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Uitdelen op je verjaardag en een rokertje of lekkers voor de meesters en juffen

e eer en res e voor or e en ge ag

Ik ben geboren in
19 2 in de hoofdonderwijzerswoning van
de oude ollschool,
aan de oomsluiterskade, waar we
tot 19 0 nieuwbouw
Staatsdrukkerij
woonden. Een paar
uitgebrande lokalen
achter ons huis waren
onze tuin, daarachter
lag nog een gedeelte
van de oude school
dat in gebruik was als
kleding- en meubeldepot van de Diaconie.
Van 19 8 tot 19 zat
ik op de an van Nassauschool.
Ik herinner mij de dagelijkse gang
naar mijn lagere school, soms via het
snoepwinkeltje van juffrouw ansen aan
de Singel en daarna langs de schoolkindervoeding in de Gouwestraat, waar het
altijd zo lekker rook, op naar het poortje
in de Mijdrechtstraat.Via het poortje
naar het schoolplein, waar we tot de bel
o.a. kaarten met halve sigarettenverpakkingen en bok, bok, bok hoeveel horens
heb ik mijn kop speelden, waarbij de
gemetselde plantenbakken als steun voor
de bok dienden.

ooi gaan staan
Als de meester met de bel zich meldde,
gauw mooi gaan staan, dan mocht je misschien de bel wel naar binnen brengen.
Opstellen in rijen per klas en dan naar binnen, waar juffrouw Hulleman, mevrouw
Mijnders en de meesters Algera, van Dijk,
Smit en later van der Poel zich over je
ontfermden.
Schoolradio in de e- en e-klas, blauwe
boekjes met veel plaatjes. Handarbeidles, naar de zolder en onder leiding van
mijnheer Nordanus werd er driftig gekleid
en getimmerd aan de stangen onder het
dak kon zo lekker slingeren, wel stiekem
doen de meisjes kregen handwerkles in
het lmlokaal. ilmlokaal, laatste lokaal

Deze week o.a.:

•Verboden
Humor in Gevangenpoort
- ag 3
Techni•PEP:
sche snufjes
in de zorg
- ag 5
voor
•Samen
ons Eigen in
Schilderswijk
- ag 8

over de
•Julius
grote en kleine
behoefte doen
-

- ag 11

e vree e des eeren is het beginsel der wijsheid stond er boven op de gevel van de ed. erv. oude olls hool aan de oo sluiterskade. -

voor de trap naar de zolder, eens in de
zoveel tijd mooie stilstaande beelden, voor
een echte lm, een zeldzaamheid, moesten
we naar de Hoefkade.
Zwemles: eens per week lopen naar de
Mauritskade en afzwemmen in de egentes. ranse les in de vijfde en zesde klas
na schooltijd.
Verjaardag: uitdelen in de klas en dan met
je vriend innet je de klassen rond, met iets
lekkers of een rokertje voor de meesters
en juffen, meestal een stichtelijk plaatje
als beloning.
Ouderavond, de dag erop lag er rolletje
drop of een paar snoepjes in je kastje.
Watersnoodramp 19 2: iedereen kleding
meenemen naar school, de kaartenkamer
op de eerste etage was de opslag.
Goed je best doen in de zesde klas, dan
mocht je soms de ets van de meester
schoonmaken in de kast naast de trap naar
boven.

pekooi
De g mzaal in de laatste les voor de
vakantie: apekooi, waarbij alles uit de
kast werd getrokken, dolle pret. Ook het
lokaal voor de jaarlijkse kerstviering en
de jaarlijkse bazar hieraan werd volop
meegewerkt door de damescommissie
waar moeder lid van was, maar ook de da-

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

9

346 95 71

mes Wark, van Hal, odenhuis, Slenders,
v.d.Willik, Paul en nog vele anderen.
De g mzaal ook in gebruik als stemlokaal,
waarbij de geheimzinnige deur op de
hoek van de Geleen- en de Mijdrechtstraat
eindelijk eens open ging ook het decor
voor de jaarlijkse kerstviering en de viering van de verjaardag van het hoofd der
school mijnheer Smit, op 1 mei, waarbij
mijn zusje ike steevast een bos seringen
uit eigen tuin e -Mollschool mocht
aanbieden omdat zij op dezelfde jarig is en
vervolgens op zijn knie mocht zitten.
De conciërge was mijnheer Spaans, hij
woonde in de Mijdrechtsraat naast het
poortje, zijn achterdeur kwam op het
schoolplein uit zoon Peter zat bij mij in
de klas, we waren vriendjes en konden dus
heerlijk na schooltijd in school alle dingen
doen die overdag verboden waren.
En ander vriendje was Henk odenhuis
uit de Spaarnestraat, die het later nog tot
bovenmeester of was het toen al directeur?
van deze school heeft gebracht.
Dan waren er ook nog die geheimzinnige,
afgesloten glazen deuren, halverwege de
gangen aan de kant van de Gouwestraat
waarachter nog een school was.

Schoolfotograaf autze
De schoolfotograaf was mijnheer autze
van de Weteringkade, zijn kinderen Guus
en Trud zaten hier ook op school.
Vechten tegen de katholieke school in de
Scheldestraat.
Bij ernstige misdraging vervoegen bij het

hoofd der school en voor straf in de hoek
naast de trap naar boven.
In de zesde klas na de schooltijd bijscholing door mijnheer van der Poel met
allerlei nieuwe, elektrische natuurkunde
attributen uit de zeer interessante natuurkundekast in de zesde klas.
Het was een leuke en leerzame tijd waarin
mede dankzij de regels voor orde en gezag
een stuk respect werd bijgebracht een
tijd waaraan ik goede herinneringen heb
overgehouden.

Andries Widmer
widmerah@planet.nl

Schooltandarts
Niet te vergeten het halfjaarlijkse bezoek

Zuiderstaete Accountancy
Uw boekhouding, jaarrekeningen, en belastingzaken accuraat en vakkundig verzorgd.

ZZP’ers kunnen al vanaf € 500,- bij ons terecht
Den Haag: 070- 308 55 19
Amsterdam: 020-3416515
B.G.G.: 06-46 41 41 89
info@zuiderstaete.nl

aan de schooltandarts in de school in de
eggestraat tegenover de dames van lichte
zeden, die daar gevestigd waren de sport
was, als de kust veilig was ergens op een
raam met gesloten gordijnen bonzen en
dan zo snel mogelijk bij de tandarts naar
binnen.

-

an

at ik op de an van assaus hool oede herinneringen . -

tot

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
In- en verkoop inboedels

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

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

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

OPLEVEREN

All you cAn eAt’
op 80 meter hoogte

€ 18,50 p.p. van di. t/m do.
€ 22,50 p.p. van vr. t/m zo.
Frans nederlandse keuken met
oosterse invloeden.live muziek en
entertainment. reserveren is gewenst
www.queentower.nl

tel.

0627421517

agina 2

Dinsdag 7 januari 201

OP OEP ES EN
ad Verhaar
Ik zou graag in contact komen met
een vroegere jeugdvriend van mij
Aad Verhaar. Hij woonde bij mij in
de straat, namelijk de Mient nr. 294.
Ik woonde op nr. 08. Hij kwam uit
een gezin met één zuster en a
broers. Dus wellicht dat hij of één
van zijn familieleden dit lezen en
kunnen reageren. Hij was lid van een
voetbalvereniging, naam weet ik niet,
maar speelde op de voetbalvelden van
Ockenburg in oosduinen. Zijn vader
was kleermaker en had zijn atelier op
de tweede bovenste verdieping van
hun woonhuis. Ik ben nu jaar en ik
denk dat hij, wanneer hij nog in leven
is ongeveer dezelfde leeftijd heeft.
Wie weet meer van hem?

Peter Meijer

peteran@tele2.nl
--------------------------------------------Ons mooie Indi
Geboren en gedeeltelijk getogen in
Batavia heb ik met veel belangstelling
het schitterende artikel in de Oud-Hagenaar van 10 december gelezen van
de heer Van der Helm. Van Koningsplein tot Waterlooplein alles kwam
weer tevoorschijn! Ons mooie Indië!
Hij schreef over eo van Maarseveen,
die landelijke bekendheid kreeg door
het stukje op de voorpagina van de
Telegraaf. In 1991 legde premier ubbers met zijn apanse collega Kaifu
een krans bij het Indische monument.
Het was echter geen onbekende die de
krans uit protest in het water gooide
maar mijn goede vriend Theo orsmit. Dus hierbij een aanvulling op de
geschiedenis.

IEVEN

e an

i er ar s a ion

ADO Den Haag heeft de laatste training afgenomen in het
Zuiderpark. Het historische voetbalveld en de restanten
van de tribunes gaan deﬁnitief weg. Eerder werd al geheel ten onrechte snackcar De Sport gesloten. Tijd voor
een mijmering uit trouwe Haagse supportersogen.

Ik zal een jaar of 12 of 1 zijn
geweest toen ik definitief mijn hart
had verpand aan de ood Groene
club ADO. Het was begin jaren
zeventig. Ik had een roodgroene
supportersvlag, en vol trots liep ik
daarmee over de Hoefkade naar het
Veluweplein. De adrenaline ging
omhoog hoe dichter ik bij het Zuiderpark kwam. Ik zat altijd onder
het scorebord op de Westtribune,
het enige plekje waar je tijdens de
regen droog kon staan. In het begin
kocht ik altijd een kaartje bij de
kassa’s. de kaartjes in een lange rol.
In de pauze kon je soms nog via
de hekken een kaartje krijgen van
iemand van de Noord tribune, dan
kon je daar de tweede helft zien
Immer wieder Sonntag
Zelf voetbalde ik die tijd bij
VVP achter het ADO stadion,
met de illusie om ooit nog eens
in het stadion aan de overkant te

voetballen. Wedstrijden tegen
e enoord, met die mooie
schoten van Hans Bres. Die
roemruchte goal van ohan ruijff,
maar ook voor de ingang luisteren
naar het concert van de olling
Stones. ik mocht toen nog geen
kaartje kopen hiervoor . Wat te
denken van de thuiswedstrijd tegen
West Ham nited, 4-0 bij de rust.
Tijdens het ADO jeugdtoernooi
op de Zuidtribune. Nog hoor ik
het liedje van ind und Bert,
Immer wieder Sonntag. Dat werd
tijdens dat ene toernooi helemaal
grijs gedraaid. Helaas ook de supportersrellen meegemaakt, zelfs
gerend voor mijn leven, tijdens
die charges van de ME, ja dat was
tegen 020, Vele trainers en spelers
zien gaan en komen, Na een aantal
jaren met een seizoenkaart op West,
naar de Noord tribune. Houten
tribunes werden vervangen door
betonnen, de meeste staanplaatsen

o o on

joolsie4@gmail.com

assahuisjes
Geen afscheidswedstrijd, de
laatste restanten van de Zuidtribune
worden binnenkort ook gesloopt.
Gelukkig zijn de ADO kassahuisjes
gered, en zullen ze bij het nieuwe
stadion worden geplaatst. Vol
nostalgie zal ik ook nog een laatste
ronde lopen langs het vertrouwde
Zuiderpark stadion. Ik zal dezelfde
route weer lopen als toen, langs de
Hoefkade, naar het Veluweplein.
Zonder roodgroene vlag. Mijn
dochter zal dan zeggen: wat is
er Papa? Een ik zal dan zeggen:
a, sterk spul h , die isherman’s
riend.

or van Welbergen

hadewinus@icloud.com

Oude ansichtkaarten
Als ik De Oud Hagenaar lees zie ik
dat er veel interesse is in hoe het er
vroeger uit zag. Ik zelf heb er een
hobb van gemaakt oude ansichtkaarten te verzamelen en deze op een
site te plaatsen. Gezien de interesse
had ik het idee om deze site bekend
te maken bij de lezers. De site is te
vinden op www.doppies-ansichtkaarten.net Er staan een 00 kaarten en

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg,
ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 4.000 e emplaren,
via circa 0 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor 4 , 0 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur directeur
rans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl

werden zitplaatsen. oodgroen,
werd later roodgroengeel, en nog
later groengeel. Maar wat er ook
veranderde het Zuiderpark bleef. Ik
moet even denken aan het lied van
Wim Sonneveld langs het tuinpad
van mijn vader. In gedachten zie ik
de lichtmasten nog staan, langs het
tuinpad van mijn jeugd.

Bedankt Zuiderpark stadion, bedankt voor die vele mooie jaren.

hannesb@casena.nl
---------------------------------------------

Ellie Schelling

r de 0-p usser

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!

Hans Brockholz

uziek E pres
Wie weet iets over vonne Kwaadgras en Sonja ont, die eind jaren
zestig in de Theresiastraat de abonnementen-administratie van Muziek E pres verzorgden? Zij worden gezocht
voor een ME-reunie van medewerkers
uit de jaren 19 -19 .

