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Bouwmeesters van naam en faam waarschuwen voor slecht en duur Spuiforum

Beatrix opende geen tijdelijk optrekje
Den Haag is een stad
met heel wat bijzondere gebouwen: wat
te denken van de Ridderzaal uit omstreeks
1250? Het gebouw is
zeker even mooi als
de zaal waar de legendarische koning
Arthur met zijn ridders
aan de ronde tafel
zat. En wat vooral
bijzonder is: het staat
er nog in hartje Den
Haag, terwijl niemand
meer weet waar het
kasteel van koning
Arthur stond. Wat
mooi is moet blijven!

- Burgemeester Havermans (links) verwelkomt in september 1987 op het Spuiplein o.m. Prins Claus en de Koningin voor de opening het complex. -

En we hebben het fraaie Binnenhof, het is
toe aan groot onderhoud. Maar gelukkig blijft het Binnenhof staan, al vindt
het gemeentebestuur dat oude gebouwen
waarvan het dak lekt en die een verfje
nodig hebben zoals de Philipszaal en het
Danstheater maar beter gesloopt moeten
worden: ook al zijn ze amper meer dan 25
jaar oud!

is dat er in de wereld bijna geen theater
speciaal gebouwd is voor dans. Den Haag
heeft dat wel gedaan. Het gebouw kreeg
wereldwijd complimenten. En het is het
eerste gebouw van Nederlands meest
bekende levende architect. Zo bijzonder is
het gebouw. In 1987 is het geopend. Het is
neergezet voor een bescheiden bedrag van
13 miljoen gulden.

Slechts 13 miljoen gulden

Kulverhaal van D66

Het Lucent Danstheater is een bijzonder
gebouw. Een gebouw waar Den Haag trots
op moet zijn. Eén van de redenen daarvoor

Het gemeentebestuur beweert al jaren
dat het is neergezet ’… voor een jaar of
twintig…’. En D66 zet dat ook op zijn
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website. Die partij wil zo zijn Spuiforumsteun verkopen. Maar het is onzin. Het is
een uitstekend gebouw dat jaren meekan.
De architect Rem Koolhaas heeft een brief
naar het gemeentebestuur gestuurd waarin
hij zegt dat de bewering van velen dat het
Danstheater en de Philipszaal gerealiseerd
zijn als tijdelijke huisvesting een onwaarheid is. En hij kan het weten: hij heeft
het ontworpen en hij heeft de hele bouw
meegemaakt.
Architect Rem Koolhaas zegt er onder
meer het volgende over: ‘De zaal en de
akoestische kwaliteiten, tezamen met het
grote podium, dragen bij aan het onmiskenbare succes van de NDT dansgezelschappen. We kunnen momenteel stellen
dat er een wijdverbreide waardering is
voor de kwaliteit van de zaal van het
danstheater.’

Kritiek van stand

- De Dr Anton Philipszaal concertzaal (links) en het Lucent Danstheater (rechts); boven het
danstheater trouwens een markant luipaardmotief kunstwerk van Marthe Röling. -

En zo laait de discussie weer hoog op in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Eerder deze maand
liet architect Rem Koolhaas, inmiddels
uitgegroeid tot de meest gerenommeerde
Nederlandse architect ter wereld, zich al
zeer kritisch uit over het Spuiforum, het
ongelofelijk dure cultuurpaleis dat in de
plaats zou moeten komen van zijn schep-

in stedenbouwkundig en architectonisch
opzicht. Den Haag dreigt verminkt te
worden en veel waardevols kan verloren
gaan.’ Die waarschuwing door bouwmeesters die echt weten waarover ze het
hebben, zouden de huidige coalitiepartijen
PvdA, VVD, D66 en CDA zich ernstig
moeten aantrekken - nog afgezien van de
enorme kosten die met het megalomane
bouwplan zijn gemoeid.

Stopera en Concertgebouw

- Toparchitect Rem Koolhaas; zoon trouwens
van de geweldige fabelschrijver Anton. -

ping. Niet uit kinnesinne, maar gewoon
omdat hij het een slecht bouwplan vindt.
In dat oordeel wordt hij gesteund door onder meer Jo Coenen en Wytze Patijn, twee
van de meest bekende oud-Rijksbouwmeesters; maar ook Maarten Schmitt, gewezen Stadsstedenbouwer van Den Haag
vindt het Spuiforum verwerpelijk.
In een brief aan het Haags gemeentebestuur met als titel ‘Den Haag bezint voor
u begint’ schrijven zij dat bij de uitvoering
van de huidige plannen: ‘er sprake is van
een reële dreigende kwaliteitsvernietiging

(ingezonden mededelingen)
Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
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Dat het niet zomaar een gebouw was voor
even blijkt ook uit het feit dat het in 1987
werd geopend door Koningin Beatrix een groot bewonderaar van het NDT. Dat
was een bijzondere gebeurtenis: Den Haag
had er ineens een concertzaal zo groot als
het Concertgebouw en een Danstheater
zo groot als de Stopera bij. De majesteit
ware ook niet gekomen natuurlijk voor de
opening van een tijdelijk optrekje.

Frits van Erpers Roijaards
(Werkgroep Dooievaar)
fritscaroline@ziggo.nl

Joop ten Velden

(architect & oud Haags PvdA-raadslid)
jooptenvelden@planet.nl
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R E ES E BR E E
Elin Wieffering
Ik zou graag willen weten waar mijn
vroegere vriendin Elin Wieffering
verblijft. Laatste woonadres, voor
zover ikzelf dan weet, was: Burg.Patijnlaan in hoekappartement aan het
water. Hoop dat iemand mij hierover
kan ‘schriftelijk’ kan informeren, dat
is misschien iets meer werk dan per
telefoon of e-mail; maar ik ben u er
bij voorbaat zeer dankbaar voor.

Mevr. A. Kroon

Korendijkstraat
2586 RP Den Haag Scheveningen
--------------------------------------------looi der prammen
Julius Pasgeld had het in een van zijn
laatste stukjes over ‘huistaal’. De
volgende tekst hoorde ik bij ons thuis
nogal eens tijdens verjaardagen in de
jaren veertig, nadat het bekend werd
dat de Pier in de k was gegaan:
Scheel Heveningen was een vlooi
der prammen. De gatbasten streken
elkaar kak in het gelaat, kakten hun
poffertjes en keken naar de pissende
vinken.
Ik vertaal het maar even: Heel
Scheveningen was een prooi der
vlammen. De badgasten keken
elkaar strak in het gelaat, pakten hun
koffertjes en keken naar de vissende
pinken.
Nog zo’n succesnummer was altijd
als iemand zich ergens druk over
maakte: Sal mij een sorg sijn sei
mijn schele suster toen se sonder saksenten in de scheveningse schouwburg sat.
m het te begrijpen moet je dat snel
achter elkaar opzeggen, met een
dikke Haagse S-klank!

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!

pporter aken oek
o er iderpark tadion
Deze maand worden de laatste resten gesloopt van wat ooit het thuis van ADO / FC
Den Haag / ADO Den Haag was gesloopt. De kassahuisjes gaan na de zomer naar het
Forepark en de muur met Aad Mansveld grafﬁti krijgt een bestemming in de nieuwbouw van de sportcampus in het Zuiderpark.

Alles wat verder nog overblijft
zijn herinneringen die we aan het
Zuiderpark Stadion hebben. Die
herinneringen waren voor AD fans.nl begin januari de aanleiding
om een artikel over het Zuiderpark
Stadion te plaatsen. Zie op internet
de verkorte RL): http: goo.gl
vTwBN
ezamenlijk maken
Als reactie op dat internet-verhaal
kregen we mailtjes met de vraag
of we die foto’s niet in een boek
konden uitbrengen Dat leek ons
een goed idee. Van Ruud Albrecht,
die een paar jaar geleden het boek
Haagse humor bestaat niet heeft
gemaakt, hoorden we echter dat het
veel werk is en lang duurt om een

dergelijk boek te maken. Zodoende
kwam Ruud met het voorstel om
een groepje supporters bij elkaar te
krijgen en gezamenlijk het boek te
gaan maken.
De bedoeling
We willen van bekende en onbekende Hagenaars en Hagenezen
en ook niet-Hagenaars) weten
wat hun bijzondere foto en daarbij
behorende herinnering aan het
Zuiderpark Stadion is. We weten
dat veel supporters net als wij zelf
een bijzondere herinnering hebben aan het Zuiderpark Stadion,
bijvoorbeeld de eerste keer dat ze
aan de hand van hun vader naar het
Zuiderpark Stadion gingen, of naar
één van de Europacup wedstrij-

im itt@gmail.com
---------------------------------------------

olo on

nzendingen
Heeft u een bijzondere herinnering
aan het Zuiderpark Stadion en
heeft u een foto van een bijzonder
moment en het verhaal dat voor u

Ria de Wijn
niem voor Rudi Agaatsz) is inmiddels
in Den Haag overleden.
Wel zou ik ook graag contact vinden
met iemand die Rudi goed heeft
gekend en met mensen die misschien
nog beschikken over een single
grammofoonplaatje van Rudi, bij

De ud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 7 . exemplaren,
via circa 35 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl

den die FC Den Haag
speelde. Maar hoe mooi
die herinneringen ook
zijn, we zoeken nog
bijzonderder verhalen.
ud-spelers als Lex
Schoenmaker, Harry
Heijnen, René Pas,
Wesley Verhoek en bekende Hagenezen zoals Henk Bres en Mario
van der Ende hebben aangegeven
een foto met hun herinnering als
bijdrage aan het boek te willen
leveren.

Beetje heet oma
Bij ons thuis werd er geantwoord:
wijsneusjes, als je vroeg wat er werd
gegeten. En mijn nichtje zei altijd:
vullis doen, als ze iets zelf wilde
doen. Mijn moeder en ik hebben tot
na haar dood op 93 jarige leeftijd )
gezegd: beetje heet oma. Als er iets
was wat een beetje warm was. Ik ben
van 19 7 en hoe ouder ik word hoe
meer van zulke uitdrukkingen naar
boven komen. Ik lees altijd De udHagenaar met de stukken van Julius
Pasgeld vol genoegen. a zo door.

Wim Witt

Rudi Reen
p de foto hierbij staan Rudi Reen
met twee danseressen - zij traden op
misschien al in de eind jaren ‘5 ) als
Rudi Reen and the Reendancers .
Ik zoek contact met deze dames
danseressen, hun namen zouden
mogelijk geweest kunnen zijn: Ise
Caf n, Albertine Cato van der Beek
Carsters, en Nanette van Iddekinge.
Zanger-danser Rudi Reen pseudo-

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

mijn waten liet hij er twee opnemen
en uitbrengen.

Patrick van riethuysen
Tel.: 7 -36 7
pvg@camerama.demon.nl

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26 6, 25 2 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim lsthoorn
Tel.: 7 ) 275 97 Vrij. 9. - 12. uur)
ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

mcde ijn @gmail.com
--------------------------------------------Badhuis Riviervismarkt
p de Riviervismarkt 15 was tot
1927 recht tegenover de toren van de
rote Kerk het oudste badhuis van
Den Haag gevestigd. Het werd afge-

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
ud-Rotterdammer oplage 122. ), De udAmsterdammer 12 . ) en De ud- trechter
oplage 55.3 ). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De ud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 5 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

dé herinnering aan het Stadion is
Mail het verhaal met foto aan zuiderparkstadionboek outlook.com
De opbrengst van dit boek gaat
naar een nog nader te bepalen goed
doel. Dat doel moet wel iets te
maken hebben met het Zuiderpark
Stadion.

Redactie AD fans.nl

zuiderparkstadion oek@outlook.com

broken in verband met de uitbreiding
van de Torenstraat. Ter vervanging
werd iets verder in de Torenstraat
een nieuw badhuis geopend, maar
ook dat is inmiddels afgebroken. Het
badhuis aan de Riviervismarkt was
in 1857 opgericht en was lange tijd
het enige badhuis in de stad. Ik ben
op zoek naar een foto van dat oude
badhuis aan de Riviervismarkt. In
het gemeente archief heb ik geen
foto kunnen vinden. Ik vond alleen
de krantenfoto uit het Algemeen
Handelsblad van 1926. Wie kan mij
helpen aan een foto of aan meer
informatie over dit oude badhuis Ik
vraag dit omdat ik een boek schrijf
over de in Den Haag geboren Margot
Alt 1883-1962) die in de bij het
badhuis behorende dienstwoning is
opgegroeid, haar grootvader .W.
Wigleven was er directeur.

Cees van der Laan

cvdlaan@psalm .nl

De ud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

7 ) 275 97
6 - 237 323
7 ) 275 97
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E positie in
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useum Rockart vanaf 10 april

jaar ederland talige kla ieker

useum RockArt in Hoek van Holland zet met een nieuwe e positie vanaf 10 april de ederlandstalige popmuziek in de schijnwerpers, aan de hand van tweehonderd singles uit de periode
1
-2011die klassiekers mogen worden genoemd. oor alle naoorlogse generaties zal het een
feest van herkenning zijn, van Edd Christiani met Spring maar achterop tot ers ardoel met
k neem je mee .

Kunstinstellingen
redden kunstwerk
Berr Holslag

Waren de eerste successen vooral
Nederlandse versies van Engelse en
Amerikaanse hits, later volgden ook
origineel Nederlandse smartlappen,
carnavalskrakers, protestsongs en luisterliedjes. nder invloed van groepen
als Doe Maar ontstond er in de jaren
tachtig van de vorige eeuw een echte
Nederlandstalige popcultuur die heden
ten dage nog steeds door artiesten als
Marco Borsato, Frans Bauer, uus
Meeuwis, Jan Smit, erard Joling en
Nick Simon wordt uitgedragen.
Songfestival
Vanzelfsprekend is er ook de nodige
aandacht voor de Nederlandse inzendingen naar het Eurovisie Songfes-

nder leiding van Stroom
Den Haag en het Haags
Historisch useum hebben
Haagse kunstinstellingen het
kunstwerk Reconstructie enierstraat van Berr Holslag
gered.

