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In 1936 vergingen de loggers SCH 68 en SCH 179 • het dorp betreurde 18 doden

De zee geeft en neemt in Scheveningen
Scheveningen heeft
een rijke historie als
badplaats, maar ook
als vissersdorp. Elke
schipper kent de gevaren. In een heftige
storm kan een logger
snel in de problemen
komen. Scheveningen heeft dikwijls
gerouwd om vissers
die hun leven verloren
in de woest kolkende
golven; zoals in de
laatste oktoberdagen
van 1936, toen er tegelijkertijd twee loggers vergingen, met
achttien doden totaal.
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•Julius’
loopt over met
rare woorden
- Gespannen en druk pratend staan Scheveningers die maandag bij elkaar op de Kranenburgweg, hoek Westduinweg. Waar blijft de SCH 1979? -

“Hier volgt een bericht van de stormwaarschuwingsdienst in De Bilt aan alle
posten. Wordt verwacht, storm uit het
zuidwesten”.
Dat was op maandag 26 oktober 1936
de voorbode van gebeurtenissen die in
Scheveningen wekenlang grote verslagenheid onder de bevolking teweeg zouden
brengen.
Die maandagmorgen was de Sch 68 met
een lading verse haring vertrokken uit de
haven van IJmuiden op weg naar Scheveningen. Tegen de avond bereikte het schip

de haven. De zee was toen al een kolkende
massa die het schip heen en weer slingerde tussen de havenhoofden.

Noodvlag
Schipper J. den Heijer moest zijn
pogingen staken om de logger binnen te
loodsen. Hij besloot opnieuw zee te kiezen
en terug te varen naar IJmuiden. Mede
door de zwakke motor van het schip werd
die haven pas in de loop van de volgende
morgen bereikt, toen de storm op een
hoogtepunt was gekomen. Honderden

mensen zagen op de kade hoe de logger
met de noodvlag in top worstelde tegen de
golven en tevergeefs probeerde tussen de
pieren te komen.
In het zicht van de haven werd het vonnis
geveld. Een huizenhoge golf brak het
schip doormidden. De stuurhut werd overboord geslagen. In de hut waren de schipper en drie bemanningsleden, die allen
verdronken. De andere tien opvarenden
sprongen in zwemvesten van het zinkende
wrak en konden worden opgepikt door
de Noordhollandse reddingsboot Neeltje
Jacoba.

Grote ongerustheid

- De SCH 179 vaart de Scheveningse haven uit, maar ook die keerde op
maandag 26 oktober niet meer terug. -

Inmiddels speurden in Scheveningen,
waar de golven over de strandmuur
sloegen, talloze ongeruste familieleden
van vissers de horizon af om een spoor
op te vangen van schepen die al binnen
hadden moeten zijn. Na het slechte nieuws
over de Sch 68 nam de ongerustheid toe,
vooral over een andere logger, de Sch 179,
die ook koers had gezet naar de haven van
IJmuiden. Woensdag spoelde bij Wijk aan
Zee een lege reddingssloep van dit schip
aan. Met tientallen schepen werd dicht
langs de kust op onderzoek uitgegaan.
Toen op donderdag 29 oktober nog geen

het, en er sneuvelden wat ruiten. Een paar
mensen raakten licht gewond toen ze door
rukwinden van de fiets werden geblazen.
Het was niets vergeleken met de situatie in
Scheveningen, waar dagen later nog zwaar
beschadigde loggers de haven binnenvoeren., en wekenlang werd gerouwd om
de achttien mannen die een zeemansgraf
hadden gevonden.

Willem Goudriaan

willemgoudriaan@yahoo.com
SCH 68
- Schipper Jacob den Heijer
van de SCH 68. -

resultaat was geboekt, moest worden
aangenomen dat het schip met man en
muis was vergaan. Er waren veertien
opvarenden, allen uit Scheveningen.
Na de twee rampen kregen de familieleden rouwtelegrammen van koningin
Wilhelmina. De toenmalige minister van
visserij dr. Deckers bracht een bezoek aan
de woningen van de nabestaanden.
De gevolgen van de storm vielen in
Den Haag zelf overigens mee. Op de
Scheveningseweg knapten enkele bomen,
op de Thorbeckelaan begaf een steiger

(Ingezonden mededelingen)
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Een passend
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een dierbare
herinnering

WONINGONTRUIMING
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In- en verkoop inboedels
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SCH 179
Dirk Bal
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Job Machiel Klein
Arie Jacobus Mos
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Willem Cornelis de Niet
Baarthoud de Niet
Cornelis Johannes Overduin
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Nogmaals: os uchachos
Wie weet er iets over het orkest Los
Muchachos Een Haags orkest dat
in de n de oorlog speelde, zo tussen
en , In dit 12-koppige orkest
speelde o.a. Jan van der ijgh, Jan
Mol, Wim Ninaber, Menno Tichelaar,
Mat Mathews, Frans deHue, Wim
van Beek, Ad van der Gein, een
vrouwelijke pianiste Nell en als
zangeres Anneke Schilperoord.
Ze speelden Jazz, het American
Songbook maar ook umba s
en Tango s. Ze traden o.a. op in
Metropole, maar ook in Amsterdam
Savo , alkenburg avillon , Luik
Caramella en Lu emburg en de
rovence. Wie kent deze mensen
Familie Heeft u foto s, opnamen

en e Tichelaar

renee

@ onne .nl

. . i o roe e i oo in
r ge laa maar de redac ie
maa e een ou in he ermeldde
e mailadre .
--------------------------------------------H S autoplaatjes
Bij deze doe ik een oproep, naar
mensen die misschien ergens op zolder of in de boekenkast oude Husalbums hebben. In de jaren zaten er
in de rollen beschuit autoplaatjes. Er
zijn in die tijd 3 albums uitgegeven.
In mijn albums mis ik er een aantal.
Misschien kunnen mensen mij helpen
aan de ontbrekende nummers. Zou
het leuk vinden, als ik deze alsnog
compleet kan maken

Louis van der Togt

a. .d. og @ n lane .nl
--------------------------------------------E sigaretten
Even een aanvulling op het artikel
pijltjes blazen, enz. van Julius
asgeld in het blad van 18 februari.
Er bestond ook een sigarettenmerk
“ O E ” en als je een kaartje
omdraaide van het merk “ O E ”
dan mocht je ook het hele stapeltje
hebben. Ik had ook hele stapels, maar
ja misschien ook mijn moeder met
haar schoonmaakdrift.
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Sa me n na ar het ba kk ertje
sa me n na ar ‘De Ha an ’
trots na m je me bij ’t ha ndje
ik kroop dicht teg en je aa n

Hoewel ik al vele jaren in het schone Brabant woon, ligt mijn hart nog altijd in
dat stukje van Den Haag waaraan ik dierbare herinneringen heb. Omdat mijn
heerlijke jeugd onlosmakelijk verbonden is met ﬁjne herinneringen aan mijn
oma, heb ik een gedichtje voor haar geschreven.

Oma was een bescheiden, lieve tengere
vrouw, die er altijd voor ons was. Niets was
haar ooit te veel. Wanneer ik als kind astmatisch piepend in bed lag, dan mocht ik haar
bellen. Nooit stelde zij mij teleur weer of
geen weer, zij moest ruim een half uur lopen,
maar oma kwam
uurtwinkeltjes
Trots als oma was op haar enige kleindochter, werd ik regelmatig door haar meegenomen naar de buurtwinkeltjes. Zo herinner ik
me het Limburgse bakkerswinkeltje op de
Beeklaan, dat gerund werd door twee Limburgse dames, waar ik regelmatig getrakteerd werd op een overheerlijk rijstevlaaitje

Ook de naburige groentenzaak de Haan heb
ik vaak bezocht aan oma s hand en niet te
vergeten de kruidenierszaak van van Leersum op de hoek van de inkenste nstraat.

Als ik zie k wa s mocht ik be lle n
636308…
‘O ma ko m je? Ik he b pie pm uis’,
‘Ja troel, al wa s het midd en in de na cht
’

rkesteijn
Ik zou het bijzonder leuk vinden te weten
wie zich oma en opa Arkesteijn nog kan
te herinneren Beeklaan 1 6 en mij nog
iets kan vertellen over genoemde gezellige
buurtwinkels op de Beeklaan. Het sturen van
reacties en foto s is van harte welkom.

M am a’s moed er, mi jn voorbee ld
lieve da ppere vrouw
kon ik ee n monu me nt op richte n
da n wa s het we l voor jou!

Femia Kroon - Fransz
han. emia@ lane .nl

Jeugdwerk in de Schilderswijk in de jaren 50
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Wat een oproepje in de Oud Hagenaar al niet teweeg kan brengen. In De
Oud-Hagenaar heeft al eens een uitgebreid artikel gestaan over het jeugdwerk van De Mussen in de Schilderswijk. Maar er gebeurde meer. De
Hervormde Gemeente had sedert 1955 de beschikking over de benedenverdieping van de voormalige 2de Christelijke Huishoudschool aan de Stortenbekerstraat 10.

De g mnastiekzaal van die school was verbouwd
tot kerkzaal de ehoboth Kapel waar kerkdiensten werden gehouden - en de lokalen werden
gebruikt voor allerlei activiteiten waaronder
jeugdwerk. Naast de jeugdclubs die vooral op
handenarbeid waren gericht was er ook een
zaterdagavondclub voor de grotere jongens. oor
tafeltennis, luchtbuksschieten, sjoelen en tafelbiljart werden competities gehouden en er werd jaar-

ohanag@ca ema.nl

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

Johan Nagelmaker

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam- oorburg,
ijswijk, ijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 7 . e emplaren,
via circa 3 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor 9 9 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Ho nck van apendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl

aart

itgever:
Mr. Constant . Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First o al Telecom B
ostbus 26 6, 2 2 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel. 7 27 97 rij. 9. - 12. uur
ormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

lijks een zomerkamp georganiseerd.
an deze zomerkampen tussen 19 6
en 19 8 zijn op 8mm in zwart wit
opgenomen beelden in handen gekomen van een paar krasse knarren, iet
Smelt en Joop Wieser, oud-leden van
deze zaterdagclub.
ijd had stilgestaan
In De Oud-Hagenaar van oktober 2 13 hebben
zij een oproepje geplaatst, met de vraag of er
interesse bestond om deze beelden, inmiddels
overgezet op HS-band, nog eens te bekijken
Tot januari 2 1 zijn 7 aanmeldingen binnengekomen, wat geresulteerd heeft in een re nie van
9 oude leden van de club op 27 januari j.l.. Deze
mannen, allen 7 , hebben een zeer geanimeerde
middag beleefd, de films bekeken en oude herinneringen opgehaald. Sommigen hadden elkaar al
sedert 19 8 niet meer gezien, maar er bleek nog

dverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud- otterdammer oplage 122. , De OudAmsterdammer 12 .
en De Oud- trechter
oplage .3 . 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 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

erg veel informatie opgeslagen in ieders brein
Aan het eind van de middag leek het alsof de
tijd had stilgestaan en wij weer die toffe club
uit de s waren. En dat alles dankzij een klein
berichtje in DOH
oor de volledigheid In 1961 1962 werd de
ehoboth Kapel opgeheven toen de Lucas Kapel
aan de Hobbemastraat 1 de wijkkerk voor de
Schilderswijk werd. Het jeugdwerk werd toen
overgenomen door de CJM Schilderswijk.

Koos Bogaard

. ogaard@ iggo.nl

De ud-Hagenaar op internet
Website
Facebook
Twitter
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
uzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

7 27 97
6 - 237 323
7 27 97
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arkinson Caf
ook in Den Haag
Na succesvolle caf s op
veel plaatsen in het hele
land komt het arkinson
Caf nu ook naar Den Haag,
voor het eerst op zaterdag 8
maart. Het arkinson Caf
wordt in samenwerking met
de arkinson vereniging
georganiseerd.

Het is een tweemaandelijks terugkerende informele bijeenkomst waar
pati nten, partners, mantelzorgers
en andere betrokkenen elkaar in een
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien staan er regelmatig
informatieve presentaties op het
programma.
oekpresentatie
Tijdens de eerste bijeenkomst zal
Eunike Staakman vertellen over haar
boeken “ arkinzonnetje in huis”
en “Ongeneselijke verhalen”. Het
arkinson Caf in Den Haag vindt
plaats op Zaterdag 8 maart 2 1 van
13 3 tot 16 .
Het zal gehouden worden in Wijken Dienstencentrum Mariahoeve,
Ivoorhorst 1 , 2 92TH Den Haag
zijstraat van het Kleine Loo, bus
, tram 6 halte eigersbergenweg .
De toegang is gratis. Koffie, thee of
limonade is tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
Het wordt op prijs gesteld als u zich
per email of telefonisch aanmeldt
willekederouw gmail.com of 6
88 8
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Nieuwe erhalentafel in de Centrale ibliotheek

De e e

v n Den
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Hagenaars met herinneringen aan de periode na de weede
ereldoorlog, toen er flink werd gebouwd in de stad, kunnen
vanaf vrijdag 8 februari wekelijks aanschuiven bij een nieuwe
erhalentafel. In de Centrale ibliotheek aan het Spui zullen
tussen 9.3 en 1 . uur herinneringen worden opgehaald aan
een tijd waarin Den Haag vernieuwde en uitbreidde en het
gezicht van de stad sterk veranderde.

De verhalen en de foto s, voorwerpen
en documenten van de deelnemers
leveren uiteindelijk Digi-Tales op, dat
zijn superkorte filmpjes.
Oud- Hagenaars met herinneringen aan de herbouw van verwoeste
stadsdelen, het duingebied met de
Scheveningse villa s, of misschien de
stadsuitbreiding van Morgenstond,
Mariahoeve en Bouwlust zijn welkom.
Het gaat om de persoonlijke verhalen
die verbonden zijn aan woonhuizen,
nood kerken, scholen, winkels en
bedrijven uit de periode 19 -196 ,
verhalen die verteld moeten worden.

Digi- ales
Deelnemers aan de nieuwe verhalentafels doen meer dan over vroeger
vertellen en wegdromen bij oude
foto s zodra een kort verhaal verteld
is, helpen professionals en vrijwilligers
om dat in een supermoderne vorm te
gieten.
En de resultaten, de Digi-Tales, worden bewaard op een traditionele plek,
zoals het Haags Historisch Museum,
maar zijn ook door iedereen te bewonderen op de website www.haagseherinneringen.nl

- an het Congresgebouw is een hoop veranderd, maar de basis
ervan stamt uit de wederopbouw. -

Deelname
Deelname aan de verhalentafel is
gratis, ge nteresseerden kunnen zich
aanmelden bij Heleen Hebl via tel. 6
119 326 , of via e-mail h.h.hebl
dobdenhaag.nl

Bibliotheek Den Haag werkt voor de
verhalentafel over de wederopbouw
samen met het Haags Gemeentearchief, het Haags Historisch Museum
en Monumentenzorg.

rogramma
8

7
1

1
8

11

- ok een restant van de wederopbouwperiode, hier in de uidlarenstraat.-

Strandtenten
open tijdens NSS

Kennismaking, en een inleiding door Dick alentijn, e pert van
de afdeling Monumentenzorg en Welstand, over de geschiedenis
van de wederopbouw en stadsuitbreiding
Herinneringen ophalen en persoonlijk beeldmateriaal verzamelen
Stadswandeling
Kort verhaal schrijven met docente biografieschrijven
. van Munster
Inspreken van tekst voor de Digi-Tale
Monteren tot een kort filmpje met begeleiding
Afronding Digi-Tales

plichters geven zich uit voor thuiszorgmedewerker

De strandtenten worden op
het ogenblik al weer opgebouwd.
Tijdens de Nuclear Securit Summit
op 2 en 2 maart en in het weekend
daarvoor, zijn het strand en de
strandpaviljoens tussen het Noordelijk Havenhoofd en de ier gewoon
toegankelijk.

orgaanbieder lorence waarschuwt dat er opnieuw oplichters
aan het werk zijn die zich uitgeven voor medewerkers van de
thuiszorg. lorence is van deze praktijken op de hoogte gebracht
door cli nten uit Den Haag.

De oplichters worden steeds brutaler
een cli nt is gebeld met de mededeling
dat er medewerkers van Florence langs
gaan komen.

Niet open doen
Florence betreurt dit ten zeerste en
adviseert haar cli nten niet de deur
open te doen voor medewerkers die zij
niet kennen.
De verzorgenden en verpleegkundigen
van Florence brengen alle cli nten persoonlijk op de hoogte van de oplichterspraktijken en de voorzorgsmaatre-

Er zijn daarna drie dames binnengekomen die de pinpas hebben meegenomen en enkele duizenden euro s
hebben gepind.

gelen die cli nten kunnen treffen.
olitie op zoek
Door de kordate handelwijze van de
cli nten kon de politie direct op zoek
naar de oplichters in de betreffende
straat. Tot op heden is nog niet bekend
of zij de daders hebben kunnen oppakken.