De Oud-Hagenaar - ran

krantenknipsels op van de volgende
onderwerpen thema’s: ijswijk –
Voorburg eidschendam – Delft Den Haag – Scheveningen - Wateringen - Wassenaar – otterdam
Militair kampen-muziekkorpsenkazernes-maliebaan - Ziekenhuizen Den Haag- Voorburg- Delft
- diiversen Nederland en aparte of
opvallende kaarten - Krantenknipsels
ijswijk – Militair en diversen -

Uitgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst o al Telecom BV
Postbus 2 04 , 2 02 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: 0 0 42 09 Vrij. 9.00 - 12.00 uur
Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

Suikerzakjes
diversen .

ijswijk- Militair en

Ben van Dop

bvandop@casema.nl
--------------------------------------------fkeuringslijsten
Het artikeltje over afkeuringslijsten
De Oud-Hagenaar, 10 december
was voor mij heel herkenbaar. De

dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud- otterdammer oplage 122.000 , De OudAmsterdammer 120.000 en De Oud- trechter
oplage . 00 . Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 0 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

zaterdag werd wat mij betreft ook nog
afgerond met een ritueel waarbij de
dienstverlening van de sigarenboer
goed van pas kwam. Verder was ik
er geen klant. Want je was ‘s avonds
toch ook wel benieuwd naar de uitslagen van ‘het eerste’ van je club en die
van andere verenigingen. Bij ‘mijn’
sigarenwinkel’ aan de Haagweg in
ijswijk bij de Broekslootkade hing
vanaf een uur of acht een lijst met
alle uitslagen. Dan hoefde je niet te
wachten op de N V-radio die op de
maandagmorgen alle !! uitslagen
voorlas van de standaardelftallen van
het zaterdagvoetbal in het hele land
!! of op de Nieuwe Haagse ourant
die pas ‘s middags verscheen. Op
welke wijze de uitslagen in die tijd
verspreid werden? Dat zal wel per
telefoon zijn gegaan.

Ad van der Waals

bureau@advanderwaals.nl
--------------------------------------------uud met accordeon
Ik ben op zoek naar uud Vermeulen
of Van de r Meulen. In 19 1 woonde
hij in de Betje Wolfstraat in Den
Haag en hij had in otterdam een
familielid in de artiestenwereld. Wij
waren lid van de jongeren vereniging S van de PVDA in Den Haag.
Voorheen in zaten wij in Nijverdal
bij de S jongerenvereniging van
de PVDA. uud kwam regelmatig
bij ons in de Westerstraat 29 en had
vaak een accordeon bij zich, het was
een gezellige boel bij ons thuis. Maar
in 19 na mijn verjaardag denk ik,
ben ik door omstandigheden uit huis
geplaatst en voor het overlijden van
mijn moeder ben ik op de zelfde
manier weer terug geplaatst in het
gezin. Ik heb wel geprobeerd bij mijn
broers te vragen hoe of het met uud
gaat maar ik krijg nul op rekest. In de
loop van de jaren hoorde ik van mijn
schoonzus dat jullie elkaar wel zagen.
Nu wil ik het op deze manier proberen om weer contact met uud te krijgen. Wij woonden vanaf 19 1 t m met
mijn ouders en twee broers en twee
zussen zoals ik hier boven schreef in
de Westerstraat te oosduinen, tegen
de muur het laatste huis links.

Tineke Kramer

ineke08@ iggo.nl

De Oud-Hagenaar op internet
Website:
deoud agenaar n
acebook:
aceboo co deoud agenaar
Twitter: t tter co
deoud agenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Ad ertent es
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl
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undeling kennis en kunde
per 1 januari een feit

Gezondheidsdiensten samen in
GGD Haaglanden
Per 1 januari 201 vormen
de GGD Den Haag en de GGD
uid-Holland est samen één
regionale GGD: de GGD Haaglanden. GGD Haaglanden wordt
de organisatie voor publieke
gezondheid voor de inwoners van
de gemeenten Delft, Den Haag,
Leidschendam-Voorburg, iddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp,
ijswijk, assenaar, estland en
oetermeer. Daarmee beschermt,
bewaakt en bevordert de GGD
Haaglanden de gezondheid van
ruim 1 miljoen inwoners.

Alle gemeenteraden van de betrokken
gemeenten hebben inmiddels ingestemd
met de gemeenschappelijke regeling. De
taakstelling, dienstverlening en bereikbaarheid van de GGD Haaglanden blijft gelijk
aan de huidige situatie. De GGD blijft
vertegenwoordigd in elke stad waar een van
de huidige GGD’en werkzaam is. Zorgprofessionals kunnen voor gemeentegrensoverschrijdende zaken voortaan bij één
GGD terecht.
eer kwaliteit
abin Baldewsingh voorzitter bestuur
GGD Haaglanden in oprichting Ik ben
zeer verheugd over deze bundeling van kennis en kunde in onze regio. Door regionaal
kennis te delen kunnen we de kwaliteit
van zorg aan de inwoners van Haaglanden
verder verbeteren. Daarnaast kunnen wij
dankzij GGD Haaglanden in crisissituaties
effectiever werken en kan er dankzij de
bundeling van budgetten ook ef ciënter
worden gewerkt.
De GGD Haaglanden zet zich als professionele zorginstelling in voor de gezondheid
van alle burgers in de regio, met bijzondere
aandacht voor risicogroepen. In opdracht
van het lokaal openbaar bestuur, zeven
dagen per week, 24 uur per dag. De GGD
Haaglanden heeft drie locaties, dit zijn
tevens de spreekuur- en bezoekadressen:
Den Haag: Westeinde 128, 2 12 HE Den
Haag hoofdvestiging Zoetermeer: roesinckplein 24-2 , 2 22 EA Zoetermeer
Delft: Van Ble swijckstraat 9 e, 2 1
Delft.
De huidige locatie van de GGD Zuid-Holland West aan de Brechtzijde in Zoetermeer
sluit eind 201 .
Contact
De algemene contactgegevens per 1 januari
2014:
GGD Haaglanden
Postbus 1 1 0
2 00 B Den Haag
Telefoon: 088- 0100
E-mail: info ggdhaaglanden.nl
Internet: www.ggdhaaglanden.nl
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useum de Gevangenpoort
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Van 18 januari t m 1 mei 201 is in useum de Gevangenpoort
de presentatie Verboden Humor te zien. In deze zeven eeuwen
oude gevangenis maakt de bezoeker kennis met verboden humor. De schrijver acob Campo e erman bijvoorbeeld zat hier
in de 18de eeuw gevangen vanwege zijn satirische aanvallen op
vooraanstaande personen.

et op! Deze tentoonstelling bevat
nietsverhullende spotprenten die als
schokkend kunnen worden ervaren.
Er is in deze presentatie vooral veel
aandacht voor satirische humor over
het koningshuis. Nog tot ver in de
20ste eeuw konden humoristen in
de problemen komen door te spotten
met de Oranjes. Begrijpen we tegenwoordig nog waarom bepaalde zaken
tot veel ophef of zelfs gevangenisstraffen hebben geleid?
ajesteitsschennis
Satire, een kunstvorm waar kritiek
op de samenleving humoristisch
wordt verpakt, leidt geregeld tot
discussie over vrijheid van meningsuiting. De Oranjes zijn altijd een

geliefd onderwerp van spot geweest.
Het opzettelijk beledigen van het
koningshuis was en is echter
strafbaar op basis van het artikel
over majesteitsschennis. In deze
presentatie is een aantal geruchtmakende spotprenten en tv-fragmenten
te zien die geleid hebben tot ophef,
arrestaties, of zelfs veroordelingen.
Daarnaast is er aandacht voor de
schrijver acob ampo We erman,
die vooraanstaande personen chanteerde door te dreigen met satirische
aanvallen. Hij kreeg hiervoor een
levenslange veroordeling die hij in
de Gevangenpoort uitzat.
Haagse spot
In het Haags Historisch Museum

- eeld rag ent van koningin eatri als pin-up girl in ikkela ht
uit april
.-

is tegelijkertijd de tentoonstelling Haagse Humor, spotten met
de politiek te zien. Spotprenten en
tal van tv-fragmenten geven een

inkijkje in de rijke geschiedenis van
de politieke satire in Nederland. Met
het combiticket 10 euro bezoekt u
beide tentoonstellingen.

Gratis geschiedenisles 200 jaar oninkrijk in ieb

rieven van de
gemeente zijn
nu leesbaarder

De avontuurlijke landing van
Prins illem I op Scheveningen in 181 markeert het begin van de onafhankelijkheid
van Nederland. Hoe kwam
daarna het oninkrijk tot
stand? Onder meer hierover
gaat de geschiedenisles door
Paul Gerretsen, oud-geschiedenisleraar en voormalig
rector van het VCL.

De waardering voor door
de gemeente verstuurde
brieven is in twee jaar tijd
gestegen van gemiddeld een
,1 naar een ,1. De brieven
zijn helderder geformuleerd
en bevatten minder moeilijke woorden. Dat is het resultaat van twee jaar ‘ etere
rieven’, een project waarbij
Hagenaars samen met de
gemeente werken aan het
verbeteren van de leesbaarheid van brieven.

oo van egen

bent daarvoor op zondag 12 januari van 14. 0 tot 1 . 0 uur van harte
welkom in studio B op de eerste
verdieping van de entrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. De
toegang is gratis.
200 jaar terug
In november 201 was het tweehonderd jaar geleden dat Nederland na
inlijving bij rankrijk zijn onafhankelijkheid herkreeg. Nederland
maakte daarmee, na een eerste begin
vanaf 1 98, een nieuwe start als
eenheidsstaat. De terugkeer van de
Prins van Oranje in november 181
leidde uiteindelijk, op basis van een
nieuwe Grondwet, tot zijn inhuldiging als Koning Willem I te Brussel
in september 181 .
Dat was nog lang geen democratie.
In de twee eeuwen daarna kregen het
democratisch bestel en de rechtsstaat
de vorm die ze nu hebben. Nederland was wel meteen een Europese
schepping. De Europese mogend-

heden herstelden de Nederlandse
onafhankelijkheid en de positie
van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa en daarbuiten. Die
positie werd in 181 , na de slag bij
Waterloo, door het Weens ongres
opnieuw vastgesteld.
Hoe kwam dat Koninkrijk tot stand
en wat gebeurde er precies? Het
begon in elk geval met de roemruchte landing van de latere koning
Willem I. En het was inderdaad een
avontuur! Waarom dat het geval
was, zal Paul Gerretsen tijdens deze
geschiedenisles uitleggen.
entoonstelling
Tot maandag 2 januari kunt u op de
tweede verdieping van de entrale
Bibliotheek ook nog terecht voor
een tentoonstelling rond de historische gebeurtenissen uit die tijd. De
landing van de prins op Scheveningen in 181 vormt het uitgangspunt
van de tentoonstelling. Aan de hand
van historisch beeldmateriaal, zoals

de bekende schoolplaat van Isings,
krijgt u een uitleg van de belangrijkste historische momenten. Een
kort overzicht van wat er te doen is
in Den Haag rondom deze viering
vormt daarvan een onderdeel. Op
een enorme reproductie van het
Panorama van Mesdag 20 meter
lang kunt u precies zien waar de
beroemde landing zich afgespeeld
heeft.
Den Haag is in meerdere opzichten
belangrijk voor het ontstaan van het
koninkrijk. Zo is de Nederlandse
grondwet in 1814 in Den Haag
gemaakt en wonen en werken de
Oranjes, de leden van het vorstenhuis, al zo’n 400 jaar in Den Haag.
Daarnaast is Den Haag de politieke
hoofdstad van Nederland en dé
internationale stad van vrede en
recht. De stad heeft er kortom voor
een groot deel aan bijgedragen dat
we al twee eeuwen leven in vrijheid
en verbondenheid.

Vrijwilligers hebben sinds de start van
het project ‘Betere Brieven’ twee jaar
geleden negentien standaardbrieven
verbeterd. In totaal deden de deelnemers 2 0 verbetersuggesties variërend
van het compleet herschrijven van
brieven tot adviezen over woordkeuze, stijl, en volgorde.
Nieuwe uitdagingen
Om de vrijwilligers te bedanken
voor hun inzet en interesse, ontving
wethouder Van Engelshoven medio
dezember zeven vrijwilligers : Dit is
een prachtig voorbeeld van participatie: mensen met een interesse voor
taal die de gemeente helpen brieven
te verbeteren. De brieven worden
daardoor beter leesbaar.
De verbeterde brieven zijn terug te
vinden op www.denhaag.nl beterebrieven. Daar staan ook nieuwe brieven
ter verbetering.
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Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

20 ass e e ban ste en

met hoge kortingen! en nog meer kortingen op
verschillende artikelen kom gauw kijken!

1 verschillende fauteuils
voor de helft van de prijs!

Weg is weg

De kofﬁe staat niet klaar, want die
zetten we graag vers voor u!

Vreugdenhil Stijlmeubelen

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

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

halen u
Geen vervoer, wij
u onze
graag thuis op om
ten zien.
la
mooie showroom te

GRATIS

parkeren voor de deur!

tentoonstelling
16.10.2013 - 29.06.2014

HET
GEHEUGEN
PALEIS

MET STERRENCOMFORT

In de tentoonstelling Het geheugenpaleis
– met je hoofd in de archieven neemt het
Nationaal Archief je mee door meer dan
duizend jaar Nederlandse geschiedenis.
Originele documenten, foto’s en kaarten
vertellen de verhalen die in archieven
verborgen liggen. Over Haagse aﬀaires
en Johan van Oldenbarnevelt, maar ook
over een Haagse agent in oorlogstijd.