De woningen van woningcorporatie
Haag Wonen waaraan het tegeltableau
is bevestigd, worden gesloopt. De
kunstinstellingen hebben afgelopen
weken geld opgehaald om de kunst op
een zorgvuldige manier van de muur
aan de Abraham Bloemaertstraat te
verwijderen en op te slaan. Waar het
kunstwerk opnieuw geplaatst wordt,
is nog niet bekend. Dat het behouden
blijft voor de stad Den Haag is nu dus
wel zeker.

tival. Niet alleen de successen van
Corry Brokken, Teddy Scholten,
Lenny Kuhr en Teach In komen aan
bod maar natuurlijk worden ook de
ops van de Spelbrekers en Sieneke
niet vergeten. In de lijst is verder een
plaatsje ingeruimd voor artiesten die
in dialect zingen zoals Normaal en
Rowwen H ze en zelfs het Friese duo
Twarres ontbreekt niet.

Louis Pisuisse, Louis Davids, Lou
Bandy en Willy Walden.
eezenders
Kortom, voor alle liefhebbers van
Nederlandstalige popmuziek valt er
van 1 april tot en met 3 augustus genoeg te genieten in Museum RockArt
te Hoek van Holland. Daarnaast is
er natuurlijk nog veel meer interessant materiaal te zien van o.a. Andy
Tielman, de SoundPush Studio en over
de geschiedenis van zeezenders zoals
Radio Veronica.
Museum RockArt is gevestigd aan de
Zekkenstraat 2 te Hoek van Holland
en is geopend op donderdag, vrijdag,

udste garde
In één vitrine wordt ook nog de
prehistorie van het Nederlandstalige
lied belicht. Dat is de periode voor de
Tweede Wereldoorlog. Daar vind men
artiesten als Koos Speenhoff, Jean-

- De in ederlands ndi geboren Anneke
rönloh was begin jaren een nationale
beroemdheid en een echt tieneridool. -

zaterdagmiddag en iedere eerste zondag van de maand van 13. tot 17.
uur. Entree is 6,5 per persoon.

en aag paarden tad
et r iterpadenkaart

weede leven
Stroom Den Haag: uit alle ophef
bleek hoe waardevol kunst in de openbare ruimte kan zijn. We hopen dat we
op korte termijn een geschikte nieuwe
locatie in de Schilderwijk vinden,
waar het kunstwerk weer een tweede
leven krijgt.
Wethouder Stadsontwikkeling, Marnix
Norder, en Bart Moesbergen, directeur Strategie en Vastgoed van Haag
Wonen: we zijn blij dat deze puur
Haagse kunst behouden blijft voor de
stad. Het is mooi dat Haagse kunstinstellingen dit samen mogelijk maken.
We feliciteren hen én de stad met het
behoud van het werk .
p de plek van de te slopen woningen
kunnen particulieren straks hun eigen
huis bouwen: gemeente Den Haag en
woningcorporatie Haag Wonen bieden
er kavels aan. Kijk voor meer informatie op www.ikbouwindenhaag.nl

Handhavers nu in
stoer blauw

Den Haag heeft alle mogelijkheden om paard te rijden op het
strand, in de duinen en de groene gebieden op kaart gezet.
Het resultaat, de Haagse ruiterpadenkaart, maakt in n keer
duidelijk dat de stad heel veel mogelijkheden heeft om een
afwisselende rit te maken.

Bij de presentatie van de kaart, op
de driesprong van ruiterpaden bij het
restaurantje nder de Watertoren in
Meijendel, zei wethouder Boudewijn
Revis Stadsbeheer): Het idee om
een ruiterpadenkaart te maken, heeft
ons weer scherp bewust gemaakt van
wat de groene stad Den Haag allemaal
te bieden heeft. Want dat groen, daar
zetten we geen hek omheen met een
bordje verboden toegang. We willen
dat je er kunt wandelen, etsen én
paardrijden. En dat kan, Den Haag is
een échte paardenstad.

De Haagse handhavers gaan
in een nieuw uniform de
straat op. Het is de stoere
variant van een modeluniform
voor boa s, dat de
heeft
ontwikkeld. De gemeente Den
Haag werkte hieraan mee en
was de eerste gemeente die
voor het uniform koos.

ratis afhalen
Revis overhandigde het
eerste exemplaar van de
Haagse ruiterpadenkaart
aan Roel Hazendonk van
de Riouw Rijschool, die
met een groepje ruiters een buitenrit
maakte. ok andere ruiters die passeerden kregen een kaart aangeboden
en een appeltje voor hun paard. De
ruiterpadenkaart is gratis af te halen
bij de twaalf maneges die op de kaart
vermeld staan, bij het stadshuis, de
stadsdeelkantoren en de vestigingen

- Den Haag is met de ruiterpadenkaart een
chte paardenstad. ( oto Michel Mees)-

van VVV itburo. ok is hij te downloaden op www.denhaag.nl

Wethouder Boudewijn Revis stadsbeheer): Het uniform maakt de handhavers beter herkenbaar en versterkt het
gezag op straat. De stoere variant past
goed bij de Haagse stijl van handhaven.
Die is professioneel, streng en gericht
op het aanpakken van de grootste ergernissen van Hagenaars.

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
identiteit
– kwaliteit –Duinhage
humane waarden –Wijndaelercentrum
menselijke maat

in

l

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

rasmus lein

identiteit

Loosduinen

Loosduinen/
Segbroek

Escamp
rasmus lein
Den Haag

in

Den Haag

-

l

l
l
l

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

wijndaeler entrum nl

www humanitasw n rg lus nl

kwaliteit

-

l
l
l
l
l

nen met rg
ijdelijk er lij
nen
huis rg
rga nnement eker huis
Dag er rging
ti iteiten en ursussen
ndersteuning mantel rgers
ijkser i e unt
r ad ies
a restaurant

humane waarden

-

menselijke maat
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Zuiderstaete Accountancy
www.yarden.nl

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.

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

WBS ontruimingen
e emschoon opleveren van woning en
bedrij spand na overlijden verhui en grote
schoonmaak en
ij ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
uderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs

Uw aangifte IB verzorgd voor €50,-

een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n tele oontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende o erte uit te brengen
etalingen altijd achtera

Den Haag: 070- 308 55 09
info@zuiderstaete.nl

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

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

elijk duidelijkheid g n verrassingen achtera

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl
[advertorial]

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

‘VEILIG EN VITAAL WONEN IN DE STAD’

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!

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:

Persoonlijkekeuzevrijheid
WoonconceptVitaalwonenmetsterrencomfortbiedtbewonershandigedienstenenzorgservices.
Het basiscomfort bestaat uit de aanwezigheid van een locatiemanager, een gastvrouw en een
huismeester.Daarnaastwordenwelzijns-enzorgdienstenaangeboden.“Ikbenergzelfstandigen
doenogzoveelmogelijkzelf.Tochvindikhetprettigdatikgebruikkanmakenvanverschillende
services.Zoeetikiederedinsdagmeemetdegemeenschappelijkemaaltijdenhelptdehuismeester
mijsomsmetapparatuurofdingenophangen.Ikmaakmijneigenkeuzes.”
InteresseineenwoninginHaghesteyn?Iederewoensdagkuntuvrijblijvend tussen14:00en16:00uur
binnenlopen.Voormeerinformatiegaatunaarwww.staedion.nl/vitaalwonenofbeltu:0703910867.

wij zoeken jonge senioren

om ons team in Voorburg te versterken bij het uitvoeren van de
tussenschoolse opvang bij een Basisschool.

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

MevrouwVanDijkisnetklaarmeteenpotjesjoelenalszetrotshaarruimedriekamerappartement
laat zien.“Iedere donderdag doen we dat met een leuk clubje. Dat is een van de dingen die me
meteenaansprakomhiernaartoeteverhuizen.”Na54jaarbeslootmevrouwVanDijkhaarhuis
in de Haagse bloemenbuurt te verruilen voor een kleiner o
 nderkomen. “Ik stapte Haghesteyn
binnen en dacht meteen:‘dit is het.’ Ik werd zó warm ontvangen door de locatiemanager, het
uitzicht is geweldig en de boekenkast maakte het af. De tram stopt voor de deur, zodat ik zo in
hetcentrumeninmijnoudebuurtben.”

Stichting voor tussenschoolse opvang "De Essen"

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Hetwoonconcept‘Vitaalwonenmetsterrencomfort’vanStaedionbiedtouderendemogelijkheid
lang zelfstandig te wonen. Met drie locaties verspreid over Den Haag is er voor ieder wat wils.
MevrouwVanDijkwildegraagindestadblijvenwonenenkoosruimtweemaandengeledenvoor
HaghesteyninhetZeeheldenkwartier.“Ikkiesvoordeservicediebijmijpast”.

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

De tijden zijn van 12.00 tot 13.15 uur (ma/di/do/vr)
Een dag, dagen of een combinatie van dagen is mogelijk.
Voor uw inzet ontvangt u een aantrekkelijke belastingvrije
vrijwilligersvergoeding. De uitbetaling is maandelijks.
Profiel: betrouwbaar, affiniteit in de omgang met kinderen, spreekt
Nederlands en kan werken binnen een team o.l.v. een TSO-coördinator.
Belangstelling? Stuur direct een e-mail met uw contactgegevens aan:
contact@DeEssen.com en wij nemen contact met u op.
Bellen kan ook (tussen 11.30-13.00): 070- 387 62 61
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ngemakkelijk uurtje bij de touwslager in de Korte
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olenstraat

en eitje oor een kar eitje

Als zogenoemde kabouter deed ik op achtjarige leeftijd mee aan de jaarlijkse actie Heitje voor
een Karweitje, een actie die in de jaren 50 en 60 werd gehouden in de aasvakantie en waarmee de clubkas van ederlandse scoutinggroepen werd gespekt. e belde bij mensen aan om
te vragen of je in ruil voor geld een heitje dus een klusje mocht doen.

Kabouter was de naam die de padvinderij had voorbestemd voor jonge
meisjes in de scouting, jonge jongens
werden betiteld als welpen.
Naar aanleiding van het werk dat de
vele scouts direct na de oorlog hadden
verzet bij de opbouwwerkzaamheden
van ons land, had scouting in Nederland een goede reputatie op het gebied
van behulpzaamheid.
Actieradius
Deze actie vergrootte mijn actieradius,
die zich tot dan toe had uitgestrekt van
het huis waar ik woonde in de Torenstraat, via de juffrouw Idastraat naar
de zusterschool in de ude Molstraat.
Ik mocht boodschappen doen in het
Westeinde, etsen schoonmaken in
de ude Boomgaardstraat en met een
grote bezem het vistentje boenen op

het plein voor de Torengarage. En dat
alles voor een heitje, tenminste een
kwartje in die tijd. Tot het moment dat
ik een binnenplaatsje moest schrobben
in de Jan Hendrikstraat, waar ik een
hele middag over deed. Pro teurs,
mopperde mijn moeder, kinderen een
hele middag laten schrobben voor een
habbekras . En ze perkte meteen mijn
bewegingsvrijheid weer in. Ik moest
van die dag af aan dichter bij huis
blijven en na ieder karweitje komen
melden, waar ik me bevond.
Korte olenstraat
En zo kwam ik
terecht in de Korte
Molenstraat op een
steenworp afstand
van ons huis. Een
klein buurtwinkeltje. In de etalage
lagen kriskras door
elkaar allerlei
bollen touw en
ijzeren draden en
kabels. Ertussen
lagen verschillende soorten
gereedschap,
waarvan ik de
naam niet kende. Ik

herkende alleen de kleine, grote, dikke
en dunne scharen. De winkeldeur was
geblindeerd, maar toen ik voorzichtig
voelde, gaf hij mee. Aarzelend deed
ik de deur open, een klingelende bel
kondigde mijn komst aan. Vanuit een
kamer achter de winkel kwam een
oude man gesloft. Letterlijk gesloft.
rote geruite sloffen, een blauwgrijze
stofjas, een klein petje op een kalend
hoofd.
Jongedame … Meneer, heeft u
een heitje voor een karweitje Ik
prevelde dat bij iedere potentiële
opdrachtgever, de meesten kenden
de actie wel. itleg was overbodig.
Maar deze meneer trok verbaasd zijn
wenkbrauwen omhoog.
Kun je me dat uitleggen, jongedame
...
Ja meneer ...

Hij ging op een kruk achter een kleine
toonbank zitten en wees mij een plek
naast zich aan. Ik hees mij op de aangewezen zitplaats. Achter mij lagen
op diverse planken allerlei bollen
touw uitgestald. De uiteinden hingen
bungelend naar beneden, sommigen
verstrengelden zich met elkaar. Wat
zou deze man nu eigenlijk verkopen
ervelende vragen
Ik doe een karweitje voor u en dan
geeft u mij een kwartje ... .
En wat ga jij dan met dat kwartje
doen
Dat geef ik aan mijn guido .

