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Even mopperen over HTM en Veolia
T a  en u e oe  n en Haa  e.o. n oot uu  en on en el k 

Dat geldt ook bij het uitstappen. De
chauffeur gaat op de rem staan alsof hij
een noodstop maakt, zonder rekening te
houden met passagiers.
In een bus of tram krijg je als oudere
zelden een zitplaats aangeboden. Toen
ik zelf jong was, sprong ik al van mijn
stoel zodra een oudere in de deurope-
ning verscheen. Dat was mij zo geleerd,
ik was zo opgevoed. Anno 2013 is dat 
een tikje anders. En in de tram naar 
Scheveningen word je als oudere
op een zomerse dag getransformeerd
tot een haring in een overvolle ton.
Wat is er gebeurd met die mooie open
tram die in de de jaren vijftig naar de
badplaats reed? En dan is er de controle
op een geldig vervoersbewijs.

Haa t
Ik moest mij haasten om tram 6 te
halen, en daardoor had ik mijn OV
Chipcard bij het instappen niet bij de
hand. De tram vertrok, ik ging snel
even zitten en pakte mijn portemonnee.

Ik haalde mijn OV Chipcard eruit en
checkte in, vijf seconden na het vertrek
van de tram. Op dat moment werd ik zo
ongeveer besprongen door een vrouw
die zich bekend maakte als HTMcon-
troleur. “U heeft te laat ingecheckt”,
snauwde ze mij toe. Hierna gaf ze me
te verstaan dat ik kon kiezen: direct
een boete van 25 euro betalen, anders
zou ik een proces-verbaal van 38,50
euro ontvangen. Omdat ik geen 25
euro had, draaide het dus uit op een
proces-verbaal. Mijn pogingen om de
vrouw duidelijk te maken wat zij zelf
had gezien, namelijk dat ik blij was dat
ik de laatste deur van de tram nog net
op tijd haalde en daarna binnen luttele
seconden incheckte, waren tevergeefs.
“U moet uw chipcard in uw hand heb-
ben, als u instapt”, zei ze kortaf. Hierna
moest ik natuurlijk ook mijn paspoort
of rijbewijs laten zien. De toon waarop
zij mij dit sommeerde, gaf me sterk
de indruk dat hier een vrouw aan het
woord was die thuis weinig te vertellen
had en dat met veel plezier in de tram
bezig was te compenseren.

onnet e
Hier was sprake van een dame die op
haar strepen stond, zoveel was wel
duidelijk. Dit heet tegenwoordig ‘zero
tolerance’ beleid. Met het gezag valt
niet te spotten. Ook niet in de tram.
Van enige consideratie met een oudere
man was geen sprake. Hier was een
vrouw aan het woord die door de HTM
stevig was gedrild. Voor de situatie van
iemand die blij is dat hij nog net de
tram gehaald heeft, ontbrak elk begrip.
Ze scheurde een bonnetje af, waarop
stond dat ik maar beter snel de boete
kon betalen, anders zwaaide er wat.
Intussen naderden we de halte waar

ik eruit moest, en toen ik haar dat
vertelde, snauwde ze: “Nou vooruit,
lopen dan maar”. Eenmaal thuis besloot
ik gebruik te maken van het recht om
een bezwaarschrift bij de HTM in te
dienen.

n a el ke e e
Ik vraag me af, of er meer mensen
zijn met slechte ervaringen. Ik denk

daarbij bijvoorbeeld ook aan de soms
ondraaglijke herrie in bus en tram.
De HTM heeft terecht spelregels
gemaakt voor de passagiers. Die waren
er vroeger ook al. Ik herinner me het
blauwe bordje met de tekst: verboden
te spuwen of te roken. Dat was lang
geleden. Nu vraagt de HTM aan de
reizigers onder meer om niet te eten en
drinken in tram en bus en geen muziek
ten gehore te brengen. Vooral de
harde muziek is een bron van ergernis.
Ook voor mij. Ik werd vorige week
getrakteerd op een portie Hip Hop,
waar ik niet op zat te wachten. Alleen
was het niet de mobiele telefoon van
een jeugdige passagier, maar de radio
van de trambestuurder. Spelregels zijn
prima, maar het zou aardig zijn als het
personeel van de HTM dan het goede
voorbeeld zou geven.

Willem Goudriaan
willemgoudriaan@yahoo.com
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Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

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

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,-

Naar Rotterdam airport €34,-

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

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

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

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting

van uw auto kunt u ook terecht bij:

KLAAR TERWIJL U WACHT!

Wij keuren ‘m GRATIS bij een ‘grote beurt’
Gaslaan 34 (bij Loosduinseweg) – 2562 LJ Den Haag

Telefoon (070) 363 75 50 – 360 33 30
www.autopennock.nl

-  Een ‘los kaartje’ van de HTM, nog net te 
harden omdat je ermee kunt overstappen. - 

Het  n et alt  een p et e o  n en Haa  e
u k te aken an et open aa  e oe . En eke

n et al  e een a e ou e  ent. In e u  ee t e
c au eu  oo aan  een t l  waa oo  k een
en wee  wo t e c u  al o  k n e ac t aan op

e ke  t. t e eu t al  k een tplaat  e .
Al  k oet taan  oet k  n elke oc t wan

op  a tkla pen o  n et te allen.

-  Bij de ‘oplichters’ van Veolia betaal je een 
euro meer en krijg je minder dan bij HTM.  - 

Veolia tilt
reizigers zonder

OV Chipcard

 e ek aan e
auto en et coote
t e n epa at e

oe t k o e week
een kee  et e u .

Een afstand van niks, maar het
kwam me (nota bene geadvi-
seerd door ‘9292’) te staan op
€ 16 met Veolia, voor een onbe-
nullig ritje heen en weer van
Wateringse Veld maar Loosdui-
nen, binnen ruim een uur!

aa  alte
Vijf haltes van Wateringse Veld
naar Leyenburg met bus 37
(waarop ik 30 minuten moest
wachten) à 4 euro! Net zoveel
haltes met 31 (in de richting
Naaldwijk), weer 4 euro. Want
overstaprecht geven ze niet. En
dan terug: € 16 oftewel 35
gulden vroeger. Oplichterij!

- FHvP
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U t e e
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First oyal Telecom V 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag 

a n t at e eou a enaa .nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097  (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)

o e n
eclamestudio aasimmedia

Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

A e te en n ee  ote te en
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud- otterdammer (oplage 122.000), De Oud-
Amsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter 
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

t ut e
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

e u Ha enaa  op nte net
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl

Contact n o at e
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties info is-ac uisitie.com  06 - 23700323
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg, 

ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid 
in een oplage van minimaal 74.000 e emplaren, 
via circa 350 distributiepunten. Toezending is 
mogelijk voor  € 49,90 per jaar (voor het buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoo e acteu   ecteu
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl

C
o
lo

o
n

R E JE  E  RIE E
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!

mijn ouders in hun jonge jaren heb-
ben gekend (zoals oud-klasgenoten, 
militaire dienstmaatjes, maar wellicht 
ook vroegere kennissen, e -vriendjes 
en e -vriendinnetjes, etc.) en die mij 
meer kunnen vertellen, zodat ik mijn 
familiegeschiedenis eindelijk in het 
juiste perspectief kan plaatsen? 

Ilja Lablans
il a.la lan @ iggo.nl
---------------------------------------------

o t e el an
Met genoegen en eigen herinneringen 
aan de postzegel- en boekjesauto-

maten in de Haagse regio heb ik het 
artikel over an van Dijk gelezen. 
Ik heb als verzamelaar jarenlang 
regelmatig de automaten bezocht om 
te zien of er wellicht een bijzonder-
heid uitkwam. Zo trof ik eens een 
paar postzegels die door de automaat 
niet op de tandjes van de zegel was 
gesneden, maar dwars door het zegel-
beeld. Voor een verzamelaar zijn dat 
de krenten in de verzameling. Zoon 
Nico van Dijk meldt in de voorlaatste 
alinea dat PTT vanaf 1996 geen au-
tomaten meer heeft geplaatst. Ik wil 
u echter graag wijzen op de moderne 
touch screen-automaten, die op 6 

november 1996 in het postkantoor in 
Heemstede zijn geplaatst en daarna 
successievelijk in nog zes locaties. 
In 2008 volgden proeven met vijf 
Deense aCon-automaten alsook drie 
Gunnebo-automaten op verschillende 
postkantoren. Alle drie types drukten 
de frankeerwaarde op de postzegel-
rol. Daarbij werden verschillende 
cijfertypes gebruikt, een feest voor 
verzamelaars.Helaas zijn alle auto-
maten in 2009 en 2010 verwijderd. 
Sindsdien zijn er in Nederland geen 
zelfbedieningsautomaten meer. U 
kunt dit alles, vergezeld van afbeel-
dingen, nog eens rustig nazien op de 

Velen werden geattendeerd op de vo-
rige re nie door het grote midden-
pagina-verhaal in nr. 22 jaargang 
3 van De Oud-Hagenaar: ‘Van der 
Heem was in de jaren 50 en 60 de 
glorie van het Haagse bedrijfsleven’. 
Wie dat verhaal heeft gemist kan 
het trouwens nog steeds vinden via 
de website van De Oud-Hagenaar: 
deoud-hagenaar.nl

ij Van der Heem (met 3.000 
werknemers in Den Haag, Utrecht 
en Sneek) werden in de jaren 50 en 
60 voor die tijd bijzondere dingen 
gemaakt. 

aanwe  nck o t
Het hoofdgebouw van Van der Heem 
was sedert 1939 gevestigd aan de 

Maanweg 156 in de inckhorstpol-
der, waar nu het PN-comple  staat. 

ij Van der Heem werden diverse ra-
dio- en televisietoestellen, platenspe-
lers en bandrecorders vervaardigd, 
maar ook allerlei huishoudelijke ap-
paraten, zoals stofzuigers, vloerwrij-
vers, ventilatoren, boormachines., 
elektrische dekens en strijkijzers. 
En dat alles onder de handelsnaam 

E ES (van de verkoopmaatschap-
pij .S. Stokvis uit otterdam). ij 
de ENAF op de Laakweg 142, een 
dochteronderneming van Van der 
Heem werd de Sole  in elkaar gezet.
Het begin van het einde van Van der 
Heem als zelfstandig bedrijf werd 
ingeluid door de overname door 
Philips in 1966, de Haagse vestiging 
zou als onderdeel van Philips nog tot 
in de jaren 80 blijven voortbestaan.

ee  n o at e
Op internet is vandaag de dag nog 
veel over het legendarische Van der 
Heem te vinden en er zijn veel mooie 
foto’s bewaard gebleven. U kunt 
eens beginnen te kijken op www.
vanderheem.com en www.vander-
heem.info Op Facebook kunt u ook 
een pagina (Van der Heem N.V.) 
vinden die door oud-werknemers in 
stand wordt gehouden.
Voor nadere informatie over de 
nieuwe re nie en aanmelding kunt u 
via onderstaande gegevens contact 
met mij opnemen.

Gerard Hac uebard
anderheemreunie@gmail.com

Telefoon: 079 3214095

de en laatste re nie Van der Heem
Voor de derde en waarschijnlijk laatste keer wordt er voor alle 
oud-medewerkers van Van der Heem weer een reünie gehouden, 
op zaterdag 9 november op de locatie van de GGZ in Delft. De 
tweede reünie op 17 maart 2012 was een groot succes en werd 
bezocht door ongeveer 200 mensen, die voor of na de overname 
door Philips bij Van der Heem werkten.

T ek l etple n
Uw verhaal over de 2e Haagse 
gasfabriek en het Trekvlietplein op 
de voorpagina van nr. 17 heb ik met 
veel genoegen gelezen. Geschiedenis 
en in het bijzonder van Den Haag e.o. 
vind ik altijd zeer interessant zo niet 
een verslaving. Ik ben geboren en op-
gegroeid in Den Haag en Schevenin-
gen en al weer 25 jaar woonachtig in 
Wassenaar en verzamel en bestudeer 
alle informatie over het ontstaan van 
de duinen, strandwallen en strand-
vlaktes, specifiek hier bij de monding 
van de Oude ijn. Een nieuwe naam 
voor het Trekvlietplein zou iets te 
maken moeten hebben met de naam 
van die boer of grondeigenaar, dus 
bijvoorbeeld: onifaaslaan,  -straat 
of plein.

uud van ats
r an a @he ne .nl
---------------------------------------------

Joop La lan
Wie heeft mijn ouders nog gekend? 
Mijn vader oop Lablans is in 1930 
geboren in de Schalk urgerstraat 
(nr. 211) en woonde later in de Loe-
nensestraat (nr. 61). Hij heeft korte 
tijd gewerkt als instrumentmaker bij 
de firma Tamson en is in 1948 bij 
de toenmalige PTT gaan werken. 
Mijn moeder enny Slootweg is in 
1933 geboren in de Scheepersstraat 
en woonde later aan De La eyweg. 
Maar daar begint dan ook mijn eerste 
vraag, want volgens zeggen woonde 
de familie Slootweg aan de Laan 
van Poot. Ook is het mij onduidelijk 
welke rol de familie Slootweg in de 
A C heeft gespeeld. Wat of ik wel 
weet is dat mijn ouders elkaar leerden 
kennen bij Dansschool Immink. 
En dat mijn vader handbalde bij de 
vereniging SOS. Mijn ouders zijn 
in 1954 getrouwd en woonden na 
hun huwelijk in de Loenensestraat. 
In 1956 werd mijn zus ( anine) 
geboren en in 1957 gingen mijn 
ouders in Alphen a d ijn wonen. 
In 1959 keerde het gezin terug in 
Den Haag en betrok een woning aan 
het onckbloetplein. En daar ben ik 
in 1963 geboren. Van dit gezin ben 
alleen ikzelf nog over, en daarom zou 
ik graag de ontbrekende puzzelstuk-
jes willen vinden van het verleden 
van mijn ouders. Zijn er mensen die 

website van de specialistenvereniging 
Postaumaat (www.postaumaat.nl). 

lik op “Verzamelgebieden” en dan 
op “Automaatstroken Nederland”.

