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Glorie en clubleven van o.m. Simson - K.D.O op www.haagschekrachtsport.nl

Rijke historie krachtsport in Den Haag
Zonder het van elkaar
te weten hielden John
de Korte en Peter van
Slingerland zich bezig
met de geschiedenis
van de laatste traditionele krachtsportvereniging Simson-K.D.O..
Dit was de vereniging
waar zij als respectievelijk trainer en worstelaar hun leukste en
mooiste tijd hebben
beleefd in het verenigingsgebouw gelegen
in de bocht van de
Hooftskade en het Om
en Bij. John en Peter
wijdden er een mooie
website aan.
Om in verenigingsverband onderling de
krachten te kunnen meten, waren of werden
in Nederland omstreeks het begin van de
20ste eeuw de eerste verenigingen opgericht.
Maar het was op initiatief van voornamelijk de vroeg Haagse verenigingen dat de
Nederlandsche Krachtsportbond (N.K.S.B)
op 12 juli 1903 tot oprichting kwam.
Het sfeervolle verenigingsgebouw van
het in ‘64 gefusserde Simson en K.D.O,
de voormalige distilleerderij De Ooievaar
aan de Hooftskade, bood de worstelaars en
gewichtheffers vanaf 1976 ieder hun eigen
ruimte maar kende weinig luxe. Toch was
dit de ideale mix waarbij iedereen zich er
thuis voelde in deze ambiance van een ‘old
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- Een mooie zogenaamde ‘achterceintuur’ genomen door Henk Spin van K.D.O.. Spin begon in 1950 als 18-jarige met worstelen en
gewichtheffen en verwierf behalve als actieve sporter ook veel faam als scheidsrechter en (bonds)trainer. Hij bracht veel kampioenen voort. -

school-vereniging’. Het was voormalig
worstelaar en trainer Henk Spin die John en
Peter erop attendeerde dat zij beiden onderzoek deden naar dezelfde geschiedenis en
dat samenwerking hen hierbij zou helpen.
Gedurende hun gezamenlijke speurtocht
kwamen zij er snel achter dat Den Haag
naast Simson-K.D.O. een nog rijkere
sporthistorie in het gewichtheffen en worstelen kent dan voorheen werd vermoed.

Oudste vereniging: Hercules
Hiermee was het moment aangebroken dat
zij ongeveer 2 jaar geleden hebben besloten
dat dit meer bekendheid moet krijgen want
op internet was nauwelijks iets te vinden

over ruim een eeuw Haagse krachtsport. Op
de site www.haagschekrachtsport.nl hebben
zij inmiddels een start gemaakt met kleine
verhalen, wetenswaardigheden en foto’s
van de Haagse krachtsport vanaf 1900 tot
en met heden.
Er wordt o.a. aandacht besteed aan de
oudste vereniging Hercules, de sportschool
Robot van Bram Charité in de Zusterstraat,
voor de fusie Simson in de Hemsterhuisstraat en K.D.O. aan de Hoefkade. De
wereldkampioenschappen gewichtheffen
in het Circustheater in 1949 wordt ruim
beschreven, maar ook over individuele
sporters is het e.e.a. te vinden.
Zo kent iedere tijdsperiode befaamde
namen van worstelaars en gewichtheffers
zoals Verheijen, Caffa, Charité, Nolten,
Kabbedijk, Frederiks, Falter, Nederpelt,
Van Dorp, Van der Toorn, Urgert, Heppener, Koolhoven, Spin, Van Slingerland sr,
Gielen, Van der Stoep, Steinmetz en vele
anderen die nu te kort worden gedaan door
niet genoemd te worden.

Meer materiaal gezocht

- Oude groepsfoto van krachtsporters uit het district Den Haag. -

De voorlopge reacties op de website zijn
allemaal zeer positief. Mensen reageren van
“goh, wat leuk dat ik een foto van mijn opa
als sporter vind” of bijvoorbeeld “ik wist
niet dat Den Haag zoveel goede gewicht-
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In memoriam

DOH schrijver
Leo Meershoek
Leo Meershoek, de geliefde nestor onder de
vaste medewerkers van
de De Oud-Hagenaar,
is maandag 6 mei overleden. Hij werd 86 jaar.

- Ook Arie van der Toorn van Simson

was een geweldenaar die enorme
gewichten kon ‘drukken en stoten’. -

heffers heeft gehad”.
Om de websitesite te kunnen aanvullen zijn
John en Peter nog steeds op zoek naar oude
foto’s om te kunnen scannen, maar ook
ander materiaal zoals clubbladen, posters,
speldjes enz. zijn van harte welkom. U kunt
hierop reageren of als u zelf wat wilt weten
over een bepaalde persoon c.q. gebeurtenis,
door een e-mail te sturen naar:

John de Korte en Peter Slingerland
haagschekrachtsport@gmail.nl

De afgelopen drie jaar verwierf Leo
Meershoek onder de lezers van deze
krant grote populariteit door zijn
mooie verhalen, met zeer gevarieerde
onderwerpen en tegen een rijk palet
van wisselende decors. Het kon gaan
over vissen, cake bakken, Sinterklaas,
de Indische jaren van hem en zijn
vrouw Riet, of avonturen op de ambtelijke werkvloer (lees bijvoorbeeld zijn
verhaal op pagina 12 in deze krant).

Reacties
In het volgende nummer van de krant
herdenken we Leo uitgebreider, met
ook enkele reacties van o.a. lezers.
Die kunnen worden gestuurd naar:
redactie@deoud-hagenaar.nl

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
Een uitvaart
zoals u dat wenst...

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

In- en verkoop inboedels

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

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

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

Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l

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

OPLEVEREN

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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OPRO PJ S
LaHoBloBloe: Bah
Met alle respect voor het enthousiaste verhaal van Ed Hu bregts in De
Oud-Hagenaar van woensdag 1 mei
over het ‘Laat 100 bloemen bloeien’
festival in 196 , als bezoeker heb ik
daar toch heel andere herinneringen
aan overgehouden. Om te beginnen
viel het bezoekersaantal enorm tegen,
het festival trok slechts 2.000 bezoekers naar Houtrust, veel minder dan de
1 .000 waar de organisatie rekening
mee had gehouden. De met veel
tamtam aangekondigde Pink Flo d
en The Prett Things gingen volledig
de mist in. The Prett Things lieten
het helemaal afweten en van Pink
Flo d vragen sommige bezoekers zich
jaren later nog steeds af of daar op het
podium wel de échte leden van Pink
Flo d stonden of dat men niet een
stelletje remplacanten naar Den Haag
had gestuurd. Van ‘de onvergetelijke’
gitarist S d Barrett van Pink Flo d
kan ik me die avond niets herinneren,
wat mij nog wel goed bijstaat is dat ze
in alle haast drie nummers speelden en
toen weer van het pdoium verdwenen.
De Nederlandse bands Circus, Zipps
en Groep 1 0 maakten inderdaad
wel wat goed. at wel indruk maakte
waren de speciaal uit Engeland overgevlogen lichtshows die op de wanden
van het snikhete Houtrust werden
geprojecteerd, de duizenden kleurige
ballonnen en niet te vergeten de in
grote aantal aanwezige rechercheurs
in burger. Kortom, in mijn perceptie
maakte dit festival de hoge verwachtingen totaal niet waar en ik besloot de
locatie dan ook als een dief in de nacht
te verlaten nog voordat het festival in
het ochtendgloren als een nachtkaars
uitging.

Peter Petit

Rijswijk
ri s i k @tele .nl
---------------------------------------------

o o on

. Halsschool
juni
Naar aanleiding van de in 2012
geplaatste oproep, zijn veel reacties
van oud-leerlingen van klas 6b van
19 ,van de Frans Halsschool in Den
Haag ontvangen. Het blijkt dat een
ieder het heel erg leuk vindt als men
elkaar weer eens ziet en herinneringen
kan uitwisselen. ls jij het ook leuk
vindt om nog eens klasgenoten van

BRI

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de
hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

ilmdebuut van een Zee-milicien
an januari
8 tot juni
was ik als Zee-milicien schrijver III
en later II van de Koninklijke Marine, gelegerd in de oude le ander Kazerne aan de Laan opes van attenburgh en werkzaam op
het kantoor van het Protestants Interkerkelijk huisfront P.I. . ,
aanvankelijk op de Laan van Meerdervoort no.
als ik mij het
nummer goed herinner - en later op de Kanaalweg no. in
Scheveningen.
Mijn eerste vraag betreft de kazerne,
die inmiddels blijkt te zijn afgebroken. Ik zou daar graag een foto
van hebben, maar heb die nergens
kunnen vinden.
En verder: op de dag dat H.M.
Koningin Juliana voor de eerste keer
of cieel als Koningin in Den Haag
kwam (september 194 ) stond ik in
een afdeling ‘matrozen’ erewacht
vlak bij het Paleis Noordeinde,
ik meen in de Hartogstraat of de
Heulstraat. Bij het afmarcheren
naar de kazerne na het passeren van
H.M. kregen wij in de Parkstraat
(of Kneuterdijk ) klaterend applaus
van het publiek voor ons perfecte
marcheren. Schijnt ook in een krant
vermeld te zijn indertijd.

19 te spreken kan dat op zaterdag
29 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur ten
huize van Tineke Middelkoop, Steenhouwersgaarde 49 , 2 42 B Den
Haag. ls je foto’s of andere spullen
hebt uit de schoolperiode 19 2- 19
is het jn als je die meeneemt. Omdat
wij op 29 juni zoveel mogelijk mensen
bijeen willen zien, informeer haar
hem ons zo spoedig mogelijk over
het(mail) adres of telefoonnummer
van de volgende klasgenoten. Het
gaat om de volgende personen: Joke
van Galen Theo Zwaneveld im
van der Berg Margriet of Margreet
Kins Esther Keislair Herman Bakker
Margreet Kras Marina de Pree Ria
Damen Nico Mollier Nell de Zwart
Rina Reigwein Nico Molhoek Joke
Vingerling Gerda de olff vonne
van der Zwan en Din Ram. Het verzoek is uiterlijk 1 juni mee te delen
of je (alleen of samen met je partner)
naar de bijeenkomst komt.Voor bovengenoemde bijenkomst worden kosten
gemaakt, wat uw bijdrage zal worden
is nog niet bekend maar zal niet meer

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, estland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en assenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 72.000 exemplaren,
via circa 3 0 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor
per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl
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Zonnige dag
Op een mooie, zonnige dag (ik
meen: een zaterdag) in 194 of 1949
liep ik ‘s middags schildwacht aan de
Hoofdpoort van de kazerne, toen een
dame en een heer aan mij vroegen, of
zij van mijn wachtlopen een lmpje
mochten opnemen. Ikzelf mocht hen
daarvoor uiteraard geen toestemming geven en ik verwees hen naar
de onderof cier van de wacht die in
het wachtlokaal onder de hoofdpoort
zetelde. Die kwam zijn toestemming
aan mij overbrengen en zo liep ik
stram, zoals het bij de Marine betaamde, voor de poort ‘model’. Nooit
heb ik daarvan nog iets gehoord.
aarschijnlijk weet u nu mijn vragen
al, maar ik geef ze nog even:
1.) ie kan mij helpen aan een foto

bedragen dan maximaal

Tineke Middelkoop
070 - 366713
a
rg@casema.nl

Joop Smit

06 231 22
smit @planet.nl

oto s St. Jozefschool
Heeft u foto’s van de St. Jozefschool
e zouden graag in bezit willen
komen van foto’s van leerlingen en de
school uit de periode 1940-1960. ie
kan ons daaraan helpen Onze oproep
in februari heeft veel opgeleverd,
maar helaas nog geen foto’s uit de
genoemde periode. De voormalige St.
Jozefschool aan de Van der Du nstraat 6 bestaat dit jaar 111 jaar. Ter
gelegenheid van dit jubileum is de
huidige bewonersvereniging lte ik
een boek over de geschiedenis van
het schoolgebouw aan het maken. ij
ontvangen graag uw bijdrage per e-

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Ro al Telecom BV
Postbus 26046, 2 02 G Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 427 097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

,00.

en Fred ordragen op staan. Met de
eerste gelegenheid zal ik deze aan hem
in Limburg overhandigen. Bij mij in
de klas zat ook een Evert van Beveren
( - 1943). Zou hij soms familie zijn

Ton Martens

Hardenberg (Ov.)
tonmartens@planet.nl

van de oude lexander Kazerne
2.) Heeft iemand foto’s van de
erewacht door onze afdeling bij de
intocht van H.M. Koningin Juliana
en of van het afmarcheren
3. Is mijn lm-debuut nog ergens te
achterhalen
Ik hoop dat ik hierop iets hoor van
de De Oud-Hagenaar lezers. Bij
voorbaat dank

H. den Hartog

oek an ollan
calonhart@hetnet.nl

mail: sintjozefschool111jaar gmail.
com Zie ook: www.facebook.com
SintJozefschool111

Miluska Dorgelo

070 - 3 0 3 9
mil ska orgelo@hetnet.nl
---------------------------------------------Paramaribostraat
Het stukje van Kees van Beveren
over de Paramaribostraat roept bij mij
herinneringen op aan de lagere schooltijd van 19 0 t m 19 6. ij speelden
regelmatig in de straat, kastie. De putten deden dienst als honk. De tuintjes
op de foto kan ik mij nog herinneren.
De conci rge van de school was de
heer Schr der, deze woonde ook in
de straat. Zijn zoon heeft bij mij in
de klas gezeten. Het bijzondere van
de straat was is de verschillende
t pen huizen. Van school tot kantoor
en de grote verscheidenheid van de
woonhuizen Mijn zwager, d van den
Hout, zal zeer gelukkig met de foto
zijn waar zijn familie, te weten dje

dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De Oudmsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(oplage .300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
inkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 0 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

OLS Dunklerstraat
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de
6de klas van de Openbare Lagere
School aan de Dunklerstraat in Den
Haag een fantastische daagse schoolreis per boot maakte o.l.v. de heer .
de Boer. Zijn er nog oud-klasgenoten
die het leuk vinden om herinneringen
op te halen, meld u dan aan bij Hans
de Niet (heet nu Dijkers).

Hans de Niet

h. i kers@casema.nl
---------------------------------------------Bij tunnel aillantlaan
ij zouden graag in contact komen
komen met de jeugdvrienden uit de
periode na de oorlog. Omgeving
Vaillantlaan, het ‘tunnel-gedeelte’.
Bijvoorbeeld Rinus Schelling, Otto
Eblee, Steef de Keizer, Gerrit den
Dulk, en Joop de Niet.

Jasper en Jan Boender

ohan oen er@casema.nl
----------------------------------------------

Op zoek naar kleinschalige
vakanties met begeleiding
voor ouderen?
Bel dan voor onze gratis
vakantiebrochure:

(0318) 48 51 83

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

De Oud-Hagenaar op internet
ebsite:
.deoud-hagenaar.nl
Facebook:
. ace ook.co deoudhagenaar
Twitter: t itter.co
deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie:
bonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
dvertenties
info is-acquisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(070) 427 097
06 - 23700323
(070) 427 097
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jaar afschaffing slavernij

er reek e ketenen

an juni t m juli
besteedt het Haags Historisch Museum in een e positie in het trium
van het Haagse stadhuis aandacht aan een van de belangrijkste gebeurtenisen in de geschiedenis: de afschaffing van de slavernij.

