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Bunkercomplex BB te bezoeken op Tweede Paasdag 21 april in Overvoordebos

Koude Oorlog en de vrees voor WO III
Direct na het einde
van de Tweede Wereldoorlog liep de
spanning in de wereld
wederom hoog op, in
de zogenaamde Koude
Oorlog. In Nederland
werd de organisatie
Bescherming Bevolking (BB) opgericht,
als onderdeel van de
voorzorgsmaatregelen
om bij een gevreesde
Derde Wereldoorlog
rampen het hoofd te
bieden. Op de grens
van Rijswijk en Den
Haag werd een commandopost ingericht.
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- In de commandopost werden voorzieningen getroffen om te kunnen blijven communiceren met de buitenwereld. (Foto: Annelies van der Bie) -

Nederland opgedeeld in A- en B-Kringen.
In de de A-Kring Den Haag, Rijswijk en
Voorburg kreeg de BB het voormalige
Duitse bunkercomplex Overvoorde ter
beschikking. De ondergrondse commandobunker werd in 1953/1954 verbouwd
voor de behoeftes van BB.
In 1958 werd buiten de oefenruïne
gebouwd (die nu nog aanwezig is) voor
het opleiden van de medewerkers van de
reddingsdienst en hersteldienst van de BB.
In de latere jaren werd de oefenruïne ook
veelvuldig gebruikt voor de opleiding en
oefening van werknemers van diverse
bedrijven. Dit gebeurde in het kader van
de BedrijfsZelfBescherming (de latere
BedrijfsHulpVerlening). Vele honderden
mensen hebben hier geoefend in reddingsactiviteiten.
De ruïne is opgezet als een straat met
vijf huizen. Trottoir en lantaarnpalen
ontbreken niet. De huizen zijn genummerd
van 1 t/m 9. Als fundering van een aantal
huizen is het voormalig Duitse zwembad
gebruikt.

De atoombestendige commandopost van
de BB in het Overvoordebos ontstond op
de basis van een bunkercomplex dat de
Duitsers daar bouwden in 1941. Rondom
het landhuis Overvoorde werden, behalve
een centrale radio- afluisterpost, nog 22
Luftwaffe manschappenbunkers gebouwd
- en zelfs een zwembad. Er werd door de
bevolking gespeculeerd over de bedoeling
van het complex. De wildste geruchten deden de ronde, maar het fijne ervan kwam
men niet te weten.

Allerlei geruchten
Dat er door de Duitsers inderdaad geheime
activiteiten werden ontplooid bleek in
januari 1941, toen de Van Vredenburchweg ter hoogte van de Voordes werd
afgesloten en het hele bos tot Sperrgebiet
werd verklaard. In en om het bos werden
mijnen gelegd en ook in de omtrek van de
Voordes brachten de Duitsers verdedigingswerken aan. Langs de Schaapweg
plaatsten zij houten palen om mogelijke
luchtlandingen tegen te gaan en op de
splitsing van de Kleiweg en de Schaapweg
kwamen anti-tankversperringen.
Er werd gefluisterd dat de opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland,
generaal Christiansen, zijn hoofdkwartier
in Overvoorde had ondergebracht. Dat

- Reddingsoefening in de jaren 70 van de
BB, in de speciaal voor dit doel aangelegde

ruIne bij de commandopost-

bleek echter niet juist. Christiansen hield
namelijk verblijf in Wassenaar en later
in Hilversum. Na de oorlog bleek dat het
Overvoordecomplex door de Duitsers een
belangrijke rol was toebedeeld ter voorbereiding en ondersteuning van een aanval
op Engeland.

Dreiging atoomoorlog
De dreiging van een atoomoorlog bracht
allerlei extra eisen met zich mee op gebied
van bescherming. Nieuwe inzichten leidden tot bouw van een nieuwe comman-

Periode 1952 - 1986
Na de oprichting van de organisatie
Bescherming Bevolking in 1952 werd
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dopost (CoP) in 1969, die naast de oude
commandopost werd gebouwd, volgens
de toen geldende eisen voor het kunnen
leiden van een kring onder extreme
situaties als atoomstraling, bacteriologische en chemische aanvallen. De CoP
werd dan ook voorzien van alle mogelijke
voorzieningen om deze gevaren te kunnen
weerstaan, onder andere door een eigen
stroomvoorziening, lucht- en waterfilterinstallaties en communicatiemiddelen. Alles
is afgestemd op een verblijf voor langere
tijd. Hierbij is men volledig afgesloten
van de buitenwereld. Een bijzonderheid is
de doorgang tussen de oude en de nieuwe
commandopost.