Hens Wolf
secretaris Postaumaat
hencywol @gmail.com
---------------------------------------------

He nne n en
Met heel veel plezier lees ik de DOH. 
Zo weet ik nog dat ik als kind bijna 
iedere zondag naar mijn Oom Cor 
en Tante Net (zuster van mijn vader) 
in de Duinstraat ging. Mijn zusje 
en ik liepen dan met onze ouders 
van de an van Nassaustraat, via de 
Scheveningseweg, naar de Duinstraat 
en terug. Als het slecht weer was 
gingen we soms met de tram (lijn 
8?) naar huis. Vanaf de avastraat 
konden we overstappen op lijn 7. 
Die stopte bijna bij ons voor de deur. 
Maar dat werd nooit gedaan. Dus 
het laatste stuk werd ook gelopen. In 
mijn gedachten was dat ook nog een 
heel eind. Soms gingen we achterop 
de fiets. enen in de fietstassen. We 
kropen onder de jassen van onze 
ouders en gingen dan raden waar we 
waren. Mijn Oom en Tante woonden 
in een van de huisjes bij het gemaal. 
Mijn oom werkte daar. Het gemaal 
was recht tegenover de kerk. Als de 
kerk uitging zei mijn vader: “het ziet 
zwart van de witkappen”. Als mijn 
Oom en Tante bij ons thuis waren, 
en het ging regenen moest hij snel 
naar het gemaal. Hij zei dan altijd 
dat hij moest gaan draaien. Daar 
hadden sommige mensen andere 
gedachten bij! Voor kinderen was het 
heerlijk spelen bij het gemaal. Met 
de kinderen van de buren, die Stapel 
heetten. Nog steeds denk ik als we op 
de Scheveningseweg rijden. Wat een 
eind. Heb ik dat allemaal gelopen!?  
Wij gaan nogal eens naar ons huisje 
in Frankrijk. Onze lieve vrienden 
aap en Tine sturen ons dan de DOH 

op. Zodat we niets hoeven te missen. 
Wat ook nog leuk is dat ons vijfde 
kleinkind Ma  Marco geboren is op 
de dag dat de eerste DOH uitkwam. 
Dus wij weten precies hoelang wij er 
al leesplezier van hebben.

ana nijff - Nieuwenhuijsen
am ni @ n lane .nl

- e a deling aar Erres sto uigers 
erden gemonteerd. -

- p  ebruari  erden de oude hoo d-
gebou en in en Haag neergehaald. -

- itstalling van het productaanbod in , let op de populaire jukebo  in het midden  -



Toch is de zogenoemde Lourdeskapel, 
ook wel bekend als Mariakapel, uniek. 
Op 5 oktober is het precies een eeuw 
geleden dat de kapel de deuren opende. 

innen treft de bezoeker op een schaal 
van 1:13  de Massabiellegrot in het 
Franse Lourdes aan waar Maria in 1858 
aan ernadette Soubirous verscheen. In 
de muur, direct onder het Mariabeeld, 
zit zelfs een origineel stuk rots uit de 
Franse grot. 

K op olle  en e a el
De kapel was het eerste religieuze 
bouwwerk van de architect Ale ander 

ropholler die tussen 1881 en 1973 
leefde. De huizen, kapel en kerk maak-
ten deel uit van een stedenbouwkundig 
plan. De kapel was als eerste klaar. De 
Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk 
werd pas in 1925 voltooid. Zonder 
toren want het ontwerp daarvoor vond 
de gemeente Den Haag niet goed. De 
toren kwam er toch, in 1965. Een gift 
van onroerendgoedmagnaat einder 
Zwolsman. Zijn dochter trouwde in de 
kerk dus die moest er goed uitzien.
Volgens de overlevering was er in 1357 
al een kapel, gesticht door Graaf van 
Holland, Willem V van eieren. Het 
was het jachtgebied van de graven van 

Holland. De kapel werd kerkelijk van-
uit Middelburg bestuurd. Priesters uit 
Monster, en later Den Haag, verzorgden 
er diensten. In 1470 verzwolgen golven 
het gebouw.

Ca ne e on  et n k
Medio negentiende eeuw werd in Sche-
veningen een  parochie gesticht. Die 
wilde een kerk gaan bouwen. In 1912 
kwam er een noodkerkje. Vanaf 1913 
kreeg het ‘ erkdorp’ van ropholler 
vorm. Een opvallend project in een 
voornamelijk protestantse omgeving.
Het ‘ erkdorp’ was volgens menigeen 
een uitvloeisel van de plannen van a-
rel P.C. de azel die in Den Haag een 
wereldhoofdstad voor de vrede wilde 
stichten, inclusief een aantal academies. 
Het ‘ erkdorp’ was daarbij gedacht als 
plaats voor meditatie. Andrew Carne-
gie, de Amerikaanse lantroop, wees de 
plannen af. Enig overgebleven ‘spoor’ 
van azels idee n vormt het Vredes-
paleis, ge nancierd door Carnegie. 
Ook dat bestaat nu 100 jaar. (Een groot 
verhaal daarover op de middenpagina 
van deze krant.)

Ru te oo  C one
De Onze Lieve Vrouwe van Lourdes-
kerk werd in 1926 ingewijd. De laatste 
eredienst werd er op 10 september 
2005 gehouden. Door een gebrek aan 
gelovigen sloot de kerk, tenminste voor 
religieuze doeleinden, de deuren.
De kerk viel op dat moment onder de 
parochie van de Heilige Antonius Abt. 
Daar wilde men het gebouw voor de 
Scheveningse gemeenschap behouden 
zonder aantasting van de architectuur. 
Dat lukte door de vestiging van Chi-
zone (Chi betekent ‘energie’). Het kerk-
schip werd omgevormd tot multifuncti-
onele ruimte waarin allerlei activiteiten 
mogelijk zijn. Op verzoek van het 
bisdom otterdam zijn de kruiswegsta-
ges en de altaarplaat  afgedekt.

In Chizone vinden nu culturele 
manifestaties plaats, congressen en 
presentaties. In de bijruimten houden 
onder meer medici en mentale trainers 
spreekuren en wordt yoga beoefend. Al-
hoewel veel gelovigen moeite hadden 
met het sluiten van de kerk, overheerst  
bij velen toch tevredenheid dat het 
gebouw niet is gesloopt.
Meer informatie over Chizone is op 
internet te vinden op www.chizonebo-
dymind.nl

eel e oeke
De Lourdeskapel is vanaf het eerste 
moment buiten de plannen met de 
Lourdeskerk gehouden. De kapel 
wordt beheerd door de parochie en is 
dagelijks van 9 tot 18.00 uur open voor 
belangstellenden c. . gelovigen. Er 
komen elke dag tientallen bezoekers 
voor rust en gebed. Het comple  staat 
overigens op lijst van ijksmonu-
menten. oven de deur van de kapel 
( erkenbosch lokstraat 9A) is een 
pelikaanrelief aangebracht, gemaakt 
door oseph da Costa. De pelikaan is 
een oud christelijk symbool. Op zater-
dag 5 oktober is er ter gelegenheid van 
het eeuwfeest een bijeenkomst in de 
Lourdeskerk met dans, zang, een lezing 
van oud-pastoor urvers, een drankje 
en een hapje. Iedereen is vanaf 13.00 
uur welkom.

Carel Goseling
carelgo eling@ho mail.com
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Meneer Bennik

Het  n et een  akkel k te n en. e c olen ac te  et C
cu t eate  aan e e ken o c  lok t aat a. We e topt te 

en an een e t ental u en  aan e oet an een ke k e
ouw at al n   n et ee  oo  kat ol eke ke k en ten 

wo en e u kt.

- e ourdeskerk aan de Berkenbosch Blokstraat in cheveningen. -

ee  n o o e  
oe n  ewen t

e el t an e e e
lan e en o en ee t 

e oe te aan e t a n
o at e o e  et on e

we p oe n  en ou e  
wo en. En t l kt c  
nel te u  te kunnen e
enen  want  an e 
e e lan e en o en  
an en n  at e on e 
oe n  et enee
elen e u k an ou e en 

kan te u n en en   
enkt at et e ete en 
an oe n  le t tot een 

aan enl ke e n e n  
an e o ko ten .

Dit blijkt uit onderzoek dat de Unie 
O heeft laten verrichten onder 

750 Nederlandse 65-plussers.
Minder dan de helft van alle seni-
oren past de schijf van vijf toe bij 
de samenstelling van hun maaltij-
den. 68  zegt de schijf van vijf te 
kennen, maar de parate kennis laat 
te wensen over. Zo is slechts 29  
ervan op de hoogte dat de categorie 
‘drank en vloeibare voedingspro-
ducten’ niet tot de schijf van vijf be-
hoort. Verder gebruikt slechts 34  
van de groep senioren die nooit in 
de zon zit vitamine D. 13  van alle 
senioren drinkt te veel alcohol en 
vrijwel allen gebruiken tussen-
doortjes, gemiddeld twee keer per 
dag. Een kwart van de Nederlandse 
senioren eet vrijwel altijd alleen. En 
53  van de ondervraagde senioren 
heeft overgewicht. 
Meer informatie over het onderzoek 
en de Unie O kunt u vinden op 
de website www.uniekbo.nl 
De Unie O is met ruim 200.000 
leden de grootste, onafhankelijke 
seniorenorganisatie van Nederland. - e ourdeskapel in cheveningen 

oto lickr  e dip  -

e n  op ate a   okto e  et een le n  an ou pa too  Ku e

onder van cheveningen  estaat  aar

- e prachtige ruimte van hi one, die nu 
voor van allerlei ordt gebruikt. ees er 

meer over op .chi onebod mind.nl -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

 

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

gezindten begraven. 

Gebr.’s an e  e l Beheermy B.V. 
in  en verkoop van 

P      A K
 P AA  AAK  KA  

eemraadstraat    
    

 
 

 
 
 
    
 

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

€ 179,  

          

- ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’  
      

 
 
 
 
 

 
        
       
          
     -      
       

     -        
        
         

 
   -     
      

 

Senior Hotel Dennenhoeve *** 
Nunspeet / Veluwe 
‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ - 

Actie Weken € 199,  

50 Plus reizen tegen  

  betaalbare Prijzen! 

 

Een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter  

en het voorjaar tot aan een compleet overwinterings    

verblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen  

biedt van oktober t/m mei  deze aantrekkelijke Winter  

Zonvakanties. 

- va. va. -- p.p. p.p.   

 Vlucht R’dam  Valancia / Transavia.com 
 Transfer van Valencia  Calpe v.v. 
 appartementen 
 Welkom met glas Sangria 
 Nederlandse reisleiding in Calpe 

 ––
Wilt u er met de feestdagen lekker tussen uit! dan  
heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende 
Kerst– en Nieuwjaarsreizen. 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

nog veel meer SENIOR HOTELSnog veel meer SENIOR HOTELS  
in Nederland en Duitslandin Nederland en Duitsland 

Senior Hotel Het Witte Veen **Senior Hotel Het Witte Veen **  
Drenthe € 219,Drenthe € 219,Drenthe € 219,    Actie Weken Actie Weken Actie Weken ---   

Senior Hotel ’t Trefpunt ***Senior Hotel ’t Trefpunt ***  
Brabant € 239,Brabant € 239,Brabant € 239,    Actie Weken Actie Weken Actie Weken ---   



 - Mijn moeder met mij bij de inkel van oma -

De winkel was voor mij en mijn nichtje 
een waar paradijs, want er werd ook 
snoep verkocht en daar mochten we 
af en toe wat van pakken. Hoewel het 
waarschijnlijk niet de bedoeling was 
dat we de plaatjes van  lmsterren uit 
de kauwgomverpakkingen haalden  
Ik denk dat mijn oma het af en toe wel 
gezien heeft, want er zat een ruitje in 
de toegangsdeur tot de winkel! Als er 
een klant kwam, ging er een bel en zo 
wist mijn oma dat ze naar de winkel 
moest gaan. 

oc aal we k te
Niet alleen verkocht mijn oma sigaretten 
en sigaren, ze was ook een soort sociaal 
werkster voor de hele buurt, leende af en 
toe geld aan mensen en kende iedereen. 
Zo ook de bakker aan de overkant, 
Noorman, die heerlijke gebakjes ver-
kocht en van wie ik af en toe een gevuld 
chocoladebakje met slagroom en ananas 
kreeg. Ik proef het nog! En dan was er 
de groenteboer aan de overkant en nog 
veel meer winkels, die er nu allemaal 
niet meer zijn helaas. Het schildersbe-
drijf van mijn opa zat aan de winkel  

vast en je kon er naar binnen via 
de plaats. Ook daar mochten we vaak 
spelen op het zoldertje. Het was een 
leuke tijd, ik herinner me er veel van: de 
boterhammen met roomboter en suiker, 
de boerenjongens waarvan we een 
klein beetje kregen als er iemand jarig 
was, de papegaai die oma had en die 
de winkelbel nadeed. Zoveel mooie en 
bijzondere momenten! Toen mijn oma 
wat ouder werd en opa overleden was, is 
ze verhuisd en deed de winkel weg. Het 
schildersbedrijf was al eerder verkocht. 
Er heeft nog een tijdje een andere 

eigenaar in gezeten maar daarna is het 
pand gewoon een woonhuis geworden, 
hoewel er nu het Haags Werk edrijf 
in is gehuisvest. Het leuke is dat mijn 
dochter er nu vlak naast woont.

elk an el
Mijn andere opa en oma woonden eerst 
in de Loggerstraat in Scheveningen. Opa 
had daar een melkveebedrijf en een win-
kel waarin mijn oma stond. De koeien 
stonden volgens mijn vader in Morgen-
stond of Moerwijk, en opa ging daar 
elke dag de koeien melken. Soms mocht 
mijn vader mee (zie foto). De melk werd 
dezelfde dag in de winkel verkocht. 

egin jaren 50 zijn opa en oma verhuisd 
naar de Pluvierstraat en hadden daar ook 
een winkel. Ze verkochten ook kaas en 
levensmiddelen, mijn tante is toen ze 
wat ouder werd in 
de zaak gekomen en 
later werd het een 
VIVO winkel. Zij 
waren streng chris-
telijk (gereformeerd) 
en op zondag, na de 
kerk, gingen we met 
het gezin kof  edrin-
ken bij oma en opa. 
Eerst werden we 
overhoord wat de 
dominee had verteld, 
soms waren we niet 
geweest omdat het 
te mooi weer was en 
verzonnen we een hele preek. Na de kof-
 e gingen we warm eten, opa las eerst 

een stuk uit de bijbel. met punten en 
komma’s erbij  de kinderen vielen er bij-
na bij in slaap en na a  oop werd er ook 
nog eens een lang gebed gesproken.  De 
kinderen mochten daarna met een bordje 
de winkel  in om snoep te pakken. Dat 
was een hele traktatie want in die jaren 
was er niet veel geld voor dat soort din-

gen. En als we naar huis gingen kregen 
we een stuk kaas mee voor onderweg.  
Na het overlijden van opa en oma werd 
de winkel overgedaan en ging mijn tante 
werken bij Frisia, zij verkochten allerlei 
dingen voor het bakken van taarten en 
cakes etc. Eerst in de avastraat, waar 
ik als 

middelbare scholier ook nog wel in de 
zomervakantie werkte. Geen succes, 
ik heb ooit een glazen pot met sukade 
op de grond laten vallen en dat gaf een 
enorme rommel. Later werkte ze in de 

adhuisstraat en aan de Waldeck Pyr-
montkade. Het was jammer dat Frisia 
werd opgeheven, maar de producten 
werden nog wel in sommige supermark-
ten verkocht. 

een e ol
Helaas is de handelsmentaliteit niet 
overgegaan op de nazaten van de 
families, mijn vader heeft nog wel een 
bedrijf gehad in relatiegeschenken 
maar dat was geen groot succes. Mijn 
moeder heeft nog wel een mooi aantal 

jaren handgemaakte 
smockjurkjes 
gemaakt en verkocht 
op de antiekmarkt in 
Den Haag, dat was 
wel een heel groot 
succes, ze verkocht 
er veel en kreeg veel 
complimenten over 
haar manier van 
handwerken. 
Mijn broer en ik 
zijn het bedrijfsle-
ven ingegaan, hij 
als ICT-er en ik als 
management as-

sistent bij veel kantoren. Maar het hele 
winkelierklimaat is de laatste decennia 
toch helemaal veranderd, er zijn alleen 
maar grote winkelketens zoals Albert 
Heijn. De kleine en aparte winkels zijn 
alleen met een vergrootglas te vinden. 
Gelukkig heb ik mooie herinneringen 
aan die jaren en heb ik de foto’s nog!