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
identiteit
– kwaliteit –Duinhage
humane waarden –Wijndaelercentrum
menselijke maat
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Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
MET STERRENCOMFORT

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

Mooie eetkamer
stoelen op wieltjes

rachtig Bankstel met binnenvering in verschillende
Mohair mogelijk
halen u
Geen vervoer, wij
De kofﬁe staat niet klaar, want die
u onze
graag thuis op om
zetten we graag vers voor u!
laten zien.
mooie showroom te

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

GRATIS

parkeren voor de deur!

Rustig en groen
Dekkershaghe,
levendig Haghesteyn en
maritiem Hagheduyn
ZELFSTANDIG WONEN
OP EEN LOCATIE DIE BIJ U PAST

S TA E D I O N . N L / V I TA A LW O N E N
(070) 391 08 67

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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riendschappen voor het leven kwamen voort uit het dameszangkoor aetitia. at hadden de
vrouwen veel plezier tijdens de repetities en in de kerk. Inderdaad het koor was verbonden aan
de osephkerk aan de an imburg Stirumstraat bij de Hoefkade. Inmiddels al weer geruime
tijd ter ziele. aar Corr Schuit 19 3 geniet er nog van

Kort na de oorlog werd Corr door
haar vriendin Toos Jansen gepolst om
bij Laetitia te komen zingen. Toos
had altijd van die spannende verhalen
over wat ze allemaal had meegemaakt
op het koor. Bovendien overtuigde ze
haar van haar zuivere stem. Het was
duidelijk dat Corr een duwtje in de
rug goed kon gebruiken. Ze was wat
bedeesd en vond het maar eng om als
23-jarige bij een zangkoor te gaan.
iteindelijk naderde de Kerst en hadden ze haar hulp dringend nodig. Ze
werd met open armen ontvangen in
het koor dat zo n dertig vrouwen rijk
was. Ze moest nog eventjes een liedje
zingen om te bepalen wat haar kwaliteiten waren. Toen ze zong Grauw
is de morgen en stormig uw strand ,
was duidelijk dat ze een sopraan was.
Toevallig bijkomstigheid was dat
ze nagenoeg dezelfde stem had als
de soliste van het koor en zodoende
maakte ook zij haar entr e als soliste.
Het koor was verbonden aan de
katholieke Josephkerk en in die tijd
stond het dameskoor een behoorlijk
treetje lager in de hi rarchie dan
het herenkoor. De dames mochten
trouwens niet eens op het koor komen
en moesten genoegen nemen met een
plaatsje naast het altaar. Het waren
andere tijden. Ook in de kerk
zaten de vrouwen aan de ene
kant en de mannen aan de
andere rouwen met hoeden
op en mannen daarentegen
moesten hun hoed juist afdoen.
D t vond ik zo merkwaardig
en is iets dat ik nooit echt heb
begrepen.
w. ooijman
Laetitia is opgericht op 1 juni
1919 door de enthousiaste

mevrouw A. Mooijman die haar beste
jaren heeft gegeven als oprichtster en
dirigente. Eens in de maand was het
de dames in de tijd toegestaan de Mis
met hun gezangen op te luisteren. De
ijverige Mooijman werd na enkele jaren ernstig ziek en ze was gedwongen
de leiding van haar dameskoor over te
dragen aan de serieuze, maar sociale
Jo van Jaarsveld. Een vrouw van
orde, tucht en discipline en wellicht
de juiste vrouw voor dat moment. Ze
heeft het koor met veel gedrevenheid
geleid tot aan haar overlijden in 196 .
Onder leiding van an Jaarsveld werd
er ook gezongen in de Scheveningse
gevangenis en na a oop is er wel eens
gedanst met gedetineerden. Zulke
gebeurtenissen bepaalden de gezellige
sfeer in het koor. Het was waar dat het
dameskoor, ofschoon wel voortgekomen uit de Josephparochie, niet aan de
kerk was gebonden. Officieel hadden
de dames de plicht de tweede zondag
van de maand in de kerk de Hoogmis te zingen, waarbij ook wel werd
samengewerkt met de herenkoren
van de Josephkerk en het Boskantkoor. Er kwamen andere tijden aan.
De leegloop van de kerk werd steeds
duidelijker merkbaar.

osephkerk
Toen de kerk in 1888 werd gewijd
door de Haarlemse bisschop mgr
C.J.M. Bottemanne, stond de majestueuze kerk pronkend en vrijstaand te
midden van de Schilderswijk, die nog
volop in aanbouw was. De wijk werd
vooral bevolkt door hardwerkende
ongeschoolde arbeiders, die voor een
groot deel afkomstig waren uit NoordBrabant. ond het Oranjeplein en
het Hu genspark waren enclaves van
welgestelden te vinden, die ruimhartig doneerden om hun parochiekerk
gerealiseerd te krijgen. Een b zondere
schenkster was meubelfabrikante
Mechtildis Horri - an der en, die
het stuk weiland aanbood tussen de
Hoefkade en de an Limburg Stirumstraat, waarop de kerk gebouwd kon
worden. Aanvankelijk aarzelde het
bestuur, omdat de locatie niet ideaal
werd gevonden en zelfs wat weerstand
opriep. Doch het feit, dat de grond
gratis was en alleen de bouwkosten
nog moesten worden opgehoest was
toch wel een grote zorg minder. De
geloofsgemeenschap dijde in rap
tempo uit en er bestond een groeiende
behoefte aan een grote kerk voor de
huidige en toekomstige parochianen.
De otterdamse architect
Evert J. Margr die een leerling was van de befaamde
.J.H. Cu pers, was de
schepper van de driebeukige
neogotische kruiskerk, die
gebouwd werd op 1.3
heipalen.
eestcomit
In de g mzaal van de Lagere School in de Geleenstraat vond iedere vrijdag
de repetitie plaats. Om acht
uur s avonds begon het oefenen en dan werd er toch
steevast tot tien uur doorgezon-

gen. Later werd er ook geoefend
op andere locaties en ook wel in de
kerk. Het koor dat hoofdzakelijk uit
huisvrouwen bestond, beleefden veel
gezelligheid aan hun wekelijks evenement. Op een gegeven moment, richtte
Corr Schuit een feestcomit op om
de sfeer nog meer te vergroten. rouwen die vanwege hun leeftijd of ziekte
niet meer konden komen, hadden toch
een gevoel alsof ze een stuk familie
achterlieten. En die gezelligheid kwam
voor een groot deel door het feestcomit . Aanvankelijk kreeg je niet eens
koffie als je kwam en dat was toch wel
erg sober Maar toen het feestcomit
er eenmaal was, kwamen er heel wat
leuke uitjes. an de vele keren dat
er bingo werd gespeeld tot uitstapjes
naar alkenburg. Een onvergetelijke
gebeurtenis was het Carnavalsfeest.
De dames zouden allemaal verkleed
op de repetitie verschijnen en dat was
al lachen geblazen. Maar tot ieders
verbazing was de initiatiefneemster niet verkleed. Dat zorgde voor
gemopper. “Maar”, zei Corr , “wacht,
wacht, mijn tijd komt nog ”. Ze ging
naar de keuken, deed een geruite bakkersbroek aan, een wit jasje en bond
een bakkerssloop voor. Compleet met
muts op haar hoofd en een masker
met inke bolle wangen, kwam ze het
zaaltje binnen met in haar handen een
grote schaal oliebollen Haha, dat was
nog eens een verrassing. Die dames
gierden het uit

z betrokken dirigente vandaan
ia kapelaan an Beek maakte de
jonge Jos la Ha e haar debuut bij
het vrouwenkoor. Het klikte gelijk
tussen de professionele Jos en de
gemotiveerde dames. Jos sloeg met
het koor een andere richting in. Naast
kerkmuziek probeerde ze ook profane
liederen ten gehore te brengen. De
meeste koorleden hadden daar wel oor
naar, zolang het maar niet ten koste
ging van de kerk, waar het allemaal
mee begonnen was. Dankzij Jos deed
Laetitia mee aan een korenwedstrijd
van de A O, waar ze diverse keren
een mooie prijs in de wacht sleepten.
Naast missen van Schubert, Mozart
en Ha dn, bekwaamden de leden zich
ook in liederen als het hilomelalied
van Morle , maar ook jazz kwam
incidenteel op het programma.
Het zangkoor bleef, terwijl de kerk in
197 werd gesloopt. De nieuwe weg
door Jos ingeslagen, zorgde voor veel
optredens overal in het land. an bejaardentehuizen, concours, maar ook
in Diligentia, waar ter gelegenheid van
hun 6 -jarig bestaan werd gezongen.
Corr heeft uiteindelijk 3 jaar op het
koor gezeten en er ontzettend veel
plezier beleefd. Wat een mooie herinneringen, k aan zuster Theophora
op haar orgeltje en ook die ene keer
dat toenmalig kapelaan Simonis de
latere kardinaal- zo nodig zijn speelkwaliteiten op het orgel ten gehore
moest brengen.

os la Ha e
Het overlijden van dirigente Jo van
Jaarsveld, was een klap voor het koor.
Waar haalde je zo snel een nieuw

F.J.A.M. van der Helm

- aetitia met Corrie Schuit (rechts vooraan met handtas). -

helmhui @ iggo.nl
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Iedere uitvaart uniek. Yarden

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.

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

Krant oor de

p u er

der De l Beheermy B.V.

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

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

ud Ha enaar

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de regio
Haaglanden

Laminaat

www.yarden.nl

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

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

Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Buiten Zonwering

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

Zuiderstaete Accountancy

06-01-2011 11:34:26

Parkinson
Parkinsonismen
Vereniging
Café
Den Haag
Tweemaandelijks terugkerende informele bijeenkomst
waar patiënten, partners, mantelzorgers en andere
betrokkenen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Zaterdag 8 maart 2014 van 13:30 tot 16:00

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

Uw aangifte IB verzorgd voor €50,Den Haag: 070- 308 55 09
info@zuiderstaete.nl

ZZP’ers kunnen al vanaf € 500,- bij ons terecht

Tijdens de eerste bijeenkomst zal Eunike Staakman
vertellen over haar boeken “Parkinzonnetje in huis”
en “Ongeneselijke verhalen”.
Toegang is gratis. Koffie, thee of limonade is tegen
een kleine vergoeding verkrijgbaar.

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

door er amelaar

Gelieve telefonisch op per email aanmelden bij:
Willeke de Rouw, tel. 06-44488484,

186

willekederouw@gmail.com

Dienstencentrum Mariahoeve
Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag

18

196

9

9

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen blijven
wonen. Dat kan op één van onze locaties in Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het welzijn van ouderen is ons handelsmerk. Bij
Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden.

INRUIL BESPREEKBAAR

In de groene wijk Segbroek, vlakbij zee en strand,
verhuurt Cato

diverse seniorenwoningen
in het wooncomplex De Stokroos aan de Stokroosstraat
Cato kan de complete dienstverlening aan senioren leveren
van de verhuur tot en met de
zorgverlening.
Het woningcomplex aan de
Stokroosstraat bevat 85 seniorenwoningen die verhuurd worden
aan senioren met een maximaal

Kom naar het open huis!

verzamelinkomen van € 34.229
per jaar.
Momenteel zijn diverse tweekamerwoningen te huur.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR
Locatie: Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Kijk voor meer informatie
op www.cato-wwz.nl

niet op prijs gesteld.

www.gantelzicht.nl

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils,
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen.
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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ontessori sloeg aan in Den Haag
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In het begin van de vorige eeuw was de tijd rijp om eens flink
de bezem door het onderwijs te halen. In het door de weedse
pedagoge Ellen e geschreven boek: De eeuw van het kind
stelt zij onder meer dat de bestaande onderwijsmethoden de
ontwikkeling van kinderen onmogelijk maakt. Het ging meer
om het africhten van kinderen en het inpompen van vaak zinloze kennis, aldus de schrijfster.

De opkomst van het socialisme, waar
het samen delen centraal staat en de
herbeleving van de omantiek, gericht
op het zuivere en natuurlijke in de
mens, deden ook een duit in het zakje,
evenals de gruwelen van de Eerste
Wereldoorlog, die 1 jaar geleden
uitbrak. Dit had tot gevolg, dat in
diverse landen mensen die begaan
waren met het onderwijs van zich
lieten horen. Ik noem de belangrijkste
om vervolgens n van hen er uit te
lichten.
Grote namen
Jan Ligthart laat ik buiten beschouwing, omdat hij ook toen al zo
rond 188 - zijn tijd ver vooruit was
en bovendien is hij in deze krant al
uitgebreid aan bod gekomen. We
kunnen hem dan ook als een voorloper
beschouwen. De volgende namen mogen in zo n overzicht niet ontbreken
- udolf Steiner, bedenker van de
werkwijze die in de rije School toegepast wordt. Hij woonde in Oostenrijk. - Maria Montessori. De Montessorischool is in Itali van start gegaan.
- eter etersen ontwikkelde de idee n
die in de Jenaplanschool gebruikt
worden in de universiteitsstad Jena in
Duitsland. - Helen arkhurst startte de
Daltonschool in de plaats Dalton in de
erenigde Staten van Amerika.
Een Italiaanse
Op Maria Montessori ga ik hier wat
nader in. Zij is in 187 in het plaatsje
Chiaravalle in Itali geboren. Ze
toonde al vroeg belangstelling voor
vakken als wiskunde en biologie en
hoewel haar ouders wilden dat ze
onderwijzeres zou worden, ging ze geneeskunde studeren. In 1896 voltooide
ze haar studie en vervolgens ging ze in
een ziekenhuis in ome werken. Hier
kwam Maria in aanraking met kinderen met een beperkte verstandelijke
ontwikkeling en ze zette zich in om
ook deze kinderen zo veel mogelijk te
laten leren. Dit had mede tot gevolg

- eerlingen van het Haags ontessori ceum luisteren in 1971 naar Kabouter oel van Duijn,
n van de afgevaardigden van tien politieke partijen, die hun partijprogramma s mochten verkondigen.