Stichting NCBB
Het Overvoordecomplex is een uniek en
voor de recente geschiedenis belangrijke herinnering aan WOII en de Koude
Oorlog. De Stichting Nationale Collectie
Bescherming Bevolking (NCBB) zet zich
in voor het behoud ervan.
Een aantal keer per jaar wordt het
complex opengesteld voor het publiek,
zoals nu op Tweede Paasdag, maandag
21 april van 11.00 tot 16.00 uur. U kunt
dan aan diverse activiteiten op het terrein
deelnemen. Zo heeft u de mogelijkheid
om in de ontvangstzaal een 45 minuten
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- Ook de oefenstraat is er nog steeds. -

durende film te bekijken. Dit betreft een
samengestelde film van propagandafilmpjes en Polygoonjournaals uit binnen
en buitenland die gedurende de Koude
Oorlog zijn verschenen; verder een 75
minuten durende rondleiding over het
complex, waarbij u wordt meegenomen
in een manschappenbunker, een Kuver
413a, en u loopt door de grote Duitse SKcommandobunker en de atoombestendige
bunker van de BB.

Bezoekersinfo
U vindt het bunkercomplex in het Overvoordebos, aan de Van Vredenburchweg
176 te Rijswijk (aanrijden via de Schaapweg). Met het OV komt u het dichtste bij
met HTM buslijn 23 (halte Sammersweg
en dan nog 10 minuten lopen).
Toegangsprijs op 21 april: € 5 voor volwassenen en € 3 voor kinderen. Meer info
op internet: www.ncbb.nl
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OPRO P S N BRI
anger an de ries
De zanger an de Vries was in twee
periodes (voor en na de oorlog) actief
bij het orkest van Dick Willebrandts.
Begin 40 was hij verbonden aan
verschillende Haagse orkestjes. Met
Dick Willebrandts en andere orkesten
maakte hij veel opnames in de TBstudio van Bakker.
Skip Voogd en ondergetekende hebben het plan opgevat een artikel over
deze (uitstekende) zanger te schrijven. Wie ons informatie over zijn
leven en werk kan verschaffen wordt
gevraagd dat te laten weten door een
telefoontje of e-mail.

Cor out

Tel.: 070 - 3553225
trespassersw@planet.nl
---------------------------------------------

Scheveningse filmster
In De Oud-Hagenaar nr.6 van 4
februari heeft u een artikel over
M.H.Szekely-Lulofs op pagina 17.
Daar staat een foto bij met rits van
Dongen. Is het u bekend dat dit een
Scheveningse filmster was met de
naam Hein van der Niet, in 1901
geboren in Scheveningen en in 1975
overleden in Los Angeles Er is zelfs
een boekje van uit gekomen met de
naam de eerste Nederlandse filmster
in Holywood. Misschien leuk voor
een artikel in de toekomst.
Op het fotootje rits van Dongen (in
Amerika Philip Dorn ) met ohnny
Weissmuller in Tarzan.

. Harteveld

olo on

harteveld.j@ziggo.nl
--------------------------------------------School en oorlog
Op 1 april 1938 naar Den haag
verhuisd uit Amsterdam, na overplaatsing van mijn vader naar Den
Haag. Mijn broer en ik, beiden 7 jaar,
gingen vervolgens naar de Montessori school op de Laan van Poot. We

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!
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Ik ben een Oud-Hagenees, destijds in 1969 overgeplaatst naar
Heerlen met het Abp-fonds. Sinds jaar en dag ben ik geabonneerd op De Oud-Hagenaar en met veel plezier. In het vorige
nummer trof mij het artikel over het Westeinde in het bijzonder.