Zelf kiezen voor
wat u nodig heeft
OPEN HUIZENROUTE VITAAL WONEN
MET STERRENCOMFORT

Elk verhaal heeft zijn eigen ruimte in
de tentoonstelling waarin niet alleen
archiefstukken centraal staan maar waar
onder andere kunstenaars, artiesten en
ontwerpers hun interpretatie op de
archiefstukken en de verhalen geven.
Kom en ontdek de verhalen die in
archieven verborgen liggen!

Zaterdag 25 januari 2014 van 13:00 tot 16:00 uur
Staedionorganiseertop25januarieenopenhuizenrouteopalledriedelocatiesvanhet
nieuwewoonconcept‘VitaalWonenmetsterrencomfort’.Ubentvanhartewelkomomeen
kijkjetenemenendesfeerteproevenoponderstaandeadressen.Dekofﬁestaatklaar.

Locatie Dekkershaghe

Locatie Hagheduyn

Locatie Haghesteyn

AaltjeNoordewierstraat12
DenHaag

Kijkduinsestraat1136
DenHaag

WaldeckPyrmontkade800
DenHaag

STA E DION. NL /V ITA A LW O NE N
( 070) 391 08 67

gahetna.nl

GOUD BLIJFT BLINKEN
€ 30,
Tel: 070 363 66 66. Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur. www.potma-edelmetaal.nl
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
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• www.pepdenhaag.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Evenementenvrijwilliger

ijkt het u leuk om af en toe te
komen helpen bij verschillende
activiteiten? In Woonzorgcentrum
Vredenburch van lorence doen de
bewoners bijvoorbeeld aan sjoelen
en carnaval. Ook rond kerst vindt
er van alles plaats, en nu en dan
maken de bewoners een dagtocht.
Vredenburch zoekt enthousiaste
mensen die deze evenementen
voor de bewoners, maar ook voor
henzelf tot een feest willen maken.
Inlichtingen:

Petra van der Stap
Tel. 0 9 8 08 1
E-mail
petra.van.der.stap orence.nl

enieuwd naar
meer vacatures?
ijk op www.vrijwilligerscentraledenhaag.nl
en zoek zelf naar een
leuke vrijwilligersbaan.

Domotica bij Respect Zorggroep Scheveningen

Technische snufjes in de zorg
In de zorg worden steeds meer elektronische hulpmiddelen
gebruikt. et een ingewikkeld woord heet dat ‘domotica’.
Soms gaat het om eenvoudige, bekende apparaten, maar
er zitten ook echte nieuwe snufjes tussen. PEP ging een
kijkje nemen bij De eeleeuw, een afdeling op de locatie
uintus voor oudere cli nten met lichamelijke beperkingen
van de espect orggroep Scheveningen.

Verpleegkundige isette Koppert
neemt ons mee naar de huiskamer. Daar
hangt een beeldscherm waarop alle
kamernummers staan met ernaast vier
knoppen. Bij sommige brandt een groen
lichtje. Het laat zien dat de bed-sensor
aanstaat. Vroeger had iedereen bedhek,
maar een bewegingssensor geeft de bewoners meer bewegingsvrijheid terwijl
het personeel hen toch in de gaten kan
houden. De sensor geeft een waarschuwing als iemand uit bed stapt. ‘Dan
gaat er bij mij een bel over,’ vertelt
isette. ‘Ik zie dan op mijn ontvanger
de naam en ga dan snel naar hem of
haar toe. Zo gaat er ook een bel over
als iemand een hard geluid maakt. Dan
gaan we vragen of alles in orde is.’
Camera’s

- ij het bed staat op de hoek een
sensor op de grond, die direct het
verpleegkundig personeel waarschuwt als iemand uit bed valt of of
’s nachts gaat ‘spoken’. -

- lke kamer heeft een intercom
waarmee de bewoner personeel om
hulp kan vragen. -

Ze klikt weer op een knopje. Op het
beeldscherm is de gang te zien, en
daarnaast het scherm in de woonkamer
waar we voor staan. Er hangen dus ook
camera’s? ‘ a, dat zijn zogenoemde
dwaalsensoren. Als er ‘s nachts iemand
over de gang loopt, gaat er een alarm
af. Dan kunnen wij op dit scherm zien
wie het is.’ isette neemt ons mee naar
een van de kamers en wijst op een wit
apparaatje met een camera-oog. ‘Die
kunnen we plaatsen in alle kamers waar
het nodig is. Als we ze niet gebruiken,
zetten we ze met het oog naar de muur.’
isette schuift de wand van de badkamer opzij, waardoor er een open ruimte
ontstaat. Ze wijst op een rail aan het
plafond. ‘Daaraan kan een tils steem
worden bevestigd. Vroeger gebruikten
we tilliften die op wieltjes door de
kamer werden gereden. Nu rijd ik de

cliënt met één druk
op de knop naar het
toilet of de douche. Dat
is gemakkelijker en
vooral veel veiliger.’
Het klinkt eigenlijk
heel mooi allemaal.
Maar zijn er ook
- n de huiskamer
nadelen? ‘Dit s steem
geeft een beeldscherm per kamer
is gevoeliger,’ vertelt
aan of volgens de
isette. ‘Er gaat gauw
sensors alles in
iets stuk. Dan moet
orde is. het soms opgestuurd
worden en ben je het weken kwijt.’
eer vrijheid

‘Domotica is echt bedoeld voor de
cliënten,’ vertelt Marzena Krosnicka,
afdelingshoofd bij espect Zorggroep
Scheveningen. ‘Het is voor hun veiligheid en we hoeven hierdoor minder
vrijheidbeperkende maatregelen te
nemen. Ook het aantal rustgevende
medicijnen is hierdoor teruggebracht.’
liënten van de ps chogeriatrische
afdelingen hebben vooral meer
bewegingsvrijheid gekregen. ‘Waar
we vroeger cliënten binnen moesten
houden, kunnen we hen tegenwoordig
toegang geven tot ruimtes waarin zij
geen gevaar lopen.’
Het multidisciplinair team van de
instelling arts en andere behandelaars
bepaalt altijd samen met de cliënt of
diens familie, welke middelen en maatregelen worden toegepast. Dat geldt
ook voor het gebruik van domotica.
Weigert iemand wel eens een hulpmiddel weigert? ‘Zeker,’ aldus Marzena.
‘Als een cliënt iets echt niet wil, gebruiken we het ook niet, of zetten we een

- Deze kamer is uitgevoerd met een lifts steem
aan rails, dat de bewoner uit bed kan tillen en
helemaal tot in de badkamerruimte onder de
douche kan brengen. -

ander middel in. Zo staat er nu bij een
cliënt een bab foon. Zij kan door de
ziekte van Parkinson niet zelf bellen.
De aanwezigheid van een bab foon
geeft haar een veilig gevoel.’
Soms net magie

De vraag is natuurlijk wat de bewoners
er zelf van vinden. We vragen het
aan mevrouw Vellinga, die in bed ligt
met een alarms steem om haar hals.
achend vertelt ze: ‘Nou, dat vind
ik zo veilig als wat. Gisteren speelde

hier een grote band met veel slagwerk.
Ik kon niet meer zitten en mijn oren
deden pijn. Toen ik op de knop drukte,
kwam de verzorger me halen. Hoe hij
dan weet waar ik ben, weet ik niet.’
Terwijl we zitten te praten gaat het
zonnescherm naar boven. ‘Dat vind ik
zo gek,’ reageert mevrouw Vellinga.
‘Als de zon schijnt, gaat dat scherm
naar beneden. En als hij weg is, gaat
het weer naar boven, zomaar vanzelf.’
Domotica: het is soms net magie.

Alzheimer Café 14 januari:

‘Omgaan met moeilijk gedrag’
oeilijk gedrag en stemmingsproblemen komen veel voor bij mensen met dementie. Hoe
ontstaat dit? En hoe kun je hiermee omgaan? Dat is het hoofdonderwerp dat we bespreken
tijdens het lzheimer Café op 1 januari. De toegang is gratis.

Het Alzheimer afé is er voor
iedereen die meer wil weten over
dementie. Dementie, met als meest
bekende vorm de ziekte van Alzheimer, is een ingrijpende aandoening

die niet alleen de patiënt, maar ook
diens naasten diep treft. Goede informatie en uitwisseling van ervaringen
kunnen hen tot grote steun zijn. Het
Alzheimer afé biedt deze ondersteu-

ning op bijzondere wijze.
Elke maand

Het Alzheimer afé Den Haag is
een lokaal trefpunt voor mensen met

dementie, familie, naasten, hulpverleners, studenten en andere betrokkenen of ge nteresseerden. Het is
elke tweede dinsdag van de maand
geopend m.u.v. juli en augustus van
19. 0 uur deur open om 19.00 uur
tot 21. 0 uur. Er is informatie aanwezig over de mogelijkheden voor hulp
en dienstverlening. Een deskundige

geeft uitleg en beantwoordt vragen.
Dit alles in een ontspannen sfeer en
elke maand komt een ander thema
aan de orde. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig.
l heimer af , iviervismarkt 2,
251
Den Haag in het pand van
E tegenover de rote erk
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• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s

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.

John de Groot

Marcus Benjamins

Aftersalesdealer van

0800 8192
0800 1292

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

www.yarden.nl

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

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

Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1
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Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

ran

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

De Oud-Hagenaar -

Gebr.’s van

der De l Beheermy B.V.

06-01-2011 11:34:26

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Een team van
prothesespecialisten

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

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!

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

Buiten Zonwering

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

• 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

slechts € 12,50
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

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

mode in maat 8 t m 2
maandag- en koopavond gesloten

Mode
die bij
u past

Ma. van 13:00 t/m 17:30, di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

e oo ge raagd

Dus stel dat u een keer iets voor een buur
kunt doen, zou u dat willen? Iedereen kan
wel eens een helpende hand gebruiken…een
buur die even een boodschap meeneemt
als u ziek bent, iemand die even de hond
uitlaat of een vuilnisbak buiten zet of even
helpt met een klein klusje in huis of tuin.
Als vrienden of familie even niet kunnen
helpen, is er de burenhulpcentrale. In Den
Haag staan via de burenhulpcentrale buren
uit uw wijk voor u klaar die u graag even
willen helpen.

ndones sc e sc der en en
oto s an 60
60

e 0

2

4 2

A e anta ons nu

50%
korting.

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)
Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l

Wilt u gebruik maken van de
burenhulpcentrale? Of wilt u af
en toe gebeld worden om
hulp te bieden?

Bel 070-2629999 of kijk op
www.burenhulpcentrale.nl
Meer weten of een voorlichting?
Neem dan contact op met Laura van Kan,
coördinator Leidschenveen-Ypenburg,
tel. 06 20 85 22 50, l.vankan@voorwelzijn.nl

Actie van de maand

door ver amelaar:

Opruiming

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

Wij wensen iedereen
een fijn 2014!
Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

De Jong Damesmode

Een dame uit Leidschenveen wel. Zij gaat
af en toe met een buurvrouw samen boodschappen doen omdat ze het niet meer alleen kan! Of die meneer uit Ypenburg die
vervoer nodig had naar het ziekenhuis,
een buurvrouw wilde hem wel brengen en
halen voor een keer.

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die buren bij elkaar brengt als
er iets nodig is. Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

Maakt u al gebruik van
de burenhulpcentrale in
Leidschenveen of Ypenburg?

Van

Nu

9,95

,95

+ Verzendkosten 5,95

oor o
de e s

Bel en bestel
038-4600023

vallen

oens

et

es

en goede voorbereiding is het halve werk.
et deze schoenspikes voorkomt u vallen
bij komende gladheid, sneeuw en ijs op
een effectieve en praktische manier. De
rubberen zool bevat metaalnagels voor een
betere grip en past over alle schoenen sportschoenen, lage schoenen en zelfs rubberen
laarzen. nelle en stevige bevestiging door
middel van klittenband. In drie maten verkrijgbaar choenmaat 3 -39 , choenmaat 40-44 en choenmaat 45-4

Bestel ze snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
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onkhorst naar Haagse Stadspartij

heo onkhorst, oud-VVD-fractievoorzitter, is lid geworden van de Haagse
Stadspartij. onkhorst wordt ook actief voor de snel groeiende lokale partij.
Op verzoek van campagneco rdinator an de Leeuw is hij toegetreden tot
het campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 201 .