In 2013 is het ruim anderhalve eeuw
geleden dat in machtscentrum Den
Haag werd besloten de slavernij af
te schaffen. De et op de fschafng van de Slavernij werd in 1 62
aangenomen en op 1 juli 1 63, dit jaar

- De kunstwerken van de ederlandsSurinaamse kunstenares ita aasdamme
bestaan uit poppen die het verhaal vertellen
van de trans-Atlantische slavernij en de
gevolgen daarvan. -

1 0 jaar geleden, verkregen de van
oorsprong est- frikaanse slaven
in de kolonie Suriname en op de
Nederlandse ntillen eindelijk hun
vrijheid. In het trium zijn prachtige
diorama’s te zien van kunstenares Rita
Maasdamme die het verhaal vertellen
van onze gedeelde geschiedenis.
Kwalijke rol
Vanzelfsprekend is de afschaf ng van
de slavernij een memorabele gebeurtenis. In de 17de eeuw had ons land een
voortrekkersrol in de slavenhandel. De
est-Indische Compagnie verscheepte
duizenden slaven vanaf de est- frikaanse kust. Op 1 juli 1 63 klonken
21 kanonschoten in Paramaribo de
slaven werden vrije mensen. Deze dag
wordt nog altijd gevierd op het feest
‘Keti Koti’ (Sranan Tongo - vertaald
‘verbroken ketenen’). Tien jaar na de
afschaf ng van de slavernij kwam de

migratie op gang van Hindostaanse
contractarbeiders. Zij vervingen in
veel gevallen de voormalige slaven als
goedkope arbeidskrachten op de plantages. In Den Haag wordt dit jaarlijks
herdacht op juni.
Kunstwerken
De kunstwerken van de NederlandsSurinaamse kunstenares Rita
Maasdamme bestaan uit poppen die
het verhaal vertellen van de transtlantische slavernij en de gevolgen
daarvan. Diverse taferelen verbeelden
de sleutelmomenten uit de slavernijgeschiedenis waarin verschillende
bevolkingsgroepen met hun eigen
klederdrachten en de ora en fauna
van Suriname en de ntillen een
hoofdrol spelen. Voorbeelden hiervan
zijn de Tula-opstand op Cura ao en de
Hindostaanse immigratie naar estIndi (Suriname). Bijzonder zijn de

- Slaven werden door onze est ndische ompagnie van Afrika naar Suriname verscheept. -

uitgewerkte details in de diorama’s die
de nuances in de slavernij weergeven.
Ook zijn er kunstwerken te bezichtigen van de kunstenaar Marcel Pinas.
Pinas is een afstammeling van de
N’d uka Marrons van Suriname.
Het behoud van cultuur, en in het
bijzonder Marron cultuur, loopt als
een rode draad door al het werk van
deze kunstenaar.
Migrantenerfgoed
Het Haags Historisch Museum
besteedt aandacht aan het Haags
Migrantenerfgoed vanuit het Netwerk
Erfgoed Haagse Migranten (Den
Haag, stad van aankomst), waarbij het

Geslaagde proef in Den Haag met problemen op straat

eter o gaan et er ar e ensen

Op het hoofdbureau van de politie eenheid Den Haag gaat eind dit jaar een Opvang erwarde Personen
open. Hierin werken GGZ instelling Parnassia Groep, de politie-eenheid Den Haag en het OM samen,
onder leiding van de gemeente Den Haag. De opvang is noodzakelijk om zieke mensen die overlast
veroorzaken op straat goed op te kunnen vangen.

In deze opvang zijn 24 uur per dag
medewerkers van de GGZ aanwezig
die direct bij binnenkomst kunnen
beoordelen of aangehouden personen
geestelijke gezondheidszorg nodig
hebben en hoe dit het beste kan worden georganiseerd.
Daarmee wordt voorkomen dat
mensen die hulp nodig hebben weer
op straat terechtkomen. Tegelijkertijd
neemt de nieuwe werkwijze agenten
veel werk uit handen dat eigenlijk niet
bij de politie hoort.

Snel en passend
Een groot voordeel van dit in Nederland nieuwe model is dat betrokkenen
na aanhouding direct gescreend worden door ggz-medewerkers. Hierdoor
kan het OM geadviseerd worden over
de noodzaak tot zorg bij verwarde
verdachten. Deze werkwijze sluit
naadloos aan bij de nieuwe ‘ZSMaanpak’ van het OM, namelijk ‘snelle
en zorgvuldige afdoening’. Door
samenwerking worden alle personen
gescreend en indien nodig zoveel

Meneer Bennik

mogelijk doorgeplaatst naar passende
zorg. Dit ongeacht de vraag of zij
strafrechtelijk worden vervolgd.
Resultaten proef
an de hand van een proef is de laatste
jaren onderzocht wat de meerwaarde is
van een dergelijke opvangvoorziening
voor verwarde personen. Tijdens de
proefperiode bleek dat 9 procent van
de verwarde personen die via de politie
binnenkwamen, direct kon worden
doorgeplaatst naar een passende vorm

van zorg. Zonder deze opvangvoorziening stroomt slechts 10 procent
van de verwarde personen door naar
zorg. De uitkomsten van de proef zijn
zo bemoedigend dat er is besloten de
voorziening permanent vorm te geven.
“Het mes snijdt aan twee kanten,”
aldus burgemeester Van artsen.
“In deze opvang krijgen verwarde
personen direct de hulp die nodig is.
Tegelijkertijd is het goed voor de veiligheid op straat, omdat de politie zich
meer op haar kerntaken kan richten”.
Het Haagse model heeft inmiddels
de interesse gewekt van andere grote
steden die met deze problematiek te
maken hebben.

Haags Historisch Museum met partners de Haagse migrantengeschiedenis in beeld brengt. Samenwerkende
partijen in dit project zijn Stichting
Sankofa en The Hague frican Festival, Galerie Chiefs Spirits, Stichting
Lalla Rookh, Sarn mihuis en Stichting
trium. Met deze expositie willen
de instellingen de Hagenaars bewust
maken van de geschiedenis van de slavernij en het erfgoed van de inwoners
van Den Haag.
Bij deze expositie worden diverse
activiteiten georganiseerd. Kijk voor
meer informatie op de website
.haagshistorisch useu .nl

Strande press
Scheveningen
De zogenoemde Strande press rijdt weer. Deze speciale
tram rijdt tijdens het strandseizoen iedere zondag en op
weede Pinksterdag vanaf
P R Hoornwijck rechtstreeks
naar Scheveningen Bad.

De reistijd is ongeveer 30 minuten.
Een retourticket voor de Strandexpress, inclusief parkeren, kost twee
euro en is geldig voor maximaal vier
personen. De Strandexpress rijdt tot
en met 1 september 2013 elke zondag,
Hemelvaartsdag (9 mei) en Tweede
Pinksterdag (20 mei). De tram vertrekt
iedere 10 minuten tussen 10.00 uur en
20.00 uur. De P R ligt aan de Laan
van Hoornwijck in Den Haag en wordt
aangegeven vanaf de 4, de 12 en de
13. Meer informatie:
.denhaag.
nl sli naarscheveningen
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Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
SPECIAAL VOOR DE
OUD HAGENAAR LEZER

15,-

korting

Bij besteding van iedere 100,-*
Geldig t/m 26 mei 2013
Knip deze bon uit en lever hem in
Uw nieuwe broek wordt gratis vermaakt
*Geld niet in combinatie met andere kortingen. Tijdens deze aktie
is uw klantenkaart n.v.t.

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

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

Betje Wolffstraat 214, 2533 HV Den Haag,
Tel.: 070 - 3300484

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen

KRINGLOOP VOORBURG
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

Uitnodiging!
a

a

a

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.

a

En ontvang direct

10% korting
5
0 0 080080

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

a a 1 00 / 1 0
a a 9 00

LAST MINUTE
Riviercruises

06-01-2011 11:34:26

op U volgende aankoop

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

BTR REIZEN

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

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Lezers Actie

aag

/
9 00 / 1
1 00

0

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00
Gratis parkeren op eigen terrein
Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.
Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter fietsen winkel van Herwerden
In de poort.

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

0
kortin
g

De Oud Hagenaar

BTR Reizen organiseert al vele jaren betaalbare en perfect verzorgde
riviercruises. In juni en juli kunt u nog mee met het gezellige
cruiseschip MPS Brillant*** voor een volledig verzorgde riviercruise
over de mooie Rijn en Moezel naar o.a. Rüdesheim en Cochem.

4d

se Ri

e
e e
hem

m8 i2
€ 229, voor slechts

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

ise

HTMC

€ 206
,
p.p

d

se Ri
ise
Rüdesheim

m
i2
van € 299, voor slechts

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

€ 269
,
p.p

HTMC
HTM

8d

se Ri

e
e e
hem

m 22
i2
€ 489, voor slechts

C

ise

€ 440
,

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.

p.p

8d

se Ri

e

e

e e
se

24
i m
i2
8 m
i2
€ 489, voor slechts

ise

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

€ 440
,

 070 - 3907722

p.p

Boek snel o.v.v. reiscode DOH 15 één van deze cruises en u

ontvangt als Lezer van De Oud Hagenaar 10% Last Minute Korting.

Prijzen zijn vanaf en per persoon. Voor reserveringen en informatie . .

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Ook te vinden op uw smartphone
Android:

Apple:

www.htmc.nl
info@htmc.nl
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hen the girl in our arms, is the girl in our heart

M’n zus was van Elvis en ik was van Cliff
Gehuld in een wit pak waaronder een zwart overhemd met dunne witte
stropdas, aan zijn voeten witte Rock en Rollschoenen, hing liff Richard
lachend boven mijn bed. De briljantine in zijn donkere kuif deed de glanzende zwart-wit kaart die mijn school vriendinnetje Liesje me stuurde voor
mijn twaalfde verjaardag, nog eens e tra schitteren.

Die
v

s
lvis!

Die
v

an

Die
v

m

an

fscheidsmusical
Toen brak de avond van de afscheidsmusical aan. at restte
was alleen nog het ophalen
van de rapporten de dag
erna. Na a oop van het
stuk gingen we nog
een keer in op Cliff’s
uitnodigende:
“Do ou wanne
dance” en zwierden
uitgelaten in het
rond in de propvolle
g mzaal die vol zat
met familieleden.
Maar toen de mollige, altijd vriendelijke
concierge, die ook
die avond was gehuld
in haar onafscheidelijke gebloemde
jasschort, de poort met een: “Het is
tijd meisjes” resoluut achter ons en
de bezoekers sloot, stonden we oog
in oog met het onomkeerbare.
Een traan, een laatste zwaaiende
groet. Voorbij was onze kindertijd.
Nog één keer keken Liesje en ik
op naar de hoge ramen van het vertrouwde klaslokaal, dat nu nooit meer
van ons zou zijn en hadden zo wel
terug willen rennen.
Maar daar stak Cliff een stokje
voor: “Move it” gebood hij door het
transistortje.
Gehoorzaam voldeden we aan zijn
verzoek. e moesten voorwaarts.

m

!
Cliff
ij

oma
’n

and !

terug onder de overkapping
naast het g mnastieklokaal om
gezeten op de ongelijke leggers
Cliff’s Living Doll fonetisch
na te zingen.
anneer zijn uwelen stemgeluid
ons via Radio Luxemburg opdroeg
“Put on our dancing shoes” voldeden Liesje en ik de volgende dag
meteen aan zijn verzoek. ls de klok
van Juwelier Lubeck in de Koningstraat aangaf dat onze ‘Klaar Over’
corvee er weer op zat, liepen we in
de stugge, witte plastic jassen met de
zwart-wit gestreepte manchetten, het
spiegelei nog in de hand, meteen door
naar de nabijgelegen schoenenzaak
van Krol om in de etalage te kijken
naar een gangbaar model.
De periode van het drie-daagse
schoolreisje en de naderende
afscheidsmusical was schokkend en

Band De ster van de revue, die
toen nog Lodewijk Dieben heette, zat
in de bank achter haar in hetzelfde
klaslokaal als ik, en stopte regelmatig
haar vlechten in zijn inktpot.
Het naderende afscheid van de school
en onze gedeelde voorliefde voor
Cliff verbond mijn klasgenootjes dat
jaar nog eens extra met elkaar. e
droegen n lons met naad en speelden
de superieure rol van zesde klassers.
Op het schoolplein met het duivenhok loerden we tijdens de pauzes
allang niet meer tussen de spijlen
van het hek naar de zonnebadende
leden van het aan onze speeltplaats
grenzende Nederlands Danstheater
van Hans van Manen, waarvan we de
grazieuze balletpassen op het schoolplein imiteerden, maar trokken ons

CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

Lou Band
Men schreef 1962 en ik zat in de
laatste klas van de Jan Ligthartschool
aan de Tullinghstraat. Een tijd vol
veranderingen wachtte.
Het was in onze familie kennelijk
traditie deze school te bezoeken want

Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
wijkservicepunt@coornhertcentrum.nl

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
wijkservicepunt@duinhage.org

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Erasmusplein 87 - 2532 RG Den Haag - 070 - 388 92 13 - www. humanitaswoonzorgplus.nl

identiteit

an
n zu
m’

ook mijn oma betrad in een keurig
gesteven schortjurk, rond 1 9 dagelijks hetzelfde schoolgebouw waar
ze net als ik, behalve haar meester,
de beroemde pedagoog Jan Ligthart,
ook nog een artiest bewonderde. Lou

ls ik in bewondering naar hem
opkeek zag ik vanuit mijn ooghoeken
aan de overkant van de kamer, boven
het bed van mijn zus, Elvis Presl
met een ironisch lachje toekijken.
Ondanks dat Cliff in interviews genereus verklaarde dat er zonder Elvis
geen Cliff was geweest vormden de
twee idolen een constante strijd tussen mijn zus en mij. Of je was voor
de wat macho-achtige Evis of voor de
romantische Cliff. Voor allebei was
bijna onmogelijk.
Ofschoon er in Cliff genoeg d namiet
zat, getuige het door onze buurjongens door de geopende vensters keihard gedraaide Move it en D namite
was ik weg van zijn romantische
nummers.
En toen Cliff me tijdens een optreden
in de Rud Carellshow toelispelde
(via de beeldbuis van de recentelijk
door ons vader bij de rma Maessen in het esteinde - op afbetaling
- aangeschafte zwart-wit televisie):
“ hen the girl in our arms, is the
girl in our heart”, toen besloot ik
voor altijd van hem te houden.
Hij hoefde zijn volle, getuite lippen met de iets naar voren staande
tanden, maar te openen om me in een
staat van gelukzaligheid te brengen.
Het door mijn zus en haar vriendinnen gehoonde: “ at een kwal met
z’n BB mondje,” kon me niet meer
deren.Van nu af aan dicteerde Cliff
mijn leven.

ontbrak ons idool niet. Ofschoon
we onderweg in de speeltuin plezier
maakten alsof we vier waren, hielden
Liesje en ik ons oor dicht tegen mijn
onafscheidelijke transistortje, een
klein vierkant zakradiootje, voor
tien gulden aangeschaft bij de rma
Stuut en Bruin aan de Prinsengracht, in de hoop dat hij speciaal
voor ons zijn Teenager in Love ten
gehore zou brengen.