- ooi portret van aria ontessori op latere
leeftijd, uiteraard met een kind
in haar aandacht.. -

dat ze in 1898 directrice werd van een
instituut waar onderwijzers voor die
verstandelijk gehandicapte kinderen
werden opgeleid. an 19 tot 1916
was ze hoogleraar in de antropologie
aan de universiteit van ome. In
verband met het opkomende fascisme
in Itali vertrok ze naar Spanje en hier
zette ze haar werk voort tot 1936. Ook
hier ontvluchtte ze het regiem en zo
kwam ze in Nederland terecht. an
1939 tot 19 6 woonde ze in India en
van 19 6 tot 19 2 in ons land. In 19 2
is ze overleden en ze ligt begraven
in Noordwijk. Los van haar betekenis voor het onderwijs heeft ze veel
betekend voor de emancipatie van de
vrouw ze was de eerste vrouwelijke
arts in Itali en voor het tot stand
komen van de omschrijving van de
rechten van de mens en dan met name
de rechten van het kind.
ontessorimethode
Maria verzette zich tegen het frontale,
klassikale onderwijs, waarbij de gemiddelde leerling min of meer als uitgangspunt wordt genomen. Kinderen
ontwikkelen zich immers in hun eigen
tempo en met hun eigen mogelijkheden en komen zo van afhankelijkheid
tot een zekere zelfstandigheid. In
de Montessorischool treft men enkele
groepen van leerlingen met verschillende leeftijden aan. Dit heeft onder
andere als voordeel, dat de kinderen

- en Hovestraat 6 , nieuwe ontessori-school van mevrouw J. Werker,
geopend op 2 februari 1918. -

elkaar kunnen helpen. De leerkracht
zorgt voor een goede leeromgeving
en de juiste materialen. De belangrijkste taak van de leerkracht is het
op de juiste wijze observeren van de
leerlingen, met de verkregen gegevens
rekening te houden en een en ander
vervolgens te registreren. ziet het,
niet iedere leerkracht is geschikt om
op een dergelijke school te gaan werken. De rol van de ouders is

jaar later verhuisde ze naar haar eigen
huis Hoornbeekstraat nummer 39.
In 1917 er waren toen al zo n 7
leerlingen verhuist de school naar de
Ten Hovestraat op nummer 6 -66.
Het zou tot 1937 duren voordat het
huidige pand op de Laan van oot
betrokken kon worden. Zowel vlak
voor als tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten de leerkrachten en
leerlingen dit pand verlaten, ook al

- In 19 6 was het jaar ontessori onderwijs in ederland herdenking in het weede rijzinnig
Christelijk ceum v.l.n.r. J. . van der alk, tweede voorzitter ed. ontessorivereniging ir. W. .
van akeveld, voorzitter ed. ontessorivereniging , mevrouw rins-Werker, pionierster van het
ontessori nderwijs drs. H.J. Jordan, voorzitter ed. ontessori ereniging. -

uiteraard - ook van groot belang.
an hen wordt verwacht op een vergelijkbare manier thuis met de kinderen
om te gaan.
w. rins - erker
In maart 191 organiseerde de ereniging voor aedologische Lezingen
in Den Haag een bijeenkomst met als
onderwerp “Discipline door rijheid
en door Zelfopvoeding”. E n van de
spreeksters was Maria Montessori.
Ze vertelde onder andere dat er een
mogelijkheid bestond om in Itali
een cursus te volgen teneinde haar
methode te leren kennen. Mevrouw
J. rins-Werker maakte hier gebruik
van. Enthousiast geworden startte
ze met kinderen tussen de drie en
vijf jaar in de tuinkamer van een huis
op het adres arkweg 9a het eerste
Montessoriklasje van Nederland. Het
aantal kinderen liep al snel op en een

omdat de school in het spergebied lag.
In 19 brak er brand uit, waardoor
een groot deel van het meubilair en de
leermiddelen onbruikbaar werd. Na de
oorlog hebben zowel de leerkrachten
als de leerlingen en hun ouders er alles
aan gedaan om zo snel mogelijk weer
in hun eigen school aan het werk te

kunnen gaan. Het aantal leerlingen
groeide en het ging prima met de
school.
oeilijke periode
In de jaren zeventig was dit wel
anders. De school ging door een diep
dal, onder meer door de wisseling van
leerkrachten, en in 1978 brandde de
eerste verdieping zo goed als geheel
af. Bovendien werd er de nodige
kritiek op de werkwijze, die Maria
voorstond, geuit. Deze kritiek was
meestal ten onrechte en kon dan ook
vrij simpel weerlegd worden. Zo zou
het ontwikkelingsmateriaal te centraal
gesteld worden, de sociaal-emotionele
opvoeding te kort gedaan worden en
de fantasie of zo u wilt creativiteit
onvoldoende uit de verf komen. Wel
is het zo dat er in de loop der jaren
veranderingen in die werkwijze optraden, zo star was men nu ook weer
niet. anaf 198 is er een peuterspeelzaal aan de school verbonden en
vanaf 199 vond er een ingrijpende
verbouwing plaats. Op dit moment
zijn er 16 Montessorischolen voor
basisonderwijs in ons land en 17 voor
voortgezet onderwijs. Hiervan liggen
er 9 op Haags grondgebied, waaronder
het Haags Montessori L ceum. Deze
aantallen geven aan dat deze manier
van lesgeven een duidelijke plaats in
het geheel van onderwijsvormen in
ons land veroverd heeft.

Carl Doeke Eisma
carlei ma@ lane .nl

- eter van der inden, acteur bij theater De ppel , discussieert in 1976 met leerlingen van het
ontessori-l ceum, assau redastraat, in het kader van de toneeldag op de school. -
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Gewoon
goed geregeld
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:
Achternaam:
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Drie- en
vierkamerappartementen
in huurprijs
verlaagd!

CentrumCampus
Open Huizen Route voor 50-plussers
Ontvangst in modelwoning in gebouw Fuchsia:
Oosterheemplein 241 in Zoetermeer

M

V

u bent van harte welkom!

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

p u er

zaterdag 15 maart 2014
van 13.00 tot 15.00 uur



Voorletter(s):

aart

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
www.vestia.nl - Telefoon 088 124 24 24

Zet uw gebruikte spullen niet op straat!
Geef ze een tweede kans door ze ons aan te bieden op
Zilverstraat 40 of bij één van onze kringloopwinkels.
U gaat opgeruimd het nieuwe jaar in en uw spullen vinden
een nieuw thuis. Daarnaast geeft u ons dak- en thuislozenproject hiermee een zinvolle dagbesteding.
De hele maand maart ontvangt u bij het inleveren van
spullen van ons een bon voor 25% korting die u kunt
gebruiken in onze winkels!
Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade 156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Thomsonlaan 79 •
Weimarstraat 364 • Westduinweg 196

www.schroeder.nl • 070 - 330 02 22
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Gratis lunchconcert i.h.k.v.
rinses Christina Concours
In de Nieuwe Kerk aan het Spui 175 in Den Haag wordt
om 12.30 uur een gratis lunchconcert van 45 minuten
gegeven in het kader van het Prinses Christina Concours.
De kerk gaat open om 12.00 uur en de deur sluit stipt om
12.30 uur. Dus zorg dat u op tijd bent.
Het concert op 5 maart wordt verzorgd door: Floris
Kappeyne (piano jazz), Giuseppe Romagnoli (bas) en Pit
Dahm (drums).
Ook op 2 april wordt zo'n gratis lunchconcert gegeven.

donderdag 6 maart
azz in uzee Scheveningen:
Howard lden en artien ster
Naast het vertrouwde concert op de tweede vrijdagavond
van de maand is er in maart een extra jazzconcert in Muzee Scheveningen, en wel op donderdagavond 6 maart.
Dan speelt de beroemde Amerikaanse jazzgitarist Howard
Alden samen met gitarist Martien Oster in de Scheveningenzaal van het museum. Alden verblijft in maart in
Nederland voor het geven van Masterclasses en dit is
voor de liefhebbers een unieke kans om deze beroemdheid live aan het werk te zien. Martien Oster speelde al
eerder in december 2013 in Muzee Scheveningen en
keert hier graag terug vanwege de prima akoestiek en
sfeer van de zaal.
Aanvang van het concert is om 20.30 uur, inloop vanaf
19.30 uur. De entreeprijs bedraagt 15 euro. Kaarten
zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de receptie van het
museum, Neptunusstraat 90-92 in Scheveningen. Zie
voor de openingstijden www.muzee.nl. Om teleurstelling
te voorkomen kunt u vooraf reserveren per e-mail via:
info@fridaynightjazz.net

vanaf vrijdag 7 maart
E peditie
jaar oninkrijk
in de libliotheek penburg
Een koninklijke expeditie naar Den Haag! De bibliotheken
Leidschenveen en Ypenburg, en het Historisch Informatiepunt nodigen u in maart, april en mei uit om mee te
gaan naar een museum en twee paleizen. Naar het Haags
Historisch Museum, Paleis Kneuterdijk en naar ‘Escher
in Het Paleis’, waar u onder deskundige leiding een kijkje
neemt in 200 jaar Koninkrijk. Met in juni een lezing en
gezellige borrel tot slot in bibliotheek Leidschenveen.
Programma
vrijdag 7 maart, 09.30 - 12.30 uur
Naar het Haags Historisch Museum
Rondleiding door de tentoonstelling Landgenoten!
Onderdanen & Oranjes 1813 – 2013.
Kosten: € 2,50 (leden bibliotheek of Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg) / €5 (niet-leden). De bus
vertrekt uiterlijk om 09.45 uur.
vrijdag 4 april, vrijdag 4 april, 09.30 - 12.30 uur
Naar Paleis Kneuterdijk, Raad van State
Rondleiding door Paleis Kneuterdijk, in 1816 door Koning
Willem I gekocht voor zijn zoon, de latere Koning Willem
II, en zijn Russische vrouw Anna Paulowna. Vandaag
stelt de Raad van State het open voor een bezichtiging
en een rondleiding door de tentoonstelling over 200 jaar
koninkrijk.
Kosten: € 2,50 (leden bibliotheek of HVBY) / €5 (nietleden). De bus vertrekt uiterlijk om 09.45 uur.
vrijdag 9 mei, 12.30 - 15.30 uur
Naar ‘Escher in Het Paleis’
Rondleiding door het mooie paleisje aan het Lange Voorhout, waar de koninginnen Emma, Wilhemina en Beatrix
regelmatig gebruik van maakten. Nu geeft het paleis
ruimte aan een permanente tentoonstelling met 130 werken van de kunstenaar M.C. Escher. De rondleiding wordt
dan ook gecombineerd met interessante wetenswaardigheden over deze graﬁcus.
Kosten: € 2,50 (leden bibliotheek of HVBY) / €5 (nietleden). De bus vertrekt uiterlijk om 12.45 uur.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

dinsdag 6 juni, 19.30 - 21.00 uur
Lezing en borrel in bibliotheek Leidschenveen
Interactieve, informele lezing over 200 jaar koninkrijk. En,
onder het genot van een hapje en een drankje, napraten
over al wat er te zien was in de musea en paleizen!
Toegang gratis.
Aanmelden en informatie
Wilt u mee op expeditie? Meldt u zich dan aan via:
ypenburg@dobdenhaag.nl. En haal de kaarten uiterlijk
twee dagen van te voren op bij bibliotheek Ypenburg.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen naar tel. (070)
353 86 11.

maandag 1 maart
vond over de wijsheid van de ao
in de emonstrantse erk v
In de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort
955, wordt op 10 maart een avond georganiseerd, in
het kader van de reeks lezingen over ”Inspiratie”, over
de bezielende wijsheid van de Tao. En en de door deze
wijsheid geïnspireerde wijzen Lao Tse (6e-5e eeuw v.
Chr.) en Zhuangzi (370-290). Zij dachten na over kijken
en handelen, zonder van te voren te weten waar het goed
voor is en over respect voor dingen en mensen in hun
eigenheid. Deze wijsheid had in ons land grote invloed op
b.v. de ﬁlosoof Otto Duintjer, de schrijver Oek de Jong, de
dichter Rutger Kopland.
De avond vangt aan om 20.00 uur en wordt geleid door
Prof. Dr. Johan Goud,
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht in Religie en
zingeving in literatuur en kunst.

zaterdag 8 en

maart

epair Caf in Den Haag:
goedkope redding kapotte spullen
Ook in de maand maart duikt het Haagse Repair Café
weer op meerdere locaties in Den Haag op. Hagenaars
kunnen ons de komende maand vinden op:
zaterdag 8 maart, tussen 11.00 en 13.00 bij
de stadsboerderij de Reigershof, Reigersbergenweg 280
(stadsdeel Haagse Hout);
zaterdag 22 maart, tussen 11.00 en 13.00 bij
het platform Den Haag in Transitie, in voormalig buurthuis DeeDrie aan de Witte de Withstraat 119 (stadsdeel
Centrum).
Het Repair Café van 22 maart sluit aan bij de grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Samen met het
enthousiaste team van Den Haag in Transitie willen we er
een mooie en inspirerende dag van maken. Niet alleen zal
er op 22 maart een Repair Café plaatsvinden maar daarnaast organiseert Den Haag in Transitie met Sow Seeds
not Greed Den Haag die dag op dezelfde locatie ook een
zadenruilbeurs. Met het voorjaar in aantocht biedt deze
beurs de ideale mogelijkheid om zaden te ruilen met
andere tuiniers en natuurlijk ook om ervaringen uit te
wisselen. Tevens zullen er ook leuke workshops worden
gehouden. Kom 22 maart dus niet alleen met uw kapotte
radio, waterkoker of vest maar ook met zaden voor tuin
of balkon.
Tijdens het Repair Café zullen onze reparateurs zich
weer met plezier en geduld over de meest uiteenlopende
kapotte items buigen, hierin bijgestaan door de eigenaars
die zo ook het een en ander opsteken en de volgende keer
wellicht het Repair Café helemaal niet meer nodig hebben
voor het succesvol uitvoeren van een reparatie. Reparatie
(succes niet gegarandeerd) is gratis maar eventuele
materiaalkosten moeten wel worden betaald. Dit gebeurt
uiteraard altijd in overleg met de eigenaar.
Om teleurstelling, en onnodig gesleep en gesjouw
met (zware) spullen, te voorkomen kunnen bezoekers
slechts één product per categorie (elektra, textiel, overig)
ter reparatie aanbieden. Alleen dan kunnen wij zoveel
mogelijk verschillende mensen helpen. Bezoekers dienen
desalniettemin wel rekening te houden met een wachttijd
en bij grote drukte zijn wij soms genoodzaakt voor de
eindtijd te stoppen met het inschrijven van bezoekers.
Overigens doen wij ons best om de wachttijden niet alleen te verkorten maar ook te veraangenamen met kofﬁe,

thee, koekjes, een praatje en een leestafel.
Meer informatie over het Repair Café van Den Haag kunt
u vinden op http://repaircafe.nl/denhaag. Wilt u meer
weten over het platform Den Haag in Transitie dan kunt u
daarvoor terecht op: www.denhaagintransitie.org

zondag 16 maart
N DE
offieconcert Dr nton hilipszaal:
ianiste lla ibo koperblazers
Zondagmorgen 11 uur, Den Haag ontwaakt... Wat is
er mooier dan de dag te beginnen met verse kofﬁe en
muziek in de Dr Anton Philipszaal? Een keer per maand
is iedereen op zondagochtend van harte welkom om te
komen genieten van het kofﬁeconcert door studenten
van het Koninklijk Conservatorium. In een serie van tien
concerten presenteren de muzikale talenten zich met
een uurtje prachtige, meeslepende muziek. Op zondag
16 maart 2014 speelt celliste Lucia Swarts, docent aan
het Koninklijk Conservatorium, samen met enkele van
haar studenten. Benieuwd naar de klassieke sterren van
morgen?
Voor slechts € 6,00 inclusief kofﬁe en thee zit u op de
eerste rang.

zondag 16 maart
N DE
iteraire Salon Hans Spit nodigt u uit
in eilinghuis van Stockum
Voor de eerste editie van de literaire salon van Hans Spit
in 2014 heeft hij drie sprekers uitgenodigd.
Ten eerste Hélène Gelèns. Zij studeerde sterrenkunde
en ﬁlosoﬁe. Als dichter debuteerde zij in 2006 met de
bundel Niet beginnen bij het hoofd, die verscheen in de
door Gerrit Komrij bezorgde Sandwichreeks. Haar tweede
bundel Zet af en zweef werd in 2010 bekroond met de
Jan Campertprijs. Onlangs verscheen bij uitgeverij Cossee haar derde bundel Applaus vanuit het donker.
De tweede voordracht komt van Willem van de Wetering,
werkzaam binnen het collectief van uitgeverij Huis Clos.
Het fonds richt zich op relevante teksten van geëngageerde auteurs en eigenzinnige kunstenaars. 'Mooi
uitgegeven, functioneel en noodzakelijk' zou de lijfspreuk
van de uitgeverij kunnen luiden.
En de derde gast tenslotte is Anne Folkertsma. Zij heeft
faam verworven door haar knappe vertalingen van het
werk van Hans Fallada (1893-1947), Alleen in Berlijn en
De Drinker, beide uitgegeven bij Cossee.
Locatie: Veilinghuis van Stockum, Prinsegracht 15, Den
Haag. Datum: zondag 16 maart. Aanvang: 15.00 uur,
zaal open 14.30 uur. Pauze: 16.00 uur, na de eerste twee
sprekers. Entree € 7.50, hiervoor krijgt u ook een kopje
kofﬁe en een drankje. Reserveren: spit.hans@gmail.com
of redactie@extaze.nl of telefoon 0681309892

woensdag 19 maart

Gemeenteraadsverkiezingen: maak van
uw kiesrecht gebruik en ga stemmen
In het hele land worden deze dag de vierjaarlijkse
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Inmiddels moeten
alle kiesgerechtigden hun stempas thuis hebben ontvangen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, informeer
dan bij uw gemeente of kijk eerst op de website van
uw gemeente wat u kunt doen. Op die websites vindt u
trouwens nog veel informatie, als over de stemlokalen.
Hagenaars kunnen op internet terecht bij:
www.denhaag.nl/verkiezingen/

zondag 3 maart
etterenborrel dichterswerkgroep
in de Haagse unstkring
Zondag 23 maart presenteren de leden van dichterswerkgroep Divers zich in de Haagse Kunstkring. Zij doen dat
informeel tijdens een letterenborrel die om 17.00 uur
begint.
Deze literatoren bewonen geen ivoren toren. Sinds
1996 werken ze samen. Ze geven zichzelf opdrachten
en bespreken elkaars werk kritisch. In de loop van de
tijd heeft de groep een even plezierige als effectieve
werkwijze ontwikkeld. Edith de Gilde, Frida Domacassé,
Mariet Lems, Wim Hartog en Wout Joling vertellen hoe
ze werken en laten enkele gedichten horen.
Edith de Gilde schrijft vanuit een ongeneeslijke verbazing
over het bestaan van taal. Frida Domacassé is een
dichter van de zintuigen en het heimwee. Mariet Lems
wil zwijgende beelden een stem geven, en sprekende een
andere. Wim Hartogs woorden komen vaak van buiten,
schieten als aalscholvers door de schitter op de Lek,
roepen elkaar als opgejaagde ganzen naar een veilige
formatie, kijken soms naar binnen waar het verleden om
hen heen jeukt. Wout Joling is het liefst de dichter van
zachte woorden: wolkje warmte, vleugje licht, voor het
slapen een gedicht.
Toegang vrij; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. Haagse Kunskring, Denneweg 64, Den Haag, tel.
(070) 364 75 85, info@haagsekunstkring.nl
www.haagsekunstkring.nl

woensdag

april

Gratis lunchconcert i.h.k.v.
rinses Christina Concours
In de Nieuwe Kerk aan het Spui 175 in Den Haag wordt
om 12.30 uur een gratis lunchconcert van 45 minuten
gegeven in het kader van het Prinses Christina Concours.
De kerk gaat open om 12.00 uur en de deur sluit stipt om
12.30 uur. Dus zorg dat u op tijd bent.
Het concert op 2 april wordt gegeven door prijswinnaars
van het Prinses Christina Concours, die dan bekend zijn.