Monkhorst was acht jaar lang raadslid en enkele jaren fractievoorzitter voor de VVD in de Haagse
raad. Ik kies heel bewust voor de Haagse Stadspartij , zegt Monkhorst. Ik reken erop dat veel Hagenaars dit gaan doen. Deze lokale partij geeft echt om Den Haag en luistert naar de inwoners. Zoals het
huidige college het Spuiforum er doorheen heeft gedrukt, terwijl driekwart van de Haagse bevolking
dit absoluut afwijst, is een grote schande! Dit megalomane project gaat ruim 200 miljoen kosten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wethouder Ouderenbeleid;
Oost West, Thuis Best;
ouderen bijven zolang mogelijk thuis wonen
De Ouderenwelzijn-Check met herinvoering van het Ouderenfonds,
goede thuiszorg en het instellen van een gratis 070-Ouderenhulplijn
Goede zorg? De wijkzuster zorgt ervoor!
65-Plus, gratis met tram en bus
Alles went, behalve een isolement;
ouderenprojecten worden ondersteund
Geen boodschap zo goed, als je hem zelf doet;
steun voor Boodschappen Begeleidingsdienst
Jong geleerd, is oud gedaan;
we betrekken ouderen blijvend bij de maatschappij
Ouderen worden niet gehoord,
de WMO- en Seniorenraad als antwoord
Gun loophulpmiddelen een tweede ronde, weggooien is zonde:
Haags inzamelpunt voor hergebruik loophulpmiddelen.

Ons hele plan
‘Den Haag, een paradijs
voor ouderen’ lezen?
www.groepdemos.nl

voor o eren
geen one iss e ar i
In de vorige De Oud-Hagenaar besteedden we wat e tra aandacht aan de
Groep de os die samen met Ouderen Partij Den Haag op één lijst deelneemt aan de verkiezingen op 19 maart. Dit keer het spotlicht op HOOP, de
onafhankelijke Haagse ouderenpartij, die met de oud-wethouder van de
Pvd mr. Constant artini, als lijsttrekker meedoet.

Martini 4 staat in onze stad bekend als een gepokt en gemazelde
politicus. Als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en later ook
nog lokaal voorzitter van de PvdA
leerde hij de Haagse gemeentepolitiek door en door kennen. Voor
die tijd werkte hij o.m. als jurist
belast met het ouderenbeleid bij
het toenmalige ministerie van
M en was hij een van de oprichters van de
Haagse Wetswinkel. Als PvdA-leider in Den
Haag was hij de architect van het roemruchte
college van PvdA, D en inks Den Haag
dat in 198 aantrad en onder meer de Haagse
Hogeschool, de theaters aan het Spui en het
nieuwe stadhuis mogelijk maakte. Martini
nam ook het initiatief voor de Ooievaarspas.
Na zijn wethouderschap was hij o.m. een tijdje
de topman van Eneco en tegenwoordig geeft
hij leiding aan de o peratieve itvaartvereniging De Volharding, naast diverse bestuursfuncties op maatschappelijk terrein.
Een paar jaar terug zegde Martini zijn lidmaatschap van de PvdA echter op, omdat hij vond
dat de partij zijn sociaal democratische beginselen verkwanselde en onvoldoende meer voor
de belangen van gewone mensen opkwam.
Vooral de ouderen hebben het nakijken, vindt
Martini, en daar moet HOOP verandering in
brengen.
eginselen
‘HOOP kiest voor ouderen als politiek uitgangspunt. Daarmee aangevend dat ouderen
een positie in de samenleving hebben, die
recht geeft op bijzondere waardering. HOOP
streeft naar een verbond tussen jong en oud.
Dat is een vanzelfsprekende band, want
jongeren zijn de kinderen en kleinkinderen

dvertentie

Kies voor een betere toekomst

van ouderen. De toekomst is hun
gezamenlijke belang. De partij
heeft ook oog voor het feit dat
uiteindelijk iedereen oud wordt.
Dus komt HOOP op voor alle
generaties. Ouderen en sociaal
zwakkeren hebben het meest baat
bij een goed ingerichte verzorgingsstaat, bij een overheid die
zichzelf beschouwt als schild
voor zwakkeren. Ouderen zijn niet zwak, maar
hun positie verdient wel bijzondere aandacht.
Inkomensverlies bijvoorbeeld is nauwelijks te
repareren omdat de meeste ouderen niet meer
deelnemen aan het arbeidsproces.’ Aldus een
greep uit de beginselen van HOOP.
100 actiepunten
HOOP heeft zijn politieke agenda samengevat
in 100 actiepunten, die u kunt terugvinden op
de website van de partij www.ouderenpartijhoop.nl Daarbij komen aan de orde: lokale
democratie sociale economie nanciën veiligheid multiculturele samenleving wonen en
welzijn duurzaamheid en energie onderwijs
cultuur en vrije tijd. De actiepunten maken
trouwens duidelijk dat HOOP geen ‘one-issuepartij’ is die uitsluitend naar ouderenbelangen
kijkt. Actiepunt 100 is verrassend en ludiek:
het toekennen van het ereburgerschap aan de
Haagse cabaretiers Kees van Kooten en Wim
de Bie.
Op de lijst van HOOP wordt de tweede plek
ingenomen door Tonnie Pauw - Meerman, die
haar werkzaam leven in het Haagse onderwijs
doorbracht en al lang actief is in de vrouwenbeweging en de derde plek door an Vos,
o.m. oud-belastinginspecteur en later sociaal
raadsman. De overige kandidaten worden later
bekend gemaakt.
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Geschiedenis van de Schilderwijk met behulp van lez

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

Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Naam:
Straat en huisnr.:
Woonplaats:

Telefoon:
Betaling: r overmaking

E-mail:

r via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Actie van de maand

Bel en bestel
038-4600023

Leestafel voor Stoel en bed

Nu

Het bovenblad van deze heerlijke bedleestafel is kantelbaar in acht posities,
heeft een blad van 60*40cm en is in
hoogte verstelbaar van 60-90cm. Het
onderstel is speciaal ontworpen voor
gebruik bij kamerstoelen, rolstoelen/
werkstoelen en bedden. De tafel kan
ruimtebesparend worden opgeborgen
door blad en frame op te klappen.
In de kleuren wit en walnotenmotief
te bestellen. Als optie is een zijtafeltje
verkrijgbaar voor € 30,90.

139,95

+ verzendkosten 5,95

Van 159,95

‘Samen voor ons
Een aantal jaar geleden heb ik in De Oud-Hagenaar een oproep geplaatst
aan oud-inwoners van de Haagse Schilderswijk om zich door mij te laten
interviewen over hun verleden in die roemruchte wijk. Ik was namelijk, als
historicus aan de Universiteit Leiden, bezig met een onderzoek naar de wijze
waarop bewoners in die wijk samenleefden, de mentaliteit, de conflicten en de
saamhorigheid, met als belangrijke vraag: wat is er waar van het cliché van de
Nederlandse volksbuurt?

Woonplaats:

Factuuradres
r Gelijk als het bezorgadres, of:

Postcode:

De Oud-Hagenaar

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

Gewoon
goed geregeld

De Oud-Hagenaar bleek een goede manier te zijn
om met oud-bewoners in contact te komen: lezers
reageerden massaal! Afgelopen november ben ik
gepromoveerd op dit onderzoek en is het boek
uitgebracht. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat
ik de resultaten van mijn studie – waar de lezers
van de Oud-Hagenaar zo’n belangrijke rol in
speelden – opnieuw via dit mooie krantje aan jullie
overbreng.
Periode 1920 - 1980
Het boek richt zich op de periode dat de Schilderswijk een autochtone volksbuurt was – dus voor de
komst van de buitenlandse migranten. Het begint
in de jaren 1920 en eindigt in de jaren 1980, wanneer de autochtone bewoners en masse vertrekken
naar andere wijken. Over deze periode doen veel
verhalen de ronde: De Schilderswijk was een arme
wijk, waar buren elkaar nog kenden én hielpen.
Maar het was ook een beruchte wijk, waar veel bekende Haagse criminelen woonden en waar je als
buitenstaander niet altijd welkom was. Sommige
oud-bewoners verlangden intens terug naar die tijd,
anderen waren blij er niet meer te wonen en hadden zich er nooit thuis gevoeld. Het was hoe dan
ook een wijk die emoties losmaakte bij mensen,
ook al waren ze er al eind jaren dertig vertrokken.
Maar hoe zat het nu echt? Was íedereen arm, was
het echt zo hecht, hoe keek men aan tegen de buitenwereld? Om hier antwoord op te vinden, sprak
ik niet alleen met ruim honderd oud-bewoners,
maar dook ik ook de archieven in – op zoek naar
stukjes informatie over het ‘echte’ leven in één van
Nederlands beroemdste volksbuurten.
Veel verschillen
In tegenstelling tot wat we vaak denken, waren er

in de Schilderswijk veel verschillen – en werden
deze verschillen sterk benadrukt. Dit gold in de
eerste plaats voor inkomen. Hofjeswoningen stonden in de regel onder aan de ladder. Hier woonden
de armste mensen, waar bewoners van de huizen
aan de straat zich zoveel mogelijk van probeerden
te distantiëren. In de gesprekken die ik had met
mensen die in de jaren dertig opgroeiden, kwam
telkens naar voren hoe dichtbij straatarm en relatief
rijk naast elkaar konden leven. Een vrouw op leeftijd vertelde me dat in het hofje tegenover haar een
gezin woonde waar de kinderen nauwelijks te eten
hadden, en met zijn tienen in een eenkamerwoning
gepropt zaten. Zijzelf woonde tegenover het hofje
met haar ouders in een ruim huis, waar haar ouders
haar met veel moeite konden overhalen haar bord
leeg te eten. Maar niet alleen inkomen zorgde voor
onderscheid. Gedrag werd vaak nog belangrijker
gevonden. Het was niets voor niets dat bewoners
die het iets beter hadden de echt armen voor
‘schooiers’ uitmaakten: een schooier was iemand
die niet alleen arm was, maar zich ook niet ‘netjes’
gedroeg.
‘Netjes’ was de sleutel
‘Netjes’ bleek een sleutelbegrip in de wijk. Kenmerkend voor de vooroorlogse Schilderswijk was
dat er overal onzichtbare scheidslijnen waren, op
basis van regels die alleen voor de bewoners duidelijk waren. Deze regels gingen vaak over de mate
waarin bewoners zich spiegelden aan de wereld
buiten de wijk. In het grootste deel van de wijk
voor de oorlog probeerden bewoners de regels van
de ‘nette burgerij’ na te leven. Dit betekende niet
teveel contact met de buren, maar vooral gericht
op het eigen gezin. De kinderen mochten niet plat
praten, maar netjes ’Nederlands’. Opleidingen

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

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

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
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- inderen in de enierstraat begin jaren

werden belangrijk gevonden, evenals
het beklimmen van de sociale ladder:
veel gezinnen probeerden de stap te
zetten naar een nettere wijk dan de
Schilderswijk. rimineel gedrag of te
losse zeden werden sterk afgekeurd.
Kenmerkend is het verhaal van opie
en Teun: zij hadden verkering, waren
meerderjarig, maar mochten absoluut
samen zonder toezicht in het ouderlijk
huis verblijven. Wat moesten de buren
daar wel niet van denken? Als oplossing ging het stel voor het open raam
in de woonkamer zitten, zodat iedereen
kon zien dat er niks onbetamelijks gebeurde. Het hielp niet: de buren vertelden opie’s ouders wat er was gebeurd,
en opie kreeg een uitbrander.
De allerarmsten
Een minderheid van de bewoners
moest juist niet zoveel hebben van
de buitenwereld. Zij vormden de allerarmsten, waar de rest van de wijk
op neerkeek. Deze groep liet zich
minder gelegen liggen aan de regels
van de buitenwereld. Zij hadden juist

burgerij’ na te leven. -

.

oto olle tie opie de oning . -

veel onderling contact, vertrouwden de overheid niet en kenden
een opvallend vrije omgang met
kleine criminaliteit. Enkel in hun
eigen groep en buurt waren ze op
hun gemak, en alles daarbuiten
was vreemd. De verschillen tussen
‘nette arbeiders’ en ‘echte arbeiders’
luisterde zeer nauw. Albert geboren in
1919 vertelde me dat hij op 21-jarige
leeftijd verkering had met een ‘echt
arbeidersmeisje’, terwijl hij zelf uit een
middenstandsgezin kwam. Hij merkte
dat toen hij bij haar thuis kwam, en het
meisje een boterham voor haar vader
zag smeren. Ze deed dit niet op een
bordje, maar gewoon direct op de tafel.
Dat was voor hem een veelzeggend
teken van een toch iets mindere stand.
De relatie werd uiteindelijk op aandringen van zijn moeder verbroken, hoewel
hij zeer verliefd was op haar – zelf 0
jaar na dato zat het hem nog dwars.
Na de oorlog
Na de oorlog veranderde er veel in
de wijk. Eerst stroomde de wijk vol
- veelal met avecues uit de vernielde
wijken van Den Haag. Daarna volgde
een leegloop. De gemeente bouwde
massaal nieuwe wijken om de woningnood tegen te gaan: Moerwijk, Escamp, en later de grootschalige bouw
in voormalig boerendorpen Voorburg
en Zoetermeer. De gigantische welvaartsstijging vanaf de jaren vijftig en
ruime opleidingsmogelijkheden deden
de rest: bewoners verhuisden massaal
naar de nieuwbouwwijken. Bewoners
die niet wegwilden, of niet weg konden
bleven achter. Toen, in de jaren vijftig,
ontstond de volksbuurt zoals veel oudbewoners die kennen: met het eigen
Haagse accent, de tegendraadse houding tegenover de buitenwereld en het
intense sociale contact tussen buren.
Met alle positieve én negatieve kanten
die daarbij hoorden. Bewoners organiseerden zich informeel in zogenaamde
buurgroepen: groepjes buren, vaak
voor een deel familie van elkaar, die
veel met elkaar omgingen, met elkaar
op straat zaten en elkaar met kleine
hand- en spandiensten tot hulp waren.
Vrouwen verleenden elkaar allerlei
kleine diensten, van het passen op
elkaars kinderen tot het delen van een
gehuurde wasmachine of het lenen van
etenswaren die iemand toevallig even
niet had. Zoals orrie geboren 19 4
uit de Netscherstraat het beschreef,