Lonneke Passchier
lon a chier@ho mail.com

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 1 oktober 2013 pagina 5

oo e e nne n en aan n on e ne en e ootou e

oed o der etse middenstand in cheveningen
In e a en  an e o e eeuw ac t k eel t  oo   n opa  en o a  n c e en n en. 
W  woon en n e Ha te elt t aat  n et e  an et t an  en op e a en at k naa  c ool 

n  at k aak een ote a  tu en e a   n o a en opa n e Au e e t aat  oek 
eptunu t aat. n o a a  aa  een a enw nkel  en n opa a  et een co pa non een 
c l e e .

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

Erasmusplein 87
2532 RG   Den Haag

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW   Den Haag

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM   Den Haag

 

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

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

Erasmusplein 87   -   2532 RG  Den Haag   -   www. humanitaswoonzorgplus.nl
Centraal telefoonnummer: 070 - 447 02 22    -    e-mail: servicelijn@hwzplus.nl 

elk an el

 - k als klein kind in de oggerstraat - 
een e ol

oed o der etse middenstand in cheveningenoed o der etse middenstand in cheveningen

 - Moeder bij de inkel van oma - 

 - Mijn opa, met m’n vader ge eten op de melkkar - 

- aard en agen van mijn opa’s melkveebedrij , met m’n vader op de bok -
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  VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 

• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50

Wij 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!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

 aar garantie.
Levertijd: 2 weken. ovenstaande 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.

el gerust voor nog veel meer informatie.

arco eer 0 - 0
i verheidsweg  - einenoord - www.marcoleer.nl
ij inlevering van deze advert. betaalt u g n transportkosten.

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

arco eer elft 0 - 909
uitenwatersloot  - 4  elft - www.marcoleer.nl
ij inlevering van deze advertentie betaalt u g n transportkosten.

S T A T E N L A A N  2 4        

2 5 8 2  G M   D E N  H A A G

L A A N  VA N  WA T E R I N G S E  V E L D  9 0 5        

2 5 4 8  B R    D E N  H A A G

T  0 7 0  3 0 6  0 4  5 7

I N F O @ N O TA R I A AT D E G I E R . N L

W W W. N O TA R I A AT D E G I E R . N L

N A L A T E N S C H A P P E N

O N R O E R E N D  G O E D

P E R S O N E N -  E N  FA M I L I E R E C H T

O N D E R N E M I N G S R E C H T

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

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

mode in maat 38 t m 52 
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong Damesmode

Laan van Meerdervoort 555  
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03

www.dejongdamesmode.nl 
maandag- en koopavond gesloten

Mode
die bij 
u past 

extra open huis!  Vrijdag 4 oktober van 19 tot 21 uur 

en zaterdag 5 oktober van 10 tot 12 uur.

Stijlvol wonen in het 
centrum van Pijnacker
Huurprijzen vanaf € 734,- p/maand inclusief parkeerplaats

huren?  Vestia  088 124 24 24 

kopen?  Roepman Makelaardij (015) 213 41 34

De appartementen zijn gelegen boven het nieuwe 
centrum van Pijnacker. U vindt er allerlei winkels, 
restaurants en supermarkten. 

∞  Woonoppervlaktes van 86 m2 tot 142 m2

∞  Drie tot vijf ruime en lichte kamers
∞  Luxe keuken voorzien van inbouwapparatuur
∞  Eigen loggia en een gezamenlijke zonnige binnentuin
∞  Eigen parkeerplaats in onderliggende afsluitbare garage 

Bezoek de 
modelwoning

De modelwoning 

aan de Kerkweg 3 in 

Pijnacker is iedere 

woensdag van 

17.00 tot 18.00 uur 

geopend. 

Alphons Diepenbrockhof 45b
070 - 404 25 41

Escamplaan 301
070 - 325 74 95

Den Haag

Gratis Haal- en Breng service!!

... U belt ons voor een afspraak.

... Binnen onze regio halen wij U vanaf huis en 
 brengen U vanzelfsprekend weer terug.

        Tot snel bij Ofra Mode

5 euro NAJAAR 

CHEQUE
Bij aanschaf van een artikel uit onze nieuwe collectie 
wordt er 5 euro van de prijs afgetrokken.

Niet inwisselbaar tegen contancten. Maximaal één najaarcheque 
per klant.Geldig van 14 september tot en met 12 oktober 2013.

Actie van de maand
Bel en bestel

038-4600023

en eerli  opgewarmd bed voor 
et slapen gaan. De e de en met een 

aangename ac te oes sc a elt a to-
matisc  it na 2 r en is voor ien van 
een temperat rregelaar met  standen 

en rac tige t rboverwarming van 
100 att voor een eer orte 

opwarmti d. 

De flexibele verwarmingsdraden 
orgen voor een geli e ittedistrib -

tie. Afmetingen: 1-persoons 150 x 80 
cm, 2 persoons 150 x 160cm.

Elektrische onderdeken

an  49,90

43,90Nu

Bestel hem snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl

2-persoons 89,95
 ver end osten 5, 5
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Wonen naa t een ca  en een C nee  n e Wa en t aat  ec tpa t t e  en ee l ke eu en

Opgroeien in een grote stad hee t voordelen

Geboren in november 1945 in zieken-
huis Zuidwal ben ik opgegroeid in de 
Wagenstraat, in het pand waarin nu De 
Sleutelspecialist zit. Een bekende buur 
was Gordijn, waar wij natuurlijk altijd 
ons gebak haalden. Verder Huntman 
op de hoek van het Wagenplein voor 
het fruit en patat haalde ik bij de Lim-
burger verderop in de straat. En aan de 
overkant was De Gruyter.

eel o eca
De Wagenstraat was een bijzondere 
straat met veel horeca. Wij woonden 
naast een caf , dus dat was altijd veel 
herrie en af en toe een vechtpartij voor 
de deur. Daarnaast zat een Chinees  
de keuken daarvan grensde aan mijn 
slaapkamer, dus genoot ik van geuren 
en het geschreeuw van het keukenper-
soneel.
Verder in de straat Scala, waar ik wel 
eens met mijn ouders heenging als 
Snip  Snap of de I srevue er hun 
voorstelling hadden. En de oodse 
synagoge, dat geheimzinnige gebouw 
achter het hek. Dat is nu een moskee.

uitenspelen was er niet bij want 
de Wagenstraat was  toen 
al een drukke straat. 
Dat deed ik op 
de Vaillantlaan, 
waar mijn opa, 
oma en tante 
woonden of in 
de Douzastraat 
waar mijn vader 
op de hoek van 
de urge-
meester van de 
Werfstraat een elek-
triciteitszaak had. 
In 1967 moesten 
mijn ouders om gezondheidsredenen 
stoppen met werken en verhuisden wij 
naar het Erasmusplein. ua woning 
natuurlijk een hele verbetering.

Ro e uu t
Als kind uit de Wagenstraat werd ik 
natuurlijk geconfronteerd met het 
fenomeen raamprostitutie. Omdat 
de dames een klein kamertje hadden 
waren zij snel klaar met stof afnemen 
en konden zij de rest van de dag voor 
het raam zitten en naar buiten kijken, 
vertelde mijn moeder. Later werd mij 
de functie van de dames uitgelegd.

lasgenoten (en later collega’s) waren 

jaloers op mij omdat ik bij het uitlaten 
van de hond langs de etalages van de 
Dunne ierkade wandelde  het oud 
papier ging naar Dinkhuisen in de 
Looijerstraat, dus moest ik met mijn 
dozen door de Doubletstraat.
Ik ging naar de kleuterschool op het 
Vaillantplein  dan kon ik tussen de 
middag bij opa en oma eten. Daarna, 
vanaf 1952, de lagere school op de 
Professor Gun-
ningschool op de 
Prinsegracht (de 
laatste twee jaar 
in de depen-
dence in de orte 
Lombardstraat). 

lasgenoten 
waren o.a.: ob 
Peters, hem leerde 
ik al kennen op 
de kleuterschool 
en wij zijn nog steeds 
bevriend, dus al meer 
dan 60 jaar. Met zijn zus Loes ging ik 
later vaak uit. Zij woont sinds 1969 
in Engeland maar ik heb nog steeds 

contact met haar. 
Henk van Haaster 
uit de ettingstraat, 

ging ik ook veel 
mee om en 
met onnie de 
Haan  Hetty 
de Maar (zij 
woonde ook in 
de Wagenstraat), 
an Weijer-

mans en Ineke 
Voorham. Haar 

kwam ik later tegen 
als luitenant-kolo-
nel bij het Leger 

des Heils en directeur Welzijn en 
Gezondheidszorg bij deze organisatie. 
En verder Lia chli, de dochter van 
oud-wielerploegleider laas chli.
In de 5e en 6e klas was ik nog be-
vriend met Connie Vierbergen. Haar 
vader had een  etsenzaak in de an 
Hendrikstraat.

oet al en ec ten
De Prof. Gunningschool had ook een 
mulo en omdat ik in de 6e klas alleen 
belangstelling had voor voetballen 
en vechten was de H S niet voor mij 
weggelegd en ging ik met vele andere 
klasgenoten naar de mulo.
Ook een leuke tijd, vooral de 4e 
(einde amen)klas met klasseleraar 
de heer van der Vange uit Delft en 
klasgenoten ob rau, oop Verhoef, 
an Weijermans (met hem heb ik 10 

jaar in de klas gezeten) en an en zijn 
zus Dicky Paap. In de andere 4e klas 
zat Henk Zorn, die later nog eens een 
aardig fotoboek over Den Haag heeft 
gemaakt, getiteld “Den Haag in de 
jaren ’50”. Na de mulo in 1962 naar 
de middelbare handelsdagschool op de 
hoek van de Waldeck Pyrmontkade en 

de Eland-
straat. Dat 

was wel wat 
anders dan de Gunningschool  veel 
grootschaliger maar na even wennen 
was het daar ook wel lachen geblazen. 
Makkers daar waren Paul Durville 
en ennie Am-
merlaan.  Met 
Paul heb ik 
sinds 2002 weer 
contact.
In een hogere 
klas zat Hans 
Vermeulen, hij 
speelde in de 
band Sandy 
Coast en later in 

ainbow Train. 
Na het behalen van 
het diploma kon op 
dezelfde school en 
bij dezelfde leraren het 5e jaar  H S 
(A) worden gedaan gevolgd door het 
staatse amen. Heb ik toch nog het 
H S-diploma gehaald!

an c ool on e e
Vele jaren heb ik, met vriend ob, 
doorgebracht bij de welpen en later 

bij de verkenners van de 7e Haagse 
Padvindersgroep met het groepshuis 
in de Van Dijckstraat. Dat was wel 
eens vechten met de straatbewoners. 
Een leuke tijd, vooral de zomerkam-
pen en het kamperen op aaphorst in 
Wassenaar.

Toen ik 18 was 
ging ik  samen 
met vrienden  

ob en en 
naar dansschool 

ronmeijer aan 
de Lange Poten.  
Zaterdagavond 
les en zondag-
middag vrij 
dansen met 
annie Hoekstra 

uit de Multatu-
listraat. Het bal 
in De Dierentuin 

was het hoogtepunt van het seizoen. 
En met ob vaak naar de bioscoop  
daarna naar The Crazy Horse of Ville 
d’Este. De dienstdoende barjuffrouw 
probeerde ons dure drankjes aan te 
smeren maar wij verwezen haar stee-
vast naar  nancieel beter gesitueerde 
barzitters. 

We k aa  le en
Na de schoolperiode ging ik werken 
bij de toenmalige Pensioenraad op de 

enoordenhoutseweg. Toen in mili-
taire dienst, de laatste 6 maanden in de 
Ale ander- en in de Frederikkazerne 
in Den Haag dus dat was wel  jn. 
Daarna terug bij, zoals het inmiddels 
heette, het Algemeen urgerlijk Pensi-
oenfonds. Collega’s waren o.a. Folkert 
Stakenburg en Frans van esteren. 
Toen het fonds in 1969 verhuisde 
naar Heerlen (zie het artikel van Dick 
Schuurhof in de Oud Hagenaar van 
23 augustus 2011) ben ik naar de ge-
meente Delft gegaan en daar, na mijn 
huwelijk in 1972 ook gaan wonen.
Zo kwam er na bijna 27 jaar een 
einde aan mijn Hagenaarschap. Via 
de provincie Zuid Holland ( abi-
net Commissaris van de oningin) 
ben ik in 1978 bij de gemeente Ede 
terechtgekomen en in 2007 na 42 jaar 
overheidsdienst met vervroegd pensi-
oen gegaan (dat kon toen nog).

Te u l k
Terugkijkend op mijn jeugd als stads-
kind vind ik dat ik het goed heb gehad 
in Den Haag.
Het opgroeien in een grote stad als 
Den Haag (binnenstad en Schilders-
wijk) heeft voordelen. e krijgt wat 
mee waardoor je je niet zo gauw in de 
maling laat nemen of bang laat maken.
Hoewel mijn vrouw (een Delftse), 
mijn kinderen en ik helemaal geaard 
zijn in Ede, kom ik graag af en toe te-
rug in het Haagje, hetzij na een bezoek 
aan tante (die van de Vaillantlaan, 
maar daar woont de inmiddels 98 ja-
rige al lang niet meer) of zoals eerder 
gezegd tijdens een vrijreizendag. En 
dan altijd even de binnenstad in.
Allen die ik noemde en die dit lezen: 
het ga jullie goed!

Ed Vernooij
ea. ernooi @online.nl

e e o e  woon k al wee   aa  n E e. aa  en Haa  
waa  k en e o en en eto en  e eet k n et. E n e
en a  pe  aa  ee t alt  e e te n  en Haa  en an 
n e e  e al e en oo  e Wa en t aat.