t m 31 mei

estival recent werk choreograaf
ir
lian in orzo
Korzo organiseert van 22 t/m 31 mei 2014 een festival
rondom recent werk van meesterchoreograaf Jirí Kylián.
De choreograaf heeft bij Korzo een plek gevonden waar
hij in intieme setting nieuw werk kan creëren en tonen en
waarbij de dialoog tussen kunstenaar en publiek centraal
staat. Twee weken lang is het genieten van zijn meest
recente voorstellingen East Shadow en KYLWORKS
alsmede een randprogramma met ﬁlms, muziek en
lezingen. In het voorjaar van 2013 ontwikkelde Kylián in
Korzo de voorstelling East Shadow die op 14 september
jl. in première ging tijdens de Aichi Triënnale in Nagoya,
Japan. Tijdens het Kylián Festival krijgt het Nederlandse
publiek de unieke kans dit werk te zien in Korzo, dicht op
de huid van dansers Sabine Kupferberg en Gary Chryst
en pianiste Tomoko Mukaiyama. Daarnaast wordt het
programma KYLWORKS getoond. Deze multiple-bill
representeert het ‘ALL AGES DANCE’ concept en is opgebouwd uit recente werken van Kylián. KYLWORKS wordt
opgevoerd door dansers waarmee hij tijdens diverse
periodes in zijn leven intensief heeft samengewerkt.
De kaartverkoop gaat op zaterdag 1 februari 2014 van
start via www.korzo.nl
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MATTHAÜS PASSION

CELLOTAPE

Zaterdag 15 maart 22.30 uur

Vrijdag 18 april 19.00 uur
Zaterdag 19 april 19.00 uur

Paard van Troje

Dr Anton Philipszaal

Deze avond laten Residentie Orkest, Couperus
Kwartet en Nikolaus Herdieckerhoff zien hoe veelzijdig de cello kan zijn.
Gedurende de avond zijn er drie korte stukken van
Duitse cellist Nikolaus Herdieckerhoff te horen.
Samen met VJ Jen Eberhardt vormt hij Cellolitis.
Maar liefst twaalf cellisten brengen ‘Twelve Angry
Men’ van de Australische componist Brett Dean.
Dit concert maakt deel uit van Festival Dag
in de Branding.

Bachs relaas van de kruisiging van Christus is een van de
belangrijkste en meest intense muzikale documenten in
de Westerse cultuurgeschiedenis. Het Residentie Orkest
ontvangt dit jaar opnieuw Richard Egarr, onder meer dirigent
van de Academy of Ancient Music. Aan hem is een unieke
uitvoering van de ‘Matthäus Passion’ zeker toevertrouwd,
getuige zijn succesvolle interpretatie in 2009.

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

Alexander’s Feast
Georg Friedrich Händel
www.yarden.nl

Zangvereniging St. Michaël
Orkest St. Michaël

Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen
bĳdraagt aan het rouwproces. Daarom helpen wĳ u uw wensen in kaart
te brengen. En organiseren wĳ, samen met u, een afscheid dat bĳ u past.
Want een goed afscheid helpt u verder.

Vrijdag 7 maart 2014
aanvang 20.15 uur
Maria van Jessekerk
Burgwal 20 - Delft

Yarden Crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, Den Haag, 070 397 8411
Yarden Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7, Rĳswĳk, 070 396 1967
Yarden Begraafplaats Oud-Rĳswĳk, Sir Winston Churchilllaan 233, Rĳswĳk, 070 396 1967
Yarden Crematorium, Begraafplaats en Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen,
Kamperfoeliestraat 2a, Den Haag, 088 927 2300

Heleen Koele - sopraan
Leon van Liere - tenor
Martijn Sanders - bas
Koos van Beurden - dirigent

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide

Toegangsprijs € 17,50

• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner

Verkoopadressen
Den Hoorn: Drogisterij DIO Vitaal
Schipluiden: De Gaech Antiek
7 maart aan de kerk
en bij de koorleden

Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.
Geldig van januari t/m mei m.u.v. de feestdagen.

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu

slechts € 12,50
VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

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

l

tel.

0627421517

War Sum Up
Hotel Pro Forma

Het Deense experimentele operalaboratorium Hotel Pro Forma koos in War Sum Up de stijl
van de Japanse mangastrips voor het vertellen van universele oorlogsverhalen in zang, muziek en beeld. Alles draait om drie figuren. De krijger, die sterft in de strijd en door zijn onnatuurlijke dood tot geest transformeert. De spionne, die zich noodgedwongen ontpopt tot
superheldin – de enige manier om uit haar gevangenschap te ontsnappen. En de soldaat op
verlof die aan post-traumatische stress stoornis lijdt en terugkeert naar het front om daar te
sterven. Drie universele verhalen, drie transformaties, gezet in een voortdurend veranderend, verbazingwekkend decor van XL-manga’s waarmee op ingenieuze wijze de werkelijkheid van andere dimensies wordt gescheiden.
Speciaal voor lezers
van de Oud Hagenaar:
War Sum Up is een co-productie van Hotel Pro Forma en het Radiokoor van Letland,
het Britse symfonische poporkest The Irrepressibles en de Letse componist Santa
Ratniece.
op alle rangen,
ovv Oud Hagenaar!
Lucent Danstheater | donderdag 20 maart | 20.15 uur
Kijk voor meer informatie en kaarten op www.ldt.nl of bel 070 88 00 333.

20% korting

e

ud Ha enaar

Krant oor de

p u er

in da

aart

pa ina

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
KunstPost muziek en verteltheater

MRT

9

Van Kelten, Saksen,
Slaven en Vikingen

Milkó heeft samen met KunstPost een
serie van vier klassieke concerten georganiseerd. De concertserie wordt groots
afgesloten met een uitvoering van het
kamerorkest Ciconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren. De uitvoering
wordt nog spannender door de medewerking van het verteltheater ‘Donderelf’.
www.kunstpost.nl
KunstPost Mariahoeve
Kerk Kruispunt
Diamanthorst 187, Den Haag Mariahoeve
Aanvang: 14.30 uur
Toegang: € 5,00 (kinderen tot 12 jaar
€ 2,50); reserveren gewenst

het centrum en een podiumprogramma in
het Transvaalpark.
www.holisamen.nl
Holi Samen
Wijkpark Transvaal, Den Haag
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: gratis
www.dichterbijdebar.nl
Verzet de Zinnen
Delft, diverse locaties in de binnenstad
Aanvang: hele dag
Toegang: gratis

MRT

15-16 Dichter bij de Bar

Een interactief taalfestival gericht op educatie, participatie en ontwikkeling. Dichters, singer-songwriters, rappers
en prozaschrijvers trekken twee dagen
door de stad en laten het publiek kennis
maken met het begrip: ‘Spelen met taal!’

22-30 The Sound of Music

Holi Viering

Overwinning van het goede op
het kwade en gelijkheid van alle mensen
staan centraal tijdens het feest om het
einde van de winter te markeren. De
Holi-viering kenmerkt zich door dans,
zang, versnaperingen en het strooien met
gekleurd poeder, parfum en sprenkelen
van gekleurd water. Een jaarlijkse viering
voor de hele stad met een optocht door

Gunst, wat ’n Kunst
Riouwstraat 1, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: kaarten telefonisch of per
e-mail te bestellen

MRT

MRT

18

Als succesvolle volwassen musici keren
ze voor deze gelegenheid terug op het
podium van Gunst, wat ’n Kunst.
www.gunstwateenkunst.nl

MRT

22

25 jaar Gunst,
wat ’n Kunst

Een concert gegeven door vijf getalenteerde jongeren die ongeveer 15 jaar geleden
in de leeftijd van 8 tot 15 jaar bij Gunst,
wat ’n Kunst optraden.

Met een enthousiaste cast
brengt de Musicalgroep Waanzin al jaren
succesvolle musicals op de planken. Van
22 tot en met 30 maart a.s. voert Waanzin
de musical Sound of Music op in het
Kwadrant Theater te Zoetermeer,
in samenwerking met jeugdgroep
Hakunamatata.
www.waanzintheaterproducties.nl
Musicalvereniging Waanzin
Kwadrant Theater, Zoetermeer
Aanvang: wisselend, zie website
Toegang: € 12,50

Advertorial
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Er heerst een wonderbaarlijke sfeer in Post Rotterdam op de Coolsingel 42. Het
monumentale gebouw met prachtige Art Déco detaillering verleent vanaf 7 februari
tot 15 juni aanstaande onderdak aan de tentoonstelling Living Dinosaurs. Als u de
ruimte binnengaat staat u oog in oog met indrukwekkende bewegende dinosauriërs
die ook nog eens grommende geluiden voortbrengen. De prachtige decors en belichting maken de imposante dieren nog levensechter dan ze al zijn door de toepassing van de nieuwste animatronic technologie.
Deze boeiende, internationale, reizende tentoonstelling doet voor het
eerst Europa aan. ontmoet er 19
levensgrote dinosauri rs zoals die
23 miljoen jaren geleden als kleine
roofreptielen ontstonden tot aan de
tijd dat sommige van hen uitgroeiden tot prehistorische monsters, die
de alleenheerschappij veroverden
op het land. maakt een interessante tocht door het Mesozo cum
Trias, Jura en Krijt , dat ook wel
“het tijdperk der reptielen” wordt

genoemd. Het verhaal besluit met
de ondergang van de grote dinosauri rs, veroorzaakt door de gevolgen
van de inslag van een gigantische
meteoriet, 66 miljoen jaar geleden
in de buurt van Me ico. Living
Dinosaurs vertelt over de meest
recente bevindingen rond de biologie van de dinosauri rs. leest
en hoort hoe zij in de loop der tijd
veranderden, waarom deze dieren
zo succesvol waren, en hoe we
vandaag nog steeds afstammelingen

van de dinosauri rs om ons heen
zien, al zijn we ons daarvan niet
altijd bewust.
Speciaal ontwikkeld voor ost
otterdam met medewerking van
twee hoogleraren van het Erasmus
MC, Joost Gribnau en J. Anton
Grootegoed de Evolutie Hal. Dit
deel van de tentoonstelling toont de
ontwikkeling van de dinosauri rs
in relatie tot de ontwikkeling van
andere dieren op het land, maar ook
in het water en in de lucht, vanaf
miljoen jaar geleden tot nu. In
de Evolutie Hal wordt uitgelegd dat
de opkomst van de dinosauri rs samenviel met een massa-uitsterving
2 miljoen jaar geleden, waarna de
dinosauri rs de heerschappij over
het land veroverden. Zoals het ooit
begon kwam aan die heerschappij
ook een einde met de inslag van
een meteoriet zo groot als de Mount
Everest, 66 miljoen jaar geleden in
de buurt van Me ico.
Op de tijdlijn van deze tentoonstel-

ling komt de mens maar net om
de hoek kijken. Onze naaste nog
levende verwanten, de chimpansee
en de bonobo leefden 6 M A. Op
de weg naar de moderne mens zijn
er een aantal soorten ontstaan die
het niet gered hebben. De meest
bekende en laatste verwante soort
was de Neanderthaler. Zij zijn ruim
3 .
jaar geleden uitgestorven.
Living Dinosaurs biedt voorts
een interessante 3D film en een
workshop voor kinderen. Ook
zijn er verschillende fossielen en
geologische preparaten tentoongesteld. Deze zijn ter beschikking
gesteld door professor Jan Smit van
de rije niversiteit te Amsterdam,
de medeontdekker van de grote

meteorietinslag van 66 miljoen jaar
geleden.
Living Dinosaurs is een boeiende en
uiterst leerzame tentoonstelling, die
tot 1 juni aanstaande te bezoeken
is. De tentoonstelling is van dinsdag
tot en met zondag geopend van
1 . tot 18.3 u, maandag gesloten en uitstekend met openbaar
vervoer en per auto te bereiken.
oor tickets en verdere informatie,
zie www.livingdinosaurs.nl.
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elevenissen van een Swemmer l Haagse hippe vogels aan het werk

en ete

ezem en h n en

S. .E. . awel, hoofdletters met puntjes er tussen. En het had niets met zwemmen te maken.
De vier letters stonden voor een wellicht uniek e periment. angharig, werkschuw tuig , zoals
de opstandige jeugd van eind jaren zestig, begin jaren zeventig door de gevestigde orde werd
bestempeld, aan werk helpen.
De Stichting Werkgroep E perimentele
Maatschappij was niet veel meer, maar
ook niet minder, dan een uitzendbureau
voor jongeren die zelf wilden bepalen
wanneer ze wilden werken en hoe veel.
En, opvallend genoeg, de S.W.E.M.
had de steun van de gemeente Den
Haag, met name van vdA-wethouder
iet ink 197 -1986 , alsmede van de
politie in de persoon van hoofdcommissaris Wim van Andel 1971-1982 .
oerige tijd
Eind jaren zestig was het tijdperk van
verandering. Jongeren hadden genoeg
van het verzuilde Nederland en de
daarbij horende normen en waarden.
De jeugd wilde een eigen plek. Zo
ook in het dorp Den Haag. Er wordt
gereld. rovo komt op. Drugsgebruik
doet zijn intrede. Op 1 juli 1968
ontstond de E perimentele Maatschappij E.M. een uitzendbureau voor
rebellerende jongeren . De gemeente
steunt het initiatief van Frits Berger,
een econoom en gesjeesde leraar Duits,
met . gulden startsubsidie. De
circa honderd jongeren die via E.M.
aan de slag gingen bij de gemeentelijke
reinigingsdienst en de plantsoe-

ok ik
Hoe ik zelf in 1972 bij de S.W.E.M.
terecht kwam weet ik eerlijk gezegd
niet meer. ia, via. rinsegracht
1 , eerste etage. Een grote statige
ruimte. Twee bureaus aan de kant
van de rinsegracht vol papieren
en andere troep. Op de grond,
zoals het toen hoorde, een aantal
erzische tapijten, of wat daarvoor doorging. erder een drietal
sofa s uit grootmoeders tijd. Ik
vulde een formulier in en onderschreef formeel de idealistische
doelstellingen van de S.W.E.M..
Ik paste kennelijk in het beeld haar tot
op mijn schouders, zwart corduroi jack,
t-shirt met zonnevlekken, donkerrode
gevlekte jeans. Dat ik gewoon thuis
woonde interesseerde niemand.
Ik wilde vijf dagen van de week
werken. Geen probleem. Binnen een
week werd ik gebeld. Of ik me wilde
vervoegen bij de post van de gemeentereiniging in de issershavenstraat
Scheveningen. Acht uur starten, dus
vroeg op. Fietsen, op mijn roze paars
geverfde hallelujafiets, naar Scheveningen. Ter plekke moest ik me melden bij

g van 1982.
Swemmers in de sneeuwploe

nendienst hadden tot dan een uitkering
van de gemeentelijke sociale dienst.
Bezuidenhoutseweg 1, hoek Daendelstraat, werd het kantoor. De politie Den
Haag steunde het initiatief. olgens
an Andel betekende werk dat er
minder kans zou zijn op ontsporing van
de jongeren. Behalve het uitzendbureau runde E.M. een creatief- en
dienstencentrum. In 1969 stonden er
2 jongeren bij E.M. ingeschreven.
Die verdienden tussen 2,2 en gulden
per uur. Op 3 april 1969 brandde het
pand af. Op 1 januari 197 zag de
S.W.E.M. als opvolger van de E.M.
het licht. Eerst nog aan de Bezuidenhoutseweg, later volgde een verhuizing
naar het Westeinde. In 1971 volgde de
vestiging rinsegracht 1 , direct naast
het aard van Troje dat in oktober 1972
de deuren opende.