- e eenteraadsleden be oeken in

toen ze vertelde hoe de vrouwen onderling hun taken verdeelden: ‘Ik ga effe
strijke An, let jij op die kleine?’ Nou,
dat was dan prima. En ja ‘neem ik zo
een bakkie leut mee’ en dan kwam je
terug met de kof e, weet je wel.
Zulke hulp was overigens wél
begrensd. Zo was het wel de bedoeling dat je ook iets teruggaf, als je iets
kreeg. Het hoorde twee kanten op te
gaan. Buren die alleen ontvingen, maar
niet uitdeelden, kwamen daar niet mee
weg. Heleen geboren 19 vertelde
over dat soort mensen: a, die waren
d’r ook, maar die werden nooit meer
geholpen, zo simpel is dat. Gelijk
hup, en dat contact werd meestal ook
gelijk afgekapt hoor, dat was direct
van hard hout zaagt men planken.
Hetzelfde gold voor mensen die een
buitenbeentje vormden in de straat.
Zij hoorden niet bij de buurgroep, en
konden ook geen beroep doen op het
s steem van onderlinge hulp. Zo kon
het voorkomen dat verschillende oudbewoners uit de ochussenstraat die
ik interviewde, een heel verschillende
herinnering hadden aan de solidariteit.
Twee mensen prezen de burenhulp en
het voor elkaar klaar staan. Een ander
vertelde echter dat haar moeder alleenstaand, erg arm en nogal opvliegend
was. Zij lag er buiten in de straat, wat
ertoe leidde dat zij geen hulp kreeg
van buren – terwijl zij het misschien
nog wel het meest nodig had. Hoorde
je erbij, dan kon je straat als warme
huiskamer aanvoelen. Maar week je af
van de regels van de straat, dan kon het
leven in een straat guur zijn.
Steun voor oekoek
Kenmerkend voor de naoorlogse
Schilderswijk was dat bewoners de
buitenwereld een beetje op een afstand
wilden houden. Politiek en kerk
verloren hier het eerst hun steun. Zelfs
de PvdA wist hier nauwelijks leden te
werven, terwijl de antiautoritaire partij
van boer Koekoek in de jaren zeventig
massale steun verwierf. Maar het kon
verder gaan. Kinderen waren vaak
voorbestemd om op jonge leeftijd te
gaan werken in hetzelfde beroep van

de ruse anstraat in het ort.

oto aags e eentear hie . -

hun vader. Doorleren was geen optie,
ook niet als dat nancieel wel degelijk
mogelijk was, zoals bij an geboren
1940 : Het was voorbestemd. Er werd
niet over gepraat. e werd stratenmaker, en daar moest je vijftien jaar voor
zijn. Ik was met dertien jaar van school
af en toen ben ik bij eerst heb ik bij een
groenteboer gewerkt, bij een bloemenzaak, en bij een autosloperij op de
Hekkelaan. Tot je vijftien bent, dan ga
je in het leerlingstelsel en dan moest je
vier dagen werken, en 1 dag leren.
Bewoners losten problemen het liefst
in eigen kring op – de politie werd
niet altijd vertrouwd. Kleine meningsverschillen of con ictjes werden niet
zelden onder het oog van de buren op
straat f siek uitgevochten. Wat ik geregeld tegenkwam in interviews was dat
ouders van kinderen die ruzie hadden
het con ict van hun kroost onderling
uitvochten. Het belangrijkste was: je
moest je mannetje kunnen staan en niet
bang zijn voor een paar vuisten voor
je neus. Dit gold overigens ook voor
vrouwen. Henn geboren 194 uit
de Tullinghstraat vertelde: Wij werden
als volgt opgevoed. Mijn moeder zei:
Hen, een pak slaag is geen schande,
maar laat je niet op je kop zitten. Nou,
als er wat was, dan hoefde ik het niet
te nemen, en dan ging ik er op af. Want
dat was niet eerlijk, en dat was dat dan.
En krijg ik een pak slaag, jammer dan.
Dat gaat er niet uit. Opvallend was wel
dat na zo’n gevecht de lucht vaak geklaard was. De volgende dag kon men
er al weer grappen over maken. Een
postbode vertelde: Dan zeiden ze: ‘hee,
lekkere blauwe lamp’, weet je wel?
‘Hoe kom je daaraan? Dan had hij hem
zelf geslagen. Zulk soort dingen. Dat
was ook een vorm van afreageren. Dat
narren, continu narren. Dat deden ze,
daar zijn ze heel goed in.
Hart op de tong
De geschiedenis van de Schilderswijk
bleek anders te liggen dan het algemene beeld. Ook voor oud-bewoners
die ik interviewde was dat soms
schrikken. Zij begonnen soms aan het
gesprek met een beeld over vroeger dat

rooskleurig was, de of ciële nostalgie
van het touwtje uit de deur. Gedurende
het gesprek bleek echter dat hun daadwerkelijke herinneringen – aan buren,
woningtoestanden, opleidingskansen,
etc. – lang niet altijd overeenkwamen
met dat beeld. Het lag allemaal veel
comple er. Want bekend zijn met
elkaars handel en wandel betekende
kunnen meeleven met elkaar, maar
ook jaloezie en neerbuigendheid. Het
ontstaan van de vertrouwde groep
buren leidde tot het uitsluiten van
degenen die er niet bij hoorden. De
gedeelde omgangsnormen, betekenden
dat degenen die zich eraan onttrokken
konden rekenen op scherpe kritiek. Dat
wil niet zeggen we op geen enkele manier een voorbeeld moeten nemen aan
het leven in de Schilderswijk. Zeker
niet. Het is prettig als de gezichten in
de straat bekend zijn, als je een praatje
kunt maken met de buren, als de straat
waar je woont aanvoelt als ‘eigen’ en
‘thuis’. En dat is iets dat veel mensen
missen in de buurten waar ze vandaag
de dag wonen.
Vanaf deze plek wil ik ten slotte
nogmaals de mensen bedanken die
mij hebben geholpen om hun stukje
geschiedenis in de wijk aan mij te
vertellen. Door hun verhalen is een belangrijk stuk geschiedenis, dat nergens
is opgeschreven, voor de vergetelheid
gespaard gebleven. Bovendien heb
ik ondervonden dat Schilderswijkers
het hart op de tong hebben en bereid
zijn veel te delen over hun leven – en
dat ze niet zuinig zijn met koekjes en
boterhammen.

Diederick Klein Kranenburg
d.j.kleinkranenburg@gmail.com

Het boek 448 pagina’s tellende boek
‘Samen voor ons Eigen. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt:
de Haagse Schilderswijk 1920-1985’ is
voor € 25,-- te verkrijgen via de lokale
boekhandel, of te bestellen via bol.com
of www.vanstockum.nl
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Fonds 1818 agenda
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
KABK

JAN

JAN/FEB

16-19 Like Me!

Sander Veeneman

…..50 ontmoetingen
…..10 jaar later

Stichting Open Mind stuurde 50 bekende
Nederlanders en 50 gerenommeerde
fotografen op pad voor een ontmoeting
met 50 asielzoekers. De gesprekken zijn
vastgelegd in woord en beeld en u kunt
een selectie zien tijdens de reizende tentoonstelling op het Spuiplein te Den Haag.
www.openmindamsterdam.com
OPEN MIND
Spuiplein, Den Haag
Vrij toegankelijk
Toegang: gratis

18 JAN Nieuw begin
- 9 FEB. Gedurende de vier zaterdag
en zondagen in de periode 18 januari t/m
9 februari worden in Chizone diverse
culturele activiteiten georganiseerd,
waaronder kunstlezingen, jazzconcerten,
jazzballet, kunstdating, kunstrondleidingen, workshops, een kunsttaxatie voor de
wijk en meer. De organisatie is in handen
van Scheveningse kunstenaars.
www.artandjazz.nl

JAN

Writers Unlimited Winternachten
Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag
Aanvang: zie website
Toegang: zie website

JAN

>15

Het is internationaal, het is literatuur, het is een festival en het is in Den
Haag. Van 16 t/m 19 januari biedt Writers
Unlimited Winternachten optredens van
schrijvers vanuit de hele wereld.
www.writersunlimited.nl

SEMD
Verschillende locaties in Schipluiden
Voor aanvang en adressen: zie website
Toegang: ’s middags gratis
en ’s avonds 15 euro

JAN

17-18 Cult Royale 2014

Cult Royale brengt niet alleen
de cultuur naar de mensen in de vorm van
(semi)professionele acts, maar geeft ook
een podium voor nieuw lokaal talent. De
bewoners van Schipluiden laten vol trots
hun dorp – en sommigen hun woonkamer
– zien aan bezoekers uit de hele regio.
De vriendelijke en knusse “loop-maarachterom-sfeer” van een klein dorp als
Schipluiden is voor één dag toegankelijk
voor iedereen.
www.cultroyale.nl

24-28 Eindexamententoonstelling KABK

Vierdejaars studenten van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
organiseren een pre-eindexamententoonstelling met als thema ‘Reinventing
space’. Vanaf vrijdag 17 januari is de
tentoonstelling vier dagen te zien in het
voormalige VROM-gebouw.
www.kabk.nl

Art & Jazz
Chizone, de voormalige Lourdeskerk
aan de Berkenbosch Blokstraat in
Scheveningen
Aanvang: 12.00-18.00 uur
Toegang: gratis

Koninklijke Academie
voor Beeldende Kunsten
Voormalig VROM-gebouw,
Rijnstraat 8, Den Haag
Aanvang:
opening op vrijdag 18.00-24.00 uur
en overige dagen 12.00-19.00 uur
Toegang: gratis

Lucent anstheater en aag presenteert e clusief

Les allets rockadero
de onte arlo
ol trots presenteert het Lucent Danstheater de rocks prachtig
klassiek ballet op topniveau door mannelijke ballerina s….op spitzen
p het programma staan echte klassiekers, o.a. het wanenmeer,
oncerto Barocco en a uita.
Het originele concept van Les Ballets rockadero de Monte arlo is
in de ruim 0 jaar dat het gezelschap bestaat nooit veranderd. Het
is een gezelschap professionele mannelijke dansers die het volledige
klassieke ballet repertoire op het toneel brengen. De komische noot
en spitzen ontbreken nooit, de heren balanceren op hun tenen als
elegante zwanen, waternimfen en romantische prinsessen.
e doen waar ze al veertig jaar in uitblinken
he keep on
rockin . inds lange tijd weer te zien in Nederland, e clusief
in het Lucent Danstheater

NIEUWJAARSCONCERT
Vr 10 januari 20.15 uur
Een feestelijk begin van het nieuwe jaar met het
Residentie Orkest. De Nederlandse dirigent Antony
Hermus, die furore maakt bij verschillende Duitse
orkesten en operahuizen, brengt delen uit Mozarts
onvolprezen opera ‘Così fan tutte’ uit 1790. Wees niet
verbaasd als Da Ponte’s verhaal hier en daar voor deze
gelegenheid geactualiseerd wordt. Samen met enkele
solisten van de Dutch National Opera Academy wordt
dit een Nieuwjaarsconcert om nooit te vergeten!

onderdag
ri dag
aterdag

6 anuari 20
7 anuari 20
anuari 20

RESIDENTIE ORKEST
ONTVANGT RONALD
BRAUTIGAM
Vr 24 januari 20.15 uur
De Rijn inspireerde Schumann tot voor zijn doen vrij
opgewekte muziek in zijn Derde symfonie. Enkele jaren
later sprong de manisch-depressieve componist in de
door hem zo geliefde rivier. Onder de indruk van deze
zelfmoordpoging begon Johannes Brahms met een
symfonie die Brahms uiteindelijk omwerkte tot zijn
Eerste pianoconcert: een meesterwerk.