Ik ben geboren (in 1942) en getogen in de acob Catststraat; het
deel vanaf de Hooftskade.
Mjn oom en tante en de 2 neefjes
woonden aan het Slijkeinde.
Zeer vaak liep ik van de acob
Catsstraat via de Hooftskade, het
Om en Bij, de Brouwersgracht
door de Lange Lombardstraat, het
Westeinde en de Vleerstraat naar
het Slijkeinde. Het Westeinde liep
ik ook vaak via het Kortenbosch
naar het Slijkeinde, gewoon omdat
het op mij zeer spannend en sfeervol overkwam.
Aad Spanjaard s artikel over het
Westeinde trof mij dan ook zeer.
De gegeven beschrijving is heel
goed. Ik herken de plekjes die
goed zijn beschreven. Dit doet me

woonden op de Thorbeckelaan. In
A dam zaten we ook op een Montessorie kleuterschool (hoofdonderwijzer was mejuffrouw Levi, een odin,
omgekomen in Duitsland, in een
concentratiekamp).
Op de Montessori in Den Haag had
ik fijne jaren, maar mijn broer kon
er niet zo goed wennen, hij is later
naar de Nutsschool gegaan, wat
verderop. Ik mocht in de kleuterklas
helpen, erg leuk. Ik dacht dat de
hoofdonderwijzer dhr. Vinkenborg
was, ook herinner ik mij nog een
mejuffrouw Piera en een mejuffrouw
Koekebakker; en ik herinner mij de
leerlingen, Huup en ust erritsen,
hun vader was schilder, en die heeft
mijn broer en mij nog geschilderd, en
een zoon die violist is geworden bij
het Residentieorkest in Den Haag.
In 1938 kwamen we echter thuis van
een schoolreisje naar de bollen, en
toen was de school bezet door Nederlandse militairen, in verband met
de dreigende oorlog We zijn toen in
de oorlog naar verschillende scholen
gestuurd.
Mijn ouders hebben altijd veel voor

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

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

N

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

erg goed; herinneringen komen
boven, waarvoor mijn dank.
Laatste nonnen
In 1963 ben ik getrouwd in de
avastraat en op 2 januari 1966
kwam ons eerste kind, een meisje
ter wereld in het Westeinde Ziekenhuis ; ik was daarbij aanwezig,
hetgeen destijds nog niet altijd
gebruikelijk was. In die tijd namen
de laatste nonnen bijna afscheid.
De dag erna kwam ik met mijn
schoonmoeder op kraamvisite.
Alvorens het ziekenhuis binnen te
gaan liepen we langs de juwelierszaak Spanjaard. Een gelukkig
toeval, immers daar kon ik een
mooi aandenken kopen. Het werd
een close-forever-band .

de school gedaan, samen met de
leraren en de leerlingen, ook na de
oorlog. Na de lagere school, wilden
mijn ouders mij graag ook naar
een Montessori middelbare school
sturen, maar dat werd te bezwaarlijk
omdat ik dan naar A,dam moest. En
toen werd het de Mulo op de Mient,
waar ik wegens de oorlog trouwens
veel verzuimde.

T. van der Veer

tvdveer@xs4all.nl
--------------------------------------------NSB-rechercheurs en de
dood van mijn nichtje
Voor onderzoek naar landverraders
die dood van mijn nichtje op hun
geweten hebben wil ik graag het
volgende weten. Wie kan mij meer
vertellen of heeft te maken gehad
met de Haagse Documentatie Dienst,
oftewel de Haagse politie die in
oorlogsjaren jacht maakte op oodse
medeburgers en onderduikers. Ik ben
met name op zoek naar mensen die te
maken hebben gehad met rechercheurs (lid NSB) Peter Kool en Klaas
acob Lesman.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
ormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

- e r. Anton

ilipszaal aan et pui

met z n mooie akoestiek. -

De kwitantie hebben we altijd bewaard en gaat als fotootje hierbij.

Dick Schuurhof

Heerlen
dj.schuurhof@kpnplanet.nl

Uw informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk door mij behandeld.

Paul Beek

paulbeek_1956@yahoo.com
--------------------------------------------amilie De raaf
uit Scheveningen
Na het maken van genealogische
boeken over de families Spaans,
Tuinebreijer en Vink (respectievelijk
mijn moeder, grootmoeder en overgrootmoeder) had ik eigenlijk willen
stoppen. Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan dus toen mij gevraagd
werd of ik ook van de Scheveningse
familie de raaf een boek zou willen
maken heb ik ja gezegd. Voor het
samenstellen van een zo compleet
mogelijke stamboom is uw hulp
nodig. Daarom ben ik op zoek naar
gegevens van de jongste generaties
en (oude) foto s uit de familie de
raaf met hun partners. Kunt en u
wilt u helpen Ik hoor graag van u.