-

kwaliteit

-

opwindend tegelijk. Voor sommigen
zou hun schooltijd hier eindigen
om hun moeders bij te staan in de
huishouding, anderen gingen naar de
mbachtschool of Huishoudschool,
een enkeling naar de Mulo.
Living Doll eerst
ls hoofdmeester inter ons sommeerde te oefenen voor de liedjes
uit de afscheidsmusical Duizend en
één nacht, galmde ik Cliff’s Living
Doll eerst nog even brutaal de klas
door. aarna hij zuchtend om die
eeuwige lastpost, een shaggie draaide
en de peuk liet opbranden tot aan zijn
vingers.
Ook op het driedaagse schoolreisje

Luc Naberman
na co@ iggo.nl

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant

humane waarden

-

menselijke maat
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Klassiek,
Rustiek
& Modern
Eiken
Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

Opa ode i

oon ode i

Eikenland is de specialist op het gebied van eiken meubelen en
bijpassende bankstellen in romantisch licht eiken, modern witeiken, 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.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

achtelijke Meu elsto eerderij
Lode ijk is er voor u

O

L M

L

Gespecialiseerd in herstofferring van banken en fauteuils, vernieuwing van binnenwerken, fauteuils op lengtemaat maken.
Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestauraties, biezen,
rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en gordijnen.
Optimale service, garantie en kwaliteit.
SERVICE ALS VANOUDS, Wij halen en brengen gratis!

Reinkenstraat 111, Den Haag, Tel 070-392 23 44
WWW. STOFFERINGLODEWIJK.NL

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 mogelijkheden met eiken. Wij laten
u graag zien hoe u een mooie combinatie kunt maken met verschillende meubels 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

ij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

--

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

jaar 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. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Ook kunt u ij ons terecht voor
al u sto eer erk aa heden .

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

ü al 54 jaar een
vertrouwd adres
ü superaanbiedingen
inbouwapparatuur
ü gratis advies bij
u thuis
GREEPLOOS | LANDELIJK | MODERN | DESIGN | HANDGEMAAKT

Nu 2.395,-*

Nu 4.998,-*

met gratis vaatwasser.

Incl. alle apparatuur

Zoetermeer | Coppeliaschouw 8 (Woonhart) | Tel 079 - 33 00 900
Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Marco
Del t
MarcoLeer
Leer
ijverheids
eg
uiten
atersloot

- -Heinenoord
Del-t -

--

. . arcoleer.nl
arcoleer.nl

Bij
betaaltuugéén
gééntransportkosten.
transportkosten.
Bij inlevering
inleveringvan
vandeze
dezeadvertentie
advert. betaalt

gen aan zijn score ant dat is wat hij
een speler hierbij volledig afhankelijk
deed tegen 60-plusser Leo Duijvesteijn
is van wat zijn oude tegenstanders hebvan Schaakmat uit Naaldwijk. Hij was
ben gepresteerd. Voor Segger dubbel
duidelijk zenuwachtig, maar speelde
jammer, omdat hij in de 3 jaar dat hij
De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
overtuigend.
speelt nog nooit een belangrijk toernooi

Segers (SHTV), deed nu niet mee.

6 -plus en -plus
Het toernooi werd dit jaar op negen
Dinsdag 14 mei 2013
vrijdagavonden gespeeld in het Flo-

toernooiwinnaars (1. Bodaan, 2. Segger
en 3. Van den Bos) kon nog een ink
aantal van de 4 deelnemers met een
beker en of geldprijs naar huis gaan.
Zo ging de of ci le titel veteranen-

(SV Botwinnik).
De enige vrouwelijke deelnemer, vaste
gast Monique Keuzenkamp (RHC
rena), scoorde iets boven het niveau
pagina
van haar Elo-rating.

dvies van de notaris
Ellens
Parkstraat 93

Lentze - notariaat en mediation
2 14 JH ’s-Gravenhage

070 - 364 4 30

notaris ellenslentze.nl

www.ellenslentze.nl
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Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken
Omdat
mensen feiten,
vaak meer
dan een opsomming van interessantestaan,
feiten,
maarzullen
u betaaltwij
zelfde
de komenschenkdan eenpersoonlijke
opsomming verhalen
van interessante
zullenaanspreken
wij de
de
tijd
wat
van
onze
praktijkervaringen
met
u
delen.
iteraard
zijn
de
personages
fictief,
maar
alles
wat
zij
meemaken
is echt
belasting.
komende tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen.
eniteraard
uit het zijn
leven
Hopelijk
u iets
belevenissen van Robbert Bovenwater en adine van Bloemzetel en zet
degegrepen.
personages
fictief, herkent
maar alles
watinzijde
meehet
u aan
weeren
eens
naarleven
uw eigen
situatie
te kijken.
Maar let op, de vrijstellingen voor
maken
is echt
uit het
gegrepen.
Hopelijk
herkentant
u hoe heeft u alles geregeld
schenkingen van ouders aan (pleeg)
iets in de belevenissen van Robbert Bovenwater en adine van
een betere
Vaderwoning
en moeder
kinderen
voor
beideaangepast,
ouders.
Bloemzetel
enacht
zet jaar
hetkomen
u aan weer zich
eens
uw eigen
situatie
Na
een relatie van
de nieuwegelden
realiteit
hebben
Nadine
zalbuurt.
in de oude
blijven
aannaar
de gemaakte
afspraken
zulBovenwater
zijn blij
dat zij degaat
kindeDus
ookzij
alsverder,
u gescheiden
worte kijken.
anttot
hoe
heeft u alles geregeld
Robbert
en Nadine
de conclusie
kunnen
met de bent,
verwerking
met
de kinderen,
en Robbert
op
len houden aanzienlijk toeneemt.
ren kunnen helpen. Zij hebben hun
den
de
schenkingen
die
u
apart
van
dat zij hun leven niet langer samen
van de verbroken relatie en met hun
zoek naar iets nieuws in de buurt.
vermogen verkleind, en Robbert zal
vermogen schenken. Zo verlagen zij
elkaar regelt bij elkaar opgeteld.
De ouders van Robbert BovenwaOuderschapsplan
willen delen. Natuurlijk hebben zij
eigen leven.
Ze zijn hier tevreden mee, want een
door deze regeling later veel minder
niet alleen hun eigen vermogen, en
ter hebben een goed leven gehad.
llereerst wordt er natuurlijk naar
mooie tijden gehad, maar steeds
min
of
meer
gedwongen
verkoop
zal
erfbelasting hoeven te betalen. Een
daarmee hun eigen bijdrage voor de
Ze hebben het geluk niet alleen
Kinderen helpen
advies
het
ouderschapsplan
gekeken.
Hoe
vaker
merken
zij
dat
ze
allebei
een
in
deze tijd ongunstig
hen
win-winsituatie
die metzijn
eenvoor
goede
zorg- en ziektekosten, maar kunnen
vermogend te zijn, maar ze zijn ook
Deraag
verhoogde
vrijstelling kan geBij
een
scheiding
veel
kunnen
Robbert
en
Nadine
ervoor
ander
toekomstbeeld
voor
ogen
allemaal.
es
wijn
gevierd
wordt.
zij ook Robbert en Nadine helpen bij
rijk door de warme band met hun
bruikt worden om denken
een eigen
woning
mensen
meteen
aan
het
inschakelen
zorgen
dat
zij
hun
kinhebben.
de aanschaf van een groter huis.
kinderen en kleinkinderen. Doordat
aan te kopen, om een eigen woning
estament
aanpassen
vanteadvocaten,
terwijl
echtscheideren toch zo goed moEn
Nadine verliefd
is
Kleine
lettertjes
veelnuregelingen
en toeslagen
teop
knappen, om
de heen
potheek
Een
schenking
bestaat
meestal
uit
genwoordig
€ .
belastingvrij
deels
af te lossen
omstappen
een kostbare
Omdat ze toch al hun gevoelens
dingsnotaris
u bijofalle
kan
gelijk s men opvoeden,
geworden
op inkomenshaar nieuween vermogeldidee
of goederen.
er leggen,
zijn ook
gensafhankelijk
worden, en omdat
Ze ontdekkenondanks
dat ze hun
kinderen
studie
te betalen.
Zo’nvan
schenen
n op tafel Maar
moeten
helpen,mee
zoals
in het geval
Robde scheiding
collega,
is de beslissing
andere mogelijkheden
om te schende kinderen
nancieel steeds
141,- per jaar
king
kanNadine.
dus veel betekenen voor uw
besluiten
Robbert en Nadine
meteen
bert en
Ookbelastingvrij
de kinderenmogen
zelf
snel
gevallen.het
Ze gaan
ken.
U
kunt
bijvoorbeeld
uw
huis
zwaarder
krijgen
door
de
crisis,
schenken.
Kinderen
tussen
de
1
en
kinderen
op belangrijkezal
momenten
hun testament te laten aanpassen aan
Een scheidingsnotaris
u daardoor
krijgen hierin een
scheiden.
onder de marktwaarde verkopen.
willen
vader
en
moeder
Bovenwade
40
jaar
kunnen
eenmalig
zelfs
in
hun
leven.
de nieuwe situatie. Nadine gaat zelfs
veel geld besparen.
stem. Dat de notaris
Gelukkig beseffen ze zich
Het verschil tussen de marktwaarde
ter de kinderen alvast wat van hun
24.676,- per jaar belastingvrij
Sinds januari vorig jaar is het niet
nog een stapje verder en regelt ook
Van het ouderschapsplan, de boeaangeeft ook na de
wel dat ze samen goed
en de lagere verkoopprijs is dan de
krijgen. Maar in het geval van de
meer verplicht de schenking in een
een
nieuw
samenlevingscontract
met
delverdeling
detealimentatie
scheiding
voor
hen
klaar
te
staan
om
voor hun zoon en dochter moeten
schenking. Ook kunt u uw kind een
familie Bovenwater is de meest
notari
le akteen
vast
leggen alstot
u
haar
de herziene
u
teinteressante
bekijken ofregeling
de afspraken
blijven zorgen, en dus spreken ze af
leningnieuwe
gevenvriend.
waarvoor hij minder
dat alsnog
de bij
gebruik
wilt testamenten,
maken van dedoordat
eenmalig
alles
met
één
notaris-mediator
regelt,
de
leeftijdsfase
van
de
kinderen
past,
met de scheidingsnotaris. Hij helpt
dan
6
rente
betaalt.
Het
verschil
kinderen het geld voor de aankoop
verhoogde vrijstelling. Maar soms
Ondanks
moeilijke
zij nu
weetdat
u zeker
dat uw situatie,
uw
stelt
Robbert
Nadinegebruiken,
gerust.
Robbert en Nadine niet alleen met de
tussen de de
rente
van 6 tijd
en die
de rente
van een
eigenenwoning
kan
toch verstandig
zijn. Bijdie
uw
kind
u
betaalt,
wordt
dan
doormaken, realiseren zij zich dat
wensen enals
mogelijkheden
bekend
Ze
zakelijke
juridische stukken, maar ook als medatmoeten
bedrag veel
verhoogd
kan beslissinworden
voorbeeld
u een uitsluitingsclaugezien
als verantwoordelijk
de schenking. Verder
kunt
tot nemen.
1.407,-.
sule
opnemen.
Uwtotaalplaatje
kind hoeft de
zij
samen
blijven
zijn,wilt
en dat
er naar het
gen
IetsEnwatdaarmee
door dekunnen
sterke
diator. ls onpartijdige bemiddelaar
u noghet
‘vrij
van recht’
schenken.
De
Robbertsoms
en Nadine
hun
schenking
dan niet
te delen
voor
welzijn
van hun
kinderen.
wordt gekeken
in plaats
vanmet
naareen
de
emoties
lastig eindelijk
is. Maar de
helpt hij hen samen tot oplossingen
aanslag
voor
de
schenkbelasting
droom waarmaken
en verhuizen
naar
ex-partner
na een scheiding. Of als u
En nu zij alle of ci le stukken aan
scheiding alleen.
toedeling
van de woning
gaat snel.
te komen, waardoor de kans dat zij

In memoriam Herman de Kler
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Een veelzijdig en zeer geëngageerd mens
Op woensdag mei j.l. overleed Herman de Kler. Het was zijn wens geweest
afscheid te nemen van het leven op een moment dat hij nog de man was
waarin hij zichzelf herkende.

Tijdens de laatste twintig jaar van zijn leven
ontwikkelde De Kler zich tot een musicoloog
van formaat. Elf jaar lang werkte hij aan het
boek dat later een standaardwerk zou blijken
te zijn: ‘Zeven eeuwen orgels in Den Haag’
(Repro-Holland, lphen aan de Rijn, 19 7).
Ook voor de bundel ‘En dan nu de polonaise
muziek in Den Haag en Scheveningen
(Trespassers , Den Haag, 200 ) schreef hij
uitgebreid over zijn geliefde instrument. an
het eind van dat artikel uitte hij zijn bezorgd-

- Herman in 00 aan het orgel
van de ieuwe Kerk aan het Spui. -

heid over het behoud en onderhoud van de
waardevolle kerkorgels die Den Haag rijk is,
en pleitte hij voor de aanschaf van orgels in het
nieuwe stadhuis en de nton Philipszaal. Daarbij hoopte hij op een doortastender beleid van
de Gemeente dan tot dan toe was gevoerd.
ondere loopbaan
Herman werd 21 augustus 1936 geboren in
Koog aan de Zaan. an zijn latere schrijverschap ging een opmerkelijke maatschappelijke
loopbaan vooraf. Een opleiding als goud- en
zilversmid aan een ambachtschool in de msterdamse Jordaan en een zesjarige beroepsdienst bij de Marine lijken geen voorbodes van
een carri re als sociaal werker en alternatief
hulpverlener. Die kwam pas in zicht nadat hij
een cursus Kinderbescherming met succes
had afgerond, als leerling werd toegelaten aan
de Gereformeerde cademie voor Sociale rbeid De Nijenburgh in Baarn, en al tijdens zijn
studie de nodige praktijkervaring opdeed als
begeleider in het debieleninternaat De Beele in
Voorst (een klein jaar) en als groepsleider en
later waarnemd hoofd in De Gemzensprong,
een open tehuis voor zwakbegaafde werkende
jongeren in Rotterdam (drie jaar).
Zijn volgende werkgever, de Raad voor de

Kinderbescherming, karakteriseerde hij zelf als
een ‘rapportagemachine’: een grote Remmington, toegerust op het verrichten van onderzoek
in zowel civiel- als strafrechtelijke (kinder)
zaken. Een goede leerschool, maar pas in zijn
volgende werkkring zou hij zijn onmiskenbare
talent voor improvisatie kunnen benutten.
Sociaal betrokken
In 1969 werd De Kler aangesteld als de
eerste betaalde medewerker van de Sosjale
Joenit, toen nog gevestigd in een krakkemikkig bureau in de etalage van een afgedankte
winkel aan de Bezuidenhoutseweg. Daar (en
later in de nieuwe vestiging aan het esteinde)
bekommerde hij zich om jonge weglopers van
huis (gemiddeld vijftien jaar oud), weglopers
van ps chiatrische inrichtingen, mensen met
huisvestingsproblemen, merikaanse en Portugese deserteurs, drugverslaafden, abortuszoeksters en mensen met arbeidsproblemen. l
gauw bemerkte hij dat de behartiging van hun
belangen gebaat was bij een bredere infrastructuur dan de Joenit zelf kon bieden. Daarom
bepleitten De Kler en zijn collega’s met
succes kostenvergoedingen bij de opvang van
weglopers en de oprichting van een Open Huis
voor ongehuwde moeders bij de Gemeentelijke
Sociale Dienst (GSD). Met zijn voorstel om de
Joenit op te laten gaan in een breder geori nteerd Jongeren dvies Centrum (J C) was hij
zijn tijd vooruit.