- e ru ter in de agenstraat at er al 
lang voor ik erd geboren, de e oto is 

uit ..-

- e agenstraat en het agenplein in het 
jaar mijn geboorte, . -

- rentbrie kaart van de agenstraat en het agenplein uit . -

- Het echte erk. Een dans edstrijd in de Haagse ierentuin, met als hoo dprijs een  
. Maar een keer in het jaar hadden ook ij er bal, het hoogtepunt van het jaar. -

- e ro . unningschool op de rinse-
gracht, aar ik in  voor het eerst 

naar de lagere school ging. -

Opgroeien in een grote stad hee t voordelen

- e oubletstraat in . -



Eindelijk was het zover. Met de grootst 
mogelijke zorg had graaf Nelidoff als 
voorzitter van de Tweede Vredesconfe-
rentie en tevens als vertegenwoordiger 
van de Tsaar de eerste steen van het 
Vredespaleis mogen leggen op 30 
juli 1907. Een feestelijke gebeurtenis 
waarbij heel Den Haag was uitgelopen. 
In 1905 waren de onderhandelingen be-
gonnen tussen de Carnegie-stichting en 
het park Zorgvliet om een deel van het 
landgoed te verwerven. Daarbij diende 
de ussische kapel en de buitenplaats 

uitenrust te worden opgeofferd voor 
de goede zaak. 

utc  cou a e
De Nederlandse regering nam een 
groot deel van de grondaankoop voor 
zijn rekening. De regering had overi-
gens grote moeite met het beschikbaar 
stellen van 700.000 gulden als gift 
voor de Carnegie-stichting. Volgens de 

esidentiebode hadden Nederlandse di-
plomaten namens de regering gevraagd 
aan Andrew Carnegie of hij nog wat 
meer geld kon schenken. Carnegie was 
razend en sprak van ‘Dutch courage’ 
oftewel onbeschofte brutaliteit. De 
 lantropische staalproducent had een 

schenking gedaan van  3.750.000 en 
het moet wel erg ondankbaar op hem 
zijn over gekomen, dat de Nederlanders 
om nog meer vroegen!

Koeka p
Ook de plaats waar het Vredespa-
leis moest komen, was een tijdlang 
onderwerp van discussie. Aanvankelijk 
was het de bedoeling om het paleis aan 
de oekamp te bouwen, maar met de 
bekende Akte van edemptie uit 1576 
in de hand, gaf het gemeentebestuur 
geen toestemming voor de bouw. Naar 
oudvaderlands gebruik werd er veel on-
derhandeld tussen de politieke kleuren 

en uiteindelijk kwam Den Haag met 
drie locaties op de proppen, waarvan 
Zorgvliet bij de Anna Paulowna-
straat er n was. De bouw van het 
Arbitrage-hof kon beginnen.

e e con e ent e
De Eerste Vredesconferentie vond 
plaats in Den Haag op initiatief van 
Tsaar Nicolaas II. Voor deze gelegen-

heid had Wilhelmina haar woonpaleis 
Huis ten osch beschikbaar gesteld. 
De eerste bijeenkomst van deze 
conferentie begon overigens op de 
verjaardag van de Tsaar, op 18 mei. De 
eerste afspraken die in 1899 werden 
gemaakt tussen de oorspronkelijke 26 
landen waren divers. Op het gebied 
van de luchtmacht, werd bijvoorbeeld 
besloten het gooien van bommen 
vanuit luchtballonnen te reglemente-
ren. Ook andere regels met betrekking 
tot oorlogsvoering werden opgesteld. 
Om voor naleving van de afspraken te 
zorgen diende er een Permanent Hof 
van Arbitrage te komen. Dit opgerichte 
hof was sinds 1901 gevestigd in een 
riant herenhuis aan de Prinsegracht 
71 in Den Haag. Het zou later worden 
ondergebracht in het Vredespaleis. 
Overigens was de arbitrage vrijwillig 
en zoals tijdens de Eerste Wereld-

oorlog is gebleken, 
werd er ook door de 
ondertekenaars volop 
gebruik gemaakt van 
gifgas.

Le en
Van 1907 tot 1913 is on-
onderbroken gebouwd aan 
het Vredespaleis. Het leek 
er even op dat de bouw zou 

worden vertraagd door allerlei e oti-
sche materialen die door verschillende 
deelnemende landen moesten worden 
geleverd. Alle leden van het Hof van 
Arbitrage wilden hun steentje bijdragen 
aan de realisatie van het gebouw. Tot de 
leden van het eerste uur (4 september 
1900) kunnen worden gerekend: Oos-
tenrijk, elgi , ulgarije, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Iran, 
Itali , apan, Nederland, Noorwegen, 
Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, 
Thailand, Engeland en Amerika.  Het 
grootse gebouw was voorzien van 
diverse torens en torentjes. Het geheel 
zou kunnen worden gezien als een 
voorbeeld van neorenaissancestijl. 
Het grote leiendak maakt het gebouw 
weelderig, maar wie goed kijkt, ziet dat 
het paleis slechts n etage telt. Zuilen 
en beelden versieren het gebouw zowel 
aan de buiten- als de binnenkant. 
Schenkingen
Nederland voelde zich erg ingenomen 
met het gebouw van het Arbitragehof 
binnen zijn grenzen. Het internationale 
vredesgericht werd ook door andere 
landen bedeeld met giften. Zo was 
Duitsland verantwoordelijk voor het 
fraaie toegangshek tot het paleiscom-

ple , wat in die 
tijd DM 60.000 
kostte. elgi  
heeft de massief 
bronzen deuren 
van de hoofdin-
gang geleverd, 
waardoor de 
bezoeker in de 
grote voorhal 
komen. Thailand 
leverde slachttan-
den, en het grote 

uurwerk in de toren komt 
van Zwitserland. Nederland 
leverde trouwens ook nog 
gebrandschilderde ramen. 
De robuuste marmeren trap 

is een geschenk van de ge-
meente ’s-Gravenhage. Aan het 
begin van de trapleuning staan 

twee koperen lichtdragers, die voorzien 
zijn van het Haagse stadswapen. De 
diverse kamers, waaronder de kamer 
van de secretaris-generaal, stralen een 
voorname sfeer uit. De grote zaal, ge-
schilderd en bekostigd door Frankrijk, 
is vanzelfsprekend bestemd voor de 
rechtspraak. Ook moet even melding 
worden gemaakt van de olzaal, waar 
schilderijen van Ferdinand ol de 
muren versieren.

o ot e
In 1911 zaten de Nederlandse be-
stuurders al rond de tafel om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de vele 
buitenlanders die tijdens de opening in 
1913 het land zouden komen bezoeken. 
Het was haalbaar om de opening te 
laten samenvallen met een landbouw-
tentoonstelling en verder werden Delft 
en Gouda op de kaart gezet met een 
tentoonstelling van geschilderd porse-
lein. Ook Haarlem moest verkocht wor-
den als stad van de kunst (Frans Hals) 
en Leiden kwam als wetenschappelijke 
stad aan bod. De Nederlanders waren 
zich goed bewust van de aandacht die 
de opening zou opleveren. Talrijke 
journalisten zouden ons land kunnen 
promoten, wanneer we ze gastvrij zou-
den onthalen. Fabrikanten probeerden 
zich te verenigen en de middenstanders 
moesten enkele maanden alleen Neder-
landse waar in de etalage uitstallen. Het 
is duidelijk dat de opening een grootse 
gebeurtenis diende te worden. Den 
Haag was er klaar voor!

Ju leu aa
Het oninkrijk der Nederlanden 
bestond 100 jaar in 1913 en het hele 
jaar leek een soort feestjaar te zijn. De 
opening van het Vredespaleis was dan 
ook gepland in dat jaar. Op 28 augustus 
was het zo ver. oningin Wilhelmina 
had het de afgelopen dagen druk gehad 
met het gereedkomen van de nieuwe 

regering Cort van der Linden, doch ze 
besloot uitdrukkelijk deze pas daags na 
de opening voor te stellen. Ze verzocht 
de regering Heemskerk nog enkele 
dagen aan te blijven. Ook de namen 
van de nieuwe ministers bleven nog 
geheim. De opening vond plaats op een 
donderdag om 14.30 uur, onder andere 
door een 25-minuten durende toespraak 
van de Minister van uitenlandse 
Zaken in de Grote Zaal van het Vredes-
paleis. Daarna volgde een rede van jhr. 
Van arnebeek. De voertaal was Frans, 
alleen een woord van dank gericht aan 
Carnegie was in het Engels. ’s Avonds 
was er in de idderzaal een etentje 
voor de vele genodigden. Miljardair 
Andrew Carnegie en zijn vrouw zaten 
op de voorste rij en werden de hemel in 
geprezen. Ook de Nederlandse bouw-
meester Van der Steur kreeg veel lof 
voor zijn creatie  hij had het oorspron-
kelijk plan van architect Cordonnier 
enigszins vereenvoudigd. Terwijl de 
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eopen . ok e ulle e e  en taalt coon An ew 
Ca ne e  wa  an e pa t .
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 che ter gelegenheid van de opening van 
het Vredespaleis in , kracht bijge et door 
daarop attenderende tentoonstellingen in  

buitenlandse steden.

Het Vredespaleis bij schemering oto  ational eopgraphic

Tsaar icolaas    , initiatie nemer 
tot de Eerste Vredescon erentie in en Haag  

geschilderd in  door de Haagse kunst enares 
ophie Hirschmann.

Boven  ude oto van de entree, met de 
prachtig geornamenteerde toegangs-
poort, aar de uitsers voor tekenden.

echts  Vijver in het Haagse Bos 
met illuminatie ‘Huis ten Bosch’, ter 
gelegenheid van de opening van het 
Vredespaleis

ndre  arnegie ordt op  augustus  bij 
aankomst bij het Vredespaleis vol egards begroet



hoge heren dronken, verdrongen de 
Hagenaars zich in de straten om te kij-
ken naar de verlichting van het Vredes-
paleis. De klokken van de stadstorens 
hadden ruim een half uur geluid. 

Illu nat e
Niemand bleef buiten de feestvreugde. 
Heel Den Haag was verlicht met 
slingers van elektrische lampjes, maar 
evengoed door kaarsen. Hossende Ha-
genaars bij de Grote Markt. De vjver in 
het Haagse os met illuminatie ‘Huis 
ten osch’, ter gelegenheid van de ope-
ning. De straten en pleinen in de bin-
nenstad waren versierd met slingers in 

de vaderlandse kleuren. De Prinsestraat 
en Schoolstraat waren kwistig versierd 
met vlaggen, bloemen en erebogen. Het 
Anna Paulownaplein was schitterend 
verlicht evenals het orte Voorhout en 
de Prinsessegracht. Overal was muziek, 
dans en gezelligheid dat Den Haag niet 
meer had gezien sinds de inhuldi-
ging van de oningin in 1898. Het 
Vredespaleis was geopend  de Eerste 
Wereldoorlog zou spoedig beginnen.

F. .A.M. van der Helm
helmhui @ iggo.nl
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Andrew Carnegie werd in 1835 in 
Dunferline in Schotland geboren, “als 
zoon van arme maar rechtschapen 
ouders en uit een puik geslacht”, zoals 
hij zelf stelde in zijn autobiogra  e. Op 
dertienjarige leeftijd emigreerde hij 
met zijn ouders naar Amerika, op zoek 
naar een beter leven.
Hier begon voor hem de ‘Ameri-
kaanse droom’, hij werkte zich op van 
machinebediende in de katoenindustrie 
tot spoorwegbeambte, bruggenbouwer, 
ijzerfabrikant en staalmagnaat. Als zo-
danig vergaarde hij een enorm fortuin 

 vooral natuurlijk door de enorme 
vlucht die de aanleg van de spoorwe-
gen in Amerika in zijn tijd namen.

el a e an
Als selfmade man, zonder intellectuele 
achtergrond maar met een leergierige 
inslag en oprechte belangstelling 
voor maatschappelijke kwesties, de 
wetenschap en cultuur, had Andrew 
Carnegie een buitengewoon zwak voor 
boeken, als bron van kennis. Die boe-
ken stelpten de dagelijkse verveling, 
openden de horizon vanuit benauwde 
dorpsheid en activeerden zijn verbeel-
ding, over wat het leven in petto zou 
kunnen hebben, als je de ruimte kon 

nemen en je schouders eronder zou 
zetten. Na de emigratie met z’n ouders 
uit Schotland naar Amerika kreeg hij 
die ruimte en benutte hem ten volle.
Het fenomeen bibliotheek, dat ieder-
een in staat stelde daaruit te putten en 
zich te ontwikkelen, bleef Carnegie’s 
grootste sympathie houden, levens-
lang. Hij was er zelf in zijn jonge 
jeugd niet uit weg te slaan geweest, 
tenzij het was voor een bezoek aan 
de kerk, als er was beloofd dat het 
orgel bespeeld zou worden, met z’n 
voor hem als arm kind troostend 
timbre. Die twee dingen, bibliotheken 
en kerkorgels, zo besloot hij later in 
overtuiging, die moesten geen mens 
worden onthouden. En daar maakte hij 
krachtig werk van! 

l ot eken en o el
ond 1900 besloot Carnegie “om te 

stoppen met het vergaren van geld en 
een begin te maken met de oneindig 
veel moeilijker taak om het verstandig 
uit te geven”. Wat dit betreft was hij 
trouwens voorbeeldig aan een Ame-
rikaanse topondernemer uit onze tijd, 

ill Gates, de oprichter van Microsoft 
- die zich van 1996 tot 2007 met een 
priv -vermogen van bijna 60 miljard 
dollar - de rijkste man ter aarde kon 
noemen  een vermogen dat inmiddels 
 ink is geslonken omdat hij zich al 

jaren heeft toegelegd op het weggeven 
daarvan aan goede doelen.
Maar Andrew Carnegie was de eerste 
miljardair ter wereld die dat op grote 
schaal voordeed. Wereldwijd werden 
op zijn kosten bijna 3.000 bibliotheken 
gesticht en onderwijs- en weten-
schapsinstituten op de been geholpen. 
Tussen de bedrijven door deed hij zijn 
muzikale voorkeur en godsvruchtige 
aard gestand door wereldwijd aan ker-
ken en gemeentehuizen in totaal maar 
liefst 7.689 orgels te schenken!
Voor een bijdrage aan de bouw van het 
Vredespaleis werd Andrew Carne-
gie in 1900 gepolst door zijn vriend 
Andrew White, een Amerikaanse 
diplomaat, die trouwens ook idolaat 
was van orgelmuziek. White had in 
zijn benadering vooral de waardering 
van Carnegie voor bibliotheken in 
gedachten, omdat de plannen voor het 
Vredespaleis ook voorzagen in de op-
richting van een ‘standaardbibliotheek 
voor internationaal recht’.
Naarmate Carnegie meer over de 
plannen vernam werd hij echter vooral 
begeesterd door het idee een ‘Tempel 
voor de Vrede’ te bouwen. Uiteindelijk 
richtte hij daar ook primair zijn bij-
drage op  waarbij de ironie wil dat het 
stichtingsbestuur van het Vredespaleis 
tevergeefs bij Carnegie bepleitte een 
derde deel van de geschonken ander-
half miljoen dollar voor de bibliotheek 
te bestemmen. Daarvoor was 50.000 
dollar wel genoeg, vond de gulle 
schenker. Zijn eigengereidheid werd 
hem door de geschiedenis vergeven  
weinigen uit het gilde der puissant 
rijken hebben de wereld zoveel terug 
gegeven als hij.