rans van Min

Padvinderij
in Scheveningen
In 1946 tot 1947 zat ik op de padvinderij in de ondelstraat op een
zolder met meester Braunstal. Die
was Hopman en errit van der Toorn
ging over de zeeverkenners omdat
zijn vader in de rederij zat en over
wat touw kon beschikken. Ze wilden
graag hebben dat je een hoed op had
maar die was nergens te krijgen na
de oorlog; je kon toen met een hoed
van je vader naar de Zeestraat in Den
Haag en die hoed laten persen tot
een padvindershoed, want daar was
het hoofdkantoor van de padvinderij
gevestigd. Wij gingen ook op kamp
in Hoogeveen met een vaandrig, die
was in militaire dienst en had een
legerauto en daar gingen we zingend
ermee naar toe. De vaandrig s vader
had een winkel in de Keizerstraat,
ik dacht Van Baalen. Wij bakten zelf
ons brood op een stok, ik weet nog
dat er veel regen was en dat de andere jongens aan het tentdoek gingen
wrijven en zo het water binnen lieten
sijpelen. Zijn er nog mensen die daar
ook herinnering aan de padvinderij
uit Scheveningen hebben Ik zou
graag van ze horen.

an Harteveld

hartevel@caiway.nl
--------------------------------------------Halfzusje gezocht:
Hennie Horst Antonissen
Ik zou graag willen weten waar mijn
jongste halfzus Hennie Horst Antonissen verblijft.
Antonissen is haar meisjesnaam en
Horst was de achternaam van haar
man Rudy. Hennie heeft 2 kinderen,
Donald en Moni ue. Haar laatste
woonadres was Douwes Dekkerstraat
in Voorburg. Zij is rond de 70 jaar en
geboren op 22 uni.
Ik ben haar jongste broer Ronald, het
gaat nu prima met mij en ik zou mijn
zus Hennie graag weer willen zien,
ik mis haar.

Ronald van der Mark

SM: 06-26243674
Ronald964Mark@outlook.com
raag een kopietje naar:
thomas.vdtouw@hotmail.com

Tel.: 070 3459434
vanmin@ziggo.nl
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Ook die van u

Het eger kan de
kleren krijgen
aarlijks verdwijnt er nog
1 5 miljoen kilo kleding
en textiel bij het restafval.
Het merendeel verdwijnt
in de verbrandingsoven.
onde, want veel van deze
spullen zijn nog uitstekend
bruikbaar.

Daarom komt het Leger des Heils
dit voorjaar met een nationale
kleding inzamelactie: het Leger kan
de kleren krijgen In heel Nederland worden met inzameldozen,
ReBoxen en containers kleding,
textiel en schoenen ingezameld.
Daarmee helpt het Leger des Heils
mensen die het hard nodig hebben
en wordt het milieu gespaard.
Aftrap Den Haag
Op woensdag 16 april, 13.00 uur, is
de offici le aftrap van de campagne
in Den Haag. Op Het Plein wordt
op een speciale manier aandacht
gevraagd voor hergebruik van
textiel. Veel burgers weten niet dat
en hoe ze kleding gescheiden kunnen inleveren. Via de politiek en
media probeert het Leger des Heils
op deze manier aandacht te vragen
voor de vele kilo s kleding die
nog verdwijnen in de grijze kliko.
Tweede Kamerlid Carla Dik- aber
van de ChristenUnie zal bij de actie
aanwezig zijn en een notitie presenteren over textielinzameling.
eedoen
Doneer uw kleding in een ReBox
of in n van de containers. Kijk op
de website voor de dichtstbijzijnde
container bij u in de buurt. De actie
duurt van 16 april t/m 20 mei. Kijk
voor meer informatie op www.
reshare.nl of bel met 0800-0322
(gratis).
Iedereen is van harte welkom om
aanwezig te zijn bij de aftrap op
Het Plein in
Den Haag, op
16 april tussen 13.00 en
15.00 uur.

dinsdag 15 april 2014
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Onbekende verhalen van verzetsstrijders te boek gesteld

Over de

gse

eede o

Op 1 mei 2 1 verschijnt De Tweede Compagnie, een zoektocht
naar de verzetsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog van de
Tweede Compagnie van de Binnenlandse Strijdkrachten van Den
Haag door Wim ertens (195 ).

Na het overlijden van de schoonmoeder van Wim Mertens werd een groot
aantal documenten en foto s gevonden,
waaruit bleek dat zijn schoonmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog
actief is geweest in het verzet in Den
Haag. Zoekend naar de betekenis van
deze documenten werd Wim Mertens
gegrepen door de onbekende verhalen
van vele verzetsstrijders. Een zoektocht
van meer dan vijf jaar heeft geresulteerd in het boek De Tweede Compag-

nie, waarin de schrijver op basis van
archiefonderzoek en interviews met
oud-verzetsstrijders, betrokkenen en
nabestaanden de geschiedenis van deze
verzetsgroep in kaart brengt.
Onthullend
De zoektocht leverde veel indrukwekkende en ontroerende verhalen op,
maar leidde ook tot de onthulling van
enkele uitvoerders van li uidaties. Ook
geeft het boek een beeld van de situatie

gn e

in Den Haag en Voorburg aan het eind
van de oorlog en hoe daar binnen het
verzet tegenaan werd gekeken.
Het bombardement van de wijk
Bezuidenhout is een belangrijke
gebeurtenis in het boek. Doordat de
schrijver zoveel mogelijk de namen en
foto s van de betrokken personen heeft
geprobeerd te achterhalen, krijgen anonieme verzetsstrijders een naam en een
gezicht. De Tweede Compagnie bevat
200 foto s en een index met ongeveer
400 namen.
im ertens, e weede ompagnie, paperback, formaat A ,
pagina s,
I B 7
7 . et boek is te bestellen bij de boek andel en
verkrijgbaar via: www.bestselleraanzee.nl wimmertens

en uitstapje naar roesbeek waard in de lente

ur os n

on l evr d ngs useu

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 19 -19 5 ontving recent een bijzondere collectie documenten
en objecten van het Commissariat eneral Recuperation (C R), een organisatie die direct na de
oorlog gestolen Nederlandse goederen uit het verslagen Duitsland terughaalde. Daarbij werden
regelmatig ook persoonlijke souvenirs meegenomen.

Het hoofd van de C R kwam daardoor
in het bezit van een doos sigaren vervaardigd speciaal voor de tweede man
van nazi Duitsland na Hitler: Reichsmarschall Hermann ring. Ook kreeg
hij een editie van Mein Kampf uit het
Das Braune Haus , het hoofdkwartier
van de NSDAP in M nchen. De stukken zijn nu te zien in het Bevrijdingsmuseum in roesbeek.
Achtergrond
De bezetter had tijdens de oorlog veel
gestolen in Nederland. Kunstschatten
maar ook treinen en de inhoud van
hele fabrieken waren naar Duitsland
vervoerd. En die goederen moesten
na de oorlog terug naar Nederland,
meende het ministerie van Economische zaken. Hiervoor werd in april
1945 het Commissariaat- eneraal voor
de Nederlandse Economische Belangen
in Duitsland opgericht. In de praktijk
werd vooral een korte Engelse naam

ming bleef het niet. rote bedrijven
zoals Philips, Shell en Unilever klopten
bij Otto aan om hun fabrieken en gestolen
voorraden terug te
krijgen.

gehanteerd: het Commissariat eneral
Recuperation (C R).
Ingenieur Louis Otto kreeg de leiding
over deze afdeling van november 1945
tot de opheffing van de C R in 1949.
Hij co rdineerde het opsporen, vrijgeven en naar Nederland transporteren
van de gestolen goederen. Zijn collectie
biedt een unieke kijk in de geschiedenis
van de C R. Bij een kleine onderne-

Sigaren ring
Bij de zoektocht naar
gestolen goederen verdween er ook
wel eens wat. Er was zo weinig
bekend over welke goederen zich
nog in Duitsland bevonden, dat het
niet moeilijk was voor officieren om
materiaal achterover te drukken. Otto
keurde dit af maar kon vaak weinig
doen om dit te voorkomen. Controleren
was nauwelijks mogelijk. Van het reeds
gestolen goed eigende hij zich in ieder
geval nmaal zelf een stuk toe. In de
officiersmess van de C R stond een
kistje speciaal voor Hermann ring
vervaardigde sigaren. Deze werd
door Otto meegenomen naar huis en

bewaard als souvenir.
De C R had diverse afdelingen, zoals
o.a. Industrie, Spoor- en Tramwegen,
Scheepsvaart en Haveninstallaties. Er
was ook een afdeling Kunstschatten.
Hier werkten kunstexperts die zich
inzetten voor de terugkeer van Nederlandse kunstschatten. Bij deze afdeling
werkten in M nchen twee kunstkenners
met wie Otto het goed kon vinden. In
juni 1946 kreeg Otto van hen een presentje: een Mein Kampf die zij hadden
bevrijd uit de collectie van het hoofdkwartier van de NSDAP, Das Braune
Haus . In maart 2014 schonk zijn zoon
het boek, de sigaren en de dossiers van
zijn vader aan het museum, dat om nog
veel meer een bezoek waard is
Bezoekersinfo
ationaal evrijdingsmuseum 1944
1945 ylerbaan 4
6561 R roesbeek
el. 4 9 44 4
info@bevrijdingsmuseum.nl
www.bevrijdingsmuseum.nl
p de website vindt u ook informa
tie over de bereikbaarheid van het
museum.

in Den Haag
Heerlijk wonen in Den Haag. Dat is genieten. Maar wellicht kunt u wel wat hulp
gebruiken. Een steuntje in de rug. Met Florence Thuis in Den Haag hebt u advies én
ondersteuning altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.

ADVIES, Ondersteuning én Zorg

in Den Haag

VRAGEN?
WIJ HELPEN U GRAAG!
Florence Thuis in Den Haag
070 - 41 31 000
E info@ﬂorence.nl, W www.ﬂorence.nl
ﬂorencezorg
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e aasdag geo end

van 11.30 - 16.30
Deze week t/m 2e paasdag
spectaculaire Paas actie s bij
ons
in de winkel
om en ro teer
van de e Acties!

Relax fauteuil s met Sta op functie,
6 btw, en dat voordeel rekenen we door aan U

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

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

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.
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

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

500

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

GRATIS

parkeren voor de deur!
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Andr de Weijert van de Carel Reinierszkade werd ervoor uit bed gehaald

e evr d ng v n
e e u den ou

Wat had Nederland naar die dag uitgekeken, maar wat leek hij telkens nog ver weg. erstoken
van radio en kranten moest je alle informatie via geruchten en van horen-zeggen vernemen.
Andr de Weijert (19 5) zat er als knaap van tien jaar middenin. Hij maakte de bevrijding mee,
waar zo lang naar was uitgekeken

Het Bezuidenhout stond op zijn kop.
De grote woonwijk, die kort voor de
oorlog was gebouwd, grensde aan de
weilanden van wat nu Mariahoeve
heet. Op de fraaie Carel Reinierszkade woonde het gezin De Weijert,
bestaande uit vader, moeder en de
kinderen Coby(1937) en Andr
(1935). Het gezin was in januari 1945
verhuisd naar deze nieuwe locatie, komende vanuit de De Moucheronstraat.
Zo n verhuizing was hartje (honger)
winter geen gemakkelijke klus. Het
ging allemaal met paard en wagen.
Wie mee kon helpen, hielp mee. De
nieuwe portiekwoning op de eerste
etage was van alle gemakken voorzien
en had zelfs centrale verwarming
Helaas, had je daar niets aan in de oorlog: eenvoudigweg, omdat de kolen
ontbraken. In de voorkamer werd alles
wat beschikbaar was in de open haard
gegooid om het warm te krijgen. Wat
je allemaal niet deed om de kou uit je
huis te verdrijven O ja, de huurprijs
van de luxe woning bedroeg 53,- per
maand, dus een flinke aanslag op het
inkomen.
riendjes
Andr en Coby kwamen in een nieuwe
wereld terecht. Nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes. Als kind speelde je
buiten en zocht je elkaar op of het nu
sneeuwde of niet. Ingrid Bakker, Robbert Brugsma, wen, a ues, Paul,
ac ueline en Poppy Oosterbaan om
maar enkele namen te noemen, waren
de nieuwe vriendjes uit de directe
omgeving. School was er niet; het was
gelukkig geen extreem strenge winter
zoals in 1942, maar door de Spoorwegstaking, die in september 1944

door de in ballingschap verkerende
regering was afgekondigd, lag de
armoede op straat.
Ortscommandant
Andr s vader is met een vriend naar
de omgeving van Lunteren gereden
om aan voedsel te komen. Ze waren
beiden op de fiets, waar ze een soort
vergunning voor hadden, en hoopten
in het oosten aan eten te komen. Bij
diverse boeren konden ze slapen en

trouwd. En de Duitse soldaten wilden
de fietsen afpakken. Vader De Weijert
pikte dat echter niet en was zo stoutmoedig om de Ortscommandant te
willen spreken. Dat werd toegestaan,
maar daarvoor moest hij wel naar
Doorn. De Ortscommandant velde een
salomonsoordeel: een fiets moest worden ingeleverd en de andere, alsmede
al het eten mochten ze behouden.
evolg was wel, dat alle levensmiddelen nu op n fiets moesten worden

- e geallieerden trokken via de aan van ieuw Oost-Indi de stad binnen na de bevrijding. -

van anderen kregen ze eten mee. Ze
hadden het geluk dat op een boerderij
een geit werd geslacht en ze konden
een deel van het vlees meenemen.
Na een paar dagen werd de huisreis
aanvaard, wat niet gemakkelijk ging
op de besneeuwde wegen. Vol etenswaar op bagagedrager en bungelend
aan beide kanten van de fiets, kwamen
ze te Driebergen aan, waar ze door
Duitsers werden aangehouden. Hoe
kwamen ze aan de fietsen Die vergunningen werden kennelijk gewan-

- Andr en zijn zus ob op de arel Reinierszkade.
Ac ter un de weilanden van et uidige aria oeve. -

gebonden en de heren lopend de tocht
moesten aanvaarden Een hels karwei,
maar toch een tevreden gevoel. Ze
deden er vier dagen over om thuis te
komen. Bekaf, dat kan je begrijpen
Eenmaal thuisgekomen, gingen de aan
bederf onderhevige levensmiddelen
in wekpotten zodat ze lang bewaard
konden blijven.
Schaatsbaan
Voor het raam van het huis aan de
Carel Reinierszkade kon je met mooi
weer tot aan Voorschoten kijken.
Voorburg kon je goed zien liggen en
ook was er goed zicht op de lucht,
waar af en toe een vreemd vliegtuig
viel waar te nemen. Het bombardement op het Bezuidenhout met alle
gevolgen van dien, lag nog vers in het
geheugen. Angst bleef overheersen
wanneer het luchtalarm ging. Het was
telkens maar de vraag of je je achtergelaten huis nog onbeschadigd terug
zou vinden. Een leven tussen hoop en
vrees. Andr wist niet beter. Hij leefde
in die tijd en kende geen andere. De
meeste wijsheid krijg je achteraf, wanneer je de stukjes van de legpuzzle in
elkaar gaat zetten. Dan pas hoor je wat
er zich allemaal heeft afgespeeld. Hoe
dicht de bevrijding was en dat Brabant
al in 44 was bevrijd. Ondertussen lag
de schaatsbaan om de hoek en ver-

- inks van de sneeuwpop Andr en ob rec ts wen, aul ntze, ac ues en ans,
zittend ac ueline, de zuster van wen. -

maakten de kinderen zich met allerlei
stoutigheden, zoals past bij een kind
van die leeftijd.
oedseldropping
Langzaam moet het duidelijk zijn
geweest dat de oorlog ten einde liep.
In het voorjaar kwamen vliegtuigen
over die in de verte allerlei dingen
naar beneden gooiden, die dit keer niet
ontploften. Het was in de buurt van
de sportvelden, waar de Amerikanen
voedsel dropten. Kleine levensmiddelen, maar ook Zweeds deeg om
brood mee te maken. Toen eenmaal
bekend werd dat er voedseldroppingen
waren, was er een ware run op de
sportvelden. Het liet echter nog enige
tijd op zich wachten voordat het eerste
voedsel werd gedistribueerd. Iedereen
probeerde zo zijn deel te vergaren.
De eerste vormen van blijheid waren
merkbaar. Het was nog een ingehouden blijheid. Wie de Hongerwinter
had overleefd, leek het einde van de
oorlog ook wel te halen. Het aftellen
was begonnen. Nu er weer eten op
de plank was, leek de toekomst er al
beter uit te zien. Bovendien was het
inmiddels april en maakte de natuur

deze tijding goed en wel tot Andr s
ouders was doorgedrongen, werden
de kinderen uit bed gehaald. Het leek
allemaal waar te zijn. Buiten liepen
de eerste mensen met vlaggen te
zwaaien Het rood-witte-blauwedoek
werd meegedragen en opgehangen aan
de huizen. Langzaam drong het tot
de mensen door, maar toen iedereen
overtuigd was dat het geen Dolle
Dinsdag zou worden, kwamen de
buurtbewoners massaal de straat op.