mocht u nog nadere vragen 
hebben, leg dan uw zaak voor aan de 

WV in uw district.

eduwnaar van 5 jaar gaat 
samenwonen

k ben weduwnaar en word in sep
tember  jaar. k ga binnenkort sa
menwonen en heb het vru htgebruik 
van mijn huis. ijn partner is a ht 
jaar jonger en werkt niet meer. rijg 

ik een toeslag voor mijn partner en 
hee t ij enig re ht op bewoning van 
mijn huis als ik kom te overlijden

 kunt bij de Sociale Verzekerings-
bank (SVB), zodra u de formulieren 
voor uw 65ste binnenkrijgt (meestal 
al een half jaar van tevoren), opge-
ven dat u een partner hebt zonder 
inkomen.  kunt dan voor haar de 
volledige toeslag krijgen, een rege-
ling die overigens per 1 januari 2015 
wordt gestopt. Er staat wel tegenover 
dat als u gaat samenwonen u de 
AOW voor partners krijgt en niet 
die voor alleenstaanden (maakt ruim 
300 euro bruto per maand verschil). 
Heeft u een koophuis, ook al heeft u 
alleen het vruchtgebruik ervan, dan 
is het aan te raden in een testament 
op te nemen dat uw partner minstens 
de bewoning van uw huis na overlij-
den krijgt.

Ook kan het in uw erfrecht andere 
conse uenties krijgen. Neem daar-
over contact op met een notaris, 
die toch al nodig zou zijn voor het 
opstellen van een testament.

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’.

insda  16 apri  013 pa ina 13

De inkomenspositie van gepensioneerden - vooral van de mensen die naast de A  een aanvullend 
oudedagspensioen hebben - blijft de gemoederen bezig houden. er 1 april jongstleden hebben vele 
pensioenfondsen een korting toegepast op het aanvullende bedrijfspensioen.
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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

Liften. Als je het vandaag tegen een kind zegt, denkt-ie dat je hijshokjes bedoelt. Maar een halve 
eeuw geleden was liften een spannend avontuur. n bovendien niet geheel zonder risico.

Je was jong en de wereld lag voor je 
open. Dus wilde je op z’n minst van 
A naar B. En wat deed je dan als je 
geen geld had voor een auto of voor 
het openbaar vervoer  Dan ging je 
liften. Je begaf je naar de eerste de 
beste uitvalsweg van een grote stad 
en sloot je aan achter de rij lifters die 
er al stond. Want je was heus niet de 
enige die zich gratis 
wilde laten vervoeren. 
Dat je achteraan stond, 
betekende niet, dat je op 
je beurt moest wachten. 
Want automobilisten die 
bereid waren een lifter 
mee te nemen reden 
langzaam langs de rij 
gegadigden en kozen dan vaak de 
lifter met het onschuldigste uiterlijk. 
Of het meisje met de mooiste benen. 

Gevaarlijk
Mijn moeder hield me altijd voor, 
dat liften gevaarlijk was. Er deden 
namelijk verhalen de ronde. Ik noem 
er een paar. Je diende je bagage altijd 
op schoot te houden nadat je was 
ingestapt. Want automobilisten die 
aanboden je bagage in de kofferbak te 
doen, zouden je er een paar kilometer 
later weer uitgooien en dan heel hard 
met je bagage wegrijden. En daar 
stond je dan. Automobilisten deden 

bovendien rare dingen met meisjes 
als ze eenmaal in de auto hadden 
plaatsgenomen. Of met jongens, want 
je had natuurlijk ook homose uele 
en kinderlokkende  automobilisten. 
Daarom was het verstandig om alleen 
in te stappen als er een echtpaar of 
een gezin in de auto zat. Om dezelfde 
reden werd mij afgeraden onderweg 

ergens wat te gaan eten 
of of drinken met de 
automobilist die je mee 
had genomen. Vooral 
oudere chauffeurs zou-
den van de gelegenheid 
gebruik maken tijdens 
het eten een band met je 
aan te knopen en zo een 