de directeur van de
post een norse, dikke man in het kantoor direct links als je de poort binnen
kwam. Ik kreeg met een collega een
wijk toebedeeld om te vegen. En een
kar . Dat was een stalen frame op twee
wielen met twee stalen ketels die er
tussen hingen. Te voet, gewapend
met rijstebezems bezems die
bestonden uit een bosje takken
gingen we op stap.
Na enkele weken werd de loopkar
vervangen door een kar die met
beenkracht als een bakfiets functioneerde. En nog later, toen ik al
alleen onderweg ging, door een
elektrotrucje. Eerst een trucje met
een twintigtal plastieken bakken
achterop die door stalen ringen
in bedwang werden gehouden,
daarna een trucje voorzien van een
half ronde stalen opbouw met een

Gemeente-ambtenaren
proosten op het -jarig besen medewerkers
taan in 197 , in het
pand aan de rinsegrach
t.

viertal luiken twee aan elke kant waar
het afval door naar binnen gegooid
diende te worden.
De ketels en bakken gooide je leeg in
de vuilniswagen van de passerende
collega s, het trucje met de opbouw
moest je zelf leeggooien. Op de post,
achteruit een verhoging op rijden.
Dan doorrijden de platte laadbak van
een vrachtauto op. ervolgens de
achterklep van de verhoging los maken
en met een lier de bak achter de cabine
van het trucje ophijsen zodat de inhoud
er aan de achterkant uitviel.
De agneetstraat
Scheveningen. Ik deed de Magneetstraat, destijds een beruchte buurt
direct onder de vuurtoorn, nu niet meer
bestaand. Het leven vond er op straat
plaats. eel zwerfvuil, en grof vuil.
Allemaal op straat. Kinderen die er
voortdurend van door trachten te gaan
met je spullen en je vervoermiddel. Je
verstond ze ook niet in hun Schevenings dialect. Af en toe kwam er een
brommer de straat in racen. Kort overleg met wat straatbewoners. Nog een
brommer en wegwezen. Enige tijd later
kwamen er dan ineens drie brommers
de straat in. Het wrak van de derde kon
ik dan een dag of wat later afvoeren.
De aannemers die de woningen aan de
Kompasstraat opknapten ontdekten ook
elke ochtend dat alles wat ze hadden
aangebracht een dag eerder, verdwenen
was. In mijn tijd stonden er dan ook

ladzuigwagen

Ketels voor de wagen (aan de man

manshoge hekken rond hun woningen
inclusief plaatstalen deuren voor de
portieken. Menig HTM-trambestuurder
zweette peentjes als hij lijn 11 kreeg,
eindpunt Scheveningen onder de
Magneet. De tram werd regelmatig van
bovenaf bekogeld door de Magneetjeugd.
In Scheveningen maakte ik kennis met
het sssss een sissend stemgeluid
waarvan je, als je reageerde, ontdekte
dat het toebehoorde tot een hand die
vanonder een schuifraam met gesloten
gordijnen naar buiten stak met daarin
een bruin papieren zak. Het was de
bedoeling dat je die zak aannam en
afvoerde. De inhoud Een lege jeneveres of een lege es vieu . erborgen
voor de ogen van de Heer en de medebewoners. In de Scholstraat kon je, s
ochtends vroeg, bij een visboer al een
vers gebakken scholletje krijgen. oor
een paar kwartjes en het meenemen van
wat vuil . Het parkeerterrein achter at
Lindoduin vormde een prima schuilplaats voor de opzichter als je eens
even van een pauze wilde genieten.
Over pauze s gesproken koffiedrinken
gebeurde in het koffiehuis aan de an
Boetzelaarlaan hoek Statenlaan. Daar
waar voor nieuwkomers altijd het
verhaal dat werd opgedist van het lijk
dat onderuit de kist was gevallen bij
begrafenisondernemer Spaans, later
Atropos, die er schuin tegenover zat.
Een kletsverhaal maar het was genoeg
om betrokkene bijna overgevend de
deur uit te zien rennen. Tot
groot jolijt van eenieder die
tot de oude garde behoorde.
Net als de opmerking dat de
gemalen koffie op het platje
nu wel opgedroogd zou zijn
zodat de volgende ronde
koffie gemaakt kon worden.
Waarna de eigenaar prompt
met een uitgestreken smoel
naar buiten stapte.
unch met joint
Op de post zelf werd tussen
de middag gegeten. Ieder-

w
is te zien hoe antiek ons materiaal

een kwam er dan samen. Wij Swemmers aten indien mogelijk buiten. Bruin
mueslibrood met pindakaas en jam.
Met na a oop, voor wie wilde, een hijs,
of meerdere, van de joint die rondging.
oor de echte reinigingsmensen
waren wij maar een zootje ongeregeld
waarmee ze liever niet op stap gingen.
Achter de vuilniswagen kwamen we
sowieso niet dat was cht mannenwerk , het ophalen van grofvuil zat
er ook niet in. Een paar dagen mocht

.l.n.r. ouis ehre, Jim Ste
enkamp en
Wim ehre van de S.W
. . .
in 198 op kantoor.

ik mee met de ploeg die in de herfst
blad moest weghalen. Eerst als veger,
later als degene die de zuigslurf van de
bladwagen hanteerde. Met als beloning
ritten naar de vuilverbranding aan
de Gaslaan waar de inhoud van onze
wagen gestort moest worden. De rit
heen en terug ging op het dooie gemak,
inclusief een stop bij een koffiehuis.
Weer een uur gestolen .
Overigens werd de directeur van de
post issershavenstraat enige tijd later
ontslagen. Hij had zijn vakantiewagentje op de post laten schoonmaken en
verven door ondergeschikten. Maar dat
terzijde.
In de hoerenbuurt
Na Scheveningen kwam ik in de Scheldestraat terecht. Heel andere omgeving.
Haagse volkswijk, de hoerenbuurt.
Elke dag tussen de middag dezelfde
ambtenaren in hoog dichtgetrokken
onopvallende regenjassen die langs de
muren van de omliggen straten slopen,
met name de Maasstraat. Af en toe
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rouwelijke Swemmers in actie

zwijgend wachtend
totdat de dame van
hun keuze afscheid
had genomen van
een eerdere klant.
Om dan, snel naar
links en recht
kijkend, de straat
over te steken en
in de geopende
deur te verdwijnen. Tussendoor
was de sigarettenpeuk al op
de straat beland na een laatste trek er
aan. Hier was het kunst om als straatveger met je trucje zo veel mogelijk
straten met vuilnis af te rijden voordat
de vuilniswagen langskwam op zoek
naar, vooral, stalen stortbakken uit
wc s. Die kon je mooi verkopen bij de
schroothandel. Of een partij opgezette
vogels die een slagerij die dichtging
maar langs de stoeprand had gedumpt.
Het was goed bijverdienen in deze
regio van Den Haag.

lektrotrucje

Een duivenkot weghalen bij een
madam in de Geleenstraat 2 gulden.
Twee maal 2 voor twee schuifdeuren
op een portiekwoning in de Gouwestraat die enkele dames van lichte
zeden als uitvalsbasis gebruikten.
Ze paradeerden op sloffen en in half
doorzichtige gewaden door de kamers
terwijl jij de grootste moeite had je te
concentreren op de zware vracht.
Buiten was het alleen opgelet voor
de inspecteur. Mannen die in lange
zwarte leren jassen op fietsen en
brommers door de buurt reden,
speurend naar collega s die het
niet zo nauw namen met de
regels. Bijnaam de gastapo. Ooit
hadden wij met een bewoner van
een woning aan de Boomsluiterskade afgesproken wat spullen van
hem, uiteraard tegen betaling, af
te voeren. Het geld hadden we al
in de zak toen bleek dat de spullen
op zolder stonden. Gelukkig lag
er naast het pand een braakliggend
landje. Dus stelden we hem voor

de spullen door het zolderraam naar
buiten te kieperen, dan zouden wij het
wel weghalen. Zo gezegd, zo gedaan.
Totdat wij de inspecteur aan de andere
kant van de gracht ontdekten. Wij
weg, doch de betrokken buurtbewoner
wist van niets en gooide rustig het
ene na het andere artikel het raam uit.
Het kwam hem op een stevige boete
te staan. Wij meden dit deel van onze
wijk vervolgens zorgvuldig.
Centje e tra
Bijverdienen. Het gebeurde overal.
De mannen op de vuilniswagens
pikten spullen uit het aanbod aan vuil
voor doorverkoop. De gasten van
het grofvuil die kelders en woningen
leeghaalden idem dito. Oude fietsen
werden verpatst aan de beheerder van
de fietsenstalling onder het Centraal
Station. Zo had iedereen zijn eigen
handel .
De Scheldestraat werd opgevolgd
door de Bentinckstraat in Scheveningen. Weinig spectaculair, ook al
werd ik betrapt door een inspecteur
op het meenemen van spullen bij de
eigenaar van de midget golfbaan die
toen nog naast het Gemeentemuseum
zat. Ik kreeg een verbale berisping, hij
een bekeuring. ond ik eigenlijk wel
eerlijk. Het was overigens hier, in de
Bentinckstraat, dat ik ontdekte dat de
voorman van de post issershavenstraat periodiek s middags stiekem
via de achteringang een drankhandel
aan de Frederik Hendriklaan bezocht.
Waar hij zich kennelijk gratis liet
vollopen. Op deze post leerde ik ook
een ander geintje net voordat keurig
net geklede dames je voorbij wilden
lopen met je rijstebezem door een
verse hondendrol te vegen zodat de
poep lekker uitsmeerde over de hele
stoep. Kokhalzen verzekerd.
antjes eraf lopen
Bij de volgende post, Slegelstraat,
maakte ik kennis net een heel ander
fenomeen de kantjes eraf lopen.
Het motto was hier alles langzaam

Swemploeg op strand

aan. oor de lunchpauze en bij einde
diensttijd zetten de collega s zich al
minstens drie kwartier voordien stapvoets koers richting post. Op de post
zelf heerste een s steem om onder de
dienst uit te komen. Een elektrotrucje
werd precies op de verhoogde drempel
van de toegangspoort gezet. Zonder
rem. De bestuurder stapte uit. oor
het trucje, binnen, stond een collega
op de afgesproken plaats. ervolgens
kreeg het trucje een klein duwtje waardoor het als vanzelf naar binnen reed
rolde. Met bumper tegen het been van
de reeds gereedstaande collega. Die
stortte uiteraard kermend en gillend
van de pijn ter aarde, omringd door
heel bezorgde, ingewijde, collega s.
Goed voor minstens een maand ziekteverlof ook al was er niet eens een
blauwe plek te zien.
De omgeving was niet echt vriendelijk . Zo werd ik eens bij het
schoonvegen van een pleintje waar
het merendeel van de mannen naast de
voordeur zat met een krat bier ernaast,
vanuit de dakramen bekogeld met
kleerhangers. Eerst deed ik nog manmoedig of ik niets merkte, maar toen
het er te veel werden ben ik toch maar
vertrokken. anaf dat moment veegde
ik die pleintje s ochtends vroeg.
ust verzekerd. Na de gemeentereiniging volgde de plantsoenendienst.
Ik werd te werk gesteld bij de aanleg
van recreatiepark Madestein, ZuidDen Haag, samen met drie andere
Swemmers. Een houten bouwkeet op
wielen te midden van schier eindeloze
vlakten zand en zandbergen was ons
onderkomen. Als het regende mochten
we schuilen. erder was het spitten,
schoffelen, wieden, sloten uitbaggeren, vrachtwagens met klinkers vullen
handmatig , boomstammen sjouwen
en, nmalig, panden slopen aan de
Loosduinse Hoofdweg. Totdat een
grijper over de dakrand kwam om het
dak eraf te trekken terwijl ondergetekende ter plekke net bezig was met
een zaag de dakbinten door te zagen.
Het werd mijn snelste afdaling ooit.
En een weigering nogmaals tot dat
soort werkzaamheden veroordeeld
te worden.
oon was zo op
Als Swemmer liet je door je baas
een werkbriefje aftekenen. Dat leverde je eens per maand in bij de
heren op de rinsegracht. itbetaling was contant, op een vrijdagmiddag tussen 16. en 18.
uur. eel hield je er niet van over.
Op de S.W.E.M. was een bar

ak ets met ketels

waar je je al redelijk liet vollopen. Dan
volgde meestal een pendel tussen The
Factor in de rinsestraat en het aard
van Troje, soms onderbroken door een
bezoek aan een bioscoop. De avond
nacht eindigde bij de snackbar op de
Grote Markt of bij de Marathon aan de
Wijndaelerweg. Dat je als Swemmer
tot een uniek maar uitstervend ras Hagenaars dan wel Hagenezen behoorde
had je helemaal niet in de gaten. Wel
dat je door je bazen bij de reiniging en
plantsoenendienst eigenlijk niet voor
vol werd aangezien. Geen wonder in
alle stukken van de gemeente stond
dat Swemmers maar tot 6 procent
van de productiviteit van gewone gemeentemensen haalden. Met hoeveel
je was, bleef onduidelijk. Op sommige
posten was je de enige, elders kwam je
wel tien collega s tegen. Wat de ideele doelstellingen van de S.W.E.M. betreft ik heb er nooit iets van gemerkt
alhoewel bekend was dat de S.W.E.M.
ook een goedkoop restaurant runde in
de kelder van het aard, mensen hielp
bij het starten van een bedrijfje en er
ook enkele Swemmers in de gezondheidszorg werkten. De
Sosjale nit was een
begrip.
Slotakkoord
De S.W.E.M. werd in
april 199 opgeheven.
Het archief belandde
bij de gemeente Den
Haag. Het is, nog
steeds, grotendeels
geheim conform een
overeenkomst die
Inzet
ob riv e in 1997
met de gemeente
sloot. Inzage is alleen mogelijk
na toestemming van ob. Maar die is
onvindbaar. In 2 11 leverde Ad van
Gaalen nog het nodige materiaal bij
de gemeente in. Dat is tot de dag
van vandaag niet uitgezocht maar
wel toegankelijk. Bijvoorbeeld
tientallen casettebandjes opnamen
van vergaderingen. In 2 deed ichard Kleinegris het boek Ongrijpbaren gegrepen. De Haagse jeugdsien rond de E.M. en de S.W.E.M.
196 -1993 het licht zien. Een werk
opgedragen aan alle Swemmers.
Kleinegris, later topambtenaar bij de
gemeente, schetst een decennialange
worsteling. De tegencultuur, jongeren
die iets anders wilden, de E.M. en
de S.W.E.M. die daaraan tegenmoet
kwamen, het gemeenteapparaat,

subsidies, administratieve
chaos, bezuinigingen bij de gemeente,
het afkalven van draagvlak, jongeren
die een andere richting in sloegen,
een discussie binnen de S.W.E.M.
zelf of men geen echt, commercieel
uitzendbureau moest worden. Op het
hoogtepunt, begin jaren zeventig,
stonden bij de S.W.E.M. 7 jongeren
ingeschreven. Aan werk werd op
jaarbasis echter maar de helft van hen
geholpen. ooral jongeren die alleen
basisonderwijs hadden en al langer
dan een jaar naar werk zochten. En,
onder valse naam, Amerikaanse deserteurs die niet naar ietnam gestuurd
wilden worden. Over aandacht van de
media had E.M. S.W.E.M. niet te klagen. Het blad anorama zette boven
een artikel deze kop
Haagse hippe vogels vinden hun
nest . Klopt precies ik voelde me
volkomen thuis bij de S.W.E.M..

Carel Goseling

carelgo eling@ho mail.com

uitzendkrachten bij het sneeuwru
imen.

ud adres van S.W. . .
aan de rinsegracht 1 .
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Darmkanker is een veel voorkomende ziekte. Er is nu een bevolkingsonderzoek om deze vreselijke ziekte in een vroeg stadium op te sporen. Een goede zaak. Het kan levens redden.
Net zoals in het bevolkingsonderzoek tegen borstkanker bij vrouwen moet de mogelijke onrust hierover maar op de koop toe worden genomen.