Frans Hoynck van Papendrecht
redac ie@deoud hagenaar

e naa  an An ew Ca ne e  onlo akel k e on en et et e e pale  want on e  
n kap tale nanc le a e n  ou e ouw e an waa c nl k eel lan e  op c  

e en laten wac ten.

u ant k aa  e e an el uc t

lle gever ndre  Carnegie

Ron le n en
ondleidingen duren (maar) 45 

minuten en worden aangeboden in het 
Nederlands en Engels en op sommige 
weekenddagen ook in het Frans, Duits, 
Spaans en ussisch. aarten voor de 
rondleiding zijn te koop via de website 
van het Vredespaleis.

Het bezoekerscentrum van het Vredespa-
leis is geopend van dinsdag t m zondag 
van 10 tot 17 uur. Een eigentijdse 
tentoonstelling en indrukwekkende  lm 
geven in 30 tot 45 minuten een introduc-
tie op het ontstaan van het paleis en de 
instellingen die erin zijn gevestigd.

ee tal
De informatie is beschikbaar via een 
audiotour in zeven talen: Nederlands, 
Engels, Frans, Spaans, Chinees, us-
sisch en Arabisch. Een ticket voor een 
rondleiding door het gebouw kost € 
8,50. Een rondleiding door de tuin kost 
€ 7 en de kosten van een arrangement, 
waarbij u ook een kop kof  e of thee 
krijgt aangeboden, bedragen € 15. Er 
zijn geen kortingsregelingen. inderen 
t m 10 jaar mogen gratis deelnemen aan 
de rondleiding (ma . twee kinderen per 
volwassene).
Zie voor meer informatie en boekingen 
de website: www.vredespaleis.nl

euw e  naa  et e e pale  e oek an et e oeke cent u  o  oe ee aan een on le n .

ezoe  rengen aan het Vredespaleis

- eboortehuis rechts  van ndre  arnegie in het chotse un erline  er hangt 
tegen oordig een bescheiden herinneringsplaatje aan de gevel, om de plek te eren aar 

een van de rijkste mannen ter ereld het levenslicht ag. -

- ortret van ndre  arnegie in , het jaar 
dat het Vredespaleis erd geopend. -

Beraadslagingen in Huis ten Bosch in  tijdens de Eerste Vredescon erentie in en Haag.

- eel van het interieur van het paleis, met aan het eind van de gang de menshoge vaas in aspis die 
icolaas  schonk. oto uit de jaren , maar er is e enlijk niets veranderd.

Het Vredespaleis vandaag de dag in vol ornaat. oto  emeente en Haag

Het Vredespaleis is een werkpaleis, het is dus 
dagelijks in gebruik. Een aantal weekenden per 
jaar worden de deuren van het Vredespaleis echter 
geopend voor het publiek. Een gids vertelt over het 
gebouw en de instellingen die erin zijn gehuisvest’.
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In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

Open Ateliers in 
binnenstad Den Haag

Kom binnen en beleef kunst in een 
persoonlijke sfeer! Voor zaterdag 5 en 
zondag 6 oktober organiseert Stichting 
Werkgroep een atelierroute in het Cen-
trum van Den Haag. Zo’n 70 kunstenaars 
openen de deuren van hun atelier voor het 
publiek. In diverse ateliers is het mogelijk 
deel te nemen aan korte workshops of 
worden er demonstraties gegeven. De 
verwachting is dat zo’n 7.000 mensen 
van binnen en buiten Den Haag de Open 
Atelierroute zullen bezoeken. 
www.openateliersdenhaag.nl 

Stichting Werkgroep

Binnenstad Den Haag
Startlocatie: zie website voor de adressen 
Aanvang: 11.00 uur
Toegang: gratis

Concert in de 
Raamstraatkerk

In het kader van het 55-jarig bestaan 
voert de zang- en oratoriumvereniging 
Cantarella op vrijdag 11 oktober 2013 de 

Ode for St. Cecilia’s Day van Georg Frie-
drich Händel en de Schöpfungsmesse van 
Joseph Haydn uit. Met muzikale begelei-
ding van RBO Sinfonia.
www.cantarella.nl 

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella    

Raamstraatkerk, Raamstraat 78, Delft
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 24,-

Oktober 
Kunstmaand

In 2013 organiseert Terra Art Projects 
voor de tweede keer de Oktober Kunst-

maand. Met vaste onderdelen als de Open 
Atelierdagen, de overzichtstentoonstel-
ling van Zoetermeerse beeldende kunst 
en de Affordable Art Sale. Nieuw is de 
koppeling van tien professionele kunste-
naars aan tien amateurkunstenaars, die 
vervolgens gezamenlijk een kunstwerk 
zullen maken. De werken worden geëxpo-
seerd op de overzichtstentoonstelling bij 
het Centrum voor Kunst & Cultuur.
www.terra-artprojects.com 

Terra Art Projects

Centrum voor Kunst & Cultuur, 
Zoetermeer
Aanvang: hele maand oktober 2013
Toegang: gratis; zie ook website

Literair Festival 
Dichter aan Huis  

In 2013 worden het proza- en columnis-
tenfestival ‘Verhaal halen’ en het poëzie-
festival ‘Dichter aan huis’ samengevoegd 
tot één literair festival ‘Dichter aan huis’. 
Bij geen enkel ander literair festival staat 
de interactie tussen het publiek en de 
auteurs zo centraal als bij Dichter aan 

huis. In genoemd weekeind dragen 25 
schrijvers per dag vier keer voor uit eigen 
werk in vijftig Haagse woonkamers.
www.dichteraanhuis.nl     

Dichter aan Huis  

Locaties: zie website
Aanvang: 13.00, 14.00, 
15.00 en 16.00 uur
Toegang: voor kaarten zie website
            

                                                                                                  Haags Comedy 
Festival  

Op 23 en 30 oktober vindt in het 
Paard het comedyfestival plaats, 
waar jonge comedytalenten zich 
kunnen profileren. 
www.paard.nl

Haags Comedy Festival

Het Paard van Troje 
Prinsegracht 12, Den Haag
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 12,50

Fonds 1818 agenda
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Werk van Marus van der Made. Foto: Theo Janssen
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Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella    

      

                                                                                                  

1-31

5-6

11

Puur genieten!

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om 

te genieten van de natuur of een dagje cultuur op 

te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie 
onze extra lezerskorting!*

 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1  •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

1979  - 2009   |   30 jaar bewezen gastvrijheid

Boek n
u m

et 

extr
a kort

in
g!

35% korting op uw bungalowhuur !
Boek nu met uw actiecode : OUD13

(niet combineerbaar met andere aanbiedingen / kortingen)
 Let op: 4 nachten = 3 betalen !

www.deoudebrouwerij.nl

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

Overnachten in stijl... Overnachten in stijl... 

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust 
komen en ontspannen in het mooiste stukje 
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of 
Valkenburg naar een van de sfeervolle en 

gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsarrangement 
2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 

2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
-  Prijs vanaf € 122,- p.p. (halfpension)  - 

(2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

NIEUW: MAANDAG 19:15 UUR!

DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

www.pathe.nl/buitenhof

HAAL NU 

HET NIEUWE 

PROGRAMMA- 

BOEKJE!

Koffi e Concerten

Zondagochtend 11 uur

Dr Anton Philipszaal

 
inclusief

 koffi e/thee

 
inclusief

 koffi e/thee

Een keer per maand is iedereen op zondagoch-
tend van harte welkom om te komen genieten 
van het kof econcert door studenten van het 

oninklijk Conservatorium. In een serie van 
tien concerten presenteren de muzikale talenten 
zich met een uurtje prachtige, meeslepende 
muziek. Van klassiek, jazz tot koormuziek.  
Het kof econcert is voor jong en oud.

adio West presentator en muziekdocent Aad 
de een neemt u tijdens het concert mee in 
de wereld van de klassieke muziek. Tussen de 
optredens door vertelt hij op lichtvoetige wijze 
over de achtergronden van de muziekstukken en 
de diverse componisten.

enieuwd naar de 
klassieke sterren van morgen
Voor slechts € 6,00 inclusief kof e 
en thee zit u op de eerste rang.

6 okt 2013  Afdeling azz, ig and van het 
oninklijk Conservatorium  

o.l.v. ohn uocco
27 okt 2013  inderconcert (4 ), onderdeel van 

festival de etovering
24 nov 2013    Liederen van ohn Dowland door 

koor oninklijk Conservatorium
22 dec 2013   erstliederen door koor  

oninklijk Conservatorium
26 jan 2014   Finale Nederlandse Vioolconcours 

Iordens (tot 15 jaar)
16 feb 2014   Studenten zang en piano
16 mrt 2014  amermuziek voor cello door 

Lucia Swarts met haar studenten
13 apr 2014  Afdeling lassiek i.s.m.  

Codarts houtblazers  
o.l.v. enneth Montgomery

11 mei 2014  Concert in teken van  
Strijkkwartetten weekend

15 jun 2014  Afdeling azz, jazz combo’s  
spelen standards en eigen  
composities

9.  adio est
Voor de thuisblijvers zendt adio West de 
concerten live uit in het programma

lassiek op West. De uitzending begint om 
10.00 uur vanuit de foyer van de
Dr Anton Philipszaal, waar presentator Aad de 

een samen met de studenten en
hun leermeesters vooruitblikt op het concert.

Tip: De Dr Anton Philipszaal is ook uitstekend 
bereikbaar via tram en bus, zie www.9292.nl.

ondagmorgen  uur, en aag ontwaakt...  
at is er mooier dan de dag te beginnen 

met verse kof e en mu iek in de r Anton 
hili s aal  

€ 6,00 
inclusief

 koffi e/thee

- advertorial -
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Er op it e e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van e ud-Hagenaar interessant kunnen ijn  tentoonstellingen, le ingen, in ormatie, cursussen, mu iek, theater, en . 
Hebt u activiteiten te melden  tuur u  gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

DonDerDag 17 oktober

TrisTan und isolde - Nationale Reisopera

 “De Reisopera is terug, ga vooral kijken!” (Trouw)

ZonDag 20 oktober

MozarTs Così fan TuTTe - orkest van de achttiende eeuw

ZonDag 10 november 

aida - Staats theater roemenië

HeT opera seizoen sTarT in den Haag

Speciaal voor lezers van

€ 7,50 korting op kaarten 1e rang bij aida 
(€ 33,50  i.p.v. € 41) o.v.v. “oud Hagenaar”

 

spuiplein 150, 2511 dg den Haag
Deze actie is alleen boekbaar via de kassa van de  
Dr anton Philipszaal of via ons bespreekbureau: 070 88 00 333

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l

www
. h o t

e l a a
n d e

v a a
r t . n

l

compleet verzorgde 
vakanties

www.hotelaandevaart.nl - info@hotelaandevaart.nl

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

Voor informatie of reservering

Vaart n.z. 88/89,  8426 AV  Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

Kerst- en Nieuwjaarsarrangementen 
11-daagse of 6-daagse vakantiereis 

Bekijk het hele reisaanbod op onze website
Nu vanaf € 400,-

vanaf € 495,-

• Vertrek zaterdag 5 oktober - prachtige herfstaanbieding

Oktoberspecial: Kleuren en tinten
8-daagse vakantiereis

MET DE SERVICE VAN HET HALEN EN 

BRENGEN PER LUXE TOURINGCAR

voor vragen of reservering:

06-12997929
KERST- EN NIEUWJAARSREIS

11-daagse

23 december tot 2 januari

KERSTREIS
6-daagse

23 december tot 28 december 

NIEUWJAARSREIS
6-daagse

28 december tot 2 januari

Speciaal 
voor senioren 
en 50+ single

okto e

Ro e ou e ena en a Haa lan en  el t
•  vr.  4 oktober: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d. 

maand van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en Diensten-

Centrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1  in Voorburg.

•  zo. 6 & 20 oktober: ZilverUitje in Bastacafe: elke 1e & 

3e zondag v.d. maand van 12.00-20.00 uur in Bastacafe , 

Scheveningseveer 7 in Den Haag.

•  vr.  25 oktober: Roze Ouderensalon, elke laatste vrijdag 

v.d. maand van 16.00-19.00 uur in Delfs Hove, Vorrink-

plein 99 in Delft

•  zo. 13 oktober: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow 

Den Haag), elke 2e zondag v.d. maand van 16.00 tot 

21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerres-

traat 16 in Den Haag.

BUITEN DE REGIO

• zo. 13 oktober: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand 

van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in 

Leiden.

• zo. 27 oktober: Zondagmiddagsalon, elke laatste zondag 

v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in Cafe Praag (COC 

Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in Rotterdam.

Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 

voor een schappelijke prijs. Zie ook: www.roze50plus.nl

a   okto e

at onale u e en a  et o. .
e wenne   tc t n  E ken u

Op de Nationale Ouderendag (zie ook op internet www.

nationaleouderendag.nl) is er in Den Haag natuurlijk ook 

e.e.a. te doen. Zo kunnen Scheveningers in het Couvee-

huis (Prins Mauritslaan 49, telefoon: 070 7113313) een 

heerlijke buurtlunch genieten, is het  van 9.00 tot 12.00 

uur 'dierendag' bij het ouderenverzorgingstehuis Flo-

rence Oostduin (Goetlijfstraat 5) en organiseert Stichting 

Eykenburg voor al haar cliënten een verwendag, wat o.m. 

inhoudt dat er aan de Kruisbessenstraat 12 en de nieuwe 

vestiging Het Zamen (Esperantostraat 12) lekkere dingen 

op tafel komen, en dat er ’s middags in beide huizen een 

optreden is. In Het Zamen treedt ’t Heijds vismaatjes 

koor op en in Huize Eykenburg is er een optreden van 

zangeres Jo-Ann. 

on a   okto e

aak kenn  et po t u ken op e
nt o uct e a  an  a acu a

Voor wie gezond is en zich op z'n gemak voelt in het 

buitenwater kan sportduiken een hele nieuwe wereld 

openen; het is geen enkel probleem om er pas mee te 

beginnen na je vijftigste.

Uitvinden of het wat is voor jou, kan beginnen met een 

proefduik in het zwembad, veilig en onder deskundige 

begeleiding. Dat kan deze zondag bij de Nederlandse 

Vereniging voor Onderwaterport Baracuda, die dit jaar 

trouwens z'n 60-jarig jubileum viert en de grootste en 

oudste duikvereniging is in de regio Haaglanden.