relatie met je beginnen. En tenslotte: 
je kon een ongeluk krijgen. Want 
hoe kon je van te voren zien, dat 
de chauffeur bij wie je in de wagen 
stapte een ervaren chauffeur was
Aan de andere kant wist de chauffeur 
ook niet wie hij meenam in z’n auto. 
Het was een vreemde die hij nog 
nooit had gezien. Vandaar dat ze uit 
de rij lifters altijd degene kozen met 
het onschuldigste gezicht. En dat 
probeerde je dan te zetten als je daar 
in de rij met je duim omhoog stond.
Er was ook een mooie truc als je met 
een meisje liftte. Dan bleef je zelf een 
beetje achter de bosjes langs de berm 

staan, terwijl zij haar duim omhoog 
stak. Als er dan een auto stopte 
sprong je ineens te voorschijn en dan 
waren de meeste automobilisten te 
beleefd om in hun eentje boos door 
te rijden.

‘Dag opa en oma’
Ondanks alle horrorverhalen over 
vermoorde lifters die pas na weken 
in de berm van de snelweg werden 
teruggevonden, of over huilende 
meisjes die even snel op de vlucht-
strook waren verkracht, heb ik tussen 
mijn vijftiende en achttiende gelift 
dat het een lieve lust was. iteraard 
geheel tegen de zin van mijn ouders. 
Hoewel de eerlijk gebiedt te zeggen, 
dat zij niet altijd op de hoogte waren 
van de avonturen van hun zoon langs 
de snelweg.  Alsof de duivel me op 
de hielen zat liftte ik dwars door Ne-
derland. Al was het alleen maar om 
de congressen, de zeilkampen en de 
andere bijeenkomsten van de Huma-
nistische Jeugdbeweging te kunnen 
bijwonen. Maar ook bijvoorbeeld om 
mijn opa en oma in Oosterbeek met 
een bezoek te vereren. Die woonden 
daar in het bejaardencentrum van de 
Nederlandse Onderwijzersvereniging, 
het NOV. De latere ABOP dus. ‘Dag 
opa, dag oma. Hier ben ik’, zei ik als 
ik dan ineens onaangekondigd als 
een man van de wereld voor hun neus 
stond. ‘Gunst jongen’, zei mijn oma. 
‘Het is natuurlijk wel leuk dat je er 
bent. Maar weten je ouders ervan  
En hoe ben je hier gekomen ’ Mijn 
oma, zo wist ik, was niet alleen per 
de  nitie een ouderwets mens. Ze 
was ook ouderwets opgevoed. Toen 
ze jong was, moest ze zich, voordat 
ze in het bad ging, in het donker 
uitkleden. Want ze mocht haar eigen 
lichaam niet zien. Dan deed ze een 
lange soepjurk aan. Daarna mocht 

het licht weer aan en moest ze, met 
soepjurk en al in het bad. Zo wil de 
familieoverlevering het tenminste. 
Dus het leek me beter mijn supermo-
derne avonturen met het liften voor 
me te houden. ‘Met de trein’, zei ik 
dus. ‘Op het Staatsspoor in Den Haag 
opgestapt. Overgestapt in trecht. 
Tot Arnhem. En dan met de bus naar 
Oosterbeek’. Achteraf denk ik, dat 
mijn opa me wel in de smiezen had. 
Maar hij zei in ieder geval niks. En 

thans zie ik uit naar het moment, dat 
mijn kleinzoon ineens voor mijn neus 
staat en me overlaadt met allerlei 
smoesjes over hoe hij uiteindelijk 
bij ons op het Dorpsplein in Zeeland 
terecht is gekomen.