INFORMATIE EN KAARTEN: 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

uur
uur
uur

1e rang € 38,50
2e rang € 31
3e rang € 27
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roeger was heus niet alles beter. el bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we
verlangen dat de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden
De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie

oor re en in e vorige ee

et ulius asgeld

Deze aflevering gaat over poepen en piesen in de jaren vijftig. En omdat ik daarin herhaaldelijk
verval in nogal omstandig beschreven details, raad ik gevoelige t pes aan om hetgeen hier volgt
maar over te slaan.

zat je een heel mensenleven lang vast aan
het bijbehorende gebruik van wc-papier.
Want de tijd dat we ter reiniging van de
anus na het defecteren gras, water of zelfs
de handen gebruikten lag immers ook
toen al ver achter ons. Ik kan me herinneren, dat het bij mij thuis een enkele keer
gebeurde, dat het wc-papier op was en dat
ook de nabije drogist door z’n voorraad
heen was. Heel vervelend. Om in de ontstane nood te voorzien knipte mijn moeder
toen min of meer gelijkvormige velletjes
uit het Haagsch Dagblad, voorzag alle
velletjes in een hoekje van een gaatje met
een perforator, bond een touwtje
door die gaatjes en hing het
geheel op aan het lege
stokje van de houten wcpapierhouder. En of het
nou aan de inkt lag of
aan wat anders, maar
het kantenpapier gaf
wel af. e had na het
vegen het gevoel of je
hele kont onder de inkt
zat. Mijn vader was socialist. Wij lazen dus het
Haagsch Dagblad. Haagse
socialisten lazen het Haagsch
Dagblad. Dat was de Haagse editie
van het Parool. Haagse katholieken lazen
toen Het Binnenhof. Haagse welgestelden
lazen Het Vaderland. Gewone Hagenaars
lazen de Haagsche ourant en progressieve Hagenaars lazen de Nieuwe Haagsche
ourant. Vijf lokale dagbladen! Kom daar
nu eens om! Het is, nu het nog kan, zo
langzamerhand de hoogste tijd om eens te
onderzoeken met welk dagblad je je billen
het best kon afvegen.

CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

‘De bruine jongen’
Nu heb je drielaags, en zelfs vochtig
toiletpapier voor het losweken van de
harde stukjes maar het toiletpapier van
toen was droog, enigszins ruw, lichtgrijs
van kleur en dun. D n! e zou het nou
niet meer willen weten. e moest het, na

Escamp

Over piesen in de jaren vijftig
zijn we gauw uitgepraat. Iets
simpelers was er niet. Het
mocht overal en nooit stond
er een agent achter je rug een
bon te schrijven als je het in de
opperste wanhoop en tegen beter
weten in, eens een keertje tegen
een boom of een muurtje deed.
ri-liften waren nog niet uitgevonden
en de sporadische openbare urinoirs
hadden iets smerigs en bovendien hing
daar een dreiging van enge mannen die
we toen kinderlokkers noemden. Als kind
wist je trouwens niet eens wat urineren
was. Wateren, plassen, piesen, pissen en
zeiken. D t deed je toen. En dat deed je
in de po, op de pot, de wc, het toilet of in
hoge nood, ergens op een beschut plekje
in de openbare ruimte.
e opvoeding bepaalde de woordkeus. Piesen mocht ik niet zeggen van mijn moeder.
Zeiken was al helemaal uit den boze. Dus
zei ik thuis gewoon: ‘Ik moet even plassen’ of ‘even naar de wc’. En dat duurde
dan ook inderdaad maar even. In tegenstelling tot wat thans, op mijn zeventigste,
het geval is. Maar buiten, met vriendjes,
pieste en zeek ik er toen op los dat het een
lieve lust was. Dat kon al helemaal mooi
in het Sperrgebiet of op ‘de afbraak’ zoals
wij het door de Duitsers gesloopte gebied
tussen de Sportlaan en de Hanenburgerlaan toen noemden. Allemaal op een rijtje
en wie het verste kon of
het hoogste ‘pisboogje’
produceerde, had gewonnen. En soms kwam
het dan op je schoenen
of op je broek. Maar dat
droogde wel weer op
voor je thuis was.
Piesen. Ooit een uitje
van een cent.
Haagsch Dagblad
Dat was wel eens anders
met poepen. Dat moest
je leren. En als je het kon

Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag

Erasmusplein 87 - 2532 RG Den Haag - www. humanitaswoonzorgplus.nl
Centraal telefoonnummer: 070 - 447 02 22 - e-mail: servicelijn@hwzplus.nl
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het afscheuren soms wel in tien laagjes
opvouwen om te voorkomen, dat je er
met je vinger doorheen ging. Met, zelfs
in deze rubriek, niet nader te omschrijven
gevolgen. Gelukkig had mijn vader een
fonteintje zo heette een klein wasbakje
toen gemaakt in de wc. En mijn moeder
hing daar eens in de maand een schoon,
klein handdoekje naast. Zodat de gevolgen
van te dun wc-papier ter plaatse opgelost
konden worden.
Waar piesen eigenlijk maar vier gangbare
s noniemen kent, heeft poepen er tientallen. In volgorde van fatsoen zijn dat:
defecteren, ontlasten, je behoefte
doen, je gevoeg doen, drukken, afgaan, bouten, beren,
kakken en schijten. Om
nog maar te zwijgen
van grappige ooms,
die ineens het gezelschap verlieten met
de mededeling, dat ze
‘even de bruine jongen
gingen uithangen’
of zich anderszins
geestig uitlieten over het
persoonlijke beheer van hun
stoelgang. Bij zoveel keus is
het des te merkwaardiger dat er bij
mij thuis maar dat zal heus niet de enige
plek zijn geweest altijd werd gesproken
over een ‘grote’ doen. ang heb ik als kind
dit taalgebruik klakkeloos
nagevolgd zonder dat ik ook
maar een idee had waar het
over ging. Pas veel later begreep ik, dat het hier ging om
het onderscheid tussen ‘een
grote behoefte’ en ‘een kleine
behoefte’. Tussen poepen en
piesen dus.

mentale steunen, eveneens van gietijzer.
De stortbak werd nooit schoongemaakt
noch van een nieuw ver aagje voorzien,
zodat hij na enige tijd wat roestig oogde.
Ze waren van de merken Eternit, Mulko,
Etna, Hamafon, olumbia, Maas, Inva,
of ouppe ‘Onder oupe kan je lekker
poepe’ . Aan de zijkant hing, als het goed
was een zilverkleurige ketting, of anders
een touw, met aan de onderkant, een
porseleinen handvat. Als je daaraan trok
stortte met veel geraas een hoeveelheid
water naar beneden dat soms wel en soms
niet volstond om je drol weg te spoelen.
In het laatste geval moest je een hele tijd
wachten tot de stortbak weer vol was om
opnieuw door te trekken en je drol met
een wc papiertje even een zetje te geven.
Een pijpje aan de stortbak fungeerde als
overloop en soms, als de vlotter niet goed
was afgesteld en er iemand net voor je
had doorgetrokken, liepen er druppeltjes
water uit dat pijpje op je rug, juist op het
moment, dat je je met een gefronst gezicht
gespannen zat voor te breiden op andere
dingen die eraan zaten te komen.
Er zijn vast nog veel meer uitdrukkingen om het verrichten van het gevoeg te
omschrijven. Hoe noemde u dat vroeger
bij u thuis?
Mail het naar:
u us asge d deoud agenaar n

Stortbak
En dan de stortbak van
vroeger. Een gietijzeren bak,
hoog aan de muur steunend
op twee prachtige, orna-

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen voor 55+
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant
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Kross Over
17 januari | 20.15 uur
‘Natuurlijk nodig ik u graag uit voor mijn eigen
voorstelling,Kross Over. Samen met het Nederlands Symfonieorkest maak ik de ultieme krossover van pop naar
klassiek, kunst naar toneel, dans naar mode en opera naar beeldende kunst.
Als je in mijn theatershow niets hebt herkend of mooi gevonden, kun je na de
theatershow bij mij persoonlijk je geld terug komen halen!’

Nederlands Dans Theater I: An evening with Hofesh Shechter
3, 4, 5, 17, 18 en 19 april | 20.00 uur
‘Kent u Hofesh Shechter al? Deze jonge choreograaf maakte furore met zijn
alom geprezen double bill Uprising/In Your Rooms, dat te zien was in drie
van Londens meest invloedrijke danspodia: Place, het South Bank Centre en
Sadler’s Wells. Het NDT voert zijn voor het eerst uit, een lang gekoesterde
wens van Hofesh Shechter. Bovendien worden de stukken live begeleid met door
Shechter zelf gecomponeerde muziek.’

Residentie Orkest ontvangt Wibi Soerjadi
9 en 11 mei | 20.15 en 14.15 uur
´Het virtuoze pianospel van Wibi raakt mij. Daarom mag hij in deze serie niet
ontbreken. Samen met het Residentie Orkest speelt hij het Derde pianoconcert
van Rachmaninov uit, heerlijke melancholieke Russische muziek.’

Meer informatie en kaarten via www.cultuuraanhetspuiplein.nl
of 070 88 00 333, ovv Tania’s Taste.
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Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

A
DAAGSE V

Een greep uit ons aanbod
van compleet verzorgde vakanties:
5 of 8-Daagse 50+ busreis Compleet Verzorgd

“Graag
laat ik je alle
drie voorstellingen
zien. Wanneer je
boekt onder ‘Tania’s
Taste’, beleef je alle
voorstellingen
voor maar
€ 75!”

MAANDAG | 19:15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG | 13:30 UUR
PATHÉ BUITENHOF

€ 89,- voor 2 personen ALL INCLUSIEF
• 1x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
• onbeperkt drankjes van 10.00 tot 23.00 uur
(Hollands gedistilleerd, bier, wijnen, frisdranken en sappen)

• 1x uitgebreid ontbijtbuﬀet
• een culinair 3-gangen diner
• gratis gebruik van jacuzzi
• mogelijkheid tot bezoek aan de jachthut

Let op!
U betaalt slechts € 89,per 2-persoonskamer per nacht!

keuze uit diverse prachtige arrangementen

Low Budget Groepsreis op Maat
sportief, culinair, natuur, Bridge-/Klaverjastoernooi

Al vele
jaren organiseertDagtocht
Aan de Vaart
Reizen succesvol
Halen en brengen
met 3 uur varen
groepsreizen
samen metIncl.
seniorenen personeels4x Middagtocht
entreegelden
en consumptie
verenigingen,
instellingen
en ouderenbonden.
inHollandse keuken,
mogelijkheid
tot afstemming Wij
op dieet
Gezellige
bieden volop(06-12997929).
variatie
formeren
u avondprogramma’s
graag over de mogelijkheden

Het genoemde tarief is exclusief gemeentelijke
heﬃngen à € 1,50 p.p.p.n. bittergarnituur, gebak en ﬁetshuur.
Dit arrangement loopt tot 31 maart 2014.

Bekijk het hele reisaanbod op onze website

Nu vanaf € 400,www.hotelaandevaart.nl

23/01 - 27/01 - 28/01
30/01 - 03/02 - 04/02

LORE

NIGHT TRAIN TO
LISBON 3ag

4g
Wie kan je vertrouwen
wanneer je leven een
leugen is? Intiem en
prachtig gefilmd drama
vol pakkende beelden
over liefde en vergeving tegen de achtergrond
van een wereld die genadeloos in duigen valt.
Duitsland voorjaar 1945.

individueel of met gezelschap

arrangementen 2014

09/01 - 13/01 - 14/01
16/01 - 20/01 - 21/01

Gortelseweg 8
8076 PS Vierhouten
tel: 0577-411323
www.foreesten.nl

PAC

Het leven van Raimund
Gregorius (Jeremy Irons),
een geliefd leraar Latijn
en deskundige in oude
talen, neemt een bijzondere
wending wanneer hij een mysterieuze jonge
vrouw behoed haar leven te beëindigen door van
een brug te springen.

www.pathe.nl/buitenhof

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

bi zondere reisaanbiedingen van

interzon aan de osta del ol
dagen ll n l sive v.a.

. .

oek nu heel voordelig en geniet van een onbezorgde all inclusive in otel
osta ago
orremolinos, geroemd om de goede keuken en persoonlijke service. Het hotel
heeft een perfecte ligging: rustig en slechts ca. 200 meter van het strand van en 400m.
van de winkels. Het bruisende centrum van Torremolinos vindt u op ca. 2 kilometer en de
bushalte is voor de deur. Het beschikt over comfortabele kamers, bar met regelmatig live
muziek, een restaurant en zwembad.
et arrangement is in l sie
• Transavia retourvlucht
• Transfers luchthaven - accommodatie
• 7 overnachtingen in RIU Costa Lago
• Verblijf o.b.v. All Inclusive
• Nederlandse hostess
• 1 excursie Mijas
• 1 bezoek Malaga

ri s
Vanaf € 399 p.p.
eis eriode 16 januari t/m 22 maart 2014, op donderdag en zaterdag.

arbella

andelvierdaagse

-daagse vliegreis in l. startbewi s vana

4-

. .

U kunt zich inschrijven voor de routes van 20 of 30 kilometers, die u door de stad, de natuur
en langs de stranden voeren. Op de laatste dag, 12 oktober, loopt u over de Via Gladiolo
weer terug naar de Terrazas del Puerto Deportivo waar u met luid gejuich begroet zult worden. U kunt alle 4 de dagen meelopen, maar het is ook mogelijk om zelf te kiezen welke dag
u mee wilt wandelen. Dit sportieve evenement (met ca 50% Nederlandse deelnemers) in
combinatie met een paar dagen strandvakantie is een echte aanrader!
et arrangement is in l sie
• Retourvlucht vanaf elke luchthaven in Nederland naar
Malaga per Transavia
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing €53 p.p.
• Transfer van de luchthaven – hotel v.v.
• 7 overnachtingen in hotel ima arbella o.b.v. logies
en ontbijt, gelegen op 300 meter van het startpunt.
• Startbewijs voor de vierdaagse van Marbella,
incl. toegang tot het openingsfeest Marbella 4 days
Fiesta en medaille bij de finish.

ri s
ertrek

anaf € 579 p.p.
4 t/m 8 oktober 2014, de wandelvierdaagse is van 9 t/m 12 oktober 2014.