De introductiedag begint om 17.00 uur (inloop vanaf 

16.30 uur met een broodje, koffi e/thee/fris) in het club-

huis De Bunker in het Overvoorde-bos, op de grens van 

Rijswijk en Den Haag. Het is te vinden door aan de Van 

Vredenburchweg in Rijswijk (autotoegang via de Schaap-

weg) links de verharde bosweg in te slaan (voor wie een 

navigatiesysteem gebruikt: Van Vrendenburchweg 174 A, 

2285 SE Rijswijk). In De Bunker krijgt u de eerste uitleg 

over sportduiken, verduidelijkt met beelden. U zult zien 

(zie ook de foto hier van sepia's in het Zeeuwse water) 

dat mooie duiken niet alleen in de tropische wateren mo-

gelijk zijn, maar dat ook het water in Nederland (vooral 

de Grevelingen en de Oosterschelde) ontzettend veel te 

bieden hebben.

Na de introductie in De Bunker wordt afgereisd naar het 

Sportfondsenbad in Delft (Weteringlaan 1, 2613 WN) om 

van 19.15 tot 20.15 een proefduik te maken, met uitrus-

ting van de club. Neem wel eigen zwemkleding voor mee!  

Na de duik is er in het zwembad gelegenheid om met 

instructeurs en leden na te praten over onderwatersport 

en Baracuda.

Er zijn geen kosten aan de introductiedag verbonden, 

maar u moet zich wel van tevoren aanmelden. Dat kan 

via de website www.baracuda.info of door een e-mail 

te sturen naar info@baracuda.info Algemene informatie 

over sportduiken in Nederland kan worden gevonden op 

de website van de NOB www.onderwatersport.org

pen a  Haa  e encent u
Het Haags Dierencentrum viert op zondag 6 oktober zijn 

Open Dag 2013. Naast een kijkje bij de asielhonden- en 

katten kunnen bezoekers genieten van een hapje en een 

drankje. Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten en 

met de loterij kunnen er prachtige prijzen worden gewon-

nen, beschikbaar gesteld door geweldige sponsors. 

Maak ook kennis met samenwerkende partners als de 

Dierenambulance, Dierenpolitie, Dier en Vriend TV en 

Hondenschool Quiebus. Zoals ieder jaar probeert het 

Direncentrum met de opbrengst van de Open Dag een 

project te bekostigen. De kliniek heeft een grote behoefte 

om de oude tangenset te mogen vervangen door een 

tandheelkundig set met boren. Hierdoor worden gebitten 

sneller gesaneerd. Help hen en geef uw gift op gironum-

mer 4418183 onder vermelding van Open Dag. Ook oude 

en afgedankte mobiele telefoons zijn trouwens welkom 

als gift, neem ze mee als u langs gaat. U bent welkom 

van 11.00 tot 16.00 uur, aan de Lozerlaan 595, 2544 MC 

in Den Haag. Kijk voor meer informatie op de website: 

www.haagsdierencentrum.nl

Lette en o el n Haa e Kun tk n  
t. . . te e oo te a  Ca elt
Letterenborrel met viering van de 100ste geboortedag 

van de Haagse Carmiggelt (Den Haag, 7 oktober 1913 – 

Amsterdam, 30 november 1987). 

Aan de vooravond van Simon Carmiggelts honderdste 

verjaardag wil de Haagse Kunstkring het glas heffen op 

het welvaren van zijn uitgebreide oeuvre dat de laatste 

decennia ietwat in het verdomhoekje is verzeild geraakt. 

Wie beter dan Rein Edzard met zijn melancholieke stem 

is in staat om de verhalen van de Haagse meester van 

de kronkel ten gehore te brengen. Er is ook een primeur. 

Jorge Labadie Solano draagt het ‘epibreer-verhaal’ voor 

in zijn nieuwe Papiamentse vertaling. En Ruud Hisgen 

doet verslag doen van zijn expeditie naar de Haagse 

Loosduinsekade 206 waar de schrijver is opgegroeid en 

naar enkele publieke plekken waar hij als journalist heeft 

verkeerd. Bezoekers met herinneringen aan de schrijver 

van de spirituele weemoed kunnen die met anderen delen 

tijdens deze letterenborrel.

Toegang gratis! Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den 

Haag, tel. (070) 364 75 85, info@haagsekunstkring.nl 

www.haagsekunstkring.nl

Woen a   okto e

a en aa c e e c ool  
ta t p o ect Kaa ten en oen

Op zoek naar gezelligheid? Aanspraak? Een leuke hobby?

Zin in een uitdaging? Een leuke plek met mensen om 

je heen? De nieuwe club 'Kaarten en Doen'biedt dit 

allemaal en meer. Mede mogelijk gemaakt door Fonds 

1818 start stichting ‘s-Gravenhaagsche Bridge School 

op woensdagmorgen 9 oktober om 10.15 uur met het 

project 'Kaarten en Doen'.

Vanaf dag één bent u lid van de nieuwe club en leert 

u in een aantal lesblokken van 12 – 15 lessen kaarten. 

Dat doen we met een speciaal ontwikkelde methode, 

ontspannen en in een rustig tempo. U krijgt ruimschoots 

de gelegenheid om het geleerde te oefenen en een paar 

lessen missen is geen ramp. Kennis van kaarten is niet 

nodig en je bent nooit te oud voor 'Kaarten en Doen'.

'Doen' varieert van senioren fi tness, een gezellige dans-

avond met live muziek tot Nordic Walking. Er wordt van 

start gegaan van start met maximaal 100 personen, meer 

plaats is er niet. De contributie, inclusief alle lesmateri-

aal, een maand gratis Fitness, een maand gratis sauna en 

een gratis proefl es Nordic Walking bedraagt 60 euro. U 

kunt zich desgewenst van tevoren aanmelden via e-mail: 

sbsbridge@tiscali.nl U kunt ook gewoon langs gaan op 

9 oktober om 10.15 uur, in het gebouw van SBS aan de 

Kerketuinenweg 2 in Den Haag.

on e a   okto e

Le n  H to c e e en n  R w k  
W lle  e w e  tot W lle  Ale an e
Welke Oranjevorsten bezochten Maassluis en waarom? 

Hoe was Maassluis met hun leven verweven? Wat weten 

we van hun bezoeken? De geschiedenis van Maassluis 

is het uitgangspunt van deze lezing, die wordt gegeven 

door mevrouw Ineke Vink - zij is vrijwilliger van het jaar 

2012 van de gemeente Maassluis en actief in de Histori-

sche Vereniging Maasluis.

De lezing wordt gehouden in Gebouw Hofrust, aan de 

Herenstraat 44 b in Rijswijk en begint om 20.00 uur. 

Meer informatie over de HVR kunt u vinden op de web-

site: www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Of mensen hun eerste levensbehoeften 
kunnen betalen is nauwelijks een punt 
van discussie. Gelukkig geldt dat nog 
altijd maar voor een relatief kleine 
groep. uist voor deze mensen, die in 
een echt moeilijke positie verkeren, 
zijn er de voedselbanken. Mensen, die 
daar gebruik van willen maken, moe-
ten aan een aantal criteria voldoen. De 
controle daarop is overigens bepaald 
niet streng. Een vrijwilliger bij een 
voedselbank verzuchtte tegen ons: 
“Ik heb wel eens de indruk, dat er ook 
mensen komen, die het niet echt nodig 
hebben.”

ij de aanschaf van de eerste le-
vensbehoeften - als men daarop wil 
besparen - is het vaak een kwestie van 
selectief winkelen.
Weliswaar zijn veel producten in 
supermarkten tegenwoordig, dankzij 
de prijzenoorlogen onder de grootgrut-
ters, verhoudingsgewijs aanzienlijk 
goedkoper dan tien tot vijftien jaar 
geleden, maar dat neemt niet weg dat 
zij nog altijd een forse aanslag op de 
portemonnee doen.

Op de kleintjes letten werkt dus wel 
degelijk. Er zijn genoeg gepensioneer-
den - als ze daar de tijd voor hebben 
- die (vooral in de grote steden) 
verschillende supermarkten langs gaan 
om de voordeligste aanbiedingen uit 
de folders te kopen.

nt ekt
Sinds kort heeft de ‘marketingwereld’ 
- de advertentiemanagers, die bepalen 
waar en bij wie hun aanprijzingen 
worden gedaan - de ouderen ontdekt. 
Zij richtten zich heel lang op de 
doelgroep 25-40 jaar, die als het meest 
koopkrachtig werd beschouwd. Sinds 
kort dringt echter het besef door dat 
vijftigplus eveneens een heel interes-
sante doelgroep is.
Het Voedingscentrum constateert 
nog een ander probleem: aanbieders 
van voedingsmiddelen houden te 
weinig rekening met de grootte van de 
porties. Zij gaan dikwijls voorbij aan 
mensen die maar een kleine huishou-
ding hebben of geen ‘Amerikaanse 
dikkerds’ willen worden.

Te ote po t e
Het onderzoeksbureau Gf  heeft in 
opdracht van het Voedingscentrum 
december vorig jaar een onderzoek 
gehouden onder 1100 representan-
ten. Daaruit bleek dat ouderen en 
eenpersoonshuishoudens de verpak-
kingen in supermarkten vaker (iets) te 
groot vinden. Daarbij ging het vooral 
om producten die niet lang houdbaar 
zijn en waarvan dan vaak een deel 
in de vuilnisbak belandt: groente, 
vlees(waren), pasta, kaas, brood, 
sauzen en fruit.
Supermarkten hebben door de jaren 
heen veel geleerd: zo geldt de prijs 
van kiloknallers (vroeger alleen voor 
aankopen van omstreeks 1000 gram) 
tegenwoordig vaak ook voor mindere 
hoeveelheden.
Uit het (representatieve) onderzoek 
blijkt verder dat een kwart van de 
mensen regelmatig voedsel weggooit, 
doordat de hoeveelheden te groot 
waren. Die klacht bestaat in mindere 
mate ook over het eten buitenshuis. 
Ouderen vinden de porties in gewone 

restaurants vaker te groot. ij de 
afhaalmaaltijden springen wat dat 
betreft de Chinezen er uit.

el  k e en
Het onderzoek van het Gf  laat zien 
dat maar liefst 45 procent behoefte 
heeft in restaurants zelf de portiegroot-
te te kiezen. Dat geldt met name voor 
friet, rijst en pasta. Voor de besparing 
van kosten niet echt belangrijk, maar 
voor het gevoel w l.
Het Gf  meldt voorts dat 65-plus-
sers vrij trouw zijn aan hun ‘eigen’ 
supermarkt. Niettemin kopen ze elders 
als een aanbieding hen bevalt.
Een opvallende uitkomst uit een ander 
onderzoek is dat steeds meer 65-plus-
sers een ‘tablet’ - een handige en platte 
handcomputer - bezitten. Daarop kun-

nen zij heel eenvoudig de stuntaanbie-
dingen terugvinden.
Volgens het Gf  is het totaal aantal 
tabletgebruikers in Nederland in totaal 
ongeveer 5,6 miljoen. Een derde van 
de ouderen van 65-plus zou inmiddels 
een tablet gebruiken.

a en
Uit ons eigen mini-onderzoek aan de 
hand van de vragenrubriek echten  
Plichten hebben we ook de indruk dat 
het gebruik van elektronische com-
municatiemiddelen (pc’s, tablets en 
smartphones) inderdaad oprukt. 
Van de (welkome) vragen komt thans 
bijna 90 procent per e-mail binnen. 
Maar de vaak keurig met de hand 
geschreven brieven zijn eveneens van 
harte welkom.

Minder koopkracht of niet, de ouderen blijven bijna dagelijks hun boodschappen doen in de supermarkten. ij het soms selectief. el stellen zij het op prijs als zij voorverpakte groente, 
vlees waren , pasta, kaas, brood, sauzen en fruit in kleinere hoeveelheden kunnen krijgen.

O deren illen leinere porties

E  en c enk n ec t

oo c otten op
e en  an a e

i n ader hee i le en aan drie
an i n ier inderen in wa
oor cho en o de er eni gege en.
n ind hee o eel gehad da mi n

ader nu eg e un e er an de
er eni a ien. da een in olle
o lo ing a ge eur er me de
oor cho en die di ind hee on
angen al i an de er eni a ie

Het erfrecht is wat dat betreft heel 
simpel. inderen erven het (netto) 
na te laten vermogen op de datum 
van overlijden. Als er of cieel 
voorschotten zijn gegeven en dat is 
op een of andere manier vastge-
legd (het beste is natuurlijk in een 
notari le akte), dan kunnen die 
verrekend worden met de erfenis van 
de kinderen, evenals schenkingen 
aan sommige kinderen. Als kinderen 
erkennen dat zij al een voorschot 
hebben ontvangen, kan dat ook 
vrijwillig verrekend worden met hun 
erfdeel. Problemen ontstaan als zij 

daarvoor niet uit willen komen en 
er ook geen schriftelijke bewijzen 
zijn. In dat geval hebben ze gewoon 
recht op hun deel van de erfenis. Het 
allerbeste zou zijn als uw vader een 
testament opstelt, waarin hij met al 
deze zaken rekening houdt. Want 
dan gaat dit testament gelden! Aan 
het geven van voorschotten kunnen 
ook nog scale aspecten zitten als 
ze boven de vrijstellingen van het 
schenkingsrecht komen.

oc ale oo en n en

a t aa  oo  oot
eel n e tan

en een arige hui rouw die
in ge cheiden i na aar
huweli . oorda i geen wer
had moe i de i and in. i he
cheiden deelde i me mi n e een

li ren e oli die o er drie aar een
ru o maandeli e ui ering oor

mi e e ende an . i amen
me de alimen a ie an i mi n
in omen o eind an di aar.

mi n aarre ening aa maar
. ag i di aan ullen

a moe i doen

We nemen aan dat uw bijstandsuit-
kering gedurende drie jaar is gekort 
of misschien zelfs is stopgezet 
vanwege uw andere huishoudinkom-
sten (ook al is die uit een lijfrente 
of alimentatie). In de bijstand mag 
uw spaargeld niet meer zijn van 
11.590 euro, dus u kunt nog aanvul-
len. omt u daarboven, dan moet 
u daarop eerst interen alvorens 
een beroep te kunnen doen op de 
bijstand. Het kan echter zijn dat, als 
u in een IOAW-regeling zit vanwege 
uw leeftijd, deze vermogenstoets 
niet geldt. Na dit jaar, wanneer u 
volledig in de bijstand komt, wordt 
uw maandinkomen circa 925 euro 
netto, inclusief alimentatie. Neem op 
tijd contact op met de sociale dienst 
in uw gemeente om een en ander 
vast te leggen.

cale aken

ela t n  okken
op c p ol
en amilielid an mi i onge eer

ien aar geleden me ach erla ing
an een chuld oor in om en e

la ing ge migreerd naar anada
en hee daar oo de e na ionali ei
aangenomen. u o erweeg hi om
me a an ie naar ederland e
omen maar i ang da hi dan in
i n raag word gegre en oor de e
ela ing chuld. de e chuld al
er aard

Financi le vorderingen vervallen na 
vijf jaar, ook die van de elasting-
dienst, als zij voor de verjaring niet 
opnieuw worden gesteld. Hoe dat 
bij uw familielid is gegaan, weten 
wij niet. Als de elastingdienst alert 
genoeg is geweest, dan heeft zij al 
lang de vordering opnieuw ingesteld 
(nu in Canada) en zal uw familielid 
op Schiphol op die schuld worden 
aangesproken. Overigens lijkt het 
ons dat de elastingdienst al eerder 
invorderingsprocedures heeft inge-
steld (deurwaarders, enz.). 
Als zij helemaal niets heeft gedaan, 
dan zal uw familielid op Schiphol 
ook geen problemen krijgen. Hoe het 
met hem gaat als hij bijvoorbeeld via 

russel reist, weten we niet.

o e eke n p e e
 l ente u tke n
er de aan mi ui e eren li ren

e oli wil de er e eraar de remie
org er e ering we inhouden. e

de undigen i n he daaro er nie
een . i n conclu ie i oo da de
er e eraar da nie moe doen. ie

hee er geli

Eigenlijk stelt u een overbodige 
vraag. Immers, bij uw aangifte over 
een belastingjaar wordt uiteindelijk 
alles weer rechtgetrokken. Inhou-
dingen zijn voorlopige belasting- en 
premiehef ngen om de overheid wat 
sneller aan geld te helpen en om te 
voorkomen dat mensen aan het eind 
van het belastingjaar niet meer kun-
nen betalen.
Wij treden niet in de discussie of de 
voorlopige inhouding correct is of 
niet. Daarvoor zijn juristen en belas-
tingdeskundigen. Wij vermoeden dat 
het wel juist is. 