Autobahn banditen
Maar dat kan natuurlijk niet. Want je 
mag tegenwoordig niet eens meer lif-
ten. Vroeger was dat geen probleem. 
Je kon gewoon je duim ophouden 
op welke vluchtstrook dan ook. En 
waarom ook niet  Ik heb altijd tot te-
vredenheid van een ieder gelift. Nooit 
problemen gehad. De meeste automo-
bilisten die mij meenamen, zaten 
gewoon om een praatje verlegen. 
Anderen vertelden mij, dat ze zelf 
vroeger ook veel hadden gelift. En 
nu, als een soort dankbetuiging aan 
al die automobilisten die h n hadden 
meegenomen, deze keer m j meena-
men. En waarom ook niet  Liften is 
een kwestie van vertrouwen. En van-

uit al die keren, dat het indertijd goed 
is gegaan, put ik thans nog dagelijks 
mijn vertrouwen in de mensheid in 
het algemeen en persoonlijke hulp in 
het bijzonder.
Ooit vatte ik samen met mijn Dalton-
klasgenoot Rudie Staakman (de 
latere kunstenaar Ray Staakman) 
het plan op om naar Berlijn te liften. 
Mijn ouders waren mordicus tegen. 
Achteraf kan ik dat billijken. Want 
het was in de tijd van de ‘Auto-
bahn banditen’.  Eind vijftigerjaren 
waren de Duitse Autobahnen vaak 
zo eenzaam, dat er tussen twee par-
keerplaatsen of uitspanningen vaak 
honderden kilometers niks was. En 
daar lagen die ‘autobahnrovers’ dan 
op de loer. Ze schoten je gewoon van 
de weg af. Ze roofden je auto leeg en 
verdwenen in het niets. 
En ja. Ook ik zou, achteraf gezien, 
mijn eigen kinderen en kleinkinderen 
een dergelijke reis niet alleen ont-
raden, maar alles op alles zetten om 
zo’n reis te verhinderen. Dat deden 
mijn ouders ook. Met succes.
Rudy Staakman is wel gegaan. En hij 
leeft nog steeds. Ik ben niet dapper 
genoeg. Ook gelift  Mail het naar: 
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

oen was liften heel gewoon 

- Liften in de regen was bepaald 
minder prettig. -
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

- itgestorven deel van de utobahn bij 
erlijn in de vijftigerjaren. -

- itgestrekte arm en de duim 
omhoog, het teken

 om een lift te vragen. -

- Liften in Nederland werd op sommige strategische plekken  massaal gedaan. -

- Persluchtmachines van a  taakman, 
een e positie in  in het an 

bbemuseum in indhoven. -



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 16 april 2013 pagina 15

DE KOMENDE 2 MAANDEN  
BIJ PATHÉ BUITENHOF

www.pathe.nl/50plusbios

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

Inclusief kopje koffie, iets
lekkers en de Oud Hagenaar.

PAC
23 en 25 april 2013
LOVE IS ALL YOU NEED 3at

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. 

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.

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.

   

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

3 9 2
8 6

4 8 7
9 1 4
5 7 1

2 3 5
7 9

1 4
6

Sudoku D                                

 p i swinnaa s  p el wee  ee

rijswinnaars
Er waren maar liefst zo’n 500 inzen-
ders van de Paaspuzzels.
De 5 winnaars van het kruiswoord-
raadsel zijn: Bert Kuiper (Den 
Haag)  Willy de Zoete (Den Haag)  
Wil Bouwers (Zoetermeer)  Helen 

landerhijn (Zoetermeer)  Erica 
Robbe (Wateringen).
De 5 winnaars van de Paas-sudoku’s 
zijn: Jenneke M ssig (Stompwijk)           

Joop van Laethem (Den Haag)  Aad 
van Otichem (Den Haag)  Bram 
Hamelink (Zoetermeer)  Maarten 
Hora (Moordrecht).
De 5 winnaars van de Sudoku’s in 
numeer 7 zijn: J.J. van der Laag 
(Zoetermeer)  I. Spijker (Zoeter-
meer)  lasien Weideveld (Mon-
ster)  Henny Kling (Rijswijk)  Sonja 
de Wit (Katwijk).