Wie is dat
Dat is een juffrouw op de gidsen. Zij
is onze baas.
En wat gaat die juffrouw met dat
kwartje doen
Dat weet ik niet, meneer.
Dat moet je dan vragen, jongedame. Als jij werkt voor een kwartje,
dan moet je ook weten wat ze met
dat kwartje doen. Het is dan jouw
kwartje.
Ja meneer .
Hoe heet je, jongedame
Ik heet Maria, meneer .
Zozo, heet jij Maria. Dat is een
mooie naam. En wat voor karweitje
zou jij voor mij willen doen, Maria
Ik kan heel goed boodschappen doen,
meneer.
Dat is mooi, Maria, maar ik heb alle
boodschappen al in huis.
Bengelende benen
Ik bleef hem afwachtend aankijken,
bengelend met mijn benen op de hoge
kruk. Weet je wat, Maria, jij mag de
bollen touw vasthouden, terwijl ik er
lange einden van afknip. En dan rollen
we die losse stukken touw weer tot
kleine rolletjes ...
Ik dacht aan het plaatsje en aan de
middag schrobben.
Hoe lang duurt dat, meneer
Een half uurtje, Maria .
Dan moet ik dat even aan mijn moeder vertellen, meneer.
Dat is goed, dat is heel goed,
daar heeft je moeder groot
gelijk in .
Ik wipte van de kruk
af, rende naar
huis, vertelde aan mijn
moeder waar
ik zat en
was in een
ommezien
terug bij de
meneer met
al zijn bollen
touw.
Jij woont
dichtbij,

- een goede foto natuurlijk maar vroeger had je nog niet van die digitale wonder apparaatjes.
n elk geval ben ik dit als kabouter in m n uniform bezig voor een heitje te poetsen
bij de Torengarage in de Torenstraat. -

Maria .
Ja meneer, ik woon op de hoek in de
sigarenwinkel .
Zo zo .
Een net meisje
En zo begon een merkwaardig halfuurtje, dat uitliep in nog een halfuurtje
vertel je moeder maar even, dat je
nog een halfuurtje blijft, Maria ). Ik
pakte bollen touw, hield uiteinden
vast, zag de man meten en knippen en
luisterde naar hem.
Weet je waarom jij mij mag helpen,
Maria
Nee meneer .
mdat jij een net meisje bent .
Hoe weet u dat meneer
Je haar is netjes gekamd en je schoenen zijn gepoetst .
Ik tuurde naar de neuzen van mijn
schoenen, die inderdaad glommen.
Nu die meneer mijn aandacht erop
vestigde, zag ik het zelf ook. Mijn
lange, dikke haar was in twee vlechten
gevlochten met aan het uiteinde een
grote, gekleurde strik. Ik had strikken
in allerlei kleuren. Iedere dag bond

mijn moeder andere strikken in mijn
haar. Na een dag waren ze gekreukeld.
Dan gingen ze in de was en werden ze
gestreken. Een heel enkele keer mocht
ik ze ook wel eens strijken. Zakdoeken en strikken, daar moest je mee
beginnen, zei mijn moeder. Zo leerde
je strijken. Dat vertelde ik allemaal
aan de aandachtig luisterende meneer.
Dat is heel verstandig van je
moeder, vond hij. Je hebt een
heel verstandige moeder. Je moet
haar altijd vertellen waar je bent. En
onthoudt dus: je schoenen gepoetst
en je haar netjes gekamd. Nu zorgt je
moeder ervoor, maar later moet je dat
allemaal zelf doen. Vergeet dan deze
woorden niet: zo herken je nette mensen: gepoetste schoenen en gekamde
haren ...
De normen
Mijn moeder voegde er nog twee criteria aan toe: je kleren moesten schoon
en heel zijn. Modieus en trendy was
niet belangrijk. De woorden bestonden
in de jaren 5 waarschijnlijk nog niet
eens. Schoenen hoefden niet bij jurken
te passen. Je had trouwens maar twee
paar: één voor door-de-week en een
paar zwarte lakschoenen voor de zondag. Lakschoenen met bandjes over
de wreef. Schitterend vond ik ze.
Schoon en heel, gepoetste schoenen, gekamde haren, haalbare
fatsoensnormen voor de
arbeidersmilieus in de
jaren na de oorlog, met
hun krappe budget en
gebrek aan vrije tijd.
Nog lange tijd heb ik
aan die woorden van
de oude touwslager
in de Korte Molenstraat gedacht.

Maria Janssen

mariajan@ s all.nl

- Prinses Beatrix zat er ook bij hier ziet u haar als jong meisje in het kabouteruniform van de padvinderij.-
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Zoekt u een boek ?
De opruiming is voorbij en de
eerste zomerartikelen stromen
binnen...

15

Nu
% korting
op een artikel uit de
nieuwe collectie,
ook Jassen.

Pieter uit Weesp
pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com

Is het boek dat u zoekt
niet meer nieuw verkrijgbaar,
probeer het dan eens bij mij !
Vaak in prima staat en niet duur.

(geldig t/m zaterdag 29.3.2014)

533
a a 13 00 / 1 30
a a 00

Aangesloten bij

aag
0 0 3080080
/
00 / 1 30
1 00

"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse
voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

- Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter
en een geboren Hagenaar

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief geschreven door een fan met een prettig leesbare stijl."
- Boek van de Week in Voetbal International
nr. 26 van 26 juni 2013

Volledig Verzorgde Vakantie weken
Voor senioren
inclusief VerVoer per luxe touringcar
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
•
U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras.
•
In huiselijke sfeer kunt u geneten van onze uitmuntende keuken.
•
Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten.
Vraag naar onze folder en arrangementen
scheibaan 5, 5062tm oisterwijk tel 013-5282555 • www.hoteldepaddestoel.nl

Iedere uitvaart uniek. Yarden
De Voetbaljaren 7 is een mooi vormgegeven
boekje over succesvolle jaren van AD c. .
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen
in de nationale en internationale arena en in
1975 de KNVB-beker won door een 1- overwinning tegen FC Twente in de Rotterdamse
‘Kuip’.
De 12 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd
op de herinneringen aan de club die auteur
Roeland elink van 2 9 tot 2 13 schreef
voor de ud-Hagenaar, maar nu uitgebreid
met veel extra’s.
De Voetbaljaren 7 ISBN: 978-9 -91168-5 -3)
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

VOOR
SLECH
TS

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

12,95

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

Iedere uitvaart uniek

Mogen wij ons even voorstellen ?
02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd
1
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.

06-01-2011 11:34:26

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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eve het soldaat of hoe word ik beroepsmoordenaar?

agenaar il de la ie ill treerde pro o er et

n een van mijn vorige bijdragen noemde ik de witte plannen die tussen de jaren 1 65 en 1 6
uit naam van rovo geschreven zijn. De bekendste waren wel het witte fietsenplan en de witkar in Amsterdam. nderwerpen als: hoe moet ik met kinderen omgaan en hoe ziet de ideale
school eruit, kwamen op deze manier via vlugschriften onder de aandacht van de gewaardeerde lezers. E n ervan droeg de opmerkelijke titel: Leve het soldaat of hoe word ik beroepsmoordenaar? Daar wil ik u iets meer over vertellen, ook al omdat deze tekst in Den Haag bedacht is.

Zoals u bekend zal zijn is agressie een
van de belangrijkste eigenschappen
-zowel bij mensen als bij dieren- om
in leven te blijven. De vraag is wel
hoe je hiermee omgaat Het verdedigen van bezittingen en niet te vergeten
voedsel, vrouwen en kinderen gaf in
een ver verleden al snel aanleiding
om in groepsverband op te treden en
dat geldt uiteraard ook voor de andere
partij, de aanvallers.

helft van de jongens in dienst moest en
wanneer men gewetensbezwaren had
kon men een vervangende dienstplicht
vervullen. Vanaf 1 mei 1997 werd de
dienstplicht opgeschort en vanaf die
datum hebben we in ons land dan ook
een beroepsleger. Het is voor alle duidelijkheid niet zo dat de dienstplicht
niet meer bestaat en daarom spreekt
- ohnson orlogs Misdadiger Deze pam etjes werden
men ook van opschorten. Mocht de
in veelvoud verspreid maar je moest het tijdens een
veiligheidssituatie in ons land sterk
demonstratie niet in je hoofd halen de tekst hardop uit te
verslechteren dan kan men die dienstspreken dan werd je meteen in je kraag gevat.plicht weer instellen

Dienstplicht
Later werd gebruik gemaakt van
huursoldaten en werden mannen die
ebroken geweertje
ietnamoorlog
Het spreekt vanzelf dat hier in het verIn de jaren dat de Provo’s van zich
afhankelijk waren van hoger geplaatleden verzet tegen kwam en dan niet
lieten horen was er in Vietnam een
sten gedwongen om ten strijde te
alleen tegen de dienstplicht maar ook
gruwelijke oorlog aan de gang. Aantrekken. Pas in 181 werd in ons land
tegen het oorlogvoeren zelf. Zo ging
vankelijk van 19 6 tot 195 - ging
het Koninkrijk Holland vormde toen
men er na de Eerste Wereldoorlog
het om een oorlog tussen Frankrijk en
een onderdeel van het Franse KeizerVietnam. Toen deze
rijk - de dienstplicht
oorlog beëindigd
ingevoerd. Dat wil
was besloot men
zeggen dat alle manVietnam te verdelen
nen van 2 jaar en
in Noord en Zuid
ouder zich moesten
Vietnam. mdat
laten inschrijven.
Noord Vietnam
Door loting werd
onder communistische
vervolgens bepaald
invloed stond was dit
wie er wel en wie er
voldoende reden voor
niet in dienst moest.
de Verenigde Staten
Wel was het zo dat
om samen met Zuid
men een vervanger
Vietnam tegen het noorkon inhuren. Wie
delijk deel ten strijde
over voldoende geld
te trekken. Deze oorlog
beschikte ontsprong
- en van de vele tekeningen die il de la Rie - De eerste P op de af che van de PSP heeft van 1955 tot 1973
zo de dans. Deze
gemaakt heeft.staat voor paci stisch. geduurd en omdat onze
mogelijkheid werd in
vanuit dat er nooit meer oorlog zou
regering de kant van de Verenigde Sta1898 teniet gedaan en nu sprak men
komen. Dit werd door middel van een
ten koos is hier fel tegen geprotesteerd
dan ook van de persoonlijke dienstgebroken geweertje gesymboliseerd.
en zeker niet alleen door paci sten en
plicht. De leeftijd van 2 jaar werd
Mensen die voor geweldloosheid
Provo’s. Enkele Provo’s in Den Haag
bovendien verlaagd tot 18. Dit wil
waren noemde men paci sten. Dit wil
besloten een pam et samen te stellen
overigens niet zeggen dat iedereen
overigens niet zeggen dat ze tegen een
waarin duidelijk gemaakt moest wordie tot deze groep behoorde dan ook
robbertje vechten waren. Het ging dan
den dat dienstweigeren een goede zaak
daadwerkelijk in dienst moest. Men
vooral om het gebruik van geweld in
was. Dit ging toen nog met een uiterst
kon om lichamelijke of geestelijke
groepsverband. En dan te bedenken
eenvoudig stencilapparaat waarmee je
redenen S5) afgekeurd worden, er
dat zo’n dertig jaar later de Tweede
steeds één afdruk tegelijk kon maken.
bestond broederdienst, dat wil zeggen
Wereldoorlog uitbrak.
De tekst moest niet mis te verstaan
dat in een groot gezin grof gesteld de
zijn en een illustratie erbij kon zeker
geen kwaad. In die tijd woonde er op
een etagewoning in de Steenwijklaan
een kunstenaar en reclametekenaar,
Jil de la Rie 1913 199 ) die dit
soort illustraties maakte. Een boeiende
guur die het grootste deel van de dag
doorbracht in een kamertje waar de
gordijnen gesloten waren en waar je
vaak bij kaarslicht op kussens op de
grond zat. Ik heb daar uren naar zijn
verhalen zitten luisteren. En hoewel
hij van de leeftijd van mijn vader was,
viel dit verschil in leeftijd volkomen
weg.
- Speldje met gebroken geweer dat na
zeer populair werd. PvdA-leider Diederik Samsom
zei vorig jaar dat zijn partij dit s mbool achter zich gelaten heeft tot verbijstering verwondering
en irritatie van velen oud en jong.-

amflet
Tot slot plaats ik een deel van de tekst

- iet van De la Rie w l de bekendste PSP-verkiezingsaf che (uit 1971) met behalve de koe de
toen -jarige rechtenstudente Saskia Holleman als model.-

van dat pam et hieronder: Leve het
soldaat of hoe word ik beroepsmoordenaar De tijd, dat oorlogje spelen
een verpozing voor de machthebbertjes dezer aarde was, is reeds lang
voorbij. Wanneer zo’n machthebbertje
er plezier in had, schafte hij zich tegen
betaling een aantal idioten aan en trok
ten strijde tegen een navenant groepje.
Indien mogelijk werden de brave burgers gespaard uiteraard tot het geld op
was. Nu ligt dit even anders. De één
of andere machtswellusteling vond
de dienstplicht uit. Iedere gezonde
jongeman kon zo misbruikt worden
om de belangen van een koning of
een munitiebaron te behartigen. Men
stierf wel als held, dat wel! Zelfs de
godsdienst werd bij dit moorden als
bewijs van goed gedrag gebruikt. Nog
niet zo lang geleden sprak men zelfs
van een ‘Frisse, vrolijke oorlog!’ Aan
het begin van deze eeuw leek het even
of de broedergeest aller arbeiders de

oorlog uit zou bannen, maar neen, de
gebroken geweertjes werden snel gerepareerd. Het lukt allerlei lieden van
bedenkelijk allooi steeds maar weer
mensen tegen elkaar op te zetten. Wat
kunnen we hiertegen doen Demonstreren Pam etten drukken Neen:
DIENST WEI EREN! Laten de heren het zelf maar opknappen als ze zo
nodig moeten. Besef je dan niet dat het
waanzin is om die aardige vader van
drie kinderen die toevallig tot vijand
verklaard is te leren vermoorden
ebruik jij dan tenminste je verstand
en weiger ieder bevel. Nu ik dit zo
opschrijf realiseer ik me dat één van
de voordelen van de Europese nie is,
dat er al vele jaren binnen Europa
geen oorlog gevoerd is. Maar buiten
Europa Zo te zien heeft men daar
weinig van het verleden geleerd.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

- en tekening met een citaat van oethe van il de la Rie uit 19 .-
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50 Plus reizen tegen
betaalbare Prijzen!
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en ‘Alles Inclusief’
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Nooit te oud voor vakantie!

€ 199,
I

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen?
Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83
Senior Hotel ‘t Witte Veen
Witteveen / Drenthe € 219,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Dennenhoeve
Nunspeet / Veluwe € 239,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Op De Beek
Schin op Geul / Z L € 268,
- p.p
Actie Weken

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

Senior Hotel Holland Inn
Wolvega / Friesland
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel ‘t Trefpunt
Made / N Brabant € 268,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald € 266,
- p.p
Actie Weken

Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren
Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:
6 dg. Nederland op z’n mooist, MS Switzerland II ****

6 april







Actie
va.





€ 369
,
p.p.





8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II ****

va.

699, p.p.



8 dg. Het mooiste van de Moezel, MS Serenade I ****

va.

899, p.p.

8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam Basel, MS Serenade I ****

va.

999, p.p.




10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II ****

va.

899, p.p.

8 dg. Herfst en wijncruise over de Rijn, MS Switzerland II ****

va.

-







geldig tot eind juni 2014





 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL



All you cAn eAt’
op 80 meter hoogte

Beleef Griekenland
met Polyplan Reizen

€ 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.

van juli tot september 2014 

DE GRIEKENLAND SPECIALIST
Autorondreizen – Eilandenreizen
Bijzondere accommodaties
Traditionele plaatsjes – Villa’s
Zeilen in Griekenland

0627421517

www.polyplan.nl – info@polyplan.nl – 020-6575657
Europa’s Grootste Vintage Evenement

12 & 13 april 2014
Jaarbeurs Utrecht

Va art
A an de
Hotel

.ho
www

telaa

ndev

aart.

nl

Specialist in compleet verzorgde vakanties

5 of 8-Daagse 50+ busreis Compleet Verzorgd
•
•
•
•

Halen en brengen
direct antwoord op al uw vragen
06-12997929
4x Middagtocht
Dagtocht met 3 uur varen
Speciaal
Inclusief entreegelden en
voor senioren
en 50+ single
consumptie
• Hollandse keuken, mogelijkheid tot afstemming op dieet
• Gezellige avondprogramma’s vanaf ¤ 415,bieden volop variatie

(Alleen geldig in de midweken 9 mrt. - 25 april.)