Genoemde prijzen zijn o.b.v. 2 personen per kamer, beperkt beschikbaar op een aantal vertrekdata.
Prijs is excl. reserveringskosten van €20 bij online boeken of €29,50 per telefonische- of reisbureauboeking, calamiteitenfonds €2,50 per boeking en evt. toeslagen.

nline h iszorgwinkel voor senioren

at

rli k zoren

-daags arrangement v.a.

. .

Smaragdgroene lagunes, kleurrijke bloemenvelden, heldere kratermeren, een azuurblauwe
zee en authentieke dorpjes. En dat op maar 4 uren vliegen vanaf Amsterdam.
Deze Portugese eilandengroep, gelegen in de Atlantische Oceaan op ca. 1500 km ten
westen van Portugal, is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Geniet van de vele
wandelmogelijkheden, een zacht klimaat, leuke kleine strandjes en natuurlijk de walvissen en
dolfijnen. U vliegt naar het prachtige São Miguel, het grootse eiland van de Azoren en
verrassend veelzijdig! U vindt hier geisers, vulkaankraters volgelopen met water, helderblauwe
meren omzoomd door duizenden kleurige bloemen en de grootste stad van de Azoren: Ponta
Delgada, met zijn oude herenhuizen, charmante pleintjes, historische kerken en levendige
boulevard.
U verblijft in het comfortabele en rustig gelegen hotel ila ova , op loopafstand van de
haven van Ponta Delgada en op ca. 5 km van het strand. Het hotel beschikt over een
restaurant, er zijn diverse (sport)activiteiten en het biedt aantrekkelijke korting op
greenfees. Er ligt een bushalte op ca. 200 meter.
et arrangement is in l sie
•
•
•
•
•
•

Retourvlucht Amsterdam – São Miguel met Arke of Sata
Luchthavenbelasting, brandstofheffing
Transfer van luchthaven naar accommodatie en v.v.
Nederlandssprekende reisleiding
7 overnachting in een 2-persoonskamer
7 x uitgebreid ontbijtbuffet

ri s vanaf € 399 p.p.

Deze prijs geldt op onderstaande vertrekdata:
7, 14, 21 april, 12 mei, 13, 20, 23, 27 juni 2014 .
Deze vanafprijs is beperkt beschikbaar, dus boek snel, want op op!

eis eriode
Boeken

April, Mei en Juni 2014, vertrek in April op maandag, in Mei en Juni op
maandag en vrijdag.
Deze reis is te boeken tot 20 januari 2014

0 00-884
Op deze reizen zijn de ANVR- SGR voorwaarden van toepassing.
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Er is weer volop discussie geweest over de hoogte van de pensioenen. Niet alleen over de eventuele kortingen daarop en het al jaren ontbreken van indexaties, maar ook over de opbouw van
de mensen die nog niet gepensioneerd zijn. Alle zaken in een opinie op een rijtje.

e s aren voor o e ag soms aan re e i
Vanaf 1 januari 201 gaan werknemers fiscaalvrij minder pensioen opbouwen dan zij nu doen. Het parlementbrede akkoord van
het kabinet VVD en Pvd met oppositiepartijen D , SGP en CU voorziet erin dat jaarlijks ma imaal 1,8 procent in plaats
van de 2,2 procent thans van het inkomen belastingvrij mag worden gespaard voor het pensioen.
Gepensioneerden hebben van deze algemene wettelijke maatregel geen enkele
last. Voor hen geldt vooral de vraag of
hun pensioenfonds niet weer een korting
zal toepassen op hun pensioenrechten.
Naar het zich laat aanzien valt dat voor
de meeste pensioenfondsen wel mee. Anderzijds is per 1 januari geen inde atie
gegeven voor de gestegen prijzen.
Opvallend is dat veel deskundigen en
politici over het pensioenakkoord heel
verschillende meningen hebben. Het
voordeel van de nieuwe maatregel is dat
de werkenden netto per maand iets méér
overhouden, doordat zij minder premie
afdragen.
Als mensen bereid zijn zelf aanvullend te
sparen - en dat vol te houden - voor hun
oude dag, zullen zij misschien beter af
zijn dan bij een pensioenfonds. Immers,
bij een pensioenfonds blijft aardig wat
aan de strijkstok hangen. De kortingen,
die een deel van de pensioenfondsen
de afgelopen jaren hebben moeten
doorvoeren, omdat hun dekkingsgraden
niet hoog genoeg waren, hebben zeker

eraan bijdragen dat mensen soms beter
zelfstandig kunnen sparen.
Discipline
Het probleem is echter dat werknemers lang niet altijd de discipline kunnen opbrengen of de mogelijkheden
hebben een leven lang trouw te sparen.
Voor hen is een verplicht pensioenfonds, waaraan zij moeten deelnemen,
inclusief de werkgeversbijdrage, een
uitkomst. Immers, zij zijn op hun
ste dan toch verzekerd van een
aanvullend pensioen.
Overigens zijn er miljoenen mensen in
Nederland zelfstandigen, bijstandsgerechtigden, huisvrouwen die nooit
een pensioen opbouwen. Zij zijn
aangewezen op de sociale bodemvoorziening, de AOW.

inkomstenbelasting.
Een heleboel mensen beseffen namelijk
niet dat ze inkomstenbelasting betalen
als ze de pensioen- of lijfrente-uitkering
krijgen. itgestelde belasting heet dat!
Derhalve is een pensioenfonds vooral
aantrekkelijk voor inkomensgroepen die
thans in de hoge belastingschijf van 2
procent zitten en mogelijk op hun ste
in het tarief van 42 procent komen. Sowieso al 10 procent voordeel en dus een
hogere netto-opbrengst op je bruto-inleg.
iteraard brengt de verlaging van het opbouwpercentage meer geld in het laadje
bij de overheid. Immers, de inkomsten
uit loon- belasting groeien per 1 januari
201 iets, in plaats van dat de fiscus die
op de pensioenleeftijd pas krijgt. Op
termijn ontvangt de overheid dus eerder
miljarden aan belastinginkomsten.

Iemand van bijvoorbeeld 2 jaar die zelf
spaart en in één jaar 200 euro inlegt, ziet
dat dit bedrag bij jaarlijks , procent
rente op zijn ste is opgelopen tot 49
euro. Dat is dan uiteraard netto, want
daarover betaal je na je pensioen géén

Is die nieuwe regeling nu voordeliger
of onvoordeliger voor werknemers?
Antwoord: beide! Het hangt van de
persoonlijke omstandigheden af. Zoals
al eerder geconcludeerd, het zijn vooral
de hogere inkomensgroepen die kunnen

profiteren.
Vooral onder hen zijn er die
maar wat graag zelf sparen en
beleggen. Per individueel geval
kan dat soms voordeliger zijn.
Nabestaanden kunnen door hun
erfrechten ook meteen belastingvrij beschikken over het spaar- en beleggingsgeld van de overledene. Dus als er al
genoeg is verzameld, kan dat grotendeels
in de plaats komen van een nabestaandenpensioen.
Tenslotte, de maatregel voor verminde-

ring van de pensioenopbouw is weer een
heel klein stapje verder in de aantasting
van de Nederlandse verzorgingsstaat, die
steeds meer in de richting gaat van basisvoorzieningen voor een ieder. Hoe hoger
het inkomen, hoe meer je voor jezelf
moet zorgen. Maar dat is liberaal.

Opbouw was 1, procent
De grote pensioenfondsen hanteerden v r de jaren ‘80 vaak een opbouwpercentage van 1, procent per dienstjaar. Ook werden deelnemers vroeger
pas op hun 2 ste in het pensioenfonds opgenomen. Daarmee kwam men bij
40 dienstjaren aan 0 procent van het toen nog laatste salaris. In een verder
verleden gold voor vrouwen opname in het pensioenfonds pas op 0 jaar, omdat men er nog vanuit ging dat zij huisvrouw zouden worden waarvoor geen
pensioenopbouw nodig was. Het nabestaandenpensioen was het enige waarop
gehuwde huisvrouwen konden rekenen als hun partner voortijdig overleed.
Deze situaties zijn in de loop der tijden drastisch veranderd. Het opbouwpercentage kan per pensioenfonds verschillen. Het nabestaandenpensioen bestaat
nog, maar is steeds meer op risicobasis.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere ﬁnanciële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Zoon mag pas erven als hij
67 jaar is
ijn erfenis wil ik na mijn overlijden
via een testament nalaten aan mijn
enige oon. aar aange ien hij
geen pensioen heeft opgebouwd,
wil ik bepalen dat de erfenis pas tot
uitbetaling komt als mijn oon elf
jaar is. Hij is nu 4 jaar en ik .
s dat mogelijk
Volgens ons is een tijdsbepaling in
een testament wel mogelijk, maar
wordt daaraan een aantal juridische eisen gesteld. Wij adviseren u
hierover contact op te nemen met
een notaris, die toch nodig is om het
testament te laten opstellen.
weede huwelijk en
dochter uit eerste
k ben enkele jaren terug, na
jarenlang weduwe te ijn geweest,
opnieuw getrouwd met een man, die
al een eigen huis had toen ik bij hem
introk. Eigenlijk had ik niets toen ik

bij hem kwam. at gebeurt er als ik
ou komen te overlijden an mijn
dochter uit mijn eerste huwelijk
dan ergens aanspraak op maken
of het mijn man lastig maken ijn
spaargeld staat namelijk ook op
ons beider naam. ijn man elf
heeft geen kinderen en alleen nog
een broer. at ijn nu de regels als
n van ons twee of beiden wat ou
overkomen
Indien u opnieuw getrouwd bent in
gemeenschap van goederen, vermengen de vermogens zich evenredig
van het totaal is ieder voor de helft
eigenaar . Met andere woorden: door
uw nieuwe huwelijk deelt u mee in
het vermogen van uw partner. Zijn
er huwelijkse voorwaarden gemaakt,
dan hangt het van de voorwaarden
af. Bij een tweede huwelijk is het zo
dat eigen kinderen volgens het wettelijk erfrecht als er geen testament
is erven van de eigen ouder die
is overleden. Als de andere ouder
huwelijkspartner nog leeft, is
volgens het wettelijk erfrecht sprake
van een vordering van het kind op de
huwelijkspartner die pas tot uitbeta-

ling komt als ook de langstlevende
is overleden. Met een testament is
dat ook anders te organiseren. Dus
uw dochter erft van uw deel. Als uw
man eerder komt te overlijden dan
u, gaat zijn vermogen naar u als erfgenaam, tenzij hij in een testament
anders heeft bepaald.

Sociale voorzieningen
Inkomensgrens
tcg is € .100
k ontving recent € 92 voor mij
en mijn echtgenote op grond van
de et tegemoetkoming chronisch
ieken en gehandicapten tcg . k
begrijp dat de e tegemoetkoming
verdwijnt. ammer voor een ieder
die o’n e traatje ontving en meestal
omstreeks de kerstdagen. omt er
nog compensatie voor het wegvallen van de tcg, afhankelijk van het
inkomen
De Wtcg is inderdaad gewijzigd. Het
bedrag dat u recent hebt ontvangen, is op basis van uw belastbaar
inkomen over 2011. Vanaf 2012 is

de regeling inkomensafhankelijk.
Dat betekent dat een aantal mensen,
waarvan het inkomen boven een
bepaalde grens komt, geen Wtcg
meer krijgt. De inkomensgrens
voor gehuwden en samenwoners
is € .100 er wordt nu twee jaar
terug gekeken, dus het inkomen over
2012 . Blijft u daaronder, dan krijgt
u ook volgend jaar nog een Wtcguitkering. Voor een alleenstaande is
de inkomensgrens € 24. 0.
Als het goed is gegaan, heeft u dit
alles in een brief van het entraal
Administratie Kantoor AK opgegeven gekregen.

AOW en pensioen
Geen recht meer
op pensioenverevening
k heb een vraag over een deel van
het pensioen van mijn overleden e echtgenoot. k ben op 11 november
1959 gehuwd en op 11 februari 19 2
gescheiden. Nu heb ik mij aangemeld bij het pensioenfonds
over
mijn eventuele recht op nabestaandenpensioen over on e huwelijkse

periode. Dat is afgewe en. k ben
destijds weggegaan en moest alles
achterlaten aan inboedel en woning
en had dus geen geld om elf een
advocaat te nemen. Hoe it dit
Vermoedelijk heeft u geen recht
op ‘verevening’ deling of op
een nabestaandenpensioen over
uw huwelijkse periode, omdat u
bent gescheiden voordat allerlei
wetgeving de eerste in 1981 van
kracht werd die ‘pensioendeling’
tijdens het huwelijk regelde. Er
waren daarna nog wel heel moeilijke
juridische mogelijkheden om met
terugwerkende kracht iets te claimen
het zogenoemde Boon- oon-arrest ,
maar die zijn waarschijnlijk al allemaal uitgewerkt of niet meer voor u
van toepassing. Dat kunnen we niet
overzien. Tegenwoordig is het zo dat
in alle convenanten bij echtscheiding moet staan dat er pensioenen
zijn verevend of op andere wijze
verrekend.
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Veel inzendingen via edbo com

in me e ro e ie
e beginnen het nieuwe jaar met weer een groot kruiswoordraadsel,
waarvan u de gevraagde slagzin moet vinden in de balk onderaan het puzzeldiagram. U bent het inmiddels gewend van de eerdere Sinterklaas- en
erstpuzzels.