Bevolkingsonderzoek darmkanker redt levens
Heel veel mensen van 55 jaar en ouder doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
Uiteindelijk moeten in 2019 ruim 4 miljoen Nederlanders zijn benaderd voor een laboratoriumonderzoek. Als eersten komen dit jaar de geboortejaren 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 aan bod. In 2019
zal iedereen tussen 55 en 75 jaar een uitnodiging hebben ontvangen om deel te nemen. Er is voor
deze leeftijdscategorie gekozen, omdat dit de leeftijd is waarop darmkanker het meest voorkomt.
Het onderzoek, onder leiding van het
ijksinstituut voor olksgezondheid en
Milieu I M , bestaat eruit dat mannen
en vrouwen worden uitgenodigd een
beetje ontlasting te verzamelen in een
buisje en dat op te sturen naar een laboratorium. In de uitnodiging wordt beschreven wat de gemakkelijkste en meest
h gi nische manier is het poepmonster
te verkrijgen. Deelname is niet verplicht.
Men verwacht dat 6 procent van de
genodigden meedoet. Dat is minder dan
bij andere bevolkingsonderzoeken zoals
borstkanker en baarmoederhalskanker,
die overigens alleen op vrouwen zijn
gericht.
In het laboratorium wordt onderzocht
of er bloed in de ontlasting zit. Er wordt
verwacht dat daarna zeven procent van
de deelnemers wordt opgeroepen voor

nadere screening. Dat wil overigens nog
niet zeggen dat men darmkanker heeft.
Men wordt gevraagd zich voor inwendig
onderzoek colonoscopie te melden.
Daarbij wordt in de dikke darm gekeken
naar onregelmatigheden en worden
eventuele onschuldige poliepen meteen
verwijderd.
Risico
In de prognoses gaat men ervan uit dat
circa de helft van de opgeroepenen na
het laboratoriumonderzoek circa 3,
procent van het totaal aantal respondenten het risico heeft darmkanker te
hebben. ervolgtrajecten moeten dan
uitmaken in welk stadium het is. Tegenstanders van dit bevolkingsonderzoek vrezen dat te veel mensen zich
onnodig ernstig zorgen gaan maken.
Ook wijzen zij op de heel kleine kans

dat de colonoscopie schade veroorzaakt aan het inwendige van een mens.
Anderzijds wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker niet voor
niks ingesteld. Het parlement is met
het voorstel van minister Schippers
olksgezondheid, Welzijn en Sport
akkoord gegaan. De voorstanders zijn
ervan overtuigd dat door vroegtijdige opsporing veel levens worden
gespaard.
Halveren
it de cijfers blijkt dat ongeveer 3
Nederlanders per dag te horen krijgen
dat zij een vorm van darmkanker
hebben. eruit het grootste aantal zit
onder de -plussers. oor een deel is
men er nog op tijd bij. Toch overlijden
ruim
mensen per jaar aan deze
ziekte. De bedoeling van het onder-

zoek is dat aantal overlijdensgevallen
te halveren. oorzitter Jolien on van
de pati ntengroep darmkanker van de
S KS Stichting voor ati nten aan
het Spijsverteringsorgaan is daarom
een groot voorstander van het bevolkingsonderzoek. Zij kreeg zelf in 2 8
de diagnose darmkanker. Natuurlijk
beseft zij ook dat vele mensen zich
alleen al door het onderzoek eerder
ongerust maken dan nodig is. Maar
daar staan volgens haar vele levensreddingen tegenover.
Poliepen
Je kunt beter in een vroeg stadium
erbij zijn dan steeds maar een bezoek
aan de huisarts vanwege bepaalde
klachten het belangrijkste s mptoom
is bloed en slijm in de ontlasting uit
te stellen. Er zijn ongetwijfeld ook
mensen die helemaal niet reageren
op de oproep. Bij de uitnodiging die
men thuis ontvangt, zit overigens
een formulier waarmee men zich kan
afmelden voor deelname. Later zal
men wel weer een uitnodiging krijgen

mee te doen.
Darmkanker ontstaat uit poliepen.
Het is nog onduidelijk hoe poliepen
precies ontstaan. Het is daarom niet
mogelijk poliepen te voorkomen.
Ze kunnen meestal vrij gemakkelijk verwijderd worden. Het is dus
belangrijk naar de huisarts te gaan als
darmklachten niet vanzelf overgaan.
Er is wel een aantal factoren bekend,
dat de kans op darmkanker verkleint.
Zorg voor een gezond lichaamsgewicht en beweeg voldoende. Wees
matig met het eten van rood vlees en
voorbewerkt vlees, zoals vleeswaren
en worst. ook niet en wees matig
met alcohol. Eet voldoende groente
en fruit.
in erne i eel in orma ie e inden
o er di e ol ing onder oe . ee men
eci ie e ragen dan an men erech
i de a i n enorgani a ie o el.
o een mail naar ecre ari @
.nl

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere nanciële 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
Regel 180 dagen
bij schenkingen
en een alleen aande ader me
drie doch er en een oon. e doch
er he en een goed le en i n ge
rouwd wee erdiener en he en in
de goede eriode een hui ge och .
i n ong e oon i alleen aand
geen hoog alari or geleden een
a ar emen ge och me een chen
ing an mi an . euro oor
de aan oo . i n doch er wi en
da en emden er olmondig mee
in. o erweeg hem ieder aar he
ela ing ri e edrag e chen en er
e ra a o ing an i n hy o hee .
lo he da hi . euro moe
erre enen me i n u er i de
er eni an mi en oo he e en uele
aan al chen ingen
ind da
nogal uur. a i uw i ie hiero
doelt waarschijnlijk op de
zogenoemde 18 -dagenregel. Die
houdt in dat als schenkingen worden
gedaan binnen 18 dagen v r
overlijden van u, die worden geacht
krachtens erfrecht te zijn verkregen.
De 18 -dagenregel geldt alleen als
u in Nederland overlijdt. Er zijn ook

een paar andere uitzonderingen. Het
betekent dus niet dat uw zoon alsnog
uw schenking moet delen, maar het
heeft met de te betalen schenkbelasting te maken en is bedoeld
om te voorkomen dat er tweemaal
belasting schenk- en erfbelasting
moet worden betaald. Geschonken is
geschonken dus
Geen notaris bij
jaarschenkingen
la in uw ru rie da i de
aarli e chen ing aan een ind
an ma imaal . in
een
a e an de no ari nie nodig i .
di ui wan in andere u lica
ie word ui ermeld da di wel
nood a eli i
oor de jaarlijkse vrijstelling in
het schenkingsrecht van ruim 2
euro is g n notaris nodig. kunt
dat geld gewoon overmaken naar
uw kinderen. Want dan kunt u het
eventueel bewijzen aan de Belastingdienst, die trouwens zelden daarom
vraagt. Dus het is ons een raadsel
waar u gelezen heeft dat er w l een
notaris nodig is. Zelfs bij de tijdelijke schenkingsmogelijkheid van
ma imaal 1 . euro voor aan-

koop van een huis of a ossing van
een h potheekschuld is geen notaris
nodig, als maar bewezen kan worden
waarvoor het is. Wij raden aan in
dit geval de schenking wel in een
akte vast te leggen. Dat kost enkele
honderden euro s, maar daarmee is
de schenking tot 1 januari 2 1
aan alle kanten gedekt. De ontvanger
moet uiteraard wel kunnen bewijzen
dat het geld is gebruikt voor de aankoop van een huis of voor a ossing
van de h potheek. Anders wordt
deze bij hem of haar alsnog belast

Financiële zaken
Scheef wonen of
naar vrije sector
i e alen
huur er maand.
i ouden e duurder willen
wonen maar i he n ro leem
waar i nie ui om. el wi nemen
een hui o en de u idiegren
wa ge eur er dan al n an on
o erli d lleen ouden wi da nie
meer unnen o rengen. og ie
ander . i n uren he en onge eer
he el de in omen er aar. i wo
nen langer in he hui dan wi . aar
e alen
minder er maand.
oe an da

Fiscale zaken
Een mooi voorbeeld van welke
toekomstige problemen bij hogere
huur voor scheefwoners komen
kijken. Inderdaad, als u verhuist naar
de vrije sector en een inkomen valt
deels weg, dan kan er een huurkostenprobleem ontstaan.
Echter, de overblijvende partner
komt dan wel weer hoog op een
prioriteitenlijst voor een sociale
huurwoning te staan. In een sociale
huurwoning, van welke grootte ook,
bestaat dat probleem niet, want dan
krijgen huurders naar rato van het
inkomen huurtoeslag. zult zelf
moeten beslissen hoe en wat.
Wij schatten in dat u net zo goed
totdat een van u alleen overblijft
het e tra voor het scheef wonen kan
betalen. Of misschien toch naar een
seniorenappartement
Dat uw buren minder betalen, kan te
maken hebben met het feit dat voor
deze woning een ander puntenstelsel geldt bijvoorbeeld door isolatie,
tussenwoning, kwaliteit van het
huis, grootte, hoekhuis . Als het huis
precies hetzelfde is en hun inkomen
is gelijk aan dat van u, moet u die
vraag aan de verhuurder stellen.

Afkopen bij scheiding
van lijfrentes
i n ie oon i e ig me een
cheiding en wil me i n rouw
elegging er e eringen a o en.
i n e en uele ui eringen
Het is niet zo verstandig een lijfrente
of beleggingsverzekering tussentijds
af te kopen. Omdat, zo noemen we
dat, mensen gesneden worden door
de verzekeringsmaatschappij kosten
voor verwerking en vanwege de
dagkoersen . Bovendien komt die
uitkering op het bruto-inkomen. Dat
betekent dat er inkomstenbelasting
moet worden betaald, omdat de premies of koopsom van de lijfrente beleggingsverzekering waarschijnlijk
ook fiscaal aftrekbaar zijn geweest
in bo 1 van de inkomstenbelasting. Maar als er sprake is van een
echtscheiding dan gebeurt het veel,
want dan moeten vermogens uit
elkaar worden gehaald.
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• www.pepdenhaag.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Stichting Den Haag;
Midden-Europa
De Stichting Den Haag Midden-Europa IDHEM wil een
harmonieuze deelname van
Midden-Europese migranten
aan het Haagse maatschappelijk
leven bevorderen. Deskundige en
gemotiveerde bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers werken
daar samen aan. De activiteiten
omvatten informatiebijeenkomsten, spreekuren, praktische
ondersteuning, fondsenwerving,
ondersteuning van taalonderwijs,
publiekspresentaties en culturele
evenementen. En daarvoor zoekt
IDHEM versterking in de vorm
van enthousiaste bestuursleden en
vrijwilligers
Inlichtingen dhr. Ernst-Jan Stroes,
tel. 6
8 13 68 of e-mail
ej.stroes idhem.nl.

Kledingverzorger en
versteller
Bent u handig met de naaimachine
en creatief En lijkt het u een
mooie gedachte daarmee iets te
betekenen voor 1 - tot 1 -jarigen
met een lichte verstandelijke
beperking Dan zoekt Ipse de
Bruggen u Het observatie- en
behandelcentrum op de Berensteinlaan zoekt een kledingverzorger, voor verstelwerk aan en waar
nodig aanpassing van de kleding
van de jongeren.
Inlichtingen Ingeborg van der
Lingen, tel. 1 31 26 37 1
31 26 37 of e-mail vrijwilligerswerk ipse.nl.

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

Sneller zoeken en makkelijker vinden

Vernieuwing www.haagseouderen.nl
Informatie is belangrijk. e willen allemaal graag weten waar we aan toe zijn bij belangrijke zaken als geld,
wonen of zorg. En als we een vraag hebben over een of
andere voorziening, is het prettig om zo snel mogelijk een
antwoord te krijgen. f in elk geval om te weten w r we
dat kunnen krijgen.

roeger stonden dat soort zaken in
informatiegidsen, zoals de Haagse
Seniorengids. De editie 2 12-2 13
daarvan kunt u nog altijd gratis ophalen
bij E iviervismarkt 2 of bij andere
instellingen. Houdt u er alleen rekening
mee dat zulke papieren informatie geen
eeuwig leven heeft. egels, bedragen
en leeftijdsgrenzen veranderen organisaties worden opgeheven of verhuizen. Daar kan bij het maken van een
gids niet altijd rekening mee worden
gehouden.
eel
Door de introductie van internet is dat
geen probleem meer. Op internet kan
informatie op elk gewenst moment
direct worden aangepast. Als gegevens
er inderdaad goed worden bijgehouden,
kunt u erop rekenen dat ze juist en
actueel zijn.
Da s mooi, maar er is daardoor ook
ontzettend veel informatie te vinden op
internet. Zoveel, dat we wel eens het
gevoel hebben erin te verzuipen. Hoe
vindt u een beetje snel en gemakkelijk
wat u zoekt Daarom is de website
www.haagseouderen.nl onlangs bijvoorbeeld anders ingericht.
verzichtelijk
Op haagseouderen.nl is alle informatie
verdeeld in 6 categorie n Zelfstandig,
Actief, Geldzaken, ervoer, Wonen en
Advies Informatie. Kan niet missen
u ziet ze bovenaan staan zie de foto
hiernaast . Onder elke categorie is de
informatie overzichtelijk ingedeeld.
Stel, u wilt weten hoe u van uw huis
naar het ziekenhuis kunt worden
gebracht. Dan kijkt u bij ervoer .
wijst met de muis die categorie aan.
Diverse onderwerpen komen in beeld,
waaronder ervoer van deur tot deur .

klikt daarop en krijgt een overzicht
van de mogelijkheden het ode
Kruis, egioTa i, Ta ibus, al s en de
wijkbus. Misschien is de wijkbus wat
u zoekt, of juist de Ta ibus. Welke u
ook nodig hebt u klikt erop, en ziet de
informatie per stadsdeel, inclusief rijinformatie en contactgegevens.
Of misschien vindt u het tijd worden
om gebruik te gaan maken van maaltijdbezorging aan huis. Dan kijkt u onder Zelfstandig , waar u het onderwerp
Eten en boodschappen ziet staan. Met
een klik komt u op de mogelijkheden
maaltijdaanbieders, maaltijden aan
huis of boodschappendiensten. Onder
Maaltijden aan huis vindt u vervolgens een handzaam overzicht van de
mogelijkheden. Met de knop Diensten
in uw stadsdeel kunt die informatie ook
nog laten filteren alles bekijken, voor
heel Den Haag, of alleen voor uw eigen
omgeving. Ook kunt u doorklikken naar
de eigen website van die organisatie.
Niet de goede Even teruggaan en de
volgende aanklikken. komt er bijna
altijd.

Informatiewinkels
Ja, bijn altijd. Het kan natuurlijk zijn
dat u iets toch niet vindt. Er komen
wel eens nieuwe organisaties bij die
we nog niet direct kennen. Of u ziet
dat zoeken op internet niet zo zitten.
Gewoon praten met een echt mens is
meer uw ding.
Dan is de i-Shop iets voor u. kunt
naar zo n informatiewinkel stappen, en
daar uw vraag voorleggen aan een medewerker die de weg weet. Die kan het
u ook vertellen als er iets is veranderd
bij een organisatie. De openingstijden
van de i-Shops wisselen maar als u
van maandag t m donderdag tussen

9. en 16. uur langskomt, hebt u
bijna altijd prijs.
ortom
Kijk op www.haagseouderen.nl voor
actuele informatie en voor nieuws
en activiteiten .
Blader eens door de Haagse Seniorengids om een idee te krijgen van
allerlei mogelijkheden.
olg deze pagina voor interessant
nieuws.
En loop eens langs bij een i-Shop als
u ergens niet uitkomt.

Dit zijn de i-Shops:
Centrum
i-Shop Julianakerk,
Schalk Burgerstraat 217, tel. 2
i-Shop Gezondheidscentrum
De ubenshoek,
an der ennestraat 18 , tel.