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven.  kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus ,   Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’.

e oep ou e en wo t  e el  eno en  ol en  aa  elat e  et waa t et o en n un 
koopk ac t. epen onee en aan e  ol en  aa  e el   p ocent op ac te u t. Ec te  
oo  e e  n u kan et an e  u tpakken  eke  al  et en e ent op e o en wo t ee e
eken  paa el en  aan elen en an e e l u e elen .
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PEP zoekt
Redactieleden
Wil je nieuws en informatie vergaren 
en toegankelijk maken voor ande-
ren? erichten schrijven, een eigen 
pagina bijhouden en een nieuwsbrief 
samenstellen? In ons nieuwe redac-
tieteam kun je samen met anderen de 
verantwoordelijkheid dragen voor de 
informatie voor Haagse ouderen.

Gevraagd
PEP wil een team samenstellen van 
ongeveer 4 tot 6 leden met journa-
listieke ori ntatie en zo mogelijk 
ervaring. Dat zijn natuurlijk mensen 
met een brede algemene belangstel-
ling en ontwikkeling  ook  voor wat 
betreft de ‘raakvlakken’ van ouderen. 
Computervaardigheid is noodzake-
lijk, maar training en begeleiding bij 
de redactiesystemen zijn voorhan-
den. Een uitvoerige toelichting op 
deze vacature is beschikbaar.

Geboden
Verantwoordelijkheid voor vol-
wassen informatiemedia (nieuws-
berichten en agenda, alsmede 
e-mailnieuwsbrief) en de continu teit 
en uitbouw daarvan. Eigen initiatief, 
journalistiek hand- en netwerken en 
samenwerking met gelijkwaardige 
collega’s binnen een team n binnen 
een inspirerende en professionele 
omgeving. Persuitnodigingen e.d. 
zijn voor jullie, evenals natuurlijk 
een PEP-pas.

Contact
Organisatie: PEP, Participatie 
Emancipatie Professionals
Contactpersoon: Gineke remer

Telefoon: 070 302 44 55
E-mail: g.kremer pepdenhaag.nl
Werkgebied: Den Haag
Adres: iviervismarkt 2, Den Haag

Tijdens een wijkfeest voor jong 
en oud op zaterdag 21 september 
werd het feestelijk in gebruik 
genomen door oud atlete Olga 
Commandeur, tegenwoordig beter 
bekend als presentatrice van het 
TV-programma Nederland in 

eweging.
De alp telt onder meer rekstok-
ken, touwen en een evenwichts-
balk. Wat Florence betreft hoeft de 

alp niet e clusief door ouderen 

te worden gebruikt, het toestel is 
ook leuk voor kleinkinderen die 
mee op bezoek komen en zelfs 
basisschoolklassen zijn welkom 
om er eens een keer een alterna-
tieve gymles te geven.

Dankzij de subsidie van de gemeente 
Den Haag, Dienst OCW krijgen Haagse 
senioren in het najaar opnieuw de kans 
om aan te schuiven bij Verhalenta-
fels over 50 aar Turkse Hagenaars, 
Loosduinse Tuinders, Glastuinbouw 
in Wateringse Veld en Den Haag en de 
Oranjes.Vooruitlopend op de najaarsac-
tiviteiten, vertellen vertegenwoordigers 
van oninklijk Den Haag en enkele 
musea aan het Spui 68 in de Centrale 

ibliotheek (eerste verdieping), hun 
verhalen over de rijke geschiedenis van 
Den Haag en omgeving.

 • www.pepdenhaag.nl

• www.haagseouderen.nl

Ie e een ee t aa  een ne aan  et et okken e  en 
we kple e . W e aa naa t een eke o  e an capte e
o t  kan op knelpunten  le a  en t e  tu ten. Ik 

k ee  o  et e oel at k een keu e oe t aken  te w l 
k at ele aal n et w l e  e telt e a e C a lotte.

Ze werkt vier dagen per week negen 
uur en is op twee andere dagen in 
de weer met haar hulpbehoevende 
moeder van 89. De broze gezond-
heid van haar moeder had al een paar 
keer tot calamiteiten geleid, waarbij 
Charlotte verzuchtte: ‘ on ik mezelf 
maar even in twee n knippen.’ E n 
Charlotte die naar haar moeder kon, 
en een andere die op het werk bleef.

Openheid
Veel mantelzorgers hebben deze 
ervaringen. En vragen zich ver-
volgens af: wat te doen? Wat is er 
mogelijk? Ze hebben er vaak geen 
idee van, bleek onlangs uit een 
onderzoek onder leden van de CNV 
Dienstenbond. En een derde van 
de werkgevers blijkt veel te weinig 
te doen voor werknemers die langdu-
rige zorg verlenen.
ammer genoeg begint dat k vaak 

met onwetendheid: een werkgever of 
leidinggevende is niet op de hoogte 
van de persoonlijke situatie van een 
mantelzorgende werknemer. Wees 
daar dus open over, en vooral: bl jf 
dat. Want tweederde van hen biedt 
dus wel ruimte. Charlotte krijgt 
nu bijvoorbeeld de gelegenheid 
werkdagen en -tijden  e ibel in te 
vullen. Haar directe collega’s horen 
wekelijks hoe het gaat. ‘Ik heb al 
eens alles moeten neergooien toen 
het misging,’ vertelt ze. ‘Toen was er 
direct opvang op mijn plek.’

Steun
Werkgevers weten dat als ze 
ruimte scheppen, ze er loyaliteit 
voor terugkrijgen, medewerkers 

die minder snel ziek worden en 
meer aan kunnen. U kunt dat in een 
gesprek ook aankaarten. Hoe dan 
ook: kom uit de kast! ereid een 
gesprek met uw leidinggevende 
goed voor. Aandachtspunten, zoals 
verhoudingen, cultuur en sfeer bin-
nen de organisatie, en tips vindt u 
op www.werkenmantelzorg.nl Het 
blijft mogelijk dat u weinig gehoor 
krijgt binnen uw bedrijf. U kunt dan 
ook anderen om steun vragen. Veel 
bedrijven hebben een vertrouwens-
persoon of een bedrijfsarts voor het 
personeel. U kunt mantelzorg op het 
werk als onderwerp aankaarten bij 
de ondernemingsraad of personeels-
vertegenwoordiging. Of u kunt naar 
een arbo-arts, bedrijfsmaatschappe-
lijk werker of vakbond.

Zorgverlof
Ongeveer tien procent van de bedrij-
ven heeft mantelzorgbeleid op pa-
pier. ehoort u niet tot die gelukkige 
werknemers: er zijn ook wettelijke 
verlofregelingen voor mantelzorgers. 
Via de Wet Aanpassing Arbeidsduur 
kan een mantelzorger langdurig of 
kortdurend zorgverlof opnemen. 

ortdurend zorgverlof is bestemd 
voor zorg die alleen u kan verlenen. 
Het kan ma imaal twee weken (75 
uur, bij een fulltime dienstverband) 
per jaar duren, maar u hoeft die niet 
in n keer op te nemen. Uw werk-
gever betaalt minimaal 70 procent 
van het loon door.
Langdurig zorgverlof kunt u opne-
men als een ouder, partner of kind 
levensbedreigend ziek is. Dit is on-
betaald verlof, maar uw opbouw van 

Vrijwilligers
vacatures Mantelzorger op het werk

Als blijk van waardering voor alle 
mantelzorgers in Nederland is de 
Verkiezing Mantelzorger van het 
aar in het leven geroepen. Iedereen 

die een mantelzorger heeft, wordt 
opgeroepen om zijn haar mantelzor-
ger aan te melden. Maar mantelzor-
gers mogen uiteraard ook zichzelf of 
een andere mantelzorger opgeven.
Nederland telt meer dan 3 miljoen 
mantelzorgers die zich met veel 
liefde inzetten voor hun naasten. 

uim 1 miljoen mantelzorgers doen 
dit zeer intensief en voor langere 
tijd. Terwijl onze samenleving indi-
vidualiseert, voelen mantelzorgers 
zich verantwoordelijk voor de zorg 
van hun naasten. Vaak doen zij dit 
naast hun baan of de zorg voor hun 
eigen gezin. Vanzelfsprekendheid en 
liefde zijn de voornaamste redenen 
waarom mantelzorgers zich over hun 
naasten ontfermen. Maar dat neemt 
niet weg dat dit een zware taak is.
Al het ingestuurde materiaal zal ge-
plaatst worden op de website www.

mantelzorgervanhetjaar.nl Vervol-
gens zal door de jury de Mantelzor-
ger van het aar uitgekozen worden. 
De winnaar krijgt de eervolle titel 
Mantelzorger van het aar 2013 n 
een VVV waardebon t.w.v. € 100, - 
toegekend. De kandidaten die op de 
2e en 3e plek eindigen, krijgen een 
Fleurop bon t.w.v. € 35, - 

Aanmelden
Aanmelden kan door een kort stukje 
tekst (plus eventueel een foto) te 
sturen naar info mantelzorgervan-
hetjaar.nl waarin wordt uitgelegd 
waarom de desbetreffende persoon 
de ‘Mantelzorger van het aar 
2013’ moet zijn. Aanmelden is ook 
mogelijk via het aanmeldformulier 
op de website www.mantelzorger-
vanhetjaar.nl
Opgeven kan t m 31 oktober 2013. 
De Mantelzorger van het jaar wordt 
door de jury uitgekozen op 8 novem-
ber 2013 en bekengemaakt via de 
website.

Verkiezing van dé Mantelzorger 

vakantiedagen 
loopt wel door. 
Langdurig zorg-
verlof (ma imaal 
216 uur per jaar 
bij een fulltime 
dienstverband) 
moet u per week 
opnemen, in een aan-
eengesloten periode van 
ma imaal twaalf weken per jaar.

Yalp speeltoestel voor ouderen
In e tu n an lo ence woon o cent u  teen oo e n 
R w k  een o enaa  alp ewee  en peeltoe tel 

eplaat t  waa ee ou e en kunnen oe enen en c  e
aken.

Nieuwe Haagse Herinneringen
p n a   okto e  o an e en  l ot eek en Haa  et Haa  e eentea c e  en 
et Haa  H to c  u eu  e ee tel ke ta t an euwe Haa e He nne n en.

Leg uw kaarten op tafel!

- Een derde van de erkgevers blijkt 

veel te einig te doen voor 

erknemers die langdurige org verlenen. -

Programma
13.30 uur  Inloop
14.00 uur  Welkom Charles Noordam, directeur ibliotheek Den Haag
14.10 uur  Over Nieuwe Haagse Herinneringen, erfgoed van senioren
14.15 uur  Den Haag oninklijke esidentie door Thijs van Leeuwen, 
15.00 uur Pauze met kof  e en thee 
15.15 uur Turks Museum Nederland door emzi abadayi
15.30 uur Het Loosduins Museum ‘De orenschuur’ 
 door Corrie Hoekstra-van Vuurde 
15.45 uur Het Westlands Museum door Ton Immerzeel
16.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Toegang gratis, maar meldt u van tevoren aan per e-mail via 
nieuwehaagseherinneringen dobdenhaag.nl
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Veel mensen weten niet welk prijskaartje er aan een bril hangt. Bij Specsavers komt u nooit voor on aangename 

verrassingen te staan. Specsavers biedt altijd de beste kwaliteit gecombineerd met pro fessionele service tegen 

een betaalbare prijs.

Specsavers toont aan dat pro fes-

sionaliteit, service en topkwaliteit niet 

duur hoeven te zijn. Een complete bril kost 

slechts €29 inclusief gratis enkelvoudige 

glazen. Bij een bril vanaf €79, krijgt u een 

gratis tweede bril,  gratis ontspiegeling, 

gratis mee kleurende glazen of gratis 

varifocale glazen!

Gratis professioneel oogonderzoek

Met ogen en oren moet je uiterst 

zorgvuldig 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.

Minimaal 20% korting met uw zorgpas

Brillen en contactlenzen worden 

vaak vergoed binnen uw aanvullende 

zorgverzekering. Specsavers declareert 

uw vergoeding in de meeste gevallen 

rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. 

Daarnaast ontvangt u bovenop uw 

aanvullende verzekering altijd minimaal 

20% korting op uw bril. Deze korting 

is niet geldig in combinatie met andere 

aanbiedingen.

SCHERPE BLIK OP 
HELDERE PRIJZEN
BIJ SPECSAVERS

(advertorial)

VRAAG HET DE OPTICIEN...

  Hoe slaagt Specsavers erin hoge kwaliteit

monturen en glazen te leveren tegen zulke 

voordelige prijzen?

Heel eenvoudig: meer dan 1.600 Specsavers-

winkels over de hele wereld kopen gezamenlijk 

rechtstreeks in bij de fabrikanten, zonder 

tussenkomst van de groothandel. Dat drukt de 

prijzen enorm. Deze besparing komt 

rechtstreeks ten goede aan klanten. Bij 

Specsavers kunt u daarom vaak de helft 

besparen.

  Zijn de opticiens bij Specsavers

gediplomeerd?

Professionaliteit staat bij Specsavers hoog in 

het vaandel. Daarom zijn onze opticiens 

 minimaal MBO-gediplomeerd. Uw gezichts-

vermogen is immers te belangrijk om aan 

 ongeschoold personeel over te laten.