Inzenden
Wat de Sudoku’s van deze week 
betreft moet u weer op zoek naar de 
cijfers in de grijze vakjes van de vier 
diagrammen. De cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor 
uw inzending, een reeks van vier 
cijfers. 
Levert bijvoorbeeld diagram A in 
het grijze vakje een ‘8’ op  in B 
eveneens een ‘8’, in  een ‘3’, en in

D een ‘5’, dan luidt de oplossing: 
8-8-3-5.
Voor de puzzels van deze week 
worden weer vijf e emplaren van 

asper Postmaa’s boek Eerst 
Napels zien  verloot onder goede  
inzenders.

oensdag 24 april

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku’s Nr. 8

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

Deze week worden er maar liefst 15 prijzen uitgeloofd, onder de goede inzenders van de aaspuzzel en de 
Sudoku’s in de nummers  en . De slagzin van de aaspuzzel moest luiden: en vrolijk asen begint met het 
kopen van biologische eieren.  n blijf dat doen, zouden we er aan willen toevoegen! Verder luidden de goede 
Sudoku-reeksen in de nummers  en  respectievelijk 2-1-3-  respectievelijk 4- -3- - .

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

2 1
7 9 2

4 1 3 6
8

3 8
9
5 3 4 2 6 7

1 9 3 2
7 2 1

3 4 7
6 4

6 7
7 5

6 2
4
7 2 1

4 3
2 5 6 9 7

6 5
1 8

7 6 1
3 8 4 6

Klassiek,  
Rustiek
& Modern  
Eiken

Eikenland is de specialist op het gebied van eiken meubelen en 
bijpassende bankstellen in romantisch licht eiken, modern wit-
eiken, robuust geolied eiken, het traditionele midden eiken en 
de grijs en zand tinten. De talloze keuzes echter maken het u niet 
makkelijker. Welke stijl past het beste bij u?  Speciale wensen?  
Bij Eikenland geen probleem! De meubelfabrieken die speciaal 
voor u op maat gemaakte meubelen fabriceren wachten op uw 
ideeën.

Eikenland’s showroom; een bron van inspiratie.
Neem plaats in een van de sfeervolle huiskamers in 
onze showroom en laat u inspireren door de vele mo-
gelijkheden met eiken. Wij laten u graag zien hoe u een 
mooie combinatie kunt maken met verschillende meu-
bels als kasten, zitbanken, salontafels, fauteuils en eettafels.  
Wij verwelkomen u graag in onze showroom én u kunt voor de 
deur gratis parkeren.

Woonboulevard Capelle XL
Schinkelse baan 4 
(A20, afslag 16)
2908 LE  Capelle a/d IJssel
Tel: 010-4420023
www.eikenland.nl
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Help uw 
   vereniging 
de crisis door



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

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

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

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

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.

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

Elk aangebracht lid vanuit  uw 
vereniging levert € 50,- op voor 
de verenigingskas

070 - 32 40 221 | www.devolhardinguitvaartzorg.nl

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

Cristina 
BranCo

Alegria
Cristina  Branco vernieuwt de 
fado beetje bij beetje en verrijkt 
haar muziek telkens met flarden 
jazz, pop en andere wereld-
klanken. Voor haar nieuwe show 
Alegria  heeft Cristina Branco de 
beste muzikanten en tekstschrij-
vers uit Portugal uitgedaagd spe-
ciaal voor haar nieuwe liederen 
te schrijven. Haar uitgangspunt is 
dat fado niet alleen de stem van 
nostalgie en de ziel is, maar ook 
van blijdschap en levenslust. Cris-
tina Branco laat zien dat vreugde 

en fado heel goed samen gaan.

In Alegria brengt Cristina een op-
recht portret dat zowel rauw als 
gevoelig is, bestaande uit twaalf 
verhalen van anonieme mensen. 
Mensen die zich door de dagen 
heen worstelen in hun thuisland 
of op een plek die ze geen thuis 
kunnen noemen. Elk stuk is een 
weerspiegeling van ieder van ons. 
Cristina brengt ze tot leven. Bran-
co’s warme stem en haar traditi-
onele bezette ensemble vormen 

verder alle ingre-
diënten voor een 

wonderschone 
avond.

DinsDag 23 april
Dr anton philipszaal, 
20.15 uur

Lezersaanbieding 
Lezers van de Oud Hagenaar betalen 
geen € 30,75 voor een eerste rang 
kaartje, maar € 22,50.

U kunt uw kaarten bestellen door te 
bellen naar de kassa (070 88 00 333) 
o.v.v. actiecode ‘Oud Hagenaar’.

e de d