22 9
22 22

Escamp
i-Shop Bouwlust,
Eekhoornrade 21 , tel. 323 18 6
i-Shop Moerwijk,
Aagje Dekenlaan 1, tel. 388
2
i-Shop Escampade ,
Escamplaan 61f, tel. 323 62

Haagse Hout
i-Shop WDC Mariahoeve,
Ivoorhorst 1 , tel. 3 7
1
i-Shop Bezuidenhout, Johan Camphu s straat 2 , tel. 3 7 72 97

i-Shop Leidschenveen,
Harri t Freezerhof 2 1, tel. 32

32

aak
i-Shop Cromvlietplein,
Cromvlietplein 12 , tel. 3 7 61 6
i-Shop De Wissel,
Bets erkstraat 1 , tel. 396

oosduinen
i-Shop De Henneberg,
Tramstraat 1 , tel. 397 6 1
i-Shop Houtwijk,
Dr. H.E. van Gelderlaan 26 ,
tel. 397 72 8
i-Shop de Geest,
Georges Bizetstraat 2 , tel. 397 6

eidschenveen- penburg
i-Shop penburg,
lesmanlaan 217a, tel. 319 6 6

Scheveningen
WDC Trefpunt, Tesselsestraat 71, tel.
338 99

1

HUBA-week belastingen: 10 t/m 14 maart
ok dit jaar organiseert E samen met de elastingdienst een H
-week. edewerkers van
de elastingdienst helpen
ers gratis bij hun belastingaangifte over 13. De Hulp bij angifte vindt plaats bij E aan de iviervismarkt van maandag 1 t m vrijdag 1 maart.
Aanmelding vooraf via de Belastingtelefoon is noodzakelijk. De belangstelling voor de aangiftehulp is altijd
groot. Iedere deelnemer wordt daarom
ingeroosterd. LET O vol is vol
Deelnamevoorwaarden
bent inwoner van Den Haag.
ontvangt AOW.

w verzamelinkomen is niet hoger
dan 3 .939 per jaar voor partners
totaal 2. 38 per jaar .
anmelden
Bel de Belastingdienst via 8 3 gratis nummer om een
afspraak te maken.
Zorg dat u uw burgerservicenum-

mer bij de hand hebt.
raag om een afspraak op locatie
E in de periode 1 -1 maart.
kunt zich NIET bij E aanmelden. E organiseert de aangiftehulp
en is gastheer. De aangiftehulp zelf
is het werk van de Belastingdienst.
Daarom moet u zich daar aanmelden.

pa ina

in da

Service- of Cadeau-abonnement
oor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 9,9 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

aart
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Behandeling
aan huis

Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud

Straat en huisnr.
Woonplaats

l

Gelijk als het bezorgadres, of
Naam

l

Straat en huisnr.

l

Woonplaats

Telefoon
Betaling

l

E-mail
overmaking

via acceptgiro

l

Stuur in een gefrankeerde envelop naar

6 6

Actie van de maand

H

Bel en bestel
038-4600023

Leestafel voor Stoel en bed

Nu

139,95

+ verzendkosten 5,95

Van 159,95

p u er

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

ostcode

Krant oor de

HARFA Bouw

Naam
ostcode

ud Ha enaar

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.

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage
Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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LEKKER HOOG ZITTEN
IN DE NIEUWE MITSUBISHI SPACE STAR

• Airco
• Standaard 5 deurs
• Centrale vergrendeling
• Elektrische ramen
• Zeer zuinig
• Hoge zit
OOK
LEVERBAAR
MET AUTOMAAT

Rijklaar vanaf € 9.999,-

A-label

WWW.PREUNINGER.NL

Laan van Waalhaven 417
2497 GM Den Haag (Ypenburg)
Telefoon 070 3073950

Mercuriusweg 16
2624 BC Delft
Telefoon 015 2573488

Brandstofverbruik: 4,0 tot 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot: 92 tot 100 g/km. Prijzen inclusief bpm/btw en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties.

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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In useum eermanno kunt u eenmaal per seizoen terecht voor een onderhoudende brunch
met een literair programma. Steeds staat een schrijver of groep schrijvers centraal, die uit
verschillende invalshoeken worden belicht. In de pauze staat er lekkers op tafel, met een
knipoog naar het onderwerp; o.m. wat Indisch en Hongaars dit keer en zoals altijd komen de
vegetari rs onder de literatuur minnenden ook goed aan bod.

Tijdens de komende literaire brunch
staat de schrijfster Madelon Sz kel
Lulofs 1899 19 8 centraal. Zij
werd op Java geboren. Haar vader,
Claas Lulofs, was daar bestuursambtenaar. Ze ging in 1913 bij haar grootouders in Deventer wonen om een opleiding aan de meisjes HBS te volgen. In
1918 trouwde ze met Hendrik Willem
Jacob Doffegnies, die assistent werd
bij een rubberonderneming in Indi .
Ze kregen daar twee dochters. In 1926
scheidde ze van Doffegnies omdat
ze een verhouding was aangegaan
met zijn Hongaarse collega L szl
Sz kel . Ze vertrok voor een jaar met
Sz kel naar Hongarije waar ze met
hem trouwde. it dat huwelijk werd
een dochter geboren. Het echtpaar
Sz kel vertrok in 193 voorgoed uit
Indi en vestigde zich in Hongarije.
ubber
Sz kel Lulofs heeft haar autobiografische ervaringen volop gebruikt
in haar romans en verhalen. In haar
debuutroman ubber ,1931, geeft ze
het leven in Indi vooral vanuit het
perspectief van de Westerling weer.
De wrede behandeling van de koelies,
Oosterse contractarbeiders, wordt
daarbij niet verhuld. Met gevoel voor
humor beschrijft Sz kel Lulofs het
spanningsveld tussen de gemoedelijke
levensinstelling van de Oosterling en
de gejaagdheid van de op geld beluste
Westerling. Ze geeft een krachtig
beeld van de tropische natuur, waarin
de plantersvrouwen haast bezwijken
onder de hitte en verveling terwijl hun
echtgenoten gevangen zitten in een
strak arbeidsregime. Hun drankgebruik als compensatie voor het harde
werken en de eentonigheid tijdens

de tropenjaren leidt regelmatig tot
liederlijke taferelen. En ondanks alles,
zo weet Sz kel Lulofs de lezer
duidelijk te maken, groeit er in de
Westerling een liefde voor dit land, die
hem van zijn eigen land vervreemdt en
hem na terugkeer in Europa voor altijd
naar Indi doet verlangen.
erk en waardering
De openhartigheid waarmee Sz kel
Lulofs in ubber schrijft over
de uitspattingen van de Europeanen
in Indi en een overspelige liefde,
leidde tot verontwaardigde reacties

door valse beloften tekent voor een
contract als arbeider in een rubberplantage. Het contrast tussen zijn
armoedige maar vredige leven op Java
en de onmenselijke behandeling die
hij als arbeider op Sumatra ondergaat,
wordt indringend maar zonder opgelegd sentiment weergegeven. Juist die
licht afstandelijke stijl geeft de lezer
de mogelijkheid zich mee
te laten slepen door oeki s
levensgeschiedenis. Met een
heldhaftig te noemen berusting in zijn lot weet hij zijn
leven enigszins draaglijk

- adelon Sz kel

nn

- Still uit de ver lming van ubber in 19 6, met hier de acteurs
eunier ( enee, van aers vrouw) en rits van Dongen (planter John van aer). -

in de Indische pers. Daar stonden
zeer lovende recensies tegenover. De
roman werd in veel talen vertaald en
is regelmatig herdrukt. In 1936 werd
ubber verfilmd door Johan de
Meester en Gerard utten.
De roman Koelie , 1932, is geschreven vanuit het perspectief van een
Javaanse jongeman, oeki, die misleid

- Het koetshuis achter in de tuin van useum eermanno
waar de literaire brunch wordt gehouden. -

te houden.
Sz kel Lulofs heeft als schrijfster
veel succes gekend. In 19 bestond
haar oeuvre uit elf boektitels. In de
laatste jaren van haar leven kreeg haar
werk niet meer de waardering die het
verdient. Ze schreef in de jaren vijftig
voor het blad Margriet o.a. een
feuilleton dat in 2 1 werd uitgegeven
onder de titel Doekoen .
iografie
Frank Okker heeft een biografie
over Sz kel Lulofs geschreven
Tumult , Amsterdam 2 8. Hij geeft
daarin een indrukwekkend portret van
een veelzijdige en talentvolle vrouw
met een turbulent leven. De tweede
echtgenoot van Sz kel Lulofs
overleed in 19 6 in Hongarije, terwijl
zij in Nederland verbleef. In 19 2
bezocht ze voor een aantal maanden
haar jongste dochter, die in Israel
woonde. Het liefst wilde ze Nederland
voorgoed verlaten. Haar plan om naar
Canada te verhuizen, kon niet doorgaan wegens haar vriendschap met een
journalist die in Canada bekend stond
om zijn communistische s mpathie n.
Bij alle teleurstellingen en tegenslagen
in haar leven behield Sz kel Lulofs

haar gevoel voor
humor. Een goed
voorbeeld daarvan is een ultra kort
verhaal dat Frank Okker in Tumult
citeert. Madelon stuurde het naar de
directeur van de Margriet nadat ze
merkte dat hij haar stukken vaak te
lang vond
Hierbij doe ik toekomen een speciaal voor de rouwenpagina geschreven Kort erhaal. Ik hoop zeer, dat
het zult kunnen plaatsen, zonder er
aan te moeten knippen.
“Een liefde. Kroniek van een rouwenleven.
Er was maar n zoen de eerste. En
maar n man de laatste.”
rank kker
Frank Okker is ook de biograaf van
Willem Walraven Dirksland tussen
de doerians , Amsterdam 2
.
Hij schreef over literatuur in De
arelduiker , Indische Letteren , De
Gids , rij Nederland , en N C
Handelsblad en publiceerde ook fictie
Leidse liefde , Leiden 2 6 .
Hij werkt op verzoek van het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en
olkenkunde aan een boek over de
avontuurlijke geleerde Gerret . ouf-

ulofs -

faer, grondlegger van de Aziatische
collectie van het instituut.
rogramma
Het literair programma wordt 23 maart
gepresenteerd in het mooie koetshuis,
achter in de tuin van het museum. De
brunch wordt geserveerd op de zolder
van het hoofdgebouw, aan de rinsessegracht 3 in Den Haag.
Het programma begint om 12. uur
en zal tot ongeveer 1 . uur duren.
Spreker Frank Okker. erder Indische liederen door Gepke Witteveen,
Karstine Hoving en Andr van den
Berg filmbeelden ob Scholten
met een toepasselijke fabel van De la
Fontaine en de boekentafel van Hans
Spit. resentatie Ellen Fernhout.
Entreeprijs 1 , . Wilt u ook uw
Museumkaart meenemen Dan kunt
u na a oop nog de mooie vaste collecties en de actuele tentoonstellingen
van Museum Meermanno bekijken.
In verband met de brunch die u tijdens
de pauze krijgt geserveerd, is vooraf
reserveren noodzakelijk. eserveer
door in te spreken op 7 -3 2 82 of
stuur een e-mail naar
re er eren@li eraire runch.nl
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CI 1
kansen Den Haag organiseert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een interactief debat nieuwe stijl over jeugdwerkgelegenheid. ok
interessant voor -plussers, van wie menigeen soms wakker ligt met zorgen
over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

Dit interactieve debat vindt plaats op 11 maart
vanaf 19 3 uur bij Wilkohaag Metaal aan de
itenhagestraat 3 in Den Haag.
Tijdens het debat staat de jeugdwerkloosheid
centraal, voor veel -plussers een probleem dat ze
zelf ook nog goed kennen uit de jaren 7 en 8 .
CI 1
kansen Den Haag
“JCI is een netwerkvereniging van ambitieuze
ondernemende mensen met het hart op de goede
plaats. Leden werken vrijwillig aan verschillende
initiatieven tegen jeugdwerkloosheid, of voor
jeugdwerkgelegenheid zoals wij dat liever zeggen”, aldus Claudia Stijlen, programma manager,
1 kansen door JCI. “Na het verkiezingsdebat
volgen een Job-Fair en de start van een trainingen coachingstraject voor werknemers en startende
ondernemers.”

Negen politieke partijen hebben hun deelname al
toegezegd, waaronder de lokale afdeling van de
landelijke partijen zoals de D en D66, maar
ook Haagse partijen zoals de Haagse Stadspartij
en Groep de Mos. Het belooft een bijzondere en
interactieve avond te worden waarbij de Haagse
politiek en het publiek worden uitgedaagd echt
stelling te nemen over verschillende onderwerpen
binnen het thema jeugdwerkloosheid.
Het verkiezingsdebat vindt plaats op een onconventionele locatie, namelijk in de nieuwbouw van
Wilkohaag Metaal B . Wilkohaag heeft zelf veel
ervaring met het bieden van arbeidskansen aan
jongeren. Zij zijn al jaren een leerwerkplek voor
jongeren met een MBO opleiding in de richting
Milieu, Duurzaamheid en Techniek.
Zie voor meer informatie op internet
wwww.1 kansenDenHaag.org

et, samen, door en voor de wijk
e nieuwe childer
ran i er chenen me een mooie er ie ing ecial o erich e on e er
ui e ei n roer an oud we houder dri ind or wer aam al direc eur an i y ondial da o.m.
de ran er org . l u geen childer wi er en maar hem och wil le en dan an da ia in erne
h
www. childer wi .nl a e mage
er ie ing ran cm. d
o de gewone edi ie an de childer
ran un u o in erne le en
h
www. childer wi .nl a e mage
childer wi ran e ruari
. d
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nderzoek ouderenorganisatie is duwtje in de rug
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De Mos lijsttrekker van de lijstsamenvoeging roep de Mos uderen artij vindt de resultaten
van het onder oek een duwtje in de rug en roept de ouderen van Den Haag en Scheveningen op
om de vier coalitiepartijen vd
D D en D af te straffen voor falend ouderenbeleid
in on e stad: De coalitiepartijen hebben weggekeken van landelijke be uinigingen die Haagse
ouderen in hart ullen raken. it vragen van mijn hand is gebleken dat
Haagse ouderen
uit ver orgingstehui en worden gekieperd. n plaats van geld te reserveren om de e orgbehoevenden op te vangen ko en de e partijen liever voor prestigeprojecten oals het cultuurpaleis.
nlangs moest een vrouw van
jaar vanwege be uinigingen gedwongen verhui en uit een
woon orgcentrum aan de oevesteinlaan. ok andere woon orgcentra staan op de nominatie
voor gedwongen sluiting oals de oosduinse Hof. De coalitiepartijen stonden erbij en keken
ernaar. Een gemeentebestuur ou ich voor o’n beleid kapot moeten schamen

Groep de os
uderen artij nu al
goed voor drie zetels
e

e eers e e
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s
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Dat etelaantal willen wij nog fors uitbreiden aldus de
nummer van de kandidatenlijst kolonel buiten dienst e
raft van Ermel
Wij moeten terug naar de menselijke maat. n ons ouderenplan Den Haag een paradijs voor ouderen staat o.a. realisatie van
seniorenwoningen
plus gratis met tram en bus en terugkeer van de wijk uster in iedere
Haagse wijk. Helemaal in lijn met het onder oek van de nie
. Dat concludeert immers
dat senioren vinden dat er te weinig betaalbare elfstandige woningen voor ouderen ijn dat de
wijk uster terug moet komen en dat het openbaar vervoer moet worden verbeterd.

eer
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Goede en toegankelijke zorg in Den Haag

• De SP wil goede en toegankelijke zorg op

buurtniveau organiseren, dichtbij mensen;

• Een stop op de sluiting van verzorgingshuizen
in Den Haag;

• Investeren in goede gezondheidszorg in plaats
van bezuinigen. De SP trekt €34 miljoen extra
uit de komende vier jaar voor Haagse zorg;

Stem SP voor een 100% sociaal Den Haag
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De a.s. gemeenteraadsverkiezingen
zijn aanleiding voor de Haagse unstkring, om vrijdag 7 maart vanaf .
uur een debat te organiseren over het
nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Den Haag . oegang is gratis.