  Waarin verschilt Specsavers van andere

optiekketens?

Specsavers streeft naar een breed assortiment 

stijlvolle, modieuze brillen. Wij leveren kwaliteit 

en service tegen een betaalbare prijs. Wat is er 

mooier dan dat aan je klanten te kunnen 

 bieden? Loop gerust bij ons binnen als u nog 

vragen heeft.

Graag tot ziens in onze winkel!

Handige online prijscalculator

Op www.specsavers.nl staat een handige 

 prijscalculator waarmee u eenvoudig kunt be-

rekenen wat de totale kosten van uw bril zijn 

voordat u onze winkel bezoekt.

Kees Bouwman 

Optometrist

Specsavers Leidschendam

PROFESSIONELE SERVICE TEGEN

EEN BETAALBARE PRIJS

MEER DAN 1.000 

VERSCHILLENDE MONTUREN

ONZE PRIJSREVOLUTIE 
BESTAAT 1 JAAR

Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. Kiest u voor een 2e bril 

dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type 

glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen 

dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor de ontspiegelde of meekleurende 

glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals dunne of 

Polaroid-glazen gelden vaste toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. De 

volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers: 

Specsavers, het Specsavers logo.  specsaversnederland. www.specsavers.nl

OF GRATIS VARIFOCALE GLAZEN 

OF GRATIS ONTSPIEGELDE GLAZEN

OF GRATIS MEEKLEURENDE GLAZEN

DAT MAG 

GEVIERD 

WORDEN!

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

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 72501

www.gantelzicht.nl06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UURIEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UURIEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR

Kom naar het open huis! 
Locatie: Het Endhof, Poeldijk

INRUIL BESPREEKBAAR

NBBT+
Laan van Meerdervoort 187

2517 BA  Den Haag

nbbt@planet.nl

www.nbbt.nl

Indien u thuiszorg nodig heeft, staan wij voor u klaar.  
Het NBBT+ levert zorg op maat bij u thuis.
Ook 24 uurs zorg is bij ons mogelijk! 

Wij staan borg voor kwaliteit in de zorgverlening en 
werken alleen met gediplomeerde zorgverleners.

U bent klant en de klant is bij ons koning!

U kunt ons bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak.

070 - 3453786

AWBZ

PARTICULIER 

PGB

25 jaar het beste 
thuiszorgbureau in uw regio

ederland ureau emiddeling hui org
ederland ureau emiddeling hui org

ederland ureau emiddeling hui org

Nieuw!!

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

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

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

WBS ontruimingen
e ems oon o le eren an woning en 

bedrijfs and na o erlijden  er ui en  grote 
s oonmaak en  ij ons staan kwaliteit  
dis retie en re isie nog in oog aandel   

uderwets akmans a  tegen een eerlijke rijs

Gelijk duidelijk eid  g n errassingen a teraf  

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Geen moeilijke woorden en kleine lettertjes  
wij ouden et sim el en duidelijk  

n telefoontje en wij komen gratis langs om 
een ge eel rijblij ende offerte uit te brengen  

etalingen altijd a teraf

Pieter uit Weesp

Zoekt u een oud boek ? 

pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com 

Is het boek dat u zoekt
niet meer nieuw verkrijgbaar,
probeer het dan eens bij mij !

Vaak in prima staat en niet duur.

Aangesloten bij



an epu el
De Oranjepuzzel werd door heel veel 
mensen opgelost, maar helaas kunnen 
er maar twee mensen worden verblijd 
met 2 kaarten voor deze musical. Dat 
zijn geworden:

 Arnold van der ee, te Den Haag
 A.W. Hegie-Vis e, te Den Haaf

eiden noteerden Erik Hazelhoff als 
missend in het Engelanddiagram en als 
slagzin van het Grote ruiswoordraad-
sel: “Gelukkig zijn er ook nog banken 
waarop je kunt zitten”.

eide winnaars krijgen nog nader 

bericht van ons.

ou en oet al a en
De Oranjepuzzel gaf ook uitzicht op 
3 jaarabonnementen op het prachtige 
nieuwe voetbaltijdschrift ‘Gouden 
Voetbaljaren’. Die prijzen zijn gewon-
nen door:

 Andries en Wil Held, te ijswijk
 Theo van der Haas, te Den Haag
 G  van den arselaar, te Zoetermeer

Ook deze winnaars krijgen eerst nader 
bericht van ons, zodat ze kunnen laten 
weten of ze het tijdschrift zelf willen 

ontvangen of dat aan iemand anders 
cadeau willen doen.

e u oku
En tenslotte 5 prijswinnaars van de 
Sudoku’s in nr. 19, die ten minste 4 
van de 5 puzzels goed hadden, Zij 
ontvangen allen het prachtboek “Eerst 
Napels zien ” van Casper Postmaa. 
Het zijn geworden:

 ia Paap, te Papendrecht
 Hans ichters, te Delft
 Dick de Wit, te Zoetermeer
 Greetje Dijkers, te Voorschoten
 A. . de ooij, te Emmeloord

an e n e en e
Het was voor de redactie trouwens 
weer een hart onder de riem, om de 

ongeveer 1.000 (!) inzen-
dingen op al die puzzels te 
ontvangen, waarbij voor 
ons vooral verbijsterend 
is hoe wijd verspreid 
onze lezersschare is! De 
inzendingen kwamen 
de afgelopen weken uit 
het hele land, maar ook 
uit verre oorden: als de 
Antillen, Zuid-Afrika 
en Australi . Fantastisch! 
We vernamen uit Australi  al eens dat 
De Oud-Hagenaar daar regelmatig 
onderwerp is een radiostation, maar 
nu ook dat de krant daar zelfs wordt 
gebruikt als actueel lesmateriaal 
Nederlands voor (klein)kinderen van 
Haagse emigrantenfamilies. Geweldig 
om te horen.

wee  aa el
Het Zweeds raadsel hier 
boven, binnen de rubriek van 

ulius Pasgeld, is geen prijspuzzel! 
U mag en kan wel gewoon reageren 
natuurlijk. Sowieso verloten we vol-
gende keer nog eens 3 prijzen onder 
inzenders van de laatste tijd.
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

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

K u woo pu el  enen e en  n pe o e  an on u t en o en. wee e k u woo pu el  enen oo al e wat ou e e en . 
e we  kw t aken n c t e c e en l ten et o c n en oe t an n et ee . e e aa e woo en l en  et el e.

Puzzelen en zielenrust
E n Zweeds puzzelboekje per maand. 
Op niveau drie. ’s Ochtends tijdens 
het nuttigen van mijn rinta. Dat is 
toch wel het minste dat bijdraagt aan 
mijn zielenrust. Tijdens het oplossen 
neem ik in gedachten deel aan een 
wedstrijd. Ik zit in een zaal vol andere 
puzzelaars. De opgave luidt: Vul zo 
snel mogelijk en foutloos de Zweedse 
puzzel in zonder naar de oplossingen 
achterin te kijken. Of: verbindt zo snel 
mogelijk de woorden van linksboven 
tot rechtsonder. Tijdens het invul-
len neem ik steeds een hapje rinta. 
Soms win ik. Dan krijg ik van de jury 
een enorme bokaal met de inscriptie: 
‘ ulius Pasgeld, kampioen Zweedse 
puzzels’. En dan het jaartal en de 
plaats waar de wedstijd heeft plaatsge-
vonden. Als ik klaar ben met de puzzel 
is ook mijn kommetje rinta leeg. En 
hoef ik die hele bokaal eigenlijk ook 
niet meer.
Tijdens het invullen leer ik veel. Ik 
leer bijvoorbeeld, dat ‘mat in twee 
zetten’, ‘narrenmat’ heet. En dat een 
jonge kabeljauw een ‘dors’ is. Een 
‘spie’ een ‘luns’ en een plantenziekte 
‘rood’ zowel als ‘wit’ kan zijn. Groot 
is mijn enthousiasme als ik via allerlei 
makkelijke horizontale woordjes het 
verticale woord ‘reutel’ voor ‘houten 
kalkspaan’ kan invullen. Want dan 
weet ik gelijk waar het woord ‘reute-
len’ vandaan komt. Dat is natuurlijk 
dat geluid dat die houten kalkspaan 
voortbracht! 

Klepek te
Waar ik wel eens niet goed van wordt, 
dat zijn al die bomen. e hebt een eik, 
een esp, een es, een iep, een esp, een 
olm, een ahorn en een abeel. e hebt 

daarentegen ook de houtsoorten die 
deze bomen opleveren. Ik noem maar 
eens wat: je hebt essen, espen, eiken, 
ebben, iepen, elzen en teak. om daar 
maar eens uit als je alleen maar weet 
dat het gevraagde woord vijf letters 
telt en met een e begint. Of op ‘en’ 
eindigt. Waar ik ook nogal boos over 
wordt is de variatie in het dierenrijk 
die zich nogal dwingend opdringt 
bij de omschrijving ‘dier”. Zo heb 
je edelmarters, kroeskoppelikaans, 
toppereenden, zeeapen, erwtenbladrol-
lers (vlinders), gleufbijen, waterboa’s 
(anaconda’s), egelroggen, draakvissen, 
longslakken, lepeleenden, grashoenen, 
rolkevers, snatereenden en klepeksters. 
Om maar eens wat te noemen.

T oela
En dan nog iets. e leert tijdens het 
invullen van een Zweeds kruiswoord-
puzzel vanzelf de mentaliteit kennen 
van de redactie van het puzzelweek-
blad. Hoe vaak ik het woord ‘troel’ 
of ‘troela’ al niet heb moeten invullen 
bij de omschrijving ‘meisje’ weet ik 
niet eens meer. Maar het zegt wel 
wat. Nog even en we kunnen bij de 
omschrijving ‘mens’, ‘doerak’ of 
‘rotzak’ invullen. En dan nog iets, dat 
ik eigenlijk wat min vind van zo’n 
puzzelboekjesredactie. Als er een 
ander woord voor ‘snelheid’ wordt ge-
vraagd zit je je een slag in de rondte te 
denken. Woorden als ‘vaart’, ‘tempo’, 
‘spoed’, ‘haast’ en ‘vlucht’ schieten 
door je heen. Maar dat is het allemaal 
niet. Met behulp van de letters van een 
aantal haaks erop staande woorden 
kom je er dan achter, dat het ‘snelte’ 
moest zijn. En iedere keer trap je er 
weer in. Dorheid is dorte. leinheid is 

kleinte. Veelheid is veelte. Tederheid 
is tederte. aalheid is kaalte. Flauw 
hoor. En nog meer  auwekul: E n 
keer raden wat je bij de de omschrij-
ving ‘Pot voor stroop’ moet invullen. 
awel. ‘Strooppot’. En zo is ‘touw om 

te trekken’ natuurlijk een ‘trektouw’ 
en een ‘steen met een gat’, jawel hoor, 
een gatsteen.

e et e
Toch leer ik veel tijdens het invullen 
van een Zweedse puzzel. Zo word ik 
vervuld van vreugde wanneer ik bij 
de omschrijving ‘groei’ het mooie 
woord ‘wasdom’ mag invullen, En bij 
‘werkstress’ ‘ambtsbeslommeringen’ 
en bij ‘afkeer van het huwelijk’  
‘misogamie’ kan mijn dag niet meer 

kapot.  Andersom komt ook wel voor. 
Zo zal ik nooit meer vergeten, dat 
ik bij de omschrijving ‘op zulk een 
wijze’ het woordje ‘zus’ moet invullen. 
De bedoeling van de puzzelmaker 
blijft echter ook wel eens in raadselen 
gehuld. ij de omschrijving ‘negge-
tje’ vind ik op internet het synoniem 
‘paardje’. Nu weet ik na jarenlange 
ervaring met Zweedse puzzels zo lang-
zamerhand ook wel dat een synoniem 
voor een klein paard ‘hit’. ‘ked’, ‘ket’, 
‘kid’ of desnoods ‘sheltie’ is. Maar met 
behulp van letters van de haaks erop-
staande woorden kom ik tenslotte uit 
op ‘p.s.and’. Tot overmaat van ramp 
staan de ontbrekende letters op plek-
ken die niet worden bestreken door 
haaks erop staande woorden. P.s.and? 

P.s.and? Wat kan dat nou weer zijn? 
Verslagen en ten einde raad wend ik 
me tot de oplossingen achterin het 
puzzelboekje. Dan maar geen bokaal. 
‘Pasband’ staat daar. ‘Pasband? Wat is 
nou weer pasband? Zo blijkt een ander 
woord voor ‘heknagel’ ‘drieling’ te 
zijn. Wat schiet je daar nou mee op?
Toch heb ik alle begrip voor de 
samenstellers van de Zweedse puz-
zels. Het is moeilijk werk en het 
past natuurlijk lang niet altijd met 
alleen maar mooie woorden. En vaak 
komen ze ‘e’s tekort om de hori-
zontale woorden te kunnen matchen 
met de verticale of andersom. Dus in 
Zweedse puzzels zal je woorden als 
twee rlei, eendenei en zee gel wel tot 
in de lengte der dagen  aantreffen.

hard slaan grootvader ingeving selenium ik (Lat.) neon

intens

vorderen

lange rij

aflevering

lidwoord

niet goed

manier

slaghout

kennis

honen

indiaanse
bijl

soort
koffie

teerpro-
duct

aange-
daan

de weg 
kwijtraken

oude
vrouw

stevige
zoen

kleerhan-
ger

aca-
demisch

ziekenhuis

zure vloei-
stof

zwem-
vogel

op deze
wijze

aan-
wijzend

vnw.

rechts-
vordering

Bijbelse
figuur

in de toe-
komst

open
ruimte

een n euwe p pu el e e week  aa  wel e eken ak n  
an e w nnaa  an e on e e pu el  u t e a elopen 

weken.

De winnaars van maar liefst drie puzzels
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5 OKTOBER
11:00 - 15:00 uur

Kom vrijblijvend kijken: er is meer mogelijk dan u denkt!
Op zaterdag 5 oktober is het weer NVM Open Huizen Dag! Een mooie kans om geheel vrijblijvend binnen te kijken 

bij vele huizen. Door het ruime aanbod, de lagere rentestanden en gunstige huizen prijzen, betaalt u nu voor een 

koophuis lagere maandlasten dan een paar jaar geleden. Een groter huis kopen is daardoor ook betaalbaarder 

geworden. Bent u starter of huurder die wil kopen? Ook dan is er vaak meer mogelijk dan u nu wellicht denkt. 

Als u een leuk huis heeft gezien op de NVM Open Huizen Dag, schakel dan een NVM-aankoopmakelaar in.  

Hij kan u nader informeren over huizen die u heeft bezocht, onderhandelingen voeren en u bij de aankoop  

ontzorgen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Tot 5 oktober!

facebook.com/NVMopenhuis twitter.com/NVMopenhuis

OPEN 

HUIS

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen