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

Kerst- en Nieuwjaarsarrangementen

www.deoudebrouwerij.nl

• Keuze uit diverse prachtige arrangementen

voorverkoop & info:
www.verzamelaarsjaarbeurs.nl
incl. Mega Platen & CD Beurs

14-03-14 14:36

Beleef de sfeer van
gastvrijheid en comfort

EN
VAN HET HALEN
MET DE SERVICE
TOURINGCAR
BRENGEN PER LUXE

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
!!! geweldige kamers...
3VoorjaarsBloesemarrangement
44=overnachtingen
/ 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer 3-gangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 177,- p.p (halfpension) “4 voor de prijs van 3”

Overnachten in stijl...

PP-AD-03142014.indd 1

www.hotelaandevaart.nl - info@hotelaandevaart.nl

Bekijk het hele reisaanbod op onze website
Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32

ns ge ellige familiehotel in lden aal is al meer
dan
aar lang ges ecialiseerd in week
arrangementen voor senioren en wi bieden ieder
aar een nieuwe reis aan. n ons gemoderniseerd
hotel met wellnesskelder, sfeervolle aal, lounge en
tuin vind u rust, ge elligheid en sfeer.
l

l

l
l

geheel verzorgde vakantieweek voor 65 incl. halen
en brengen, bus tochten door Twente en Duitsland,
huifkartocht, boottocht over de IJssel met bezoek
aan Kampen en centrum ldenzaal
5 verzorgde avonden met o.m. folklore, operette,
cabaret, dans en muziek
Aanbiedingsprijs 2 1 vanaf
99
itstekende keuken, ook voor diëten bosrijke
omgeving, nabij centrum, ideaal voor fiets- of wandelvakanties, hiervoor prijs op aanvraag en info op site.

www.hotelhetlandhuis.nl fam olderink 5 1-512 96
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3de eiling

S

ipo wijst voor Den Haag uit:

opulariteit
HS en C -S
orige week heeft S ipo de 3de
en laatste peiling voor de uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen in
Den Haag bekend gemaakt. olgens
het bureau is de
z n in de eerste
twee peilingen verwachtte winst weer
aan het inleveren en zou de partij nu
met de vdA en D66 wedijveren wie
de grootste wordt in de residentie.

Het is ongemeen spannend tussen deze partijen,
aldus TNS Nipo. De VVD laat echter duidelijk een
gaatje vallen. Iets lager op de ladder constateert
het peilingsbureau ook beweging. De Haagse
Stadspartij en Christen nie-S P, die het in de vorige peilingen al goed deden, bouwen hun positie
verder uit.
Wat betreft de HSP lijkt vooral de populariteit
van lijsttrekker Joris Wijsmuller rendement op te
leveren; de partij wordt vermoedelijk ook beloond
voor het demas ué van de werkelijke kosten 25
miljoen euro) die Den Haag kwijt zal zijn aan het
Spuiforum - en het verzet daartegen. Moeilijker is
het om een vinger te krijgen achter de vraag hoe

neemt af,
in de lift
het kan dat Christen nie-S P nu bij de kiezers
populairder lijkt dan het CDA.
og veel zwevers
Bij eerdere peilingen leek de 19 maart te verwachten opkomst voor de verkiezingen in Den Haag
nogal bedroevend te gaan uitvallen, maar daar
zit een kentering in. Nu lijkt ruim de helft van de
kiesgerechtigden de gang naar de stembus te gaan
maken. Vooral het aantal lager opgeleiden dat wil
gaan stemmen neemt toe. verigens weten heel
veel Hagenaars zo’n 3 ) nog steeds niet zeker
welke partij hun stem krijgt.
uderenpartijen
Van de drie semi)ouderenpartijen die meedoen
in Den Haag lijkt roep de Mos PDH het in
elk geval te gaan halen met 2 of 3 zetels in de
raad. PA lijst 16) lijkt een vergeefse race te
lopen, maar uderenpartij H P heeft volgens
de peiling van TNS Nipo nog wel reële kans, als
de partij in de eindspurt nog genoeg zwevende
kiezers over de streep weet te halen.

Steun voor dissident raadslid

erard erspuij

Spuiforumkwestie verdeelt de
De Haagse vdA dreigt z n steun voor
het Spuiforum, een loeiduur nieuw
cultuurpaleis van minstens 1 0 maar
waarschijnlijk 250 miljoen euro, nog
flink parten te gaan spelen.

De traditionele achterban van de partij ziet het
bouwplan totaal niet zitten, maar ook onder de
leden is de verdeeldheid groot. Dat bleek al in
november toen het maar een haartje scheelde of
dissident erard Verspuij uit de raadsfractie werd
gekozen tot lijsttrekker. Hij bleef maar net achter
Rabin Baldewsingh. Verspuij is en blijft mordicus
tegen het bouwplan en staat nu nr. 5 op de lijst van
de PvdA.
Veel ‘trouwe’ PvdA’ers willen nu 19 maart een
voorkeursstem op Verspuij uitbrengen, om nog
eens te onderstrepen wat ze er van vinden. Een te
duur en dubieus plan, terwijl de armoe toeneemt.
uiterij en actiestickers
Met de voorkeursstemmenactie mag de PvdA in
Den Haag trouwens nog blij zijn, want net als al in
D66 vertoond, zijn er nu ook prominente) PvdAleden die kiezers oproepen om vanwege de Spuiforumkwestie maar op een andere partij te stemmen
dit keer. ok middels actiestickers met ‘ bepaalt
of betaalt’ wordt daartoe opgeroepen.

-

erard erspuij nr op de lijst van de PvdA. -

Verspuij betreurt dat advies trouwens ernstig, al
begrijpt hij dat de gemoederen hoog oplopen. Hij
vindt dat het meningsverschil over de steun voor
het Spuiforumplan binnen de PvdA zelf opgelost
moet worden. Hij hoopt nog steeds dat ook Rabin
Baldewsingh de ruimte wil geven om het plan te
heroverwegen. Tot nu toe echter vergeefs.

( ngezonden mededelingen)

WWW.SPUIFORUM-KRANKJORUM.NL |

vdA

@SPUIFORUMAKTIE

SPUIFORUM? KRANKJORUM!
BENT U DE PLANNEN VOOR HET KOSTBARE OVERBODIGE SPUIFORUM OOK ZO ZAT?
HET IS NOG NIET TE LAAT: GA STEMMEN OP 19 MAART EN STEM OP DE OPPOSITIE!
OPPOSITIEPARTIJEN IN DEN HAAG:
Ouderenpartij HOOP, GroenLinks, Islam Democraten, Socialistische Partij, Haagse Stadspartij, Partij voor de Vrijheid,
Groep de Mos / OPDH, OPA, ChristenUnie - SGP, Partij van de Eenheid, Partij voor de Dieren, Libertarische Partij,
Politieke Partij Scheveningen, FAMILIA, Ter Linden
Stemt u tóch PvdA, kies dan voor nr. 5 Gerard Verspuij - die tegen het Spuiforum is
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wee januari 1 1. Het speelschema van de eredivisie meldt AD -Aja . De sjechoslowaakse trainer van AD , clav e ek,
wil niets aan het toeval overlaten. p tweede kerstdag reist hij, zonder vrouw en kind, vanuit zijn vaderland terug naar Den
Haag. p de 2 ste is er training. Enkele journalisten vragen de oefenmeester wat hij met de jaarwisseling doet. Dit keer ben
ik alleen , antwoordt e ek. Een opmerking met gevolgen want in de Haagse sportkranten wordt er melding van gemaakt dat
die arme trainer de laatste nacht van het jaar helemaal alleen zit.
udjaarsdag rond 16. uur gaat bij
Je ek de deurbel. Als hij opendoet
ziet hij twee dames staan. Een oudere,
mooie vrouw en een jong attractief
meisje. De baas stuurt ons. Met dit
meisje kunt u gratis de hele nacht doorbrengen’’, zegt de oudste. Je ek ziet het
gordijntje in de voordeur bij de buren
al bewegen. Met een of cieel klinkend
stemgeluid zegt hij hartelijk dank
maar vanavond heb ik geen gezelschap
nodig.’’ Daarna sluit hij de voordeur.
Je ek is het Nederlands nog niet echt
machtig en vraagt zich af of hij het
allemaal wel goed begrepen heeft. Hij
besluit Eddy Hartmann, manager bij
AD , te bellen. Net als hij dat wil gaan
doen, klinkt opnieuw de deurbel. Je ek
opent en ziet een ‘ietwat vrouwelijke’
man staan die met een ‘vreemde’
stem vraagt bent u meneer Je ek ’’
Na een bevestigend antwoord
gaat hij verder Die
dames voor mij hebt u
afgewezen. Dus zou
ik u gezelschap kunnen houden.’’ Je ek
heeft de situatie
door. Nee dank
u.’’ En hij sluit de
voordeur opnieuw.
Daarmee is het
verhaal echter nog
niet voorbij. Iets
na middernacht
gaat de tele-

foon. Een mannenstem. Meneer Je ek.
Er is niets aan de hand. moet weten
dat ik een goed hart heb. hoeft niet te
betalen voor de twee taxi’s die ik naar
uw huis heb laten rijden.’’
Happel s opvolger
Een typische Haags voetbalverhaal,
opgetekend door V clav Je ek zelf in
zijn autobiogra e ‘Ik heb kampioenen
getraind’ die in 1988 in zijn eigen land
uitkwam. V clav Je ek trad op 1 juli
1969 in dienst bij AD . Zijn contract
liep tot 3 juni 1972. Hij volgde in
de residentie Ernst Happel op. Je ek,
die op 17 augustus 1995 in Praag op
71-jarige leeftijd overleed, trainde voor
AD Sparta Praag. Daarna was hij
bondscoach in eigen land, trainde hij
achtereenvolgens Feyenoord, Sparta
Praag, FC Z rich en Sparta Praag,
om daarna weer bondscoach te
worden.
Dat Je ek
in

- Portret van e ek op het trainingsveld in 197 ( oto emeentearchief Stokvis). -

- De selectie van C Den Haag AD in 1971-197 met e ek rechts.-

Den Haag terecht kwam noemt hij
in zijn boek ‘een gelukkig toeval’.
Zijn oma had in Zvolen waar V clav
werd geboren) een bloemenzaak. Zij
verkocht ook tulpen uit Nederland.
De kleine V clav verpachtte zijn hart
aan het onbekende land. Later ging hij
Nederlands voetbal volgen. Via een
voetbalblad wat hij toevallig in handen
kreeg raakte ‘verliefd’ op Feyenoord.
Eind 1968 legde MVV Maastricht al
contact met hem om trainer in Limburg
te worden. Daar speelde destijds Ivan
Mraz, ooit sterspeler van Sparta Praag.
In april 1969 hoorde Je ek van de autoriteiten dat een bestuursdelegatie van
AD in het land was. Men zocht een
opvolger voor Happel. Er waren echter
meerdere kandidaten. Je ek wachtte
dus af. Na een week ging ineens zijn
telefoon. Iemand van AD aan de lijn.
Je ek was kandidaat nummer 1. f
hij het aanbod accepteerde. Je ek: Ik
weet niet waarom maar ik reageerde
meteen met ‘ja’.’’ In zijn boek geeft
hij aan ge mponeerd te zijn geweest
door de afkorting AD : Alles Door
efening.

huis in Den Haag
- clav e
ek zet zijn ha
ndtekening
jonge AD -f
Bij aankomst in Den Haag
in fotoplaatje
ans ( oto
sboeken van
em
eentearchief
komt Je ek er achter dat
Hendriksen
- alk). AD de nodige spelers
heeft verkocht. Er kwam alleen
versterking in de vorm van Harald
Sportief succes
Berg, de Noorse spelmaker, aldus
In het seizoen 197 -1971 stond AD
Je ek. Spits Niels-Christian Holmstr m
bij de ‘winterstop’ eerste. De ploeg
kwam niet uit de verf. Het Nederlandse
eindigde uiteindelijk als derde. En
speltype lag hem niet, stelt Je ek.
kwali ceerde zich voor deelname
Holmstr m werd geruild tegen FC
aan de EFA-cup. Je ek schrijft
Haarlem speler Wytze Couperus door
dat iedereen sportief en nanciJe ek in zijn boek Witse Copierese
eel tevreden was. Er kwamen bij
genoemd). De oefenmeester: Voor ons
thuiswedstrijden gemiddeld 1 .
een goede ruil want Couperus ontwikmensen naar het Zuiderpark. De
kelde zich tot een van de sleutelspelers
trainer verwijst naar Holland
van ons.’’
Sport waar gemiddeld .
In zijn eerste seizoen eindigde AD
kijklustigen op af kwamen. Je ek
zesde. Volgens Je ek een sportief sucbeschrijft de fusie tussen AD
ces want binnen de club werd gerekend
en Holland Sport; geeft aan dat
op een tiende plaats. Persoonlijk was
maar drie spelers van laatstgehet minder. Je eks vader overleed. Dat
noemde vereniging mochten
bericht kwam bij AD binnen op de
blijven. De rest moest weg ook
dag van de derby tegen Holland Sport.
al om de schulden van Holland
Dus werd V clav Je ek pas na die
Sport volgens Je ek zo’n
wedstrijd ge nformeerd. Het nieuws
8 . gulden af te kunnen
kwam ook in de Haagse dagbladen.
betalen. De nieuwe vereniging
Je ek kreeg van de fans honderden
heette FC Den Haag AD . De
ie
condoleancebrieven
en
blijken
van
toevoeging was nodig om de
po
Liefdealevleovenoras nul erkent e ek. Hgiijngleefde medeleven. Dit soort episodes
oude fans tevreden te houden.
r
ijn soci
lm of het theate
n
ee
r
hebben
wij
ervan
overtuigd
dat
De naam AD mocht niet verdwijnen,
aa
n
.
al
zeggen
voor de voet
hij naar eigen
s
la
ar
ja
n
n
ze
mij
in
Den
Haag
lief
hadden.
ee
aldus Je ek. Het seizoen 1971-1972
ie
g
jft
no
et al
hij niet. n vi
had hij naast vo dat de
h
oc
k.
oe
Wij
voelden
ons
daar
echt
thuis’’,
was opnieuw een succes volgens de
al
ver
niet-voet
Die ging zelfs zo als nors
e.
zi
po
e
fd
schrijft Je ek.
oefenmeester. Vijfde in de competitie
s zelfs
grote lie
otieloze en som
als gesloten em e ek zelf gedichten egon te
en beker nalist. In de nale tegen Ajax
ekend staande
werd met 3-2 verloren. Volgens Je ek
schrijven.
mede door een twijfelachtige penalty
waardoor Ajax op 2- kwam. Na het
duel zat de helft van de AD -selectie
in de kleedkamer te huilen, schrijft
Je ek. Bij het diner na de wedstrijd
vroeg AD -voorzitter Herman Choufoer Je ek of de spelers ondanks het
verlies een premie mochten krijgen
van 1. gulden. Je ek stemde toe.
Zelf kreeg hij, tot zijn eigen verbazing,
ook een envelop. Met 3. gulden.
Choufoer raadde hem echter aan niet te
snel te juichen. Er moest nog belasting
over betaald worden!

- e ek coachend vanaf de bank. -
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laire trainer.
- e ek was in Tsjechi een zeer popu
des door hem werd gecoached.perio
al
aant
een
in
dat
g
Praa
Dit is een clubfoto van Sparta

Hij moest terug
Het einde van zijn contract naderde.
Je ek stelt dat AD hem een verlenging
met vijf jaar voorstelde. De communistische functionarissen in Tsjechoslowakije wilden er niets van weten. Je ek
moest terugkeren. Een interventie van
de Haagse burgemeester Vic Marijnen
en een handtekeningenactie onder de
inwoners van Den Haag veranderden
daar niets aan. De handtekeningen nam
Je ek later naar eigen zeggen als ‘herin-

nering’ mee naar Praag. Elders meldt hij
in het boek nog dat een hoge ambtenaar
van een departement hem het Nederlandse staatsburgerschap had aangeboden. Ter afscheid organiseerde AD
een diner met spelers en journalisten.
De vertegenwoordiger van Voetbal International, een blad dat volgens Je ek
niets moest hebben van buitenlandse
trainers in Nederland, bood hem een
elftalfoto aan. Naar eigen zeggen kreeg
Je ek die ook inderdaad. Maar pas in
1978 toen hij het bondscoachschap
erop had zitten. AD was Je eks eerste
buitenlandse werkgever. Toen hij kwam
wist hij naar eigen zeggen alleen hoe
een club als Sparta Praag werd gerund.
Zijn achtjarige zoon begon in Den Haag
met voetballen. Hij doubleerde vooral
de schijnbewegingen van Johan Cruijff,
onthult Je ek. ver de wijze waarop
hij respect bij spelers verkreeg schrijft
Je ek: penheid en eerlijkheid.’’
Dopinggebruik
In het boek gaat Je ek ook in op dopinggebruik. Hij verhaalt over het duel
FC Den Haag AD FC Volendam in

- e ek thuis met vro
uw en

zoon. -
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van hem Leo va
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Communistische profs

V clav Je ek laat zich in zijn autobiogra e niet uit over de verschillen binnen de voetbalwereld in zijn eigen, destijds streng communistische Tsjechoslowakije, en het kapitalistische
westen. Tussen 1965 en 1991 werd Sparta Praag gesponsord door CKD: een concern dat
trams, metrostellen, lokomotieven en compressoren maakte. Er werkten meer dan 5 .
mensen. De spelers waren formeel dienst van CKD doch zagen de fabriek nooit van binnen.
Ze waren eigenlijk full prof met een salaris dat veel hoger lag dan het gemiddelde destijds
3. kronen per maand. mgerekend volgens de of ciële wisselkoers 75 gulden).

het seizoen 1971-1972.
FC Den Haag AD won
uiteindelijk met 2-1 mede
door een penalty. Aan het
einde van dat seizoen,
voor het duel FC Volendam FC Den Haag AD
FC Volendam stond als
degradant al vast) erkende
FC Volendamtrainer Hans
Croon volgens Je ek dat
zijn spelers in Den Haag
‘iets’ hadden gekregen
van een nieuwe masseur
die vanuit de wielrennerij bij FC Volendam
was gekomen. Je ek verwijst naar
Ajaxarts dr. Rolink die ‘wonderbaarlijke’ methodes hanteerde en er geen
geheim van maakte oppeppende middelen te gebruiken als de spelers daar
geen bezwaar tegen hadden. ver zijn
periode bij Feyenoord noemt Je ek in
relatie tot doping speler Karel Bouwens
en assistenttrainer Clemens Westerhof.
Hij haalt ook AZ-speler en international
Hugo Hovenkamp aan zeggende: Ik
heb ook wel eens iets geslikt. Ik wilde
het gewoon weten. Ik was nieuwsgierig.’’ Je ek dist ook nog een andere
anekdote op; over de psycholoog die
FC Den Haag in het seizoen 1971-1972
in dienst nam. De man kwam van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en
had alleen ooit als amateur gevoetbald.
De spelers zagen er niets in. De psycholoog is de trainer. Dat werkte tot nu
toe dus dat blijft ook zo’’, haalt Je ek
de mening van de selectie aan. De hele
selectie ging eind van dat seizoen naar
Spanje. De psycholoog ging mee. p
een avond bood hij een rondje aan. Het
eindigde ermee dat de spelers de volkomen lamme psycholoog naar zijn kamer
droegen. Later, toen Je ek weer eens in
Den Haag was, sprak hij enkele oudere
spelers. Die vertelden hem dat het een
geplande actie was geweest onder het
motto ‘Weg met de psycholoog’.
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- mslag van de autobiogra e van

Je ek zich het liefst te herinneren aan
Herman Choufoer, een eerlijk en open
mens’’, aldus Je ek. Toen AD derde
stond in de eredivisie was de roep om
het aantrekken van ‘grote’ spelers groot.
Choufoer legde Je ek echter uit dat dit
ervoor zou zorgen dat de premies omhoog moesten, en dat spelers full prof
zouden willen worden.
wilt ook
elke maand uw salaris ontvangen. Stel
u voor dat we ineens het geld niet meer
hadden ’’, hield Choufoer Je ek voor.
De Tsjechoslowaak noemt het een verstandig nancieel beleid’’ en roemt de
AD -baas ervoor dat hij de club nooit
in de schulden stak. Je ek beschrijft ook
dat Choufoer, toen hij technisch directeur was bij het Nederlands elftal, Je ek
in 1981 benaderde om bondscoach te
worden nadat Jan Zwartkruis dat ambt
had neergelegd en zijn gedroomde opvolger Rinus Michels nog een jaar onder contract stond bij 1FC K ln. Je ek,

clav e ek. -

destijds trainer van Feyenoord, wees het
aanbod af. Volgens Je ek kon zijn landgenoot Anton Malatinsky als trainer bij
FC Den Haag 1976-1978) ook alleen
functioneren dankzij Choufoer. Nadat
die als voorzitter was opgestapt, verloor
Malatinsky de steun van het bestuur van
FC Den Haag. Hoog geeft Je ek ook
op over AD -manager Eddy Hartmann
die weliswaar steeds met de trainer
wilde overleggen doch Je ek het laatste
woord liet inzake de opstelling en de
tactiek zelfs als ik het niet met u eens
ben en de wedstrijd niet loopt als zou
moeten, blijf ik achter u staan’’, citeert
Je ek Hartmann. En hij hield woord.’’
Lof is er trouwens voor alle bestuurders
en medewerkers in Den Haag. Daar
heerste harmonie zoals ik die nergens
anders ben tegengekomen.’’

Carel oseling

carelgoseling@hotmail.com

Krachttraining
In Den Haag, bij AD , introduceerde
Je ek krachttraining. Als eerste eredivisieclub werkte de selectie met halters
en gewichten en deed men aan boksen
als onderdeel van de training. Later nam
Wiel Coerver dat over in zijn trainingshandboek. In zijn boek uit Je ek harde
kritiek aan het adres van de Haagsche
Courant. Terwijl Het Binnenhof objectief schreef, concentreerde de Haagsche
Courant zich op geruchten, aldus Je ek.
Volgens de Tsjechoslowaak kochten
journalisten in Nederland ook nieuws.
Spelers kregen 2 gulden voor een
nieuwtje. De voorzitter van de vereniging van Nederlandse sportjournalisten
had Je ek zelfs eens gezegd het is geen
probleem om met behulp van de krant
de trainer te li uideren.’’
of voor Choufour c.s.
Schrijvend over functionarissen zegt

- e ek krijgt uit handen van Herman Choufoer
als aandenken een fotoherinnering. -
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
KABK
Ontwerp Tom van de Water

MRT

22

25 jaar Gunst,
wat ’n Kunst

DSV St Jansbrug Stichting Festival Aangeschoten Wild
Voormalig fabrieksterrein Lijm & Cultuur
Locatie: Rotterdamseweg 272, Delft
Toegang : € 12,- uitsluitend consumptiebonnen: € 16,- 10 stuks

Een concert gegeven door vijf getalenteerde jongeren die ongeveer 15 jaar geleden
bij Gunst, wat ’n Kunst optraden. Zij waren
toen tussen de 8 en 15 jaar oud. Als succesvolle volwassen musici keren ze voor
deze gelegenheid terug op het podium van
Gunst, wat ’n Kunst.
www.gunstwateenkunst.nl
Gunst, wat ’n Kunst
Riouwstraat 1, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: kaarten telefonisch of per e-mail
MRT

22-30 The Sound of Music

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

MRT

29-30 Beach Party

Musicalvereniging Waanzin
Kwadrant Theater, Franklinstraat 15
Zoetermeer
Aanvang: wisselend, zie website
Toegang: € 12,50

Zon, zee, strand, relaties en
liefdes in een vrolijke strandtent. Beach
Party is een vrolijke muzikale avond voor
jong en oud, met bekende en minder bekende musicalliedjes uit o.a. Jersey Boys,
Sister Act en We Will Rock You.
www.zpinazie.com

Haagse Geschiedenis. Meer dan 30
culturele/cultuurhistorische instellingen
in Den Haag werken samen om alle
Hagenaars bekend te maken met de rijke
geschiedenis van hun stad. Dit jaar bestaat
het festival tien jaar en wordt een groot
Riddertoernooi georganiseerd. Tevens
sluit de Dag dit jaar aan bij de activiteiten
van de nationale Grondwetdag.
www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl
Haags Gemeente Archief
Locatie: Het Plein Den Haag
Aanvang: tussen 11.00 en 16.00 uur
Toegang: de meeste activiteiten zijn
gratis

MRT

28

Festival Aangeschoten
Wild

Festival Aangeschoten Wild is een op jongeren (16 en 30 jaar) gericht muziek- en
cultuurfestival in de breedste zin van het
woord. Er zijn opkomende en nationaal
bekende bands, er wordt een podium
geboden aan lokaal talent en er is ruimte
voor cabaret, (straat)theater, dans, beeldende kunst, workshops en veel meer.
www.aangeschotenwild.com

Theaterwerkgroep Zpinazie
Kleine zaal Stadstheater Zoetermeer
Aanvang: zat 20.30 uur en zon 14.00 uur
Toegang: € 19,50 (geen kosten in de
pauze)
MRT

29

Dag van de Haagse
Geschiedenis

Op 29 maart 2014 staat Het Plein in Den
Haag weer in het teken van De Dag van de

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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r op it
woensdag 1 maart
emeenteraadsverkiezingen: 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/

zaterdag 22 maart
Repair Caf in Den Haag:
goedkope redding kapotte spullen
Ook in de maand maart duikt het Haagse Repair Café
weer op in Den Haag. Hagenaars kunnen ons deze
maand nog vinden op 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.
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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

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 23 maart
iteraire Brunch in useum eermanno
over adelon Sz kel - ulofs
Zondag 23 maart is er in het Koetshuis van Museum
Meermanno tussen 12.00 en 14.00 een literair programma rond de Nederlandse schrijfster en journaliste
Madelon Székely-Lulofs. Entreeprijs € 15,00 inclusief
brunch.
De in Soerabaja geboren Madelon Székely-Lulofs (18991958) geeft in haar werk een onthullend beeld van het
leven van planters en koelies in het destijds NederlandsIndië. Haar romandebuut Rubber (1931) veroorzaakte
een storm van kritiek en werd meteen een internationale
bestseller. Ook haar persoonlijk leven was turbulent.
Aan de literaire brunch o.a. mee: haar biograaf Frank
Okker; de acteur Coen Pronk; tekstschrijver Cor Gout;
Karstine Hoving, Gepke Witteveen en André van den Berg
met Indische liedjes; en vertaler Rob Scholten zorgt voor
een toepasselijke fabel van de la Fontaine.
Vooraf reserveren is nodig i.v.m. de brunch. U kunt
dat doen door een e-mail te sturen naar reserveren@
literairebrunch.nl of door een bericht in te spreken op
telefoonnummer 070 – 3020082. Betalen doet u zondag
23 maart in Museum Meermanno, Prinsessegracht 30,
2514 AP in Den Haag (www.meermanno.nl). Als u een
Museumkaart heeft, neem die dan mee a.u.b. U kunt dan
tot 17.00 genieten van de hele collectie van Museum
Meermanno.

etterenborrel dichterswerkgroep
in de Haagse Kunstkring
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 ont-

wikkeld. 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

zaterdag 5 april
Winterparade in het Atrium:
een avond met een keur aan dansstijlen
De 17e editie van het Stadsbal wordt een avond met alle
dansstijlen in het Atrium Den Haag op zaterdag 5 april.
Met de dansstijlen Ballroom, Salsa, Merengue, Bachata,
Argentijnse Tango, Kizomba, Samba de Gafieira is dit
jaarlijkse dansavond completer dan ooit.
Daarnaast is er net als vorig jaar weer een speciaal
programma voor ouderen.
De WinterParade is de winterse variant op het zomerse,
rondreizende theaterfestival de Parade. Naast muziek,
theater en dans wordt er een diner aangeboden,
geserveerd vanaf een 120 meter lange tafel van Piet
Hein Eek, op schalen die het publiek met elkaar deelt.
Kaarten kosten 35 euro per persoon inclusief programma

oosduins useum De Korenschuur:
tentoonstelling over Houtwijk
Op zaterdag 12 april a.s. opent het Loosduins Museum
haar deuren voor een nieuwe tentoonstelling over de
wijk Houtwijk. Deze wijk is gelegen tussen de Leyweg/
Escamplaan/Margaretha van Hennebergweg en de Oude
Haagweg.
De tentoonstelling geeft een mooi overzicht van de
verandering van Houtwijk als tuinbouwgebied met
kleinschalige bedrijvigheid naar een nieuwe moderne
woonwijk.
Aan de hand van (oude) kaarten en foto's zal deze
verandering worden weergegeven. Ook is er een (digitale) presentatie te bewonderen. De opening van deze
tentoonstelling zal op zaterdagmiddag 12 april om 15.00
uur worden verricht door oud raadslid en wijkbewoner
Wil Bianci.
Het Loosduins Museum is gelegen aan de Margaretha
van Hennebergweg 2a. Het museum is elke zaterdag geopend van 13.00 – 17.00 uur en elke eerste zondag van
de maand van 13.00 – 17.00 uur. Deze tentoonstelling is
te bezichtigen van 12 april t/m 20 september 2014.