Gasten met een verschillende achtergrond en
verschillend perspectief zijn uitgenodigd om onder
begeleiding van een gespreksleider hun visie te
geven op een nieuw cultuurbeleid waarmee we
van Den Haag een inspirerende sprankelende stad

kunnen maken. Dit alles afgezet tegen o.a. bezuinigingen op cultuur de afgelopen jaren, de bouw van
een nieuw cultuurpaleis, sluiting van bibliotheken,
minder cultuuronderwijs, minder subsidies aan
kunstinstellingen.
De genodigden zijn Theo Monkhorst, schrijver,
politicus en lijstduwer Haagse Stadspartij Ingrid
ollema kunstenaar Liesbeth Alferink, commissie Kunst Cultuur vdA Eelco van der Lingen,
directeur NEST.
aag e un ring enneweg
en aag o
in erne www.haag e un ring.nl

U staat er niet alleen voor
``Als oudere vind ik het belangrijk om volop mee te doen in de
maatschappij. Ik wil zo lang
mogelijk actief zijn, zelfstandig
blijven wonen en de juiste zorg
ontvangen wanneer ik dat nodig heb.
Het CDA vindt dit ook en
investeert daarom in ouderen.´´
- Janneke Wierikx #13 -

nzet v i i ige i cce
in zie enh i
n v
ronovo startte op 1 oktober 13 als eerste ziekenhuis in de regio uid-Holland met de inzet van getrainde vrijwilligers op n verpleegafdeling. De zogenaamde rijwilligers uderenzorg ondersteunen en geven e tra aandacht aan
de meest kwetsbare oudere pati nten in het ziekenhuis. De ervaringen van alle
betrokkenen waren positief en uitbreiding van de inzet van vrijwilligers naar de
andere verpleegafdelingen is nu gestart.

it landelijke cijfers blijkt dat bij veel kwetsbare
ouderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen
onherstelbaar functieverlies ontstaat zij raken
verward en gaan f siek achteruit. Om deze complicaties te voorkomen heeft Bronovo afgelopen
zes maanden als proef op n verpleegafdeling
vrijwilligers ingezet. rijwilligers kregen vooraf
een tweedaagse training. Op de verpleegafdeling
hielpen ze kwetsbare ouderen met ori ntatie, mobiliseren, eten, drinken en activiteiten.

ouderenpartijhoop.nl
Lijsttrekker

Constant Martini:
‘ Lang heb ik in Den Haag
het voortouw getrokken
van progressieve politiek.
Maar je bent nog niet weg
of ze maken er een zootje
van. Samen met u, kiezers
in Den Haag, gaan we dat
rechtzetten op 19 maart! ’

I� ��� T��u� M�����, �e� ���� 85 ja��
�� �uds�� k�n�id�a� �� L�js� 15 ���P.
I� ��� l�n� �l� ��������igs��� �����k� ��
L������r� �� M�r��nst�n� , ma�� o��
��r��p�h���� �e� �u����� .
Z�r������ ��n� �� �� (��)����i���i� vo��
�u����� �� s�r�a�. J� m�e� to�� �e� ���
���us� h�� ������ na�� ��i��� ������ .
S��� vo�� ��e�ba����i� , ��e� ���P

Evaluatie
De proefperiode van een half jaar is afgerond
met een evaluatierapport, waaruit blijkt dat alle
betrokkenen het project als zeer positief hebben
ervaren. De aad van Bestuur heeft dan ook haar
toestemming gegeven om nog twee groepen te starten op de andere klinische afdelingen.
eer gemotiveerd
Marleen Hartevelt, projectleider “We hebben
veel geleerd van deze proefperiode. Het was voor
iedereen nieuw en een bijzondere leerzame ervaring. Dankzij de enthousiaste en hartverwarmende
inzet van zeer gemotiveerde vrijwilligers is dit een
succes geworden. We gaan dan ook vol vertrouwen
van start op de andere afdelingen.” Interesse voor
het vrijwilligerswerk is er genoeg. “Al twintig
mensen hebben in de afgelopen periode interesse
getoond. Die hebben we uitgenodigd voor een
gesprek.” Bronovo heeft in totaal mensen nodig.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Marleen Hartevelt, 7 - 31 2 19, of
via mail hmhartevelt bronovo.nl.
E n dagdeel per week
rijwilligers Ouderenzorg zijn zeven dagen per
week actief in verschillende diensten van 11.
tot 1 . uur en van 16. tot 19. uur. In de
weekenden tussen 12. - 1 . uur Een medische
achtergrond is niet nodig, affiniteit hebben met
ouderen is essentieel. “We verwachten van de
vrijwilligers dat zij zich minimaal n dagdeel
dienst per week zullen inzetten. Natuurlijk bieden
we al deze vrijwilligers een tweedaagse training en
intensieve begeleiding”, aldus Hartevelt.
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De Burenhulpcentrale is een initiatief
van de Gemeente Den Haag en de Haagse
Welzijnsorganisaties. De burenhulpcentrale
is voor alle leeftijden en gratis.
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moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld
in Sudoku A in het grijze vakje een
2 in B een in C een 1 en in
D ook een 1 , zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt
2- -1-1.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. van 18
februari vond u ook vier Sudoku-opgaves. De gezochte oplossing luidde
-6-3-1. De vijf prijswinnaars zijn
Harold Brouwer, te Zoetermeer
Jan Lokker, te Den Haag
.H. as, te Den Haag

Sudoku

Inzenden
oor de puzzel van deze week
worden vijf e emplaren van “Eerst
Napels zien ” verloot onder goede
inzenders. We blijven het herhalen vergeet bij de inzending van

Sudoku

8

5

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

Arie uartel, te oorburg
im Brouwer, te Castricum

9

9
3

9

1

8

3

3
2

www. om ortland.nl

enieten o

-dagen vana

nas illas

d agenaar

4
7

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

Sudoku D

5 6 2
7

7
6 5

2

Zet in de onderwerpregel
lo ing udo u nr.

Donderdag 13 maart
Stuur per e-mail naar

Sudoku C

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

e iaal voor lezers van e

de oplossing niet uw postadres te
vermelden.
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku s,
uiterlijk binnen hebben op

8

1

4 2
8
9

4

2

5
1 9
5 7
3
2

6
8

6
9

1
8

3
5
4

6 3
9
7
8
2
2
7 9
9
6
7
1
8
4 3 8
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een v ege ente n e ing
stampij onbekommerd en van nabij
gade konden slaan.
Goed voorbeeld
doet goed volgen ,
lispelde ik in mevrouw asgeld s oor. Maar
van dergelijke snakerij moest ze niets
hebben en hovaardig vervolgden wij
onze ueeste door het buitenleven.
Geen pretje
Alras geraakten we aan de walkant
van een wetering waar wij onszelf
enig respijt gunden. Maar het bleek
aldaar geen pretje. De stek bleek te
miechelen van het oeveraas en de
witogen. En tot overmaat van ramp
bleek een helmslak doende zich in
mijn broekspijp te vestigen. Een
eindje verder was het beter te harden.
Hier hadden we een ruim uitzicht op
het voortvliedende water dat zich her
en der aan het gezicht onttrok door
moeraswolfsmelkgewas. Ik maakte
mevrouw asgeld attent op de negenogen, de hommen, de giebels en de
ponnen die zich vlak onder het opper-

vlak van hot
naar her begaven. En dan mag je nog
blij zijn, dat we hier geen tienarmen,
grienden, zeeapen of manenrobben treffen , zei ik teneinde haar te
ontlasten van mogelijke beklemming
omtrent haar overlevingskansen.
Om nog maar te zwijgen van de
verpleegstershaai, de steenhaai en de
oorrob. Maar mevrouw asgeld had
haar bekommernis alweer gericht
op andere zaken. Zoals de
kolgans, de pel, de keep
en de kwakeend die
zich alle binnen
gehoorsafstand
van ons ophielden,
op luttele afstand van
de killen waar elften,
koraalvlinders en meivissen
zich bevonden.
itsje grilling
Seffens zoemde er een aardbij rond
mijn hoofd. Ik sloeg bout om me heen
teneinde te voorkomen dat hij een
ondaad aan me beging maar kon desondanks niet voorkomen dat de harpij
een pitsje grilling bij me teweegbracht.
Stel je niet aan , sprak mevrouw asgeld. Allemaal nesterij en zwakkelijke onedelaardigheid. Je komt over als
een teutoor, een zever en een temer.
Doe alsjeblief gewoon. Ja, maar een
aardbij , wierp ik tot mijn disculpatie
in het midden. Ik zie mij liever gein-

De opruiming is voorbij en de
eerste zomerartikelen stromen
binnen...

15

Nu
% korting
op een artikel uit de
nieuwe collectie,
ook Jassen.
(geldig t/m zaterdag 29.3.2014)
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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.

Deze aflevering van leine Nostalgie is vooral samengesteld uit woorden afkomstig uit kruiswoordpuzzels. Soms zijn dat hele mooie woorden maar soms ook onbegrijpelijk, omdat we niet meer
weten wat ze betekenen. aar het zijn allemaal woorden van vroeger.

Na een ontbijtje van duivekater en een
snufje verkwikkend heulsap begaven
mevrouw asgeld en ik ons naar het
hijshokje waar ik haar bewimpeld verleidde tot een vroege lentewandeling
in de nabije natuur. Zwakkelijk maar
grootsig schikte ze zich en aldra bevonden we ons in de zompige panklei
alwaar treuriep, steenolm en poppel
zich met hun pasbeknopte twijgen
uitbundig tot het uitspansel richten.
Kijk, Staartpeper en ezelsdistel alom ,
riep mevrouw asgeld verheugd uit.
Ze had het nog niet gezegd of ze gleed
uit over het natte zwad en buitelde beduusd tussen de pilvarens en de molsla
in het takmos. Wat een onspoed ,
kreet ik. Ik word er kittelorig van.
Desondanks hielp ik haar edelaardig
overeind en wees haar op de zuurbomen rondom die hun loten, tenen en
twijgen eveneens hadden voorzien van
veelbelovende spruiten en scheuten.
Een staag gekrijt van een eidebaar
deed ons vervolgens de oren spitsen en
ja, hoor, spoedig ontwaarden we een
tweetal uivers die dusdanig waren verwikkeld in hun minnespel dat we hun

Krant oor de

7 3
/ 17 3

crimineerd door een roedel rolapen of
een akelige armadillo dan door deze
aardbij . Maar mevrouw asgeld was
niet onder de indruk. Ze bleef volhouden dat ik een teutoor was.
Dat bleef gedurende de rest
van de wandeling de
sfeer bepalen. Hoe
verwoed ik ook
probeerde haar
aandacht af te
leiden door te
wijzen op de
aanwezigheid
van een rietrat,
een mosbij, een
stermol of een helmslak,
ze bleef me kenschetsen als een drein,
een teemkous en een klepzeiker.

Tunesi rs, gandezen, ussen, Lappen, Letten en Finnen tegen die ons
zonder uitzondering in het voorbijgaan
allen vriendelijk groetten met uitzondering van een enkele gorige aso uit
Litouwen die het leliewitte mantelpak
en de taupe poes waarin mevrouw
asgeld zich vandaag had gehuld, met
argusogen gadesloeg.
Bij thuiskomst werden we opengedaan door onze fidele nestellakei die,
vanwege de ontstentenis van onze
livreibediende moest bijspringen bij
het aannemen van mevrouw asgeld s
tabbaard en mijn demi die hij eerst
zorgvuldig op de roltafel drapeerde
teneinde ze zorgvuldig uit te schuieren
alvorens ze weg te hangen in de
vestibule.
ervolgens schonk hij voor mevrouw
asgeld een mutsje apenmelk in en
voor mij een taaie. Een schoteltje
theerandjes, gedoopt in een toebereid
nat van oomskinderen, ossenkopjes en
ijsboutjes, completeerden het geheel.
Fleps en mat van ons uitstapje nipten
we uiteindelijk rijpelijk van onze
glaasjes in afwachting van een heerlijk
diner bestaande uit raasdonders en
roerom, temet gevolgd door ravissante
hangop.
Behoefte aan een voortzetting
Telegrafeer het naar

reemd volk
De hele terugweg bleef ze
oeverloos zeveren, zagen,
drenzen, drammen, mekkeren
en mieren totdat ik ontstemd
geraakte en haar terecht wees.
Fini, klaar, basta, over en uit ,
bracht ik in. En met succes
want als bij toverslag hield ze
alras haar waffel. Onderweg
kwamen we nog wat Iberi rs,

PATHÉ BUITENHOF
MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13.30 UUR
06/03 - 10/03 - 11/03 - 13/03 - 17/03 - 18/03
STILL MINE 1

PAC

Hartverwarmend verhaal over een 89-jarige man en zijn vrouw die tekenen van
Alzheimer begint te vertonen.
Craig en Irene zijn al meer dan zestig jaar getrouwd en houden nog enorm veel van
elkaar. Graig wil een nieuw huis voor zijn vrouw Irene bouwen zodat hij voor haar kan
blijven zorgen gedurende haar ziekte. Maar dan weigert de gemeente vergunningen
te verstrekken. Als Irene wordt opgenomen neemt Craig een drastisch besluit,
ondanks dat hij voor het gerecht wordt gedaagd en er gevangenisstraf dreigt.

www.pathe.nl/buitenhof
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Onze kandidaten
zijn 100 % Haags

a tiepunten

voor een gelukkig Den Haag

De kandidaten op
lijst 1 van H
zijn allemaal echte
Hagenaars, die hier
zijn geboren en
getogen of minstens
al 1 jaar wonen.
e kennen Den Haag
op hun duimpje en
Constant Martini weten wat er speelt.

aaronder:
org en gezondheid staan voorop, voor iedereen.
Daarom moet de
D kleinschalig in de buurt
bereikbaar zijn. ijkzusters, tand en jeugdzorg
horen bij het gezond houden van de inwoners.
een geldverslindend Spuiforum, renovatie van onze
mooie zalen volstaat.
De oievaarspas wordt in ere gehouden en weer
opnieuw beschikbaar gemaakt voor studenten.
Hagenaars en hun klein kinderen moeten in Den
Haag kunnen blijven wonen in betaalbare en goed
ge soleerde huizen waar er meer van nodig zijn.

Lijsttrekker
Constant Martini
onnie auw zijn
onze topkandidaten.
ie onze website om
ook de andere 1
te leren kennen,
en lees hoe wij onze
ervaring met uw
steun willen inzetten
voor Den Haag.

eef de wijken en buurten terug aan de bewoners,
laat henzelf meer bepalen wat er moet gebeuren en
waar het geld aan wordt uitgegeven.
ees van ooten en im de ie worden benoemd
tot ereburger van Den Haag.
Zie voor alle 100 actiepunten onze website

Blijf niet mopperen
Doe wat
Stem voor de verandering op HOOP

Steun HOOP:

Snijd of knip deze pagina af en gebruik hem als raamafﬁche

Gemeenteraadsverkiezingen
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en vergeet in Den Haag de volgende zaken niet:
at u nodig heeft om te stemmen:
• een stempas
• een geldig legitimatiebewijs
De stempas moet u inmiddels op uw offici le adres hebben
ontvangen, in een envelop van de Gemeente Den Haag, met
daarop in grote letters STEM AS.
Heeft u geen stempas ontvangen en bent u wel kiesgerechtigd, dan u persoonlijk een vervangende stempas aanvragen
bij de Gemeente Den Haag. Dat kan schriftelijk tot en met
vrijdag 1 maart, maar voor wie mobiel is is het misschien
een zekerder gevoel om langs te gaan bij het loket van het
stadhuis of een van de stadsdeelkantoren.
Als u woensdag 19 maart naar het stemlokaal gaat moet u
ook een geldig legitimatiebewijs meenemen dat kan een
offici le identiteitskaart zijn, uw rijbewijs of natuurlijk uw
paspoort - uit Nederland of een ander E -land.
Belangrijk is dat uw legitimatiebewijs geldig is tot in elk
geval 2 maart 2 1 of een latere datum. Dat geldt voor alle
Nederlandse legitimatiebewijzen die uit andere E -landen
mogen ma imaal jaar zijn verlopen.
Als u geen geldig legitimatiebewijs meer heeft en u daar
niet op tijd maar aan kunt komen, dan is er nog de mogelijkheid om een andere kiezer te vragen om namens u met een
volmacht te stemmen. Daarvoor moet het volmachtbewijs
door u en de gemachtigde worden getekend dat u vinden
kunt op de achterzijde van uw stempas.

In Den Haag kunt u kiezen uit
kandidaten van 19 partijen

In Den Haag hebben zich 2 mensen kandidaat gesteld
voor een van de beschikbare zetels in de gemeenteraad
al die kandidaten vindt u straks terug op uw stembiljet, verdeeld over 19 zogenoemde lijsten politieke partijen .
1
2
3

- oven een envelop als u moet hebben ontvangen,
onder een volmacht-bewijs zoals u kunt vinden op
de achterkant van de stempas. -
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1
1
16
17
18
19

artij van de Arbeid .v.d.A.
artij voor de rijheid
D
Democraten 66 D66
G OENLINKS
Christen Democratisch App l CDA
Haagse Stadspartij
S Socialistische artij
olitieke artij Scheveningen
artij voor de Dieren
Islam Democraten
Libertarische artij
Christen nie SG
Groep de Mos Ouderen artij Den Haag
Ouderenpartij HOO
O A
artij van de Eenheid
FAMILIA Directe Democraten
Blanco lijst met als eerste kandidaat Ter Linden

lle stemlokalen zijn te gebruiken

De stempas die u heeft ontvangen vermeldt een stemlokaal
dat dicht in de buurt is van uw offici le woonadres, maar u
mag ook in een ander stemlokaal uw stem uitbrengen. Wilt
u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een zogenoemde kiezerspas nodig. Zie voor informatie daarover op
internet www.denhaag.nl verkiezingen Daar vindt u ook een
digitale kaart waarop alle beschikbare stemlokalen in Den
Haag zijn te vinden. Er zijn trouwens ook bijzondere stemlokalen, zoals die voor forenzen op stations bijvoorbeeld.

- erkiezings-billboards zoals in het Haagse straatbeeld -
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