Maar eerst heeft u nog de winnaars tegoed
van de edbo com Sudoku’s – u weet wel:
de keer dat u de oplossing 1-2- -4- - was
het trouwens alleen per brief kaart kon
insturen.
We trokken uit de stapel van ongeveer 400
inzendingen de volgende winnaars:

gaves ie

A. Bal, te Den Haag
arel van Bussel, te Den Haag
P. Spierenburg, te Den Haag
Mw. P. van der Helm, te Zoetermeer
. Switzar – van Te lingen, te Berkel en
odenrijs
.I.M. de Bruijn, te Sassenheim

aars r is oor raa se
Piet Kafoe, te Alphen a d ijn
Voor het inzenden van de oplossing van het
Kerstkruiswoordraadsel had u tot afgelopen
maandag de tijd. De gevraagde slagzin luidde: Een verlichte kerstboom in huis brengt
sfeer en gezelligheid in donkere dagen . De
prijswinnaars worden in het volgende nummer van De Oud-Hagenaar bekend gemaakt.
Inzenden
Voor het oplossen van het Grote Nieuwjaars-

aars r is oor raa se

Horizontaal
1. Driftig - 10. Stedeling - 20. Groot vertrek - 21. Begroeting - 2 . Vette vloeistof - 24. Greppel - 2 . Operatiekamer
- 2 . Bijbelse guur - 29. ichaamsdeel - 2. Zo goed als nieuw - . Nikkel - 4. Schatting - . Por - 8. Zonder
vocht - 9. Platvis - 41. Bestemming - 42. Desondanks - 44. Ik - 4 . eersoort - 4 . Grondsoort - 48. Soort agave
- 49. Iglo - 1. Aftocht - . Doodsbeen - . Met dank - . Binnen - . Vertrek - 8. Schoolvak - 9. Azijn - 0.
Hoofddeksel - . Gemalen schors - . Koel - . ranse plaats - 8. Afrikaan - 0. Werktuig - 2. hristelijk Nationaal Vakverbond afk. - 4. Schrander - . Grondvlak - . Geluid van schaap - 8. Honingdrank - 9. Gesleten
plek - 80. Kweken - 81. Dokter - 82. Krediet - 8 . In de eerste plaats - 8 . Spaanse titel - 8 . Algemeen Beschaafd
Nederlands - 88. Steekwapen - 89. Godin - 90. Ter herinnering - 91. Koninklijke andmacht - 92. Eenheid van
trilling - 94. Biersoort - 9 . Vriend - 9 . Honingbij - 98. Koolsoort - 100. Smalle gleuf - 102. ading - 104. Sociale
Werkvoorziening - 10 . Vervaardiging - 108. Scheepsvloer - 109. Stukgeslagen keien - 111. Zijne Hoogheid - 112.
Afslagplaats - 114. Vuistslag - 11 . Zitplaats - 11 . Ontkenning - 11 . Slot - 119. Boom - 122. Voordat - 12 . Indisch
gerecht - 124. Wimpel - 12 . Vat - 128. Vogel - 1 0. Speelgoed - 1 1. Gevangenis - 1 . Onroerend goed - 1 4.
Armoedige woning - 1 . egerplaats - 1 . Windstil - 1 8. Bevlieging - 140. Bevestiging - 141. Verhindering 14 . Om het genoemde - 14 . Gelukje - 14 . Scheepsherstelplaats - 14 . Verbond - 149. egvogel - 1 0. Verkiezing
- 1 2. Schenker - 1 4. Opening - 1 . Voorbeeld - 1 . Plan - 1 8. Militair Geneeskundige Dienst - 1 0. Afgemat 1 2. ranse NV - 1 . Wintervoertuig - 1 4. Tegenover - 1 . Gebroeders afk. - 1 . Zeer groot - 1 9. Vlug - 1 1.
Beschutte plaats - 1 . Vogel - 1 . ichaamsvocht - 1 . Theaternummer - 1 9. Soort geluid - 180. Gelaatskleur
- 181. Naaldboom - 182. Een en ander afk. - 18 . Hardloper - 184. Houding - 18 . Eenmaal - 18 . eeks - 188.
osse draad - 190. Indische vogel - 191. Titel - 19 . Nederlands dialect - 19 . Metaal - 19 . In eigen persoon - 19 .
Verrichting - 199. egel - 200. Kletskous - 202. Gaarne antwoord verwacht afk. - 20 . Aanwijzing - 204. ichaamsdeel - 20 . Eetlust - 20 . Student aan militaire school - 209. ekenopgave - 210. Spekrand - 212. Ongewenst
bijgeluid - 214. Schel - 21 . Ontvangstbewijs - 218. Gesloten - 219. Scheepstouw - 221. Neon - 222. Vruchtennat
- 224. itroep - 22 . itroep van medelijden - 22 . Handvat - 229. Per dag - 2 1. and - 2 . Troef negen - 2 4.
Duitse N.V. - 2 . Slecht horend - 2 . Vis - 2 9. Bericht - 241. egiment infanterie - 242. Ploegsnede - 24 . Kleur 244. niek - 24 . Kier - 248. Verzwakking - 249. ebels.
Verticaal
1. Bloeitijd - 2. Eerwaarde Zuster afk. - . Deel van boom - 4. uchtig weefsel - . Keurgroep - . itroep van
droefheid - . Deel van vinger - 8. idwoord - 9. Ereteken - 11. Gunstig gezind - 12. Engels bier - 1 . Voorwerp - 14.
Zijne E cellentie - 1 . andbewerker - 1 . Eeltachtige uitwas - 1 . Kluns - 18. Niet parkeren - 19. Kaartkleur - 22.
Grap - 2 . Verkoopplaats - 28. Zoete lekkernij - 0. Delfstof - 1. ectuur - 2. Het innerlijk - . Nimmer - .
Kippenproduct - . ruit - 40. Vogel - 41. aatstleden - 4 . Bladaarde - 4 . onge koe - 4 . Scheepsbedrijf - 48.
Woonplaats - 0. Voorzetsel - 2. Dwaas - 4. Deel van gezicht - . Meesterachtig - 0. Succesboek - 1. Daar - 2.
Verkwistster - 4. Inkeping - . eersoort - . Vertegenwoordiger - 8. Pias - 9. elheid - 1. Verharde huid - 2.
Soort mandarijn - . Zeer gespannen - . oem - . Gemeenplaats - . Geluid van doffe slag - 9. Grijns - 82.
Onbeschaafd - 84. Deel van het hoofd - 8 . Muzieksoort - 92. Haars inziens - 9 . Zogenaamd - 9 . En andere afk. 99. Bronzen Kruis afk. - 101. Europese Kampioenschappen afk. - 10 . Natuurkundige term - 10 . Grasland - 10 .
Vermoeid - 110. Gebakje - 111. Getal - 11 . Briefomslag - 11 . Slordig - 118. Dagtekening - 120. Hemelgeest - 121.
Beetje - 12 . itteken - 12 . Soort uitkering - 12 . Gezichtsorgaan - 129. euzenslang - 1 0. ichaamsdeel - 1 2.
Aanhankelijk - 1 . Zich zorgen maken om - 1 . Elastisch verband - 1 9. Afsluiting - 141. Vakvereniging - 142.
Grote ramp - 144. Gebogen been - 14 . Sip - 14 . Sluisje - 148. Vluchtige stof - 1 0. Verlegenheid - 1 1. Op zekere
plaats - 1 2. Hengelgerei - 1 . Troep herten - 1 . Oosterlengte - 1 . Italiaanse rivier - 1 9. Geacht - 1 0. idwoord - 1 1. andbouwwerktuig - 1 . Een enkele keer - 1 . Voormiddag - 1 . Gigawatt Afk. - 1 8. Aanprijzen
- 1 0. Zangstuk - 1 2. Pijn - 1 4. Edelman - 1 . Enig - 1 8. Opslagbewijs - 18 . Sinds die tijd - 18 . Winterkost
- 189. Gezond - 192. Soort rotan - 19 . Gebroken graan - 194. Glazen uitbouw - 19 . uiterzitting - 198. Atmosfeer
- 199. Oostnoordoost - 201. Biljartstok - 202. Gewestelijk Arbeidsbureau afk. - 204. Schijnvrucht - 20 . Krat - 208.
Oogvocht - 210. Klanknabootsing - 211. Steekvlieg - 21 . Bij elkaar - 21 . Tierig - 21 . Elektrocardiogram afk. 218. Vleinaam - 220. Aanleg - 22 . ijdier - 22 . Op afstand - 22 . Zangvogel - 228. Balletje papier - 2 0. apans
bordspel - 2 1. Pasvorm - 2 2. Deel van trap - 2 . Verdroogd - 2 . Soort machinepistool - 2 8. ijksnormaalschool - 240. Biersoort - 242. Van een - 24 . Antwoord betaald - 24 . Bevel - 24 . Waterstand.

kruiswoordraadsel heeft u ruim de tijd, u
kunt de gezochte slagzin alleen per e-mail
insturen tot
aandag 2 januari 201
Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel ‘Oplossing Nieuwjaarspuzzel 2014’ en vergeet vooral niet uw
postadres te vermelden! Heeft u geen e-mail?
Vraag iemand om het voor u te doen!
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(advertorial)

VARIFOCALE GLAZEN
BETAALBAAR VOOR IEDEREEN
BIJ SPECSAVERS

AANVULLEND VERZEKERD?
2 BRILLEN ZONDER BIJBETALING

Van dichtbij goed kunnen zien, is voor veel brildragers niet altijd vanzelfsprekend. Een varifocale bril
is dan de oplossing, waarbij u scherp zicht heeft voor veraf én dichtbij. Over varifocale glazen bestaan
echter nog een aantal misverstanden. Veel mensen denken namelijk dat deze glazen duur zijn.
Het tegendeel is waar, bij Specsavers zijn varifocale glazen betaalbaar voor iedereen.
Dankzij de vakkundig geslepen
glazen, voelt kijken met een
varifocale bril veel natuurlijker. Bij
aankoop van een montuur vanaf
€79 zijn varifocale glazen gratis.
Zelfs voor een prisma of cilinder en
ook sterkte worden er geen extra
kosten gerekend. Bij Specsavers

BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR VANAF
€79 ZIJN VARIFOCALE GLAZEN GRATIS

zijn hoge kwaliteit varifocale
glazen bereikbaar voor iedereen.
Dit komt omdat meer dan 1.600
Specsavers-winkels over de hele
wereld gezamenlijk rechtstreeks

inkopen bij de fabrikanten, zonder
tussenkomst van groothandel. Een
korting die wij doorberekenen
aan onze klanten. Op deze manier
garandeert Specsavers lage prijzen,
maar proﬁteren klanten toch van
de hoogste kwaliteit monturen
en glazen.

VRAAG HET DE OPTICIEN…
Veel mensen wachten onnodig lang
met het overstappen op een
varifocale bril. Bijvoorbeeld omdat zij
bang zijn voor mogelijke klachten of ze
denken dat ze het nog wel zonder
kunnen stellen. De gediplomeerde
opticiens van Specsavers vertellen u er
alles over.

Henk van het Hof
Opticien
Specsavers Delft

Vanaf welke leeftijd is een varifocale
bril iets voor mij?
De ervaring leert dat van dichtbij kunnen
zien, steeds lastiger wordt voor mensen
tussen 40 en 70 jaar. Een herkenbare
klacht is dat een tekst steeds verder weg
gehouden moet worden om goed te

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

kunnen lezen. Een varifocale bril kan
hierbij uitkomst bieden. Graag ontvangen
wij u voor een uitgebreid Specsaversoogonderzoek door een van onze
gediplomeerde opticiens. Zij kunnen u
adviseren over de beste oplossing voor
uw ogen.
Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
Wie overstapt op varifocale glazen zal
daar even aan moeten wennen. De ogen
kunnen daardoor vermoeid aanvoelen.
Ook bij traplopen is het soms even
wennen. De klachten vallen gelukkig vaak
erg mee. Het wennen aan de nieuwe
glazen duurt slechts enkele dagen.

Nieuw bij Specsavers! Heeft u een aanvullende zorgverzekering met een dekking voor
brillen? En heeft u uw vergoeding nog niet gebruikt? Dan kunt u altijd twee complete
brillen krijgen. Welke brillen u krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Kom snel langs
of bekijk uw persoonlijke exclusieve aanbieding op www.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Den Haag Plein Lange Poten 43  070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a  070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91  015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage  070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard  070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75  079 331 7250
Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a. :