5 x lo/ontb. boeken = 4 x betalen € 159,7 x lo/ontb. boeken = 5 x betalen € 199,p.p. o.b.v. 2p.kamer

Haus am
Kurpark***
Traben-Trarbach moezel
www.haus-am-kurpark.info
Tel. 0049-6541-819820

Dr Anton Philipszaal | 8 april | 20.15 uur

Zet drie geboren Ieren met passie voor hun traditie, een goede stem en wat instrumenten bij elkaar
en je hebt hét recept voor Ierse folk op zijn best. Muziek uit het hart die beelden oproept van donkerbruine pubs met vrolijk volk, waar de Guinness rijkelijk vloeit en waar de voeten onder de opzwepende ritmes wel van de vloer móeten. Dát Ierse oergevoel wil de driemansband Cran overbrengen
zodra het podium van hen is.
Een ervaring die de liefhebbers van eerlijke Ierse folk niet mogen missen. De bandleden zijn stuk
voor stuk muzikale virtuozen met een respectabele staat van dienst. Desi Wilkinson is meester op de
fluit en zanger Seán Corcoran, geschoold in zowel de Engelse als Gaelic zangtraditie, weet ook prima
raad met bouzouki en gitaar. Ronan Browne is expert op de uillean pipes, het moeilijkst te bespelen
Ierse muziekinstrument. Een combinatie van talenten die garant staat voor een programma vol
Speciaal voor lezers
heerlijke folksongs, geworteld in de tradities van Ierland, Schotland en Bretagne. Het repertoire
van de Oud Hagenaar:
van Cran is breed in stijl. Razendsnelle dansritmes wisselen af met slow airs op fluit en pipes

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.ldt.nl of bel 070 88 00 333.

vanaf zaterdag 12 april

4 x lo/ontb. boeken = 3 x betalen € 120,-

Cran: Ierse folk uit het hart

en meeslepende ballades. Aan inspiratie geen gebrek: Ierland en Schotland bruisen van verhalen over dappere vissersmannen op ruige zeeën, de trek naar het nieuwe land en al dan niet
mislukte liefdesgeschiedenissen. Liederen vol levensvreugde, pure tragedies en alles ertussenin,
overgoten met aanstekelijke humor zoals alleen de Ieren het kunnen.

en diner, exclusief drankjes. De kaarten zijn te koop via
www.winterparade.nl en aan de kassa van Theater aan
het Spui. Op zaterdag 22 februari zijn kaarten te koop aan
de hoofdingang van het Atrium Den Haag tussen 18:30 –
19:00 uur (naar beschikbaarheid).
De deuren gaan open om 18.30 uur en het programma is
van 19.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie over de WinterParade, ga naar
www.atriumcityhall.nl en www.winterparade.nl

20% korting
op alle rangen, ovv
Oud Hagenaar!

Heeft U
geen vervoer,
informeer na
ar onze
seniorenreize
n.
Wij halen U b
ij de
voordeur op.
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De Jong Damesmode
mode in maat 38 t m 52
maandag- en koopavond gesloten

In een kleinschalige woonomgeving bieden wij gastvrije zorg. Samen met u
proberen we zoveel
mogelijk aan te sluiten op
uw vraag.
Diverse therapieën,
kunstzinnige activiteiten
en een gevarieerd cultureel
programma maken deel uit
van ons aanbod.

Zondag 23 maart is
het zover, Bill Baker’s Big Band gaat
weer een dansmiddag verzorgen in
“de Leuningjes”
Dansen en / of
genieten bij een Band van 20 muzikanten! Zij
spelen diverse soorten dansmuziek , Latin, Engelse wals,Tango, enz . En als u niet kunt of wilt
dansen, geen probleem want onder het genot
van een drankje en een hapje is luisteren alléén
ook al een feest.
Het bijzondere is dat wij uw bezoek aan
Partycentrum de Leuningjes heel prijsvriendelijk
houden nl. € 10.- , dit is inclusief een kopje
koffie / thee, en het parkeren is GRATIS !
De dansmiddag wordt gehouden tussen 14.00
en 17.00 uur , zaal open om 13.30 uur.
Wij hopen u daar te mogen verwelkomen.

Mode
die bij
u past

Rudolf Steiner Zorg is onderdeel van de Raphaëlstichting

Rudolf Steiner Zorg
Ouderen- en gehandicaptenzorg

Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag, tel.: 070-306 83 06 www.rudolfsteinerzorg.nl

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

GOUD BLIJFT BLINKEN

Bill Baker’s Big Band
komt naar Poeldijk !

Reserveren: de Leuningjes, Tel. 0174 244761
Inlichtingen: Bill Baker’s Big Band /
Wim Zweekhorst, tel. 06 24416950

500

€ 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)
Uw TAPIJT betaalbaar laten reinigen dat het
weer mooi wordt, is goedkoper dan vervangen.

PATHÉ BUITENHOF

HARFA
Bouw
MAANDAG
OM 19.15 UUR

Uw VLOEREN laten reinigen/behandelen, is
goedkoper dan vervangen.

Timmerwerk en onderhoud
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13.30 UUR

GRATIS vrijblijvend prijsopgaaf.

HARFA Bouw

Deze maand 10% korting!
Bel uw gediplomeerde deskundige
RASO
die 35 JAAR ERVARING heeft.

Timmerwerk en onderhoud

Ook voor schoonmaakdiensten

20/03 - 24/03 - 25/03 - 27/03 - 31/03 - 01/04
HYDE PARK ON HUDSON 1t

Tel. 06-12774704
KEES TALEN

Een historische gebeurtenis die de menselijke kant onderstreept van een van de
meest iconische leiders uit de Amerikaanse geschiedenis, Franklin Roosevelt.

... sinds 1953

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

WWW.KEESTALEN.NL
www.woningontruimen.nl
OPLEVEREN

Service- of Cadeau-abonnement
Voor 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.

e orgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Woonplaats:

elijk als het bezorgadres, of:

slechts € 12,50

Naam:
Straat en huisnr.:

Betaling:

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

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:
overmaking

l

H rr

actuuradres

Postcode:

l

i er e immerwerken
en onderhoud
He
en n keuken
en o m m ken
He e en n hou en oeren
He m ken n
ond

H r Bouw i een nm n
k
u
u mi e hee u mi
me een n de i n md ik
een ei en werkruim e he i n
de ko en nie o hoo
rdoor k n ik oor een
rede i k rie werken
er rondom o n uw hui
onderhoud nodi d n kom ik
ehee ri i end i u n oor
een ri o
e

Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

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

Postcode:

l
l

In juni 1939 nodigt president Franklin Delano Roosevelt de Britse koning en
koningin uit voor een weekend in zijn huis in Hyde Park on Hudson. Met deze
kennismaking probeert Amerika ook een alliantie te sluiten vanwege de dreigende
oorlog met Duitsland.

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

VEEGSCHOON

l
PAC

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ostbus

04 ,

0

A en aag

n der

n reden ur hwe
Ri wi k

Te
m i
h rr
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m i om
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• www.pepdenhaag.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Chauffeur
kledingwinkel
De Kessler Stichting heeft winkels
in tweedehands kleding, Pakkie
Deftig.
En is op zoek naar vrijwillige
chauffeurs voor de bijbehorende
bus.
De chauffeur zorgt ervoor dat
de kleding vanuit verschillende
verzamelpunten in Den Haag
wordt opgehaald en uiteindelijk
terechtkomt in de winkels.
iteraard moet het iemand zijn die
ervaring heeft met het rijden van
een bus.
Inlichtingen: Lenie Alkema, tel.
7 ) 3 5 32 , e-mail lalkema
kesslerstichting.nl

Dierenfotograaf
en –verzorgers
Voor de dieren die bij de Knaagdierenopvang binnenkomen, wordt
natuurlijk weer een nieuw thuis
gezocht.
Daarvoor is een goede foto op de
website van de Knaagdierenopvang erg belangrijk.
Bezit u een eigen camera en heeft
u er plezier in effectieve foto’s te
maken
Kom dan de opvangdieren op
de foto zetten, in overleg met de
teams van de Knaagdierenopvang!
Beslist een uitdaging, want u
moet goed kunnen improviseren
wegens de kleine en wisselend
beschikbare ruimte. Het is handig
als u zelfstandig met dieren kunt
omgaan of dit wilt leren), want in
drukke tijden is er niet altijd hulp
aanwezig.
Er zijn ook met spoed nieuwe vrijwilligers dierverzorging nodig.
Taken: verschonen van hokken,
verzorgen van de dieren, eten en
drinken geven, enz. Prachtig en
dankbaar werk voor echte dierenliefhebbers.
Inlichtingen: Edwin Hendriks, tel.
7 )
9 , e-mail edwin
knaagdierenopvang.nl.

Benieuwd naar
meer vacatures?
Kijk op
www.denhaagdoet.nl en
zoek zelf naar een leuke
vrijwilligersbaan.

NLdoet 2014: ook Den Haag doet mee

En u?

nformatie is belangrijk. We 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.

Het ranje Fonds zet dit tweedaagse
evenement elk jaar in maart op touw.
Jong en oud worden opgeroepen om
zich dan extra in te zetten voor de
samenleving.
Klus-evenement
Het principe van NLdoet is eenvoudig,
effectief en inspirerend. Maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen
bij NLdoet een ‘klus’ aanmelden die ze
willen laten uitvoeren. Al deze klussen
worden verzameld op de website www.
nldoet.nl. en andere betrokken burgers kunnen op die website intekenen
op zo’n klus, bijvoorbeeld in Den Haag.
Er zit van alles tussen. NLdoet is ook
letterlijk een ‘klus’-evenement: veel
instellingen vragen vrijwilligers om
noodzakelijk schilder- of opknapwerk
te verrichten aan een clubhuis, de
buitenruimte tuinen e.d.) of dierenverblijven. Zoiets door bedrijven laten
uitvoeren kost veel geld, en allerlei
non-pro torganisaties hebben dat

eenvoudigweg niet. En dan komt de
aloude slogan ‘we zijn op de wereld om
mekaar te hellupe, niewaar’ op tafel.
NLdoet, dat is helpen en solidariteit.
Sociale evenementen
Misschien denkt u: niks voor mij, ik
heb twee linkerhanden. f wie weet,
werkt uw rug niet meer zo mee bij
dit soort klussen. Dan is het goed om
te weten dat er tijdens NLdoet ook
andere ‘evenementen’ plaatsvinden,
in het bijzonder activiteiten voor de
medemens. Van uitstapjes met ouderen
uit een woonzorgcentrum tot sport- en
spelactiviteiten voor kinderen met een
geestelijke handicap. Voor hen zijn
zulke dagen letterlijk een feest. kunt
daaraan meewerken, bijvoorbeeld als
begeleider, rolstoelduwer of spelleider.
Wie aan NLdoet wil meedoen, kan de
klussen bekijken en zoeken op www.
nldoet.nl. Daar kunt u ook meteen
op een klus ‘intekenen’. Dat kunt u
natuurlijk individueel doen, maar tal

van klussen zijn juist ook heel geschikt
voor een groep. Bijvoorbeeld voor
een stel buren, een voetbalelftal of
een familie. Steek de koppen eens bij
elkaar en zoek een mooie activiteit uit.
bent verzekerd van een bijzondere,
prachtige dag, samen met anderen en
v r anderen.
In Den Haag zullen ruim 25 klussen
te doen zijn. Met dat aantal lijkt onze
stad landelijk koploper te worden, net
als voorgaande jaren. PEP Den Haag,
de lokale organisator van NLdoet,
hoopt van harte dat onze stad de kroon
weer zal spannen. Maar dat kan niet
zonder uw medewerking! Doet u ook
mee Kom in actie, kijk op www.
nldoet.nl en vind een leuke klus!

Verkiezingen 19 maart

Waardig
levenseinde
voor iedereen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 1 maart
doen veel ouderenpartijen mee. 1 lijsten in 5 gemeenten
om precies te zijn. n Den Haag profileren drie partijen zich
als de belangenbehartigers van ouderen:
A, uderenpartij
H
en roep De os uderenpartij Den Haag.
Het adviesorgaan Stedelijke uderen
Commissie S C) is vooral benieuwd
wat de partijen die Den Haag straks
gaan besturen, zullen doen met de
beleidsnota D is IN! Daarin
formuleerde de huidige wethouder
Karsten Klein twaalf concrete actiepunten voor het ouderenbeleid. S C-

voorzitter Donny Brandon: Daar is
nog maar drie jaar aan gewerkt. Te
kort om ze te verankeren in de Haagse
samenleving. Als voorbeeld noemt
ze de Centra voor uderen, wijkcentra die informatie voor ouderen
bundelen, en de Tafel van Kwaliteit,
een overleg tussen zorginstellingen

doet Centrum
Benieuwd wat er allemaal gaande is op
21 en 22 maart Het gebouw van PEP
aan de Riviervismarkt 2 tegenover
de rote Kerk) is dan het NLdoet
Centrum van Den Haag. Er is van alles
te doen, Den Haag FM stelt zijn studio
op voor live-uitzendingen en u kunt er
alle informatie krijgen over vrijwilligerswerk.
Dat kan natuurlijk ook na NLdoet!
bent altijd van harte welkom om u te
komen oriënteren op vrijwilligerswerk
en andere bijdragen aan de samenleving. Kijkt u daarvoor ook eens op de
fonkelnieuwe website www.DenHaagDoet.nl waarover binnenkort meer.

edereen denkt wel eens aan
de dood. aar wie praat er
ook over? ver angsten? f
over wensen voor de uitvaart?

om de kwaliteit van ouderenzorg te
verhogen.
De S C heeft dan ook een advies
voor alle Haagse partijen: Doorgaan
met de nota. Het zou jammer zijn als
een nieuw college weer van voren af
aan zou beginnen. Aandachtspunten
heeft de S C ook: zorg, wonen, de
inkomenspositie van allochtone)
ouderen, eenzaamheidsbestrijding,
ouderenmishandeling en actieve
cultuurparticipatie.
Misschien de moeite waard om, v r
u het stemhokje betreedt, nog eens op
www.omroepwest.nl verkiezingen te
kijken wat de Haagse partijen hiervan
vinden.