- En dan nu de olonaise waar
we samen aan werkten. -

In deze periode richtte De Kler met anderen
Het Paard van Troje op. Zijn vrouw nneke
(later de moeder van zijn twee zonen Bosz en
anne) maakte deel uit van het eerste bestuur
van dat jongerencentrum.
Kundig en dapper
Na zijn afscheid bij de Sosjale Joenit in 1973
belandde De Kler in het onderwijs. ls docent
methodiek en sociale geschiedenis (en enige
tijd als adjunct-directeur) was hij verbonden
aan de Haagse Sociale cademie, destijds met
achttienhonderd leerlingen de grootste school
van Den Haag. an de Haagse Hogeschool gaf
hij les in forensisch maatschappelijk werk en
armenzorggeschiedenis.
ls eindredacteur van ‘En dan nu de polonaise’ heb ik intensief met De Kler samengewerkt. Tijdens het schrijven van zijn artikel
begonnen de eerste tekenen van geestelijke
vermoeidheid zich bij hem af te tekenen. Maar
De Kler wist van geen wijken. Hij knokte zich
door de materie heen en vond uiteindelijk de
samenhang die hij zocht. In die tijd heb ik
Herman de Kler leren kennen als een kundig
en dapper mens.

Cor Gout

corgo t@e ta e.nl

pagina

Dinsdag 14 mei 2013

Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
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Wooncentrum ag ag bevindt ich in de Wagenstraat, middenin het centrum van Den Haag
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend Alle
belangrijke voor ieningen liggen op loopafstand
Er ijn
woningen en er is een grote daktuin
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren
ag is gelegen aan de Schermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken De belangrijkste winkels ijn om de
hoek, in de Betje Wolffstraat Het wooncentrum
heeft driekamerwoningen van ca
m
verdeelt over drie etages

Wooncentrum
a gg ligt aan de
octurnestraat, halverwege het oude dorpscentrum van Loosduinen en Kijkduin p loopafstand
bevinden ich winkels Er is parkeergelegenheid
rondom het wooncentrum Het centrum heeft
woonlagen en bevat twee- en
driekamerwoningen

is gelegen aan de Beresteinlaan,
in de wijk Bouwlust et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar Belangrijke
voor ieningen, oals levensmiddelen aken, ijn op
loopafstand gelegen Het gebouw bevat tweekamerwoningen

De Oud-Hagenaar

Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

en
ngstgegner
a jassen
en ee ige
roe
Sommige dingen veranderen nooit. Ook in de jaren
was
wente een ngstgegner waar
Den Haag vrijwel
nooit van kon winnen. itgerekend de ukkers waren de
tegenstander van de ploeg van trainer ujadin Boskov in de
eindstrijd om de K B-beker op donderdag
mei
.
Het werd een Hemelvaartsdag om nooit te vergeten.
In die dagen werd juist het bekertoernooi door FC Den Haag heel
serieus genomen, weet de uit de
eigen jeugd voortgekomen voorstopper Simon van Vliet nog goed. “ ij
behoorden tot de betere teams en
konden met een gunstige loting ver
komen. In Vujadin Boskov hadden
wij ook één van de betere trainers,
die altijd heel professioneel bezig
was om te winnen. Hij zat overal
bovenop.”

Opvallend was dat in de aanloop naar
de nale het grote talent Tscheu-la
Ling - nog matchwinner in de kwartnale tegen Sparta - uit de selectie
werd verwijderd. “ ad Mansveld was
toen onze belangrijkste speler. Hij
speelde ook altijd goed als het erom
ging en werd door de spelersgroep
gezien als leider. Tscheu was een
speler die deed wat in hem opkwam
en daar was wel eens wrevel over.”
Het in een wedstrijd herhaaldelijk

a a bevindt ich aan
Wooncentrum a a
de Tak van oortvlietstraat Het openbaar vervoer
bevindt ich op korte afstand van het comple De
belangrijkste winkels ijn op ongeveer minuten
loopafstand Het wooncentrum heeft driekamerwoningen van ca
m en drie tweekamerwoningen van ca
m

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

Aanvoerder Aad ansveld met de net veroverde bokaal - thans te zien in de hal van
het K ocera Stadion. oto A .
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- n de traditionele badjassen lopen Simon van liet en ob Ouwehand (rechts) met de K

FC Den Haag
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-beker door een erehaag van majorettes. oto otterdamsch ieuwsblad en lumers. -

Thie
De Caluwé

Van Leeuwen

Bres
(43. Van Hijkoop)

Korevaar
Ouwehand

Perazic

Kila

Jol

Scheidsrechter: Derks
Jeuring
(60. Arnold Mühren

Zuidema

Drost

Overweg

Bos
Thijssen

Van der Vall

Pahlplatz
Oranen

Van Vliet

Mansveld

Van Ierssel

Gross

FC Twente

laten lopen van zijn directe tegenstander door Ling leidde tot een aanvaring
met Mansveld in het veld en een
escalatie na a oop in de kleedkamer.
“Mansveld zei toen dat hij niet met
Ling wilde spelen en andere belangrijke mensen waren dat met hem
eens.” Door zich achter de aanvoerder
op te stellen, bleef de spelersgroep
een eenheid. “Bij PSV zie je nu dat er
binnen de selectie geen duidelijkheid
is. Bij ons was die er wel.”
Moeilijkheden
Tegenstander in de nale in de
Rotterdamse Kuip was één van de
weinige teams die FC Den Haag angst
aanjoeg. “ ij hadden met FC Twente
standaard moeilijkheden, zowel uit
als thuis. Zij speelden ons altijd stuk
en wij konden bijna niet van hen
winnen.” Daar kwam nog bij dat de
Twentenaren dat seizoen een topjaar
hadden. “Ze deden ook mee om het
kampioenschap en haalden de nale
van de UEF Cup.” Boskov hoefde
zijn eigen spelers niet veel over de
tegenstander bij te brengen. “Destijds gingen er niet elk seizoen vijf
of spelers weg, dus op een gegeven
moment wist je wel dat je tegen Jan
Jeuring in de spits zou spelen. Boskov
lichtte ons wel voor, maar dat ging
meer over wat wij moesten doen. Je

had toen ook nog geen videobeelden
om te anal seren wat de tegenstander
precies deed.”
Zoals verwacht van de huizenhoge
favoriet zette FC Twente de Hagenaars vanaf de aftrap onder druk. “Het
eerste half uur waren zij oppermachtig en werden wij overlopen. ij
konden toen niet veel meer doen dan
tegenhouden”, staat Van Vliet bij. FC
Twente was dicht bij een treffer toen
Johan Zuidema de paal trof en Theo
Pahlplatz na het omspelen van Ton
Thie de bal in het zijnet schoot. “Met
een beetje mazzel voor ons bleef het
0-0 en na verloop van tijd konden
wij er ook wat meer uitkomen.” FC
Den Haag prees zich echter vooral
gelukkig dat het met een brilstand de
rust haalde.
Hoogtepunt
Na de pauze bleef het wedstrijdverloop zoals Simon van Vliet had
gehoopt. “ ls wij achter waren gekomen, was het een andere wedstrijd
geworden. Omdat dat niet gebeurde,
groeiden wij, terwijl je bij FC Twente
de haast, zenuwen en irritatie zag
toenemen. Naarmate
de wedstrijd vorderde,
kregen wij het zeker
niet moeilijker en
konden wij ook wat
meer risico nemen.”
De beloning daarvoor
kwam halverwege
de tweede helft, toen
een uitentreuren
ingestudeerde vrije trap
(zie ook het boekje
De voetbaljaren 70)
resulteerde in een luid
bejubelde treffer van

Henk van Leeuwen. “Daarna bleef FC
Twente een overwicht houden en pressen, maar dat resulteerde niet meer in
zoveel kansen.”
De uitreiking van de bokaal herinnert
Van Vliet zich als een hoogtepunt van
zijn voetballoopbaan. “Dan voel je dat
je echt wat bereikt hebt, ook door de
vreugde om je heen. Je weet dat je zoiets een volgend seizoen niet zomaar
nog eens doet.” Enig minpuntje vond
hij dat hij voor de huldiging een lange
witte badjas aanmoest. “Ik wilde
gewoon in mijn eigen shirt lopen.”
Van Vliet weet ook nog dat Boskov

al voor de nale zeker wist dat FC
Den Haag zou winnen. “De tegenstander was volgens hem maar niets,
een Bauernmannschaft. Een jaar later
zei hij dat overigens ook van est
Ham United in de Europa Cup voor
bekerwinnaars.”
niek
De triomftocht naar Den Haag blijft
eveneens een dierbare herinnering.
“De rit terug met de beker voor in
de spelersbus was al een feest, met

toeterende auto’s om ons heen en
mensen die uit de ramen hingen. De
huldiging aan de Javastraat met al die
feestende mensen was uniek. Daar
konden we de beker aan de mensen laten zien en hield wethouder Vink nog
een speech.” ls tastbare herinnering
hangt de winnaarsmedaille van 197
bij Van Vliet op zolder, samen met
een verliezersmedaille van de nale
van 1972 en een foto van één van zijn
eerste oefenwedstrijden voor het eerste van DO uit Voetbal International.
“ ls speler van de DO-jeugd had
je één doel: het eerste halen. Die foto
heb ik toen ingelijst van mijn ouders
gekregen.”
n het orige erhaal o er e eker is
ergeten om e naam an otograa
oel els te ermel en i e oto
an e replica in e itrine met e
choenmaker. c s.

otterdam 15 mei 19 5. atchwinner Henk van eeuwen het scorebord en de trofee. oto’s ro-

Hans Hofstede.
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Geboren en getogen Hagenaar Simon armiggelt

Hij egon a s

morgen kunt u
haar gerust weer
een vraag stellen

De ouders van Simon, Herman armiggelt en driana Bik, zijn in
8 getrouwd
en op het adres Loosduinsekade 6 op n hoog gaan wonen. ader werkte
bij de firma Stegeman en o als vertegenwoordiger en zijn moeder is in
,
toen ze verhuisd zijn naar het adres esteinde
, een winkel in hoeden en
petten begonnen. Ze hebben hier gewoond totdat het naastgelegen ziekenhuis
Johannes de Deo in
uitgebreid werd. oodgedwongen moesten ze
verhuizen en ze zijn vervolgens in de Druivenstraat op nummer
gaan wonen
Inmiddels was hun eerste kind, Johannes Simon in
geboren en Simon
zelf, die voluit Simon Johannes heette werd op oktober
geboren. De
namen van beide grootvaders zijn zowel bij Jan als bij Simon terug te vinden.
Ook al omdat zijn moeder hem van de straat wilde
hebben, ging Simon al jong naar de bewaarschool
op de Noordwal, waar de woorden ‘Licht Liefde
en Leven’ boven de deur stonden. Het gaat hier
om een christelijk school en omdat zijn ouders dit
geloof niet aanhingen ze waren wel overtuigd
socialist ging hij vervolgens naar de openbare
lagere school der 2e klasse op het adres Lijnbaan
3 . (Deze school is in 192 opgeheven en het
inmiddels afgebroken gebouw is vervolgens voor
diverse doeleinden gebruikt. Zo heeft het ae ago
gisch entr m, zoals het huidige aags entr m
oor n er i s egelei ing vroeger heette, er vanaf
194 een plaatsje in gekregen.)

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord
Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info
naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. De KWF Kanker Infolijn is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.
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Gemiddelde leerling
Simon was een gemiddelde leerling, die op jonge
leeftijd al versjes schreef en zelfs een spannend
verhaal bedacht, dat door zijn meester aan de klas
werd voorgelezen. Hij ging liever winkeltje spelen
en was vaak op de markt aan de Prinsegracht te
vinden. Mede hierom besloten zijn ouders hem
naar de Gemeentelijke Handelsdagschool op het
Stadhoudersplein te laten gaan. (De Handelsdagschool is in 193 samengevoegd met een vergelijkbare school op het adres aldeck P rmontkade .)
Ook hier komt hij zeker niet boven het gemiddelde
uit. aar hij zich wél voor inzet is het schoolblad
e chakelaar. Er bestond in die tijd een overkoepelend schoolblad voor tien Haagse middelbare
scholen en dat leek hem wel wat. Samen met een
vriend, Jan Meijer, werd hij hier redacteur van.
Vrijwel de gehele opmaak en dat geldt ook voor
de teksten werd door hen aangeleverd. Zo leert hij
de gang van zaken op een drukkerij kennen, maar
zijn schoolwerk komt dit zeker niet ten goede. Het
schrijven gaat hem steeds beter af, ook al staan er
nog de nodige fouten in zijn teksten. Na drie jaar
gaat hij van school af. Hij wil journalist worden.
il je tegenwoordig voor een krant gaan werken
dan zijn daar prima opleidingen voor. In die tijd
ging dat veelal anders. l doende moest je maar
zien of je het vak onder de knie kon krijgen.
Z n broer Jan
Zijn broer Jan kon goed leren en is na de middelbare school economie gaan studeren. Vader vergeleek
de beide broers vaak en was uitermate trots op
zijn oudste zoon. Tijdens de Tweede ereldoorlog
is Jan door de Duitsers weggevoerd en in kamp
Vught na een slopende ziekte overleden. Simon
moest dit aan zijn vader vertellen en die reageerde
met: “ lles tevergeefs.” Dit heeft Simon hij telde
kennelijk niet mee - de rest van zijn leven met zich
mee moeten dragen.
Na enig aandringen van zijn kant, kon Simon hij
was inmiddels 17 jaar - als volontair bij et a er
lan komen werken. Dat wil zeggen dat hij geen

salaris kreeg en wat zijn werkzaamheden precies
inhielden was ook niet erg duidelijk. Hij schreef
wat stukjes die onder een andere naam gepubliceerd werden en daar bleef het bij.
Enkele maanden later treffen we hem aan bij een
persbureau. Hier werden artikelen geschreven die
in het weekend in plaatselijke bladen verschenen.
In 1932 krijgt hij de kans om als leerling journalist
bij Vooruit te komen werken. Het gaat hier om de
Haagse editie van et olk, waar Klaas Voskuil de
leiding van had. (Deze krant is in 1900 van start
gegaan, heette na de Tweede ereldoorlog Het
Vrije Volk en is in 1991 opgeheven) Veel verdiende
hij niet, maar hij had zijn zin: hij was journalist
geworden. anvankelijk schreef hij verhaaltjes
over van alles en nog wat, maar in 1936 kreeg
hij de kans om lm- en toneelrecensies te gaan
schrijven. Ook verzorgt hij een vaste rubriek met
verhaaltjes, cursiefjes zoals ze genoemd werden:
leinighe en. Uiteraard wist hij toen nog niet dat
hij hier beroemd mee zou worden.
af s
Onder andere om acteurs te ontmoeten hij was
ook niet vies van een slokje - kwam hij vaak in zijn
stamcafé t acht e. Dit café stond bij de Bosbrug,
had in oorsprong een militaire bestemming en is
tijdens het bombardement op het Bezuidenhout in
maart 194 ernstig beschadigd en later afgebroken.
In 193 ontmoette hij hier zijn toekomstige vrouw,
Tin de Goe . Op 6 september 1939 zijn ze in het
stadhuis aan de Groenmarkt getrouwd. Ze gingen
in een bovenhuis op het adres Muzenstraat 16 wonen en begin 1940 werd hun dochtertje Marianne
geboren. In deze periode had hij overigens een ander stamcafé gevonden en wel: de Posthoorn. Het
gaat dan om het oorspronkelijke café, dat aan het
Smidswater stond, op de plaats waar nu de merikaanse ambassade staat. Ook dit pand is ernstig
beschadigd tijdens voornoemd bombardement en
de bodega is verplaatst naar het Lange Voorhout.

- rentbriefkaart uit 19 5 van caf ’t achtje bij de osbrug
en daarachter Het alieveld. Hier ontmoette Simon zijn
toekomstige vrouw Tin de oe . -

ijftig dwaasheden
In deze tijd verscheen het boekje i tig aas
he en, een bundeling van 0 korte stukjes uit de
krant. Er zouden nog meer dan 0 ( ) bundeltjes
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niemand schreef in zijn tijd mooier en beknopter over dagelijkse dingen

rige o ontair ij Het a er an

- itreiking van de letterkundige prijzen in 195 door de an ampertstichting uit
Den Haag. De winnaars van links naar rechts . . harles (e tra prijs) A. esnard
( an ampertprijs) Simon armiggelt (e tra prijs) en S. ijhoff die de onstantijn
Hu gensprijs in ontvangst nam voor zijn overleden vader artinus ijhoff oude
stadhuis roenmarkt. ( oto riezer) -

- Acteur aul Steenbergen (links) vierde in 198 zijn 5ste verjaardag in de
Koninklijke Schouwburg en wordt op de foto gefeliciteerd door Simon armiggelt
( oto Het aderland). -

- Het naar Simon armiggelt genoemde wooncentrum aan de octurnestraat in
Den Haag dat in 1988 werd geopend door toenmalig wethouder onstant artini
tegenwoordig o.m. uitgever van deze krant. ( oto Haagsche ourant). -

volgen. Een jaar later verscheen de enige
detective die Simon geschreven heeft: ohan
st s aco . Voor verzamelaars een gewild
boekje, maar Simon zag zelf ook wel in, dat
er geen groot detectiveschrijver aan hem verloren is gegaan. Een rommelig verhaal dat
hij puur voor het geld geschreven heeft. e
zitten immers in het begin van de Tweede
ereldoorlog en als fervent tegenstander van
het fascisme weigerde hij teksten te schrijven
die door de Duitsers moesten worden goedgekeurd. Na korte tijd de Duits gezinde
M.M. Rost van Tonningen had inmiddels
het beheer van de krant overgenomen nam
hij ontslag. In 1942 werd zijn zoon Frank
geboren. Simon pakte alles aan om maar wat
geld te verdienen. Zo gaf hij een tijdschriftje
uit en deed vertaalwerk. Ook raakte hij
steeds meer betrokken bij het uitgeven en
verspreiden van de illegale krant et arool.
Eerst in Den Haag en vanaf begin 1944 in
msterdam, waarheen hij verhuisd was. En
zo eindigt de Haagse periode van Simon
Carmiggelt.
Kronkel
Uiteraard wil ik u de rest van dit verhaal in
grote trekken niet onthouden. Op mei
194 verscheen het eerste legale nummer
van et arool en binnen korte tijd had
men al een bestand opgebouwd van rond de
vierhonderdduizend ( ) abonnees. Simon
bepaalde in die beginperiode de opmaak
van de krant en dat wil zeggen dat hij kon
uitmaken wat wél en wat niet geplaatst
werd. Op verzoek van de hoofdredacteur,
G.J. van Heuven Goedhart, schreef hij
vrijwel dagelijks een eigen column, die hij
al snel ondertekende met: Kronkel. “Het zou
uitgroeien tot de meest gelezen en meest
gewaardeerde column uit de Nederlandse
dagbladhistorie”, zo lees ik. Ook schreef hij
nog steeds toneelrecensies en artikelen voor

- Simon armiggelt onthult in 198 de naam ‘De Kronkel’
voor het nieuwe wijk- en dienstencentrum aan het esteinde 5.
aast hem wijkbewoonster iep eelenburg die armiggelt het miniatuurbeeldje ‘Haags antje’ uitreikte. echts
(boven armiggelt’s linker schouder is nog het gezicht te zien van wethouder iet ink. ( oto Haagsche ourant).. -

weekbladen. Vanaf 19 2 beperkte hij zich
tot z’n dagelijkse Kronkel in Het Parool. Om
precies te zijn: op oktober 19 3 verscheen
de laatste Kronkel. Naast het journalistieke
werk waren er nog vele bronnen van inkomsten: het houden van lezingen, hij verscheen
op de radio en de TV, de vele boekjes werden prima verkocht, reclamewerk, teksten
die door anderen werden gebruikt met als
bekendste voorbeeld im Sonneveld Hij
kreeg zowel de Constantijn Hu gensprijs als
de P.C. Hoofdprijs toegekend. Op 30 november 19 7 is hij overleden.
Tot slot van dit verhaal een gedicht dat hij
onder het pseudoniem Karel Bralleput in
1974 - heeft gepubliceerd:

De schilder
i n rees staat als een e en spook
te ki k op i n icasso oeken.
tee s angst. p al ie alens koeken.
n in e ke ken staat e ook.
ant e e ro
o el en kloek
er ree hem it e l e s eren
an lan schap en an tteperen
te hoop gelopen op het oek.
kalme aren toen hi at nog ee
e licht lek mikken op e aas
e gaat es na oen an e kaas.
at stille erk at nieman lee .
aar i ree la
r in i n coloriet.
aar strenghei tormenteert i n k ast
en als i n angst ich paars ontlast
ageert hi tegen haar om eten iet.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

- De laatste gesproken T -column van Simon armigggelt kort voor zijn dood in 198 . Het introductiedeuntje herkende iedereen. ie ook op internet www.
outube.com watch v aeg
j 0-
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In z n bureaula lagen een dopje en zoutvaatje paraat

en a

te ijk ei op e erk oer

De vele ministeries en overheidsinstellingen die Den Haag telt hebben bepaald niet de reputatie plekken te zijn
waar de humor welig tiert. Maar voetstoots aannemen dat zij dus worden bevolkt door hordes droogstoppels
doet onrecht aan een groot deel van de Haagse beroepsbevolking. it ervaring weet ik dat ook op een ministerie en dergelijke de humor kan opbloeien en er wordt gelachen. Soms zelfs hard gelachen.
eem bijvoorbeeld het geval met dat ei.

an het simpele woordje
“ei” kent Van Dale meerdere
betekenissen toe zoals “kiem,
bijvoorbeeld kippenei”, “sullig persoon” of “uitroep van
verbazing”.
Het merkwaardige is dat alle
drie van toepassing zijn in het
volgende verhaal dat zich in
de zestiger jaren van de vorige
eeuw afspeelde op het secretariaat van een grote inkoopafdeling
van een ministerie.
Bij de voornaam
Jacques, een man van middelbare leeftijd, sleet hier zijn
dagen. Hoewel hij zich bewust
was van het feit dat hij ambtelijk
gesproken zijn top en eindstation
had bereikt had hij zich toch
een zekere allure aangemeten.
Zo gebruikte hij zijn voornaam
bij het voorstellen of opnemen
van de telefoon, wat in die tijd
zeker niet gebruikelijk was.
aarschijnlijk heette hij gewoon
“Sjaak”, maar de manier waarop
hij “Jacques” zei met een zweem
van een Frans accentje had toch
wel iets.
Maar het meest opmerkelijke
aan Jacques was zijn lunch, een
gebeuren dat zeker het predicaat
“ceremonieel” verdiende. De
voorbereidingen begonnen elke

ochtend al op het moment dat
hij binnenkwam. Voor hij achter
zijn bureau ging zitten haalde hij
uit de onderste la een stofdoek
en veegde het bureaublad grondig schoon. Dan installeerde hij
zich in zijn stoel, haalde uit zijn
aktetas zijn broodtrommeltje, inspecteerde de inhoud en plaatste
het vervolgens in de linker
bovenla van zijn bureau. Daar
lagen als vaste attributen een
servet, een mes, een eierdopje en
een zoutvaatje.
Precies . uur
Zijn collega’s, er zat een man
of tien in de betrekkelijk grote
ruimte, waren aan dit ritueel gewend en schonken er nauwelijks
aandacht aan. De lunchpauze
begon om één uur en voor Jacques die zeer precies was geen
seconde eerder, maar vooral
geen seconde later. Hinderlijke
dossiers werden opzij geschoven, het bureau werd gedekt
met het servet waarop met zorg
mes, eierdopje en zout werden
uitgestald, uit het broodtrommeltje werd het ei gehaald en in
het dopje geplaatst en de lunch
kon beginnen. Het hoogtepunt
bereikte Jacques als hij aan het
eitje toe was. Met het mes sloeg
hij handig het kapje van het ei
en lepelde het leeg. Het was
deze onveranderlijke routine die
Jacques noodlottig werd. aarschijnlijk was het zo nog jaren
door gegaan als niet Krijn, een
van de jongere medewerkers, op
een idee was gekomen. Na wat
overleg met de collega’s werd op
zekere dag tot actie overgegaan.
Toen in de loop van de ochtend,
ook hier kon je de klok op gelijk
zetten, Jacques om sanitaire redenen even de zaal verliet, werd
zijn eitje bliksemsnel omgeruild
voor een van thuis meegebracht
rauw ei. De rest van de ochtend
verliep tergend langzaam maar

Biologische kip
930 gram

Het best bewaarde
supermarktgeheim

eindelijk was het zover. En alles
verliep volgens plan. Een korte
tik met het mes op het ei en de
struif spatte in het rond. Jacques
slaakte een kreet van schrik en
bekeek de smeerboel verbouwereerd. “Stom van je vrouw om
je een rauw ei mee te geven”
vond een collega. “Pik je dit zo
maar ” wilde een ander weten.
Onder de plak
Het was een publiek geheim dat
Jacques nogal onder de plak zat
maar de aanhoudende opmerkingen van zijn collega’s deden
hem tenslotte de voorzichtigheid uit het oog verliezen en hij
besloot zijn vrouw te bellen.
De zaal luisterde ademloos
toe. Na zijn opening “wat heb
je nou gedaan, je hebt me een
rauw ei meegegeven” bleef het
aan de andere kant even stil
maar daarna barstte de storm in
volle hevigheid los. Het gezicht
van Jacques en de onverstaanbare maar schelle klanken
die hoorbaar uit het apparaat
kwamen spraken boekdelen. Bij
de samenzweerders ontstond
enige tweespalt of ook deel twee
van het plan nog moest worden
uitgevoerd, maar de meerderheid
was voor.
En dus nam Krijn het gekookte
ei dat hij uit het trommeltje van
Jacques had gehaald mee naar
huis en kookte het daar nog een
half uur. Het ding had nu de
structuur van een golfbal. De

volgende dag werden de eieren
op dezelfde manier verwisseld
en weer was het wachten op de
lunchtijd.
Groenig zwart
Toen Jacques dit keer met zijn
mes een tik op het ei gaf vlogen
de stukjes van de schaal in het
rond, maar de inhoud bood taai
weerstand en raakte van de klap
nauwelijks beschadigd. Het zag
er akelig groenig zwart uit. Net
als de dag er voor keek Jacques

onthutst naar de ellende en begreep er niets van. De collega’s
wel. “Nou begrijp ik het” riep er
een, “je vrouw heeft gisteren dat
gekookte ei weer terug gezet in
het rek en het vanochtend voor
de tweede keer gekookt”. Dat
klonk zo logisch en overtuigend
dat, na de nodige bijval van de
overige collega’s, Jacques na
enige aarzeling voor de tweede
keer besloot zijn echtgenote te
bellen. Die maakte korte metten.
Na het aanhoren van zijn klacht

Plofkip
2.350
gram

smeet ze de hoorn op de haak en
belde kordaat de chef van de afdeling. at er precies besproken
werd is niet bekend maar de chef
riep Jacques bij zich en vertelde
hem wat er naar zijn idee aan de
hand was. Hij liet hem op zijn
kamer wachten, hield op de zaal
een toespraak waarin hij stelde
dat men te ver was gegaan en
stond erop dat er met de pet rond
werd gegaan zodat Jacques met
een bloemetje naar huis kon.
Zoals gebruikelijk werd de
jongste er op uit gestuurd om
de bloemen te kopen en dat was
dus Krijn. Hij kwam terug met
een mooi boeket dat met een
paar welgekozen woorden door
de chef in het bijzijn van alle
collega’s werd overhandigd aan
Jacques die naar huis mocht en
min of meer opgelucht meteen
vertrok. En niemand wist dat
die dekselse Krijn het zakje
bloemenvoeding, dat een goede
bloemist altijd in de verpakking
plakt, had vervangen door een
keurig ingepakt condoom. Natuurlijk lekte ook dit al snel uit
en werd Krijn bij de chef op het
matje geroepen. Die kapittelde

hem behoorlijk en eindigde zijn
sermoen met de retorische vraag
“een condoom, man, hoe kom je
op het idee ”
Dat was een bal voor open doel
die door Krijn gretig werd ingekopt: “nou, bij een dergelijke
L lag dat toch voor de hand”.

Leo Meershoek
e a te r an it erhaal o er
lee op mei .l. op
arige
lee ti
ie oorpagina .

95% van alle kip in de
supermarkt is plofkip.
Zo’n dier kan soms
nauwelijks meer lopen.

www.wakkerdier.nl

De Oud-Hagenaar - De rant voor de 50-plusser

Dinsdag 14 mei 2013

pagina 13

?
De verontwaardiging over de hogere bijdrage bij langdurig verblijf in een
-instelling is wat wegge bd. Deze voorziening in de verzorgingsstaat wordt gecorrigeerd. n, zoals altijd
met dit soort voorzieningen, het allereerst voor de mensen die zelf daaraan kunnen bijdragen.

ngst oor interen er ogen in

ongegron

De angst is ongegrond dat mensen snel op hun vermogen interen als zij vanaf dit jaar worden
opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zelfs bij een direct beschikbaar vermogen van
.
euro doet men er nog minimaal zestien jaar over om dat op te eten . In de media klaagden
veel mensen, die bijvoorbeeld een huis bezitten en weinig inkomen hebben. De maatregelen voor
mensen met een nog niet verkocht eigen huis zijn overigens verzacht.
aar is het niet terecht at mensen ie
goe e org no ig he en en o er een
link ermogen o en e . e ro
eschikken in erho ing ook m r e
talen an i ie on er ie grens li en
e isc ssies aaro er i n inmi els
at egge .
ommige notariskantoren he en op
e e angst ingespeel oor te pleiten
oor schenkingsakten om o het ri e
ermogen ter g te schroe en met het
oog op e ent ele toekomstige opname in
een
instelling.
e raag is gerecht aar ig aarom
mensen ineens op het i ee komen h n
kin eren e tra schenkingen te oen.
lleen maar oor e e maatregel ls e
ol oen e ermogen he t o n schenking
te oen o e at gel ook k nnen
reser eren om op e o e ag een hogere
i rage oor goe e org te etalen
o at ie kosten niet op e gemeenschap
r kken.
er er or t ergeten at e eigen
i rage in een
instelling it
aar ma imaal .
per maan is.
oe hoog
i rage precies is or t
epaal aan e han an inkomen en
ermogen. an
ermogen in o

or t opgetel i
inkomen
itein eli k s tot een ma im m an
genoem e .
.
Zorgzwaartepakket
Overigens worden ook de eisen
zwaarder om in een zorginstelling te
worden opgenomen. aarschijnlijk
is voor nieuwe gevallen minstens een
zorgzwaartepakket (zzp) van 4 en
(indicatie wordt vastgesteld) nodig.
Bijvoorbeeld bij zwaardere dementie,
hulpeloosheid, grote incontinentie en
bij totale ontregeling van het leven.
Er zijn mensen met hoge inkomens
en vermogens die vinden dat zij al
genoeg betalen aan de zorg. Maar ze
vergeten dat de BZ-kosten het
afgelopen decennium behoorlijk uit de
hand zijn gelopen door een verdubbeling. Het is onontkoombaar dat
pati nten dat ook in hun portemonnee
gaan merken door een hogere eigen
bijdrage. Het pro jtbeginsel - hoe
meer men bezit, hoe meer men moet
betalen - zal daarbij een grotere rol
spelen. De tijd dat het collectief alle
kosten tot een bepaalde grens moet
opbrengen is voorbij.
Het zal niet bij deze per 1 januari inge-

voerde hogere bijdrage op grond van
het vermogen blijven. Ook op andere
kosten zal bezuinigd worden. aarbij
aangetekend dat er zo min mogelijk
wordt bezuinigd op het aantal handen
aan bed (directe verzorging).
ns in iens i n er nog esparingen
mogeli k in on erste nen e iensten
managementlagen top eloningen o en
e ogenoem e alkenen enorm en in
e it assen an e rea cratie i
in icaties en plaatsingen.
oor e e inigingen estaat e kans
at stee s meer acti iteiten in e
instellingen in e toekomst nog meer op
e scho ers an ri illigers komen te
r sten. n heel misschien moet er an
soms el s een kleine i rage ge raag
or en oor het organiseren an
ingo s m iek it oeringen georga
niseer e eesten en an ere acti iteiten.
oals h lp i het inkelen o an elen.
r al aar oor aarschi nli k ook meer
ehoe te aan ri illigers i n ant e
he en e in r k at kin eren rien en
en kennissen e e menseli ke erplich
tingen nogal gemakkeli k a sch i en op
etaal e h lp en in en at e o er

hei

aar oor moet orgen.

Lu e woonzorg
De oplopende kosten voor langdurige zorg zijn onhoudbaar voor het
collectief geworden. Van miljard
euro in 19 0 naar 2 miljard in 2012,
mede door het steeds ouder worden
van de mens. l lang geldt in de wat
meer luxe particuliere woonzorg dat
wie betaalt, bepaalt. Daarom wordt het
voor mensen met een hoog inkomen
én vermogen steeds aantrekkelijker in
particuliere centra te zitten. Ze bieden
naast wooncomfort en hulp ook verpleging in eigen omgeving, waarvoor
uiteraard moet worden betaald. Dat
betekent dat bewoners niet hoeven
te verhuizen naar bijvoorbeeld een

verpleeghuis.
In de regio’s Rotterdam, Den Haag en
Utrecht, de verspreidingsgebieden van
deze kranten, zijn genoeg particuliere
instellingen te vinden. Vaak zitten ze
wel helemaal vol en bestaan er wachtlijsten, zoals overigens ook bij vele
BZ-zorgcentra.
n ormatie o er er org onen an
o eren is te erkri gen op
.acti .nl
o
orginstellingen o op
.ne ep.nl o
partic
liere instellingen .

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen, consumenten aken, rechten oals erfrecht , belastingen en andere financi le aken. w vragen worden
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail.nl of naar ostbus
,
A Den Haag. raag met vermelding van rubriek echten en lichten’.

et is al eer e en aar gele en
at mi n moe er is o erle en. i n
ongste roer hi ha at geleer
hee t toen alle nanci le aken
a ge ikkel . i as al lang aan het
ementeren. i n an ere roer en
ik he en nooit iets it e nalaten
schap gekregen. e gaan ook al lang
niet meer met on e ongste roer
om. i n an ere roer il niks met
hem te maken he en. k lig echter
nog stee s o er e k estie akker.
k enk at mi n ongste roer i e
a ikkeling ich el alles hee t toe
e eel . i as ook aan e alcohol.
an ik er nog iets aan oen

aantonen dat uw jongste broer zich
niet aan zijn wettelijke verplichtingen bij de afhandeling van de
nalatenschap van uw moeder heeft
gehouden. Heel complex maakt het
voorts dat uw moeder al zeven jaar
geleden is overleden. ls u vlak
daarna handelingen, desnoods met
juridische hulp, had gedaan, dan had
u uw broer voor het blok kunnen zetten zich aan het (wettelijk) erfrecht
te houden. ant we nemen aan dat
uw moeder geen testament had laten
opmaken, toen zij nog handelingsbekwaam was.
Het is ook zo lang geleden dat u de
zaak beter kunt laten rusten. Het
enige dat wij u alsnog kunnen adviseren is toch nog proberen contact
te leggen met uw broer en hem te
vragen hoe het allemaal is gegaan.

ij vrezen dat u veel te laat bent
om nog zaken in gang te zetten.
Het grote probleem is dat u moet

Maar dat vergt initiatief van u en het
is maar de vraag of uw broer daaraan
wil meewerken. Het allerlaatste wat

rf- en schenkingsrecht
Drama tussen broers over
overleden moeder

u hem kunt meedelen is nog het
dreigement te uiten dat u alsnog juridische procedures in gang wil zetten.
Dat laatste is, afgezien van de hoge
kosten en mogelijke verjaringen,
eigenlijk niet aan te bevelen daadwerkelijk te doen. Maar misschien
werkt het als dreigement naar uw
broer. Maar dat moet u alleen doen
in het allerlaatste stadium, als uw
broer u niet vrijwillig op de hoogte
wil stellen. Een heel vervelende zaak
dus. Voor uzelf nog het meest.

iscale zaken
Grote aanslag bij evenveel
netto
i n inkomen in
estaan e
it
en pensioen e raagt
e en eel als in
en mi n lee
sit atie is ook geli k ge le en.

li kt at er in
eel te einig
loonhe ng is ingeho en ter i l
het nettoloon geli k is ge le en.
moet ik . ter g etalen i n e
het e rag at te einig oor
en het pensioen on s aan e elas
ting ienst is a ge ragen. ier oor
akt mi n netto maan loon met
.
it kan toch niet oet e te einig
ingeho en loon elasting niet oor
ei e instanties alsnog aan e e
lasting ienst or en etaal
Iets klopt er niet in uw vraag. ls u
bruto (netto speelt bij de belastinghef ng geen rol) in 2012 evenveel
hebt verdiend als in 2011, dan kan
het gewoon niet. Dat er te weinig
loonhef ng is ingehouden, is vooral
een bekend probleem bij mensen
die van een loonsituatie in O
plus bedrijfspensioen raken. Het
ligt niet aan de SVB (uitvoerder van
de O , want die houdt als eerste
uitbetaler in op het laagste tarief en

past hef ngskortingen toe) maar
aan het pensioenfonds, dat alleen op
basis van de lagere belastingschijven
(24,0 procent) inhoudt. Maar als er
aanzienlijk meer bedrijfspensioen
wordt genoten (meer dan 1 00 euro
bruto per maand) dan had ingehouden moeten worden op het schijventarief van minstens 42 procent.
Sommige pensioenfondsen doen dat
op verzoek. Maar de belastingbetaler
is zelf verantwoordelijk voor de
juiste inhouding. Vandaar ook dat de
eindafrekening bij de jaaraangifte
gebeurt. Hogere inhoudingen kunt
u laten doen door - zoals gesteld de inhoudende pensioeninstantie
te vragen tegen een hoger tarief
loonhef ng te doen f voorhef ng
aanvragen bij de Belastingdienst f
wachten (zoals in uw geval ) tot de
eindaangifte per jaar.
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DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
21/05 – 23/05 – 28/05 – 30/05
DETACHMENT 3gt
Inval-leraar Henry Barthes probeert de studenten die hij lesgeeft iets bij te brengen
in de korte tijd die hij met ze heeft.
Henry werkt op de probleemschool in een buitenwijk van New York, waar hij een
tijdelijke positie aangeboden heeft gekregen. Hoewel hij zijn collega’s en scholieren
steeds op afstand heeft weten te houden, wordt zijn geïsoleerde leven dit keer volledig
overhoop gehaald.

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

Regie: Tony Kaye | Cast: Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan,
Christina Hendricks, Lucy Liu, Blythe Danner | Lengte: 100 minuten | Ticketprijs: € 6,50

Inclusief kopje koffie en iets
lekkers.
04/06 – 06/06 – 11/06 – 13/06
ROBOT & FRANK 1t
Een in de nabije toekomst afspelend ontroerend, maar tevens humoristisch portret
van een man en een robot.
Een robot (stem: Peter Sarsgaard) wordt de steun en toeverlaat in het warrige bestaan
van een oudere man (Frank Langella - Frost/Nixon) met beginnend Alzheimer. Bijzondere
film die winnaar was op het prestigieuze Sundance Filmfestival 2012.
Regie: Jake Schreier | Cast: Susan Sarandon, Liv Tyler, James Marsden,
Frank Langella, Peter Sarsgaard | Lengte: 89 minuten | Ticketprijs: € 6,50

www.pathe.nl/50plusbios
2 4

Tango La Haya

vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 mei 201
Voor de derde keer organiseert het Lucent Danstheater Tango La Haya!
Een heel weekend lang kunnen liefhebbers genieten van alle facetten
die de argentijnse Tango te bieden heeft. Zo presenteren Tangoscholen
uit heel nederland op zaterdag 25 mei hun talenten in de sprankelende
voorstelling Cuentos de Tango, met live begeleiding door orchestra
Tipica oTRa o.l.v. Leo Vervelde.
op 25 mei zijn er meer mooie dingen te zien
in het Lucent danstheater, want na
turijn, Wenen en Lyon is de voorstelling nuit
Blanche van de tangogrootheden esteban
moreno en Claudia Codega nu ook (exclusief!) te zien in het Lucent danstheater.
nuit Blanche wordt gedanst door hun eigen
Frans-argentijns gezelschap Uníon tangueraen en is een lust voor het oog en het
oor. Prachtige muziek live uitgevoerd door
Cuarteto Lupanar, argentijnse musici met
intens wervelende tango’s.
elke dag wordt afgesloten met een feestelijke tangosalon. Laat u meevoeren door de
dj’s op de klanken van hun muziek en waag
uw tango op de dansvloer.
U kunt het volledige programma
bekijken op www.ldt.nl

Lezersaanbieding

Lezers van de oud Hagenaar kunnen met korting naar de
prachtige voorstelling nuit Blanche op zaterdag 25 mei
20.30 uur. U betaalt € 13,50, in plaats van € 18,50.
U kunt gebruik maken van deze aanbieding door te bellen
naar de kassa van het Lucent danstheater 070 88 00 333
o.v.v. de actiecode ‘oud Hagenaar’.
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TWEE EEUWEN
WAGNER BIJ
HET RESIDENTIE
ORKEST
Vr 24 mei 20.15 uur
Dr nton ili szaal, Den Haag
Het esidentie rkest erdenkt de twee onderdste geboortedag van ic ard Wagner met onder
meer et kamermuzikale iegfried d ll en delen
uit Tristan und solde , een van de oogte unten
uit et o erare ertoire.

Carlo Rizzi dirigent
Kelly God so raan solde
Jon Fredric West tenor Tristan
Christianne Stotijn
mezzoso raan Brang ne
Wagner iegfried d ll
Wagner uverture Die eistersinger
von rnberg
Wagner Delen uit Tristan und solde
1e rang
3e rang

38,20,-

2e rang 32,50
27 jaar 10,-

Bestel:

070 88 00 333 of
residentieorkest.nl
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Behandeling
aan huis

vr. 17 mei & 21 juni: Roze Senioren Zoetermeer: elke 3e
vr. v.d. maand van 14.00 tot 16.00 uur in Buytenrode,
Cesar Franckrode 60 in Zoetermeer.
T/m 9 mei en 2 & 16 juni: ZilverUitje in Bastacafe: elke
1e & 3e zondag v.d. maand van 12.00-20.00 uur in
Bastacafe , Scheveningseveer 7 in Den Haag.
vr. 7 juni: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d. maand
van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en DienstenCentrum
Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.
7 juni: Roze Ouderensalon: elke 1e vrijdag v.d. maand van
16.00-19.00 uur in Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft
9 juni: Soos Samen 50plus: elke 2e zondag v.d. maand
van 16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 in Den Haag.

Buiten de regio
9 juni: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand van 16.00
tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in Leiden.
zo. 26 mei & 30 juni: Zondagmiddagsalon, elke laatste
zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in Cafe Praag
(COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175 in Rotterdam
Kijk voor meer informatie op: www.roze50plus.nl

m zondag

juni

m i om

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.

Op de tentoonstelling ‘Stijliconen, Passione per il Design
Italiano’ showt het Louman Museum o.m. de beroemde
Alfa Romeo 33 Stradale. De in 1967 door Franco
Scaglione ontworpen auto heeft een topsnelheid van
260 km/u en is daarmee lange tijd de snelste van in serie
geproduceerde Alfa Romeo's geweest. Door zijn techniek,
prestaties en uiterlijke schoonheid wordt de auto door
veel beschouwd als de meest begeerlijke Alfa Romeo.
De overzichtstentoonstelling wordt georganiseerd in
samenwerking met de Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters (SCARB) ter gelegenheid van de viering van haar
35-jarige bestaan en met medewerking van Alfa Romeo.
De vaste collectie van het museum is tijdens de expositie
eveneens toegankelijk. De collectie toont de geschiedenis van de automobiel in al zijn verschijningsvormen en
uit alle tijdperken. Ruim 250 auto’s van meer dan 100
fabrikanten geven een overzicht van de verschillende
carrosserievormen en technologische vernieuwingen,
met name uit de vorige eeuw. De geschiedenis wordt
bovendien geïllustreerd door de uitgebreide kunstcollectie, bestaande uit onder meer affiches, sculpturen,
trofeeën en schilderijen. Het Louwman Museum, aan de
Leidsestraatweg 57 (tussen Den Haag en Wassenaar) is
geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen: € 13,50
p.p., groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p., kinderen
vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis.
Parkeren € 5,-

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

Frank Affolter (pianist/componist) staan garant voor een
intens optreden in hun programma ´Verdachte’.
Locatie: Groot Hertoginnelaan 52 te Den Haag. U bent
welkom vanaf 11 uur; optreden 11.30 uur, prijs € 18;
reserveren www.premiereparterre.nl of telefonisch 0703352696. Bereikbaar per OVV: Bus 24 (Halte Banstraat)
of Tram 3 (halte Van Speijkstraat).

Roze Ouderenagenda Den Haag e.o.

lfa Romeo ipo
Stradale
op tentoonstelling in Louwman Museum

Een team van
prothesespecialisten

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enz.
Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

In mei en juni

Te
m i
h rr
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mei

ultureel weekend van oorburg
Tijdens het Cultureel Weekend van Voorburg wordt in het
historische centrum een Place du Tertre georganiseerd.
Amateurkunstenaars, kinderen en volwassenen worden
uitgenodigd om op zaterdagmiddag te komen schilderen
onder begeleiding van professionele kunstenaars. De

Donderdag 6 juni
Bustocht naar molens Kinderdijk
kunstwerken van de deelnemers maken kans op een prijs
én om tentoongesteld te worden in het nieuwe Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.
Place du Tertre vindt plaats voor de Oude Kerk aan de Herenstraat in Voorburg. Vanaf 12.00 uur staan hier twintig
schildersezels opgesteld op het grasveld. Professionele
beeldend kunstenaars uit Voorburg en Leidschendam
geven de deelnemers gratis advies. Men kan kiezen uit de
volgende kunstklassen:
Portret van 12.00 – 13.00 uur
Model van 13.00 – 14.00 uur
Abstract van 14.00 – 15.00 uur
Realistisch van 15.00 – 16.00 uur
Er zijn levende modellen!
Deelnemers nemen hun schildersdoek (met of zonder
voorstelling) en schildersmaterialen mee naar Place
du Tertre. Heb je geen schildersspullen dan kun je een
speciaal schilderspakket voor deze middag kopen. Per
kunstklas zijn twintig plaatsen beschikbaar.
Voor deelname aan de kunstklassen kan niet van te voren
aangemeld worden. Dus kom op tijd want…vol=vol!
Bij slecht weer worden de kunstklassen in het nieuwe
Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en Atelier
Brugman gegeven.
Tot 22 juni kunnen de gemaakte werken ingeleverd
worden bij galerie ArtiBrak in Voorburg. Een vakkundige
jury zal de schilderijen en tekeningen per kunstklas en
leeftijdsgroep beoordelen.
Op zaterdag 29 juni worden de winnaars bekend gemaakt. De winnende kunstwerken worden tentoongesteld
in het nieuwe Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.
Place du Tertre is een initiatief van Galerie Artibrak, Atelier Brugman en Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg.

Zondag 6 mei
eense als en Paso Doble leren
Korte Basiscursus Stijldansen voor beginners in Dansstudio Résidance Dorany in Den Haag. In drie lessen (dus
met twee opvolgende zondagen) leert u de basis van de
Weense Wals en de Paso Doble. De lessen starten om
20.30 uur en eindigen om 21.45 uur. De kosten van de
cursus bedragen € 29 per persoon. Meer info over deze
lessen kunt u krijgen via tel. 070-3838385. U kunt ook op
de website kijken van Stichting La Residance:
www.laresidance.nl.

erdachte:
Hedd Lester en rank ffolter
Wat hebben een zigeuner, een homoseksueel, een jood,
een Duitser, een NSB’er met elkaar gemeen? Ze hebben
allemaal een verhaal dat gehoord wil worden. Een verhaal
dat ontstaan is door vijf jaar oorlog. De een overleeft, de
ander niet. Het minste wat wij kunnen doen is luisteren.
Om het misschien door te vertellen, aan hen die het horen willen. Heddy Lester (zangeres/actrice) en haar broer

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin
organiseert een uitstapje naar de molens van Kinderdijk.
Dit houdt in een bustocht met een leuke vaartocht van
twee uur langs de molens. Vergeet uw fototoestel niet!
Daarna wordt in het restaurant aan het water een
uitgebreide lunch geserveerd met onbeperkt koffie en
thee, waarbij u nog kunt napraten over alle bezienswaardigheden. Er wordt per bus vertrokken om uiterlijk
9.45 uur vanaf het verenigingsgebouw Walboduin, Alph.
Diepenbrockhof 2 Den Haag. (ingang achter C1000).
De kosten voor deze dagtocht bedraagt voor leden
€25,- en voor niet-leden van de wijkvereniging €35,-. Dit
kunt u betalen bij het instappen. U kunt u aanmelden tot
3 juni d.m.v een e-mail: walboduin@walboduin. nl of
telefonisch 397 23 51 op woensdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur.

anaf zaterdag

juni

jaar militaire boekcultuur
in Museum Meermanno
Museum Meermanno organiseert een zomertentoonstelling over Nederlandse militaire boeken door de eeuwen
heen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het Legermuseum, tot voor kort gevestigd in Delft. De aanleiding is
de publicatie van het proefschrift "Gewapend met kennis'
van Louis Sloos, conservator Literatuur en bibliothecaris van het Legermuseum. De tentoonstelling laat een
overzicht zien van de militaire boekcultuur in Nederland;
van het eerste gedrukte militaire boek in Nederland uit
1473, tot het exemplaar van het Handboek Soldaat van
Ridder der Militaire Willems-Orde kapitein Marco Kroon.
De tentoonstelling is bedoeld voor een breed publiek en
de rijke hoeveelheid aan bijzondere boeken, vaak prachtig
geïllustreerd, wordt aangevuld met objecten, zoals
uniformen, wapens en schilderijen uit de collectie van het
Legermuseum, andere openbare collecties en particulier
bezit. De meeste aandacht voor de militaire geschiedenis
is traditioneel gericht op militaire operaties, materieel en
wapens. Deze tentoonstelling laat een hele andere kant
zien. De Nederlandse militaire boekcultuur is zeer rijk
en kan worden beschouwd als een afspiegeling van de
algemene boekcultuur. De eerste Nederlandse militaire
boeken werden gedrukt door Christoffel Plantijn in
Antwerpen, maar al snel werden Den Haag en Amsterdam
het centrum van de Nederlandse militaire publicistiek.
Tot in de achttiende eeuw was de Nederlandse Republiek
zelfs internationaal een belangrijke producent van
militaire literatuur.
Bij de tentoonstelling worden diverse activiteiten
georganiseerd. Naast de tentoonstelling ‘Gewapend met
kennis’ wordt in het museum ook aandacht gegeven aan
actuele veteranenboeken, in nauwe samenwerking met de
Stichting Nederlandse Veteranendag.
Museum Meermanno is te vinden aan de Prinsessegracht
30, 2514 AP in Den Haag. Zie voor meer informatie,
openingstijden en entreeprijzen: www.meermanno.nl
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VOORDEEL WINKEL
Groot gemak voor kleine prijsjes!
‘Redondo’

Met zuignap en safety control

Handige douchekruk

van 19,95

Wandbeugel

416,95

van 54,95

49,95
DVD-box ‘Bewust Vitaal’

Thuis fit worden en blijven met vijf DVD’s met oefenprogramma’s voor
cardio, pilates, buikspieren, yoga en het hele lichaam.

van 59,95
van 34,95

54,95

429,95
Witte douchekruk van de Duitse fabrikant
Dietz. 32 cm. doorsnede met openingen
voor waterafvoer. In hoogte verstelbaar van
47 cm. tot 64 cm. Gewicht van 2,7 kg. en
maximale belasting van 120 kg.

Opblaasbaar loungekussen

Geeft extra grip onder de douche of in bad.
De beugel is gemaakt van stevig kunststof
en aan de wand te bevestigen met behulp
van zuignappen. Veilig door toepassing van
Safety Control.

Wicked Wedge, ideaal voor op het
strand of in het gras. ook te gebruiken
als comfortabele ruggensteun.
verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw
en roze.

Inclusief deksel

Stevig met handig klemmechanisme

Luxe toiletverhoger

van 39,95

435,95

Veilige badrandgreep
van 59,95

49,95

Tempur ﬁetszadelkussen
Visco-elastisch en temperatuurgevoelig, vormt zich naar de contouren
van het lichaam waardoor de drukpuntvorming wordt voorkomen.

van 39,95

33,95
Verhoogt uw toilet met 5 cm. of 10 cm.
Anatomische vorm met lichte helling om
opstaan te vergemakkelijken. Grote uitsparingen voor en achter maken het reinigen
makkelijker. Let op: 5 cm. nu € 30,95

van 49,95

444,95
Bloeddrukmeter (bovenarm)
Medisana, type MTP, volautomatisch, met twee maal 99 geheugenplaatsen voor twee personen, werkt op batterij, 3 jaar garantie,
Nederlandstalige handleiding.

Nooit meer uitglijden

van 34,95

Antislip douchemat

427,95

Kunststof badgreep, zorgt voor stevige
steun bij het in en uit het bad stappen.
Handig klemmechanisme. Hoogte boven
de badrand 40,6 cm. De klem heeft een
breedtebereik van 6,3 tot 14 cm.

Geen batterijen nodig

Mechanische weegschaal

van 9,95

7,95

Lap Desk
Ondersteuning voor lezen of schrijven onderweg, op de bank of in de
tuin. Dit stabiele kussen voor op uw bovenbenen en de harde bovenplaat zorgen voor een stevige ondergrond. Afmeting 40 x 39 cm.

van 34,95

29,95
van 31,95

427,95
Voorkom uitglijden met deze douchemat
van natuurlijk rubber. Perforatiegaatjes
zorgen voor snelle waterafvoer, kleine zuignapjes voor een goede fixatie op de ondergrond. Afmeting 54 x 54 cm, kleur wit.

Spraakhorloge
Dit horloge spreekt met een natuurlijk ingesproken NL stem. Tijdsvermelding in spreektaal, Band en behuizing zijn gemaakt van kunststof.
In zwart en zilverkleur verkrijgbaar.

Weegschaal met duidelijk zichtbare grote
schaal. Werkt mechanisch en heeft dus
geen batterijen nodig. Aanduiding per 500
gram. Rubberen antislipvlak voorkomt uitglijden. Maximaal weeggewicht: 150 kg.

Dinsdag 14 mei 2013
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Kijk voor meer artikelen en meer voordeel op
www.volharding-voordeel.nl
van 129,95

Met handige fototoetsen

Comfortabel tuinieren

4109,95

Big Button Telefoon

Tuinzitbank op wielen

Douchestoel powdercoated

van 92,95

Kan probleemloos ingezet worden in
natte ruimtes en kan met standaard
desinfecteer middelen gereinigd worden. In hoogte verstelbaar, maximaal
gebruikersgewicht 110 kg.

van 64,95

54,95
Zeer geschikt voor slechthorende en
slechtziende gebruikers. en heeft naast een
normaal toetsenbord met grote toetsen een
zestal fototoetsen. Gespreks- en belvolume
luid instelbaar, geschikt voor gehoorapparaten (H.A.C.)

Kies uw cadeau!

79,95

van 129,90

Huisrollator

499,90

eenvoudig in te klappen om hem mee
te nemen of op te bergen, heeft duwbeugel met handrem, een mandje en
een dienblad waarop max. 5 kg kan
worden verplaatst. Hoogte is instelbaar.

Oplader (USB)

Kunststof bankje op wielen om heel comfortabel licht tuinwerk mee te kunnen doen.
Tevens te gebruiken als tuingereedschapskist. Het zitbankje is gemaakt van kunststof
en eenvoudig te dragen.

Zaklampje

Opvouwbare waterﬂes

Wanneer u een product besteld van deze pagina, mag u tevens een gratis product uitkiezen!
t.w.v.

t.w.v.

t.w.v.

6,90

4,95

5,95

Ook te gebruiken als zitje of opstap

Kniel/zit tuinbankje
van 39,95

35,95
Metalen frame met zacht kussen voor
comfortabel geknield werken in de tuin.
Opstaande zijsteunen voor recht omhoog
komen zonder rugpijn.
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Hoe kunt u deze producten bestellen?

U kunt op drie manieren bij ons bestellen:
- Via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
- Via telefoonnummer 038 - 46 000 23
- Door de coupon hieronder in te vullen en op te sturen naar: De Volharding Voordeel, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
Let op: de verzendkosten per bestelling bedragen € 5,95

 dhr.  mevr.
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon

E-mail

Electrisch aangedreven

Mobiliteitstrainer
van 99,95

89,95
Been- en armspieren trainen vanuit uw
stoel. Door trapondersteuning is weinig
krachtsinspanning nodig. Traploos instelbare snelheidsregeling, tijdsregistratie, afstand en calorieverbruik, afstandsbediening
en duidelijke Nederlandse handleiding.

Artikel
Douchekruk Redondo
Toiletverhoger 5 cm.
Toiletverhoger 10 cm.
Antislip Douchemat
DVD-box ‘Bewust vitaal’
Loungekussen gr/bl/ro
Tempur fietszadelkussen
Bloeddrukmeter
Lap desk
Spraakhorloge

Prijs
49,95
30,95
33,95
7,95
16,95
29,95
33,95
39,95
24,95
39,95

Aantal

Kies uw gratis artikel:

 Oplader (USB)

Artikel
Wandbeugel
Badrandgreep
Mech. weegschaal
Big button telefoon
Kniel/zit tuinbankje
Mobiliteitstrainer
Douchestoel
Huisrollator
Tuinzitbank op wielen

 Zaklamp

 Opvouwbare waterfles

Prijs
54,95
49,95
29,95
54,95
35,95
89,95
64,95
99,90
79,95

Aantal

pagina 1

Dinsdag 14 mei 2013

Kleine
Nostalgie

met ulius asgeld

Hele lijsten met wachtwoorden,
inlogcodes, pincodes, persoonlijke
codes, netwerknamen, user-ids,
draadloze sleutels, registratieaccounts
en veri catiecodes. Om maar eens
wat te noemen.
En waar laat je al die geheime zooi
Een ouwe rot in het spionnenvak kan
hier een oplossing bieden. Ik citeer
John le Carré uit zijn vorige maand
verschenen boek ‘Een broze waarheid’: ‘Laat de plekken die het eerste
bij u opkomen buiten beschouwing:
dus NIET achter de stortbak, NIET
onder de losse vloerplank, NIET in
de kroonluchter, het vriesvak of de
verbanddoos, en al helemaal niet,
dank u, buiten het keukenraam aan
een touwtje. Maar waar dan wel
ntwoord: op de meest voor de hand
liggende plek die je kunt bedenken:
tussen zijn soortgenoten ’ (blz
2 7). En vervolgens laat Le Carré
zijn hoofdpersoon, Tob Bell, een
usb-stick vol ultra-geheime gegevens
achteloos in een la gooien vol met andere usb-sticks waar niks bijzonders
op staat.
En dan dacht k dat ik slim was. Tot
voor kort bewaarde ik al mijn codes
in een envenloppe, die ik in een
daartoe uitgesneden holte van een
boek verborg. Dat boek zette ik weer
gewoon in de boekenkast tussen de
boeken die bij mij op alfabetische
schrijversvolgorde staan.
f en toe sloeg ik dat boek dan open
om de gebruikersnaam van mijn krant

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

aar bewaar ik mijn wachtwoorden en codes nou toch
roeger was heus niet alles beter. Maar in ieder geval wel eenvoudiger. eem nu de manier waarop
we onze vrienden, bekenden en relaties boekstaven. en lijstje met namen, adressen en vaste telefoonnummers. Daar had je vroeger genoeg aan. n kijk nu eens.

geweest te denken, dat ik nooit zo
dom zou zijn om mijn pincode te
vergeten.

te raadplegen. Of de inlogcode van
mijn garage. Of die van mijn energieleverancier. Om maar eens wat te
noemen. ant die dingen onthou je
toch niet.
Totdat het gebeurde, dat ik op een
kwade dag de pincode van mijn betaalpasje vergeten was. Ja. Daar had
ik wel eens iets over gelezen. Dat
mensen op een wat oudere
leeftijd zomaar ineens hun
pin-code waren vergeten.
Ook al hadden ze die al tien
jaar lang tien keer per week
gebruikt. Ik dacht: zoiets
gebeurt mij toch niet.

Belast beladen
Kijk. Dat bedoel ik. Vroeger was
heus niet alles beter. Maar wel eenvoudiger. Je betaalde je boodschappen met gewoon geld bij de kassa.
En dan was je klaar. En met klaar
bedoel ik dan. Klaar. Helemaal klaar.
En kon je je gedachten weer aan
andere zaken wijden.
Nu moet je van alles onthouden voordat je ook maar een stap buiten de
deur zet. Belast en beladen ga je door
het leven. Immer bevangen door de
angst dat je geen werkelijk deel meer
uitmaakt van het leven omdat je de
bijbehorende formules bent vergeten.
eet u waar ik tegenwoordig mijn
codes en wachtwoorden bewaar
Op een usb-stick. En die gooi ik dan
gewoon in een la waar al allemaal
usb-sticks liggen. ant toevallig doe
ik mijn huishoudelijke administratie
al jaren op usb-sticks. Jazeker. Ik ben
een man van deze tijd. Huishouden
200 , huishouden 2009, enzovoort,
staat er op de etiketjes van die usbsticks. En op één van die usb-sticks
staan dus nu ook mijn geheime
codes. Niemand, die ze daar zoekt.
Niemand die de moeite neemt al die
sticks af te draaien op een computer.
Mij nemen ze niet meer in de maling.
Maar eh, op welke stick stonden die
codes nu ook al weer
Ook moeite met al die codes Mail
de geheime bergplaatsen van uw
codes voor de zekerheid naar:
julius. asgeld@deoud-hagenaar.nl

ergeten
Maar laatst in de supermarkt
was het dan toch ineens zover:
met een tot de nok gevuld
boodschappenkarretje stond
ik bij de kassa, duwde mijn
betaalpasje in de betaalautomaat en wilde mijn code
intoetsen. Maar wat was dat nou
ook weer Iets met een twee en
een zes Vertwijfeld keek ik de
caissi re aan. ‘Ik weet mijn pincode
niet meer’, bracht ik uit. ‘Dat gebeurt
hier vaker’, sprak ze geruststellend.
‘Vaak wel vijf keer per dag. eet u
wat Zet uw karretje met boodschappen maar even in een hoekje. Ga naar
huis. Zoek uw pincode op uw gemak
op. En kom dan weer terug om uw
boodschappen op te halen. Niks aan
de hand hoor.’

Brieven aan Julius
Liften
Na een proe ift gemaakt te hebben
met mijn vriend Rudi van een dag
naar Nijmegen en terug, het was in
mei 19 , zijn wij in de zomer van
het zelfde jaar naar Duitsland gelift.
Rudi was toen ongeveer 1 jaar en
leerde voor onderwijzer. Ik was 14
jaar en zat nog op de Technische
School in het Lamgroen. Mijn
ouders gaven toestemming om ca.
2 weken naar Duitsland te liften.
De lift begon bij de autoweg in
Voorburg. Via Eindhoven en Venlo
zijn wij bij de grens aangekomen die
wij zonder problemen zijn gepasseerd. Dan naar D sseldorf. Hier
woonde Rudi’s tante nna, in de
Kruppstrasse. Zij was een stevige
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Zo gezegd, zo gedaan. Naar huis. Ik
kon me wel voor m’n kop slaan. En
toen ik thuis was wist ik natuurlijk
niet meer in welk boek ik mijn pincodes gedaan had. Hoe heette dat
boek nou ook al weer ‘De HBS-tijd
van Joop ter Heul’ van Ciss van
Marxveldt Kijken bij de M van Van

Marxveldt. Nee. Dat was het niet.
‘Het taaie Ongerief’ van Theo Thijssen dan Ook niet. ‘Deep Throat’
van D.M. Perkins aar zou ik mijn
codes beter kunnen bewaren Maar
nee. De Bosatlas van Nederland dan
Na uren zoeken vond ik de envenloppe met codes. Hij zat in ‘Lexicon
van de verdwenen dingen’ van Ko
van Geemert en Jack Botermans.

Natuurlijk Dat had ik kunnen weten.
In de enveloppe zaten mijn -viertjes
van boven tot onder beschreven met
codes. Codes om in ‘Mijn h potheek’ te komen. achtwoorden om
‘Mijn verzekeringen’ te raadplegen.
Tan-codes. Pac-codes. De Digidcodes van mevrouw Pasgeld. Er zat
zelfs een wachtwoord bij ‘om andere
computers aan mijn
thuisgroep toe te
voegen.’ Thuisgroep
at is nou weer een
thuisgroep Een nieuw
woord voor gezin En
omdat een gebruikersnaam of een wachtwoord
in sommige gevallen
nog niet genoeg was,
stonden er bij een aantal
supergeheime codes ook
nog eens ‘unieke kenmerken’. Dan moest je, naast je
inlogcode en je wachtwoord
voor de zekerheid ook nog je
naam van je favoriete huisdier
of de haarkleur van je schoonmoeder invullen. Die had je
dan van te voren opgegeven.
Ook de unieke kenmerken stonden
op die -viertjes. Het leek wel een
logboek. Maar wat ik ook allemaal
de laatste tien jaar had genoteerd aan
usernames, passwords, inlogcodes
en gebruikersnamen de pincode
van mijn betaalpas stond er niet bij.
aarschijnlijk omdat ik zo dom was

uiten de brievenrubriek op pagina publiceert de De Oud-Hagenaar een paar keer per jaar apart een selectie van brieven aan columnist ulius Pasgeld. Meestal reacties of tips
m.b.t. zijn bovenstaande rubriek leine ostalgie. Denk eraan dat lange brieven moeilijk plaatsbaar zijn - of tenminste moeten worden ingekort.
Schrijf een e-mail aan julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘ ulius Pasgeld’, De Oud-Hagenaar, Postbus
,
Den Haag.

tante die goed voor ons zorgde. Nog
enkele bezoeken afgelegd bij andere
familie. Toen op weg naar een klein
dorpje bij Koblenz. In de plaatselijke
herberg en bij familie overnacht en
nog een voetbalwedstrijd gespeeld.
Ik kan mij herinneren dat het veld
nogal wat glooiend was en na de rust
wij bergopwaarts moesten spelen
wat best zwaar was. Vervolgens naar
Stuttgart gelift wat wij niet hebben
gered en daardoor in het open veld,
naast de autobaan, moesten overnachten. De volgende dag vroeg, wij
hadden amper een oog dicht gedaan,
richting N rnberg. Vroeg in de
avond en moe aangekomen bij familie van Rudi. ij zijn enkele dagen
daar gebleven en hebben verschillende uitstapjes gemaakt o.a. naar
het kasteel waar een paardenhoef
bovenop de kasteelmuur ingedrukt
was. Vanaf N rnberg wilden wij
terug liften naar tante nna in D sseldorf waar Rudi’s ouders zouden
zijn om ons mee terug te nemen naar
Den Haag. Door op de nummerplaten te letten van auto’s uit D sseldorf, z.g.” gericht” te liften, heeft
een vrachtwagen ons het hele stuk
meegenomen. ij moesten wel in
het vrachtgedeelte plaatsnemen wat
erg vermoeiend werd (hobbelen en
lawaai). ij waren blij dat wij tante
nna weer zagen, zij zag dat wij

er erg vermoeid uitzagen en heeft
ons goed verzorgd Vervolgens met
Rudi’s ouders in de Vauxhal naar
het Haagje. De volgende dag zaten
Rudi en ik alweer bij een wedstrijd
van SHS op Houtrust. Vanaf mijn
zestiende heb ik daar ongeveer jaar
gevoetbald. Zolang wij in Den Haag
hebben gewoond hebben mijn familie en die van Rudi jne kontakten
gehad. Rudi is op de foto voor het
schild en op de andere foto voor ben
ik voor Slot Benrath in D sseldorf.

Ton Martens,

Hardenberg Ov.
tonmartens@planet.nl

Ostentatief
Ik woon in gedeeltelijk in Scheveningen en de rest van de tijd voor
mijn werk in Zwitserland - in de
bergen. (Om je niet te laten schrikken van deze e-mail uit ‘nowhere’).
Vanochtend heb ik met véél plezier
je rubriek gelezen “waar zijn die
prachtige woorden toch gebleven
(2)” in een De Oud- Hagenaar die ik
op ‘de Fred’ te pakken kon krijgen.
Ik ben oorspronkelijk Franstalig
en als voormalig vertaalster houd
ik zeer van mooie, doeltreffende
woorden Je hebt het ook een paar
keer over ostentatief (wat wij in het
Frans voor “bekakt” oftewel zwaar
overdrijvend “rijk” doen gebruiken.
Ik heb genoten en wilde dat even
laten weten, een beetje zon in de
lucht vandaag

Rosemonde Hansen

roos@cl la oret.com
-------------------------------------------Zo dat was ik
Beste Julius, zelf woon ik al jaren
helaas niet meer in Den Haag maar
in het oosten van het land, telkens
als ik in Den Haag ben verzamel ik
alle voorhanden zijnde De OudHagenaars, een paar weken geleden
toog ik huiswaarts met een hele stapel. Ik vermaakte me kostelijk met

jou artikel: ‘ at je zegt ben jezelf
met je kop onder lijn Elf’. Je vraagt
je af of dit soort uitdrukkingen in het
gehele land voorkwamen, ik denk
van niet, ik denk dat je dit moet
onderbrengen onder de noemer echte
Haagse humor. Ik schold buurtjongens uit voor ‘dooie visjesvreter’.
Een behangersfamilie welke boven
ons woonde met de naam Marijt
waren ook aan de beurt met de toevoeging: “krijg de slingerdeschijt”.
De meisjes in de straat riepen erg
hard: “Hoehippippip Hoehazelip”.
Later op ons kantoor was het ook
erg leuk om dit zo maar te pas en
te onpas luidkeels te roepen. De
(op)koopman in de straat na de
Kerst: “Haze- en Konijnevelle”
de bloemenkoopman: “ njeliere,
mooie njeliere”. En na opsomming
van een langdradige, erg uitgebreide
eigen mening, besluiten met: “Zo
dat was ik en nu jij ”. Echt een jaren
vijftig uitdrukking, maar ook: “ ls
je haar maar goed zit ” Door de reprati ring van Nederlanders uit Indi
werden scheldwoorden bekend als:
Kontol (voor zover mij bekend zou
dit ‘lul’ betekenen). En er werd op
straat een liedje gezongen: “Kasian
Siepatokahan etc.”

Jos Kop

mkop@home.nl
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eer ee en in

Ook dit jaar vragen we alle Sudoku ers weer de oplossingen in te zenden per e-mail. oor ons is dat
het makkelijkste en u scheelt het postzegels Heeft u geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u
te doen ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen.

U moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers
die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. Ook dit keer
zijn er vijf prijzen beschikbaar.
at we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku in het
grijze vakje een ‘2’ in B ook een ‘2’
in C een ‘ ’ en in D een ‘ ’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoor-

beeld luidt: 2-2- - .
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 9 van 1 mei
presenteerden we vier Sudoku’s,
waarvoor u tot en met donderdag 9
mei de tijd kreeg. Er waren ongeveer
130 goede oplossers weer ietsje
meer dan de dan de keer daarvoor.
De juiste antwoordreeks luidde: 7-34- . e trokken vijf prijswinnaars.
Zij krijgen allen het mooie boek
thuisgestuurd van Casper Postmaa
‘Eerst Napels zien ’.

Sudoku

rnold van Dantzich, te Leiden
Leen Cramer, te Scheveningen
Ruud van Ru ven, te Den Haag
C.J. van Leeuwen de Spreeuw, te
Den Haag
n Jeremiasse, te Rijswijk

Sudoku B

8

5 3 4
7

1 3
7
5
1
2

8
6 2 8
7
9

5
2 6

7
6 8

Van de nieuwe opgaven van deze
week zijn de eerste twee opnieuw
betrekkelijk eenvoudig en de laatste
twee ietsje moeilijker, maar goed te
doen, ook in de zon

1 9

Inzenden
Ook voor de puzzel van deze week
worden weer vijf exemplaren van
“Eerst Napels zien ” verloot onder
goede inzenders. e blijven het
Stuur per e-mail naar:
herhalen: vergeet bij de inzending
van de oplossing niet uw postadres te puzzel deoud-hagenaar.nl
vermelden.
Zet in de onderwerpregel:
e moeten uw oplossing van de
plossing ok nr.
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:
Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen
Donderdag
mei

Sudoku

3

Sudoku D

9

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

6
5
3
6 4
8
8
2

2

1

7

2 7

5
1

8 7 4
2
8 3

9

5
6 4 9

7 9
1
2

6
1
4 2
8
5 3

5
4

1
3
8

9
8
1

1
6
2

eestelijke opening in Las egas stijl door meehupsende -plus Pvd -wethouder Henk Kool

n

casino aan p i her ee t eroe

pan

Op donderdag mei is het S casino in ware egas stijl
geopend. iets was te gek voor deze opening van een marchingband, showgirls met veren tooien, confettikanonnen,
de Phantom of the Opera act met Ben ramer, een optreden
van Lee owers, goochelaars, hartenvrouwen, karakturisten
en vele belangrijke aanwezigen. Het moge duidelijk zijn, Den
Haag is verrijkt met een prachtig nieuw casino. amilie Ballemaker, Michels en ale weten de merikaanse glamour naar
Den Haag te halen.

De ST heeft de afgelopen decennia
een plek verworven in de Haagse
geschiedenis.
Het monument dat in 1920 openging
als theater is na vele gedaantewisselingen omgetoverd tot een luxe
casino met chique uitstraling. Voor de
nostalgische art deco behouden voorgevel stond een ware marchingband
de gasten op donderdag 2 mei op te
wachten. Bij binnenkomst werden de
gasten ontvangen met champagne en
truffels.
Met genodigden uit Haagse ondernemers- en sportwereld, zoals Maurice
Steijn en Lex Schoenmaker van
DO. Ook was er belangstelling
vanuit de Gemeente Den Haag en
Rijswijk met de komst van diverse
gemeenteraads- en fractieleden,
waaronder Hilbrand Nawijn, Catherina bels en oud-burgemeester van
Rijswijk Ineke van der el.

en sieraad
Niemand minder dan ethouder Kool
van Sociale Zaken, erkgelegenheid
en Economie opende ST casino in
stijl. “Het is geweldig dat dit sieraad
is teruggegeven aan de stad” aldus
wethouder Kool. De wethouder sprak
ook over maatschappelijk - sociaal
ondernemen en het cre ren van
werkgelegenheid. Omringd door de
families Ballemaker, Michels en Vale,
knipte hij het lint door te midden van
vele showgirls. Deze verantwoording
bleek ook uit de gift vanuit ST
Leisure Group aan Stichting Blijf
Vrouw en de vele donaties vanuit de
genodigden. De avond was succesvol
met de komst van vele ondernemers
zoals Hans Lammertink, Gerrit
Gerritsen, Hans Verkaart en tom
Zhou van de China Times. Het was
genieten met de entertainment van
goochelaars, theater hartenvrouwen,

- ethouder Henk Kool van Sociale aken

karikaturisten en optredens van en
saxofonist, John Medle en Lee
Towers. Begeleid door showgirls
daalde Ben Cramer de centrale
marmeren trap af als ‘The Phantom of
the Opera‘.
De innerlijke mens kwam niet te kort
met buffetten, sushi en oesters van de

erkgelegenheid en Economie opende ASTA casino in stijl tussen de bunn ’s. -

oesterkoning en oesterkoningin. Er
werd van gesmuld.
Plek om te genieten
‘Het sta pand wordt weer een plek
voor mensen om te genieten en een
bewonderenswaardige uitgaansgelegenheid vol entertainment. Ook het

speelaanbod is zeer uitgebreid met
de nieuwste speelautomaten zodat de
bezoeker aan niets tekort komt.’
Het casino is modern ingericht met
ronde vormen en chique aankleding,
een vide met uitzicht op de speelvloer
en sfeervolle verlichting kortom een
schitterde ambiance.
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(advertorial)

BETAALBAAR DESIGN
BIJ SPECSAVERS DEN HAAG
Een bril is als fashion item niet meer weg te denken uit het huidige modebeeld. Het is een onmisbaar onderdeel van
elke garderobe en maakt een outfit compleet. Of u nu wel of geen sterkte heeft, dat maakt tegenwoordig niet meer uit.
Een bril geeft uw gezicht karakter en u creëert er uw eigen stijl mee. Op zoek naar een trendy montuur? Specsavers
biedt een groot assortiment betaalbare modieuze brillen voor alle leeftijden en alle denkbare gelegenheden.

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

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

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

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

Kees Bouwman
Optometrist
Specsavers
Leidschendam

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

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

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

OOK TEVEEL BETAALD? WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Den Haag Plein Lange Poten 43 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 079 331 7250
Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen uit dezelfde
of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon.
De zonnebrillen aanbieding geldt alleen voor zonnebrillen op sterkte. Bij randloze
monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden
Vraag in deen
winkel
naartot
de1details.
vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen
geldig
mei 2013.
specsaversnederland.
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