Velen blijken dat moeilijke gespreksonderwerpen te vinden. Dat is
jammer, want het geeft rust als alles
v r de dood overdacht, geregeld en
besproken is.
Daarom is het nieuwe netwerk ‘Dood
gewoon in Den Haag’ opgericht.
‘Dood gewoon in Den Haag’ wil
het gesprek over het levenseinde
stimuleren. Het netwerk bestaat uit
Haagse organisaties die een rol spelen
in het proces rond het levenseinde.
Ze willen bijdragen aan een waardig
levenseinde voor alle Hagenaars. p
een speciale website presenteren ze
hun mogelijkheden voor u om zelf
de ‘regie’ in het stervensproces te
nemen. Daarmee is er een wegwijzer
voor heel Den Haag rond alle vragen
over de dood: www.doodgewoonindenhaag.nl
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Voordeelwinkel

www.volharding-voordeel.nl
Kniel-/zitbankje

Ultra lichtgewicht rollator ‘Track’
et bij ondere van de e trend rollator is dat hij dubbel
opvou baar is tot een hand aam pakketje lle opties itten
erbij: Stevige rugband, makkelijke tas, verlichting en reﬂectoren,
tilpedaal voor stoepranden, vast etbare enk ielen,
andelstokhouder en parkeerrem

it opvou bare bankje heeft een stevig
metalen frame met acht kussen en orgt
voor comfort tijdens het geknield erken
in de tuin

, cm

an 299,95

Nu

249, 95

Aluminium zit-wandelstok Opblaasbaar Loungekussen
Flipstick
Wicked Wedge

pvou bare en in hoogte verstelbare
aluminium andelstok met adel itting
an gebruikt orden als steun bij het
lopen of als ithulp om uit te rusten
leur itting art, in hoogte verstel
baar van ,
, cm en ma imaal
gebruikersge icht
kg
an 54,95

Nu

46,95

e e broeikas
met verdiepingen
is ca
cm hoog
en heeft een basis
van ca
cm

Naar
buiten

otaalge icht van , kg en ma imaal
gebruikersge icht
kg
Afmetingen:
itgeklapt
: ,
,
itting
:
, cm
reedte tussen de handgrepen
cm
pgevou en ,
,
, cm

Broeikas met 4 etages

it opblaasbare loungekussen neemt in u
koffer einig ruimte in en kunt u gebruiken
om op het strand of in het gras heerlijk te
kunnen itten erkrijgbaar in de kleuren
grijs, blau en ro e

an 19,95

Nu

an 39,95

Nu

35,95

Raceﬁetsen : Maat S
Normale ﬁetsen : Maat M
ometrainer: Maat

an 39,95

emaakt van stevig kunststof
en bevestigt hem
met behulp van
uignappen aan
de and

emaakt van it gemoffeld
staal en kunststof

an 59,95

Nu

49,95

an 89,95

Polsbrace met versterking

Kniebrace

eeft een ver ijderbare
metalen lepel die de pols
in de juiste houding
stabiliseert

iedt compressie,
ondersteuning en
armtetherapie
onder de
be egingsvrijheid
te beperken

oor de sluiting met
klittenband kunt u elf
de mate van onder
steuning instellen

Nu

29,95
5 95

37,95
1

Nu

79, 95

15%

Nu

109,95

Schouderondersteuning
ermindert pijn
in de hoge rug
en corrigeert
u houding

Nu

28,95

Onze catalogus

Vraag hem gratis aan.
ent u nog geen lid van
de olharding
ordt dan ook direct lid en
ontvang voortaan korting,

Maten:
orstomvang
cm
cm
cm
cm

ini atalogus
www.volharding voordeel.nl

Meer dan
producten die
orgen voor een elfstandig en
comfortabel ouder orden

ordt aan de
voor ijde
dichtgemaakt

S
M

1

Lees meer op
pagina 50

an 119,95

s
Brace

estel

Extra
Ledenvoordeel

Ma imaal
gebruikers
ge icht
g

evestiging met
klittenband odat
u elf de mate van
onderteuning kunt
instellen

deaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
s ndroom

Nu

el

n hoogte
instelbaar
van
cm

oren of schroeven is dus niet nodig
Met safet control: ien dat hij nog goed
vast it

42, 95

et M R materiaal orgt voor e tra
comfort en drukverlaging, perfect voor op
de ﬁets tijdens lange ﬁetstochten of op de
hometrainer

Praktische douchestoel

e armleuningen
ijn opklapbaar

Nu

M R is visco elastisch en temperatuurgevoelig aardoor het
ich e act vormt naar de contouren van het lichaam ierdoor ordt
een perfecte ondersteuning geboden en de vorming van drukpunten
voorkomen

Wandbeugel met zuignap

elf er op
te etten

an 49,95

Tempur® Fietszadel Kussen

17, 95

Toiletverhoger in hoogte
verstelbaar met armleuning
e
h
c
Dou
n , en cm
&
t
instelbaar
en snel
toile

deaal voor in de
tuin of op u
balkon

52,95

oplopend tot 15%,
op al u aankopen

www.volharding-voordeel.nl
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epensioneerde lezers van deze kranten volgen vaak met argusogen de ontwikkelingen van hun aanvullend pensioen. orig jaar werden velen geconfronteerd
met een verlaging per april
, die meteen invloed had op de koopkracht. Pensioenfondsen houden hun deelnemers hierover op de hoogte.

erlaging an de pen ioenen alt dit jaar el ee
Het aantal gepensioneerden dat dit jaar op hun pensioen wordt gekort, valt mee. Slechts 2 pensioenfondsen hoeven volgens voorlopige gegevens per 1 april een korting door te voeren. Daarbij
zijn 200.000 gepensioneerden betrokken. De gemiddelde verlaging is 1,3 procent, waarbij moet
worden aangetekend dat het deels om heel kleine pensioentjes gaat. epensioneerden die grotere
bedragen incasseren bij deze pensioenfondsen zullen het in hun koopkracht merken.
In heel Nederland wonen circa 2,7 miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Het
aantal getroffenen is naar verhouding
dus gering. Dat was in 2 13 wel even
anders. Toen werd volgens cijfers van
De Nederlandsche Bank per 1 april een
korting doorgevoerd bij 68 pensioenfondsen. Dat raakte circa 1,1 miljoen
gepensioneerden, 2 miljoen actieve
deelnemers werkenden) en 2,5 miljoen
zogenoemde ‘slapers’. De verlaging
was niet misselijk: uiteenlopend van ,5
procent bij het grootste pensioenfonds
van Nederland, het ABP, tot 7 procent bij
de wat kleinere.
De grotere metaalpensioenfondsen PMT
en PME moesten kortingen van respectievelijk 6,3 en 5,1 procent doorvoeren.
ezien hun verbeterde dekkingsgraden

valt het dit jaar waarschijnlijk reuze
mee. PMT grote metaalbedrijven) hoeft
waarschijnlijk dit jaar geen korting door
te voeren. PME metaalelektro) per 1
april deze keer slechts ,5 procent. De
zwaarste kortingen, tussen de en 6
procent, worden dit jaar doorgevoerd bij
betrekkelijk kleine pensioenfondsen als
die van Elsevier-ondernemingen, Jaarbeurs, etronics, ISS, Royal Leerdam en
de tandartsen.
Actuele invloeden
De noodzakelijke verlagingen zouden
misschien nog iets kunnen veranderen
onder druk van de beurskoersen. De
politieke crisis rond ekra ne heeft daar
enige invloed op. Enkele fondsen hebben
ontheffing gevraagd om de pensioenen

dit jaar niet te verlagen. De Nederlandsche Bank DNB) zal die niet verlenen,
tenzij het fonds kan aantonen dat de
kosten van de voorgenomen pensioenverlaging groter zijn dan de baten. Zoals
gesteld, is de dekkingsgraad erg belangrijk. Die was per eind 2 13 gemiddeld
11 procent, terwijl die een jaar eerder
maar 1 2 procent was. ‘Een positieve
ontwikkeling’, noemt de DNB dat.
Cijfers in april
ver de gevolgen voor de koopkracht
van de gepensioneerden kan de centrale
bank niet veel zeggen. In deze cijfers is
geen rekening gehouden met de nettoeffecten van het overheidsbeleid op de
gepensioneerden. Samenvattend stelt
DNB dat de pensioenverlagingen voor

sommige individuele gepensioneerden
merkbaar zijn. p macroniveau is het
effect op het inkomen zeer klein, doordat
het maar een beperkt aantal fondsen
betreft.
Enkele fondsen hebben zelfs hun
pensioenen kunnen indexeren of een
eerder doorgevoerde pensioenverlaging
ongedaan gemaakt. In april worden de
definitieve cijfers bekendgemaakt, maar
dan zijn de gepensioneerden al lang op
de hoogte gesteld door hun pensioenfonds.
ntevredenheid
ntevreden mensen zul je altijd houden.
Het is nu eenmaal zo dat iedereen van
het fonds evenredig meeprofiteert als het
goed gaat, maar tevens moet bloeden als
het slecht gaat. Een steeds terugkerende
opmerking is: Mijn pensioenfonds heeft
geld genoeg. Elk jaar wordt er méér
rendement gemaakt. Dus waarom moet
ik koopkracht inleveren
Deze opmerking zou terecht zijn als

pensioenfondsen niet verder hoeven te
kijken dan hun neus lang is. Immers,
toekomstige gepensioneerden zullen
ook hun pensioenrechten opeisen als zij
pensioengerechtigd zijn. Dus elk pensioenfonds is wettelijk verplicht voor de
langere termijn te voorspellen of er nog
voldoende geld in de potten zit. Dit zijn
de zo verfoeide dekkingsgraden.
iet gefundeerd
Een andere ongefundeerde stelling is
Ik heb mijn leven lang gewerkt; laat
de jongeren nu maar méér betalen.
Daarvoor lopen de beleidsbepalers politici, bestuurders van pensioenfondsen)
absoluut niet warm. Dat betekent een te
zware wissel op de toekomst ten koste
van jongere generaties. Natuurlijk zijn
er enkele politieke partijen die daarvoor
pleiten, maar die gaan eraan voorbij dat
iedereen jonger dan 65 jaar daar geen
baat bij heeft. Een grote meerderheid
in de Tweede Kamer zal hieraan nooit
toegeven.

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

Erf- en schenkingsrecht
iet snel ingewikkelde fiscale constructies
Wij wonen in een eigen huis, waarop
volgens de huidige maatstaven een
overwaarde zit van ca. 1 . euro.
In een bij de notaris rustend testament is vastgelegd dat, na overlijden
van de langstlevende, genoemd
bedrag - na verkoop van het huis ter beschikking zou komen van onze
zoon en de twee kinderen van de
man uit zijn eerder huwelijk. Er is
destijds opgetekend dat de zoon uit
ons huwelijk de helft plus 1 3 van de
andere helft zou krijgen en de andere
twee kinderen elk 1 3 deel van die
andere helft. Kortom respectievelijk
66.666 en 16.666 en nogmaals
16.666. Hoeveel belasting moet er
betaald worden En is hier vooraf
iets te beschrijven of te regelen,
zodat de erfgenamen een zo laag
mogelijk tarief te betalen krijgen
vraag is moeilijk te eant oorden doordat de kinderen eerst een
vordering krijgen op de langstlevende na overlijden van een van
de hu elijkspartners. Als daarover
dan al erf elasting ordt etaald
ordt die erf elasting uiteraard niet
meer in rekening ge racht over de
vordering van de kinderen als de
langstlevende overlijdt. aar om

u toch een ant oord te geven op
grond van de erfrechttarieven gaan
e er vanuit dat de erf elasting pas
in zijn geheel ordt etaald na het
overlijden van de langstlevende.
n dat geval etaalt u eigen zoon
(van eiden) over zijn erfdeel na de
vrijstelling procent erf elasting.
f el in dit geval circa
euro.
De andere kinderen voor zover zij
als stief- en pleegkinderen orden
eschou d zitten dus onder de
vrijstellingsgrens en hoeven geen
erf elasting te etalen. aar zoals
u zult egrijpen zijn het allemaal
ctieve edragen op asis van thans.
Want ij ensen u en u partner
nog een lang en gelukkig leven.
Door schenkingen ij leven te doen
kunt u de erf elasting terug rengen.
aar e adviseren altijd hiermee
voorzichtig om te gaan en zeker
ij de door u genoemde edragen
inge ikkelde scale constructies te
vermijden. an ege allerlei notariskosten heeft dat alleen zin als het om
heel grote edragen gaat.
Deelschenkingen
en onterven
Een vader heeft aan drie van zijn
vier kinderen een behoorlijke schenking gedaan. De vierde kreeg van
een van zijn andere broers te horen
‘wacht maar tot pa dood is, dan hoor
je wel waarom’. Kun je een kind ook

onterven
ver de schenkingen kan de vader
zolang hij handelings ek aam is
zelf eslissen. Hij kan in een testament de il uitspreken dat een van
zijn eigen kinderen niet mag erven
van hem. Dat kind kan dan echter
de legitieme portie (een ettelijk
minimumerfdeel) opeisen maar
daarvoor moet men el een aantal
handelingen verrichten. n de praktijk leggen veel kinderen zich neer
ij de il van een van hun ouders
omdat er toch al erg veel mot tussen
hen is.

iscale zaken
Spaargeld buitenlandse
in ons land niet belast
hebt een vraag beantwoord over
het aanhouden van een bankrekening
in Nederland door iemand die niet
meer) in Nederland woont. Volgens
mij was het antwoord onvolledig.
Buitenlands belastingplichtigen zijn
in Nederland niet belastingplichtig
in box 3) voor hun saldo op banktegoeden. Zie artikel 7.7 lid 2 Wet IB
2 1. Kunt u het recht zetten
hebt gelijk. In de informatie
op www.belastingdienst.nl staat:
‘Woont u niet in Nederland, dan belasten wij niet al uw vermogen. Wij

belasten meestal wel uw onroerend
goed in Nederland, bijvoorbeeld uw
vakantiewoning. w Nederlandse
bankrekening of een in Nederland
afgesloten lijfrenteverzekering en
dergelijke, blijven buiten beschouwing.’ Dank voor uw opmerking.
Zo blijkt maar weer; deze krant is
er niet alleen v r de ouderen, maar
ook v n de ouderen.

erdieping in eigen
huis verhuurd
Als gepensioneerde heb ik een groot
huis met een verdieping die ik toch
niet gebruik. Ik verhuur die all-in.
Moet ik die huuropbrengsten opgeven aan de Belastingdienst Want
dit zijn toch geen neveninkomsten
uit arbeid
De inkomsten uit verhuur van een
verdieping van de eigen woning zijn
tot maximaal 536 per jaar in
2 13) vrijgesteld. Dat is inclusief
vergoedingen voor gas, water, enzovoort. Is de huuropbrengst hoger,
dan geldt de vrijstelling niet. In dat
geval worden de kamers of etage
niet langer aangemerkt als onderdeel
van de eigen woning, maar als
opbrengsten in box 3 en die worden
dan als zodanig belast. Het heeft
ook gevolgen voor het eigenwoningforfait bij hypotheekrenteaftrek).

komt de vragen bij uw digitale
aangifte over box 3 vanzelf tegen.

A W en pensioen
og enkele maanden beroep doen op toeslag
In september stopt mijn werkgever
en verlies ik mijn baantje van circa
1 uur per maand. Ik heb er ruim
vijf jaar gewerkt. Ik word een paar
maanden later, in december, 65 jaar.
Mijn man is al 67 jaar en kan dus
toeslag voor mij krijgen. Wordt de
toeslag automatisch verhoogd of
moet ik zelf aantonen dat ik geen
werk meer heb of moet ik WW
aanvragen
partner moet ij de
een ijziging aangeven dat u geen inkomen
meer he t. Houd er el rekening
mee dat andere inkomsten uit ar eid
- zoals een WW-uitkering of pensioen - orden meegeteld. WW geeft
ook allerlei verplichtingen maar als
het nog maar om drie maanden gaat
is het misschien aantrekkelijker dat
u man een toeslag aanvraagt op
zijn A W als u geen inkomen meer
he t. Het is dus een k estie van
af egen en rekenen
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Na het warme douchen moet ik altijd
een minuut lang onder de kouwe. f
ik wil of niet. Mijn vader deed het
en mijn opa ook al. Volgens mijn
vader was koud nadouchen goed
tegen de zenuwachtigheid. Mijn opa
deed het om sneller van zijn kater af
te komen. Volgens mij had mijn opa
gelijk. En als ik dan onder de douche
vandaan kom moet ik met de handdoek heel hard mijn haar afdrogen.
Zo hard, dat mijn hoofd er helemaal
van gaat schudden. Want ik denk dat
er daardoor minder pla ue in mijn
hersenen komt. Want van pla ue
word je dement. Mijn moeder was de
laatste vijf jaar van haar leven ernstig
dement. En dat wil ik natuurlijk niet.
Vandaar dat schudden van mijn hoofd
bij het afdrogen. Aanstelleritus Ik heb
geen idee.
In een boekje over huismiddelen uit
1939 lees ik dat de oorzaak van aanstelleritis gelegen is in de ‘koortsachtige wijze waarop het moderne leven
zich afrolt’. Toen al! De tekst gaat
verder met: ‘Er heerst thans te veel

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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.

an telleriti en andere aanidee n

Er zijn mensen die al bij het minste of geringste griepje denken dat ze op het punt staan het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen. Er zijn er ook, die veel te laat naar de dokter gaan. H pochonders en positivo s. De waarheid zal wel weer ergens in het midden liggen.

zinnelijkheid, te veel ontspanning die
geen ontspanning is maar meer een
opzwiepen der lusten.’
De zenuwen
In een ander boekje, het Boek der
Huisgeneesmiddelen 1896, samengesteld door ‘een rustend geneesheer’
staat ook al zoiets. Daarin worden
aanstellerij en zenuwachtigheid ‘de
gesel van het thans levend menschdom’ genoemd. Een goede remedie
tegen de zenuwachtigheid blijkt ‘de
huishoudelijke bezigheid’ te zijn. Ik
citeer: ‘De zenuwen van zenuwachtige
vrouwen hebben voortdurend behoefte
aan a eiding: is dat niet huishoudelijke bezigheid, dan moet het
uitspanning zijn, en wat van die twee
het beste is, behoef ik aan een brave
huismoeder niet te zeggen. Want wie
als huismoeder behoorlijk haar plicht
doet, heeft weinig tijd om aan haar zenuwen te denken; en hoe minder men
daaraan denkt, des te beter het is, want
geheel bevrijd worden van ziekelijke
zenuwen kan men toch niet. Huishoudelijke bezigheid is en blijft het beste
geneesmiddel tegen zenuwachtigheid.’
p dat punt aangekomen leg ik het
boekje neer en vraag ik mevrouw
Pasgeld wat ze liever doet: het
huishouden of iets ontspannends.

Waarop ze onmiddellijk zegt, dat ik
mijn overhemden best zelf kan strijken
en wat dat nou voor een rare vraag
is, want natuurlijk doet ze liever iets
ontspannends. Waarop ik tegenwerp
dat ze dan dus volgens de ‘rustende
geneesheer’ uit het boekje geen brave
huismoeder is. Want een brave huismoeder zou in zo’n geval altijd voor
de huishoudelijke bezigheid kiezen.
Waarop mevrouw Pasgeld weer meent
dat ik de pot op kan. een wonder
dus, dat ik af en toe wat nerveus ben
en dan, om mijn lijden dragelijk te
houden, koud na moet douchen.
Want dat kan ook, zo lees ik tot mijn
grote verrassing even verderop.
‘Buiten de huishoudelijke bezigheid is
er slechts één middel tegen zenuwachtigheid dat, als het naar behoren
aangewend wordt, insgelijks zeker
werkt, namelijk een zeer voorzichtig
aangewende koudwaterkuur. Zulk
een waterkuur moet het gansche jaar
volgehouden worden en bestaat in
eenvoudige koude wasschingen van
het geheele lichaam met een groote
spons.’
Had mijn vader dus toch
gelijk!

Schoolziek
Wat moeten we toch met die rare
neiging om meteen te denken dat je
dood gaat als je ergens een pijntje
voelt. In weer een ander oud boekje
over huismiddeltjes ik ben dol op
zulke boekjes, ik heb er een hele boe-

kenplank vol vanstaat daarover:
‘De drijfveer die
een mensch kan
aanzetten om een
ziekte erger te
doen schijnen dan
zij in werkelijkheid
is, valt soms moeilijk te verklaren.
Vaak is de neiging
om de kwaal te
verzwaren ingegeven om aandacht
op te wekken,
medelijden te doen ontstaan en verzorging te krijgen.’ En even verder: ‘Er
zijn menschen die van het leed hunnen
evenmensch weinig of niets merken.
De ik-zucht zit in het gemoed van
velen; is er een buur of een boedverwant ongesteld, het kan hem weinig
schelen, hij denkt er totaal niet aan. Is
het dan te verwonderen dat de zieken
zich zieker voordoen dan ze eigenlijk
zijn om toch nog wat medelijden te
krijgen ’
Dat doet me denken aan die keer,
zestig jaar geleden, dat ik niet naar
school durfde omdat ik sandalen
van het merk Robinson aan moest
waarin ik me absoluut niet in het
openbaar wenste te vertonen. Dus
zei ik tegen mijn moeder, toen ze me
riep om me aan te kleden om naar
school te gaan, dat ik erge buikpijn
had. Daarop kreeg ik ineens zoveel
aandacht van haar dat ik er buikpijn
van kreeg. En ik hoefde niet naar
school. Werd ik verwend Jawel,
meent de auteur van weer een ander
boekje over huismiddelen. ‘Ingebeelde
zieken zijn meestal menschen wien het
aan wilskracht ontbreekt. Een gebrekkige opvoeding is daarvan haast altijd
de schuldige. Kinderen wien men alles
toegeeft, groeien in een luie gemoeds-

BijdehandZorgt bij u thuis!
Zorg is mensenwerk. Daarom vinden
wij het belangrijk dat onze cliënten
zoveel mogelijk te maken krijgen
met dezelfde zorgverlener. Hetzelfde
gezicht, op vaste tijdstippen bij u thuis.
Ons aanbod is uitgebreid en flexibel.
Daar zijn we voor. Zorg op maat. Van
1 tot 24 uur.

stemming op en bij
het minste dat zij
voelen, menen zij
ernstig ziek te zijn.
De boodschap is
hier: de wilskracht
drillen.’ ‘Nog strenger straffen’, zou
minister pstelten
nu zeggen.
ucht naar
genot
Tenslotte een
nabrander van
dokter De Baets uit zijn boek Volksgeneeskunde, deel II uit 1926: ‘Als
men thans 1926 dus) zou spreken van
lijden, van strijden, van verharding in
tegenspoed, men zou u uitlachen! Men
wil van geen lijden meer horen spreken. Men heeft schrik voor de minste
pijn! Een golf van genotzucht waait
over de wereld. Het huidige geslacht
wil van verdriet noch smart hooren.
De zucht naar genot, naar wellust,
naar zinnelijkheid, naar weelde, naar
luxe modes, naar dure vervoermiddelen, hebben de wereld van onzen tijd
in een omwenteling gebracht.’ Hier
lijkt dokter De Baets even te hebben
zitten bladeren in Lux, de huidige
bijlage van de NRC. Hij vervolgt: ‘Is
het te verwonderen dat de verzwakte
enkeling zonder veerkracht, ongerust
en vol kommer, geheel den dag met
de pijnen in het lichaam bezig blijft,
zichzelf onderzoekt, de polsslag telt en
zich bij het minste ongemak zich ziek
waant ’
Beeldt u zich in dat er n g meer onheil
boven ons hoofd hangt f lijdt de
mens het meest, door het lijden dat hij
vreest Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

Zorg naar behoefte. Zorg op maat.
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Slaap-en waaknachten
Terminale zorg
24-uurs zorg
Ondersteuning bij dementie

Omdat geen zorgvraag hetzelfde is denken wij graag met u mee.

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

Neem daarom contact met ons op, dan werken we samen aan een passende
oplossing. Van particuliere thuiszorg tot een complete zorgvakantie.
Wij helpen u graag. Bel 070- 396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl
Stichting Bijdehand en NBBT worden samen BijdehandZorgt.
Onze nieuwe website is in de lucht. U kunt voor informatie over onze diensten
terecht op www.bijdehandzorgt.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

maandag 17 maart 2014

ele prij en et

pagina 1

d ko

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
‘1’; in B een ‘9’ in C een ‘3’ en in
D ook een ‘3’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
1-9-3-3.

Sudoku B

7

2 9
6
1

1
2

6 3
5

6

3 8

8
6

8

8
1 2
6
9
7 3

5
9

5

4

plaren van Eerst Napels zien … en
vijf keer een verassing. Vergeet nu
dus zeker niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

2
4 5

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

Zet in de onderwerpregel:
plossing udoku nr.
Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen!

Sudoku D

3

8
4
7
5
6

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

Donderdag 2 maart

Sudoku C

4

1

7 3
4
1

nzenden
Voor de puzzel van deze week wordt
een dubbel aantal prijzen verloot
onder de goede inzenders: vijf exem-

Mw. W.M. van Markwijk,
te Voorschoten
Henk Zwijnenberg, te Delft

Sudoku A

1

Berry Arnts, te Voorburg
Maarten Roeleveld,
te Scheveningen
Wim Boersma, te Den Haag

rijswinnaars
In De ud-Hagenaar nr. 5 van
maart vond u ook vier Sudoku-opgaves. De gezochte oplossing luidde
9-3-8-8. De vijf prijswinnaars zijn:

4

1
8

8
3

3 7
8
1

4

2

2
4

9
6
9

7

2
1

8 4 2
5
1
7 8
9

5

7

9 4

1

5

6 1
3
8
3
6 9 1
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lijst 15
100 % Haagse kandidaten met een schat aan ervaring

Stem op ze voor de broodnodige verandering in de stad
onstant artini
‘Een rechtvaardige samenleving, daar zet ik mij elke dag voor in’

onnie auw
eerman (v)
‘Vrouwen moeten meer te zeggen krijgen in de lokale politiek, stem op een vrouw’
an os
‘Als belastinginspecteur en sociaal raadsman heb ik geleerd waar mensen mee zitten’
rans o n k van apendre ht
‘De levenservaring van ouderen maakt het politiek bestuur evenwichtiger’
Louis annewor
‘Privatisering heeft de zorg en energiesector geen goed gedaan’
arr
ovenlander
‘Iedere Hagenaar heeft recht op gelijke gezondheidszorg’
an illem van ormolen
‘Bij kunst moet het gaan om inhoud en ervan genieten’
nnelies van der ie (v)
‘Geen Spuiforum, maar wel een goed cultuuraanbod’
ou ine enghanem
‘Alle mensen eerlijk en sociaal door de crisis helpen’
o
oemans
‘Bredere inzet Ooievaarspas om iedereen te laten meedoen’
drie eeda (v)
‘Plezier in je werk is de motor om actief en fit te blijven’
ieter usell
‘Geen prestigieuze projecten ten koste van de zwakkeren’
o
u hs
‘Haagse ingetogenheid, zeelucht en historie, heerlijk als oudere’
ruus olier
oerlee (v)
‘Meer aandacht voor veiligheid op straat, zeker voor ouderen’
oeland elink
‘Ik sta voor het Haags groen en een rijk sportleven in Den Haag’
ood Louwerens
‘Oud-voetbalprof en -bankier met oog voor ondernemers’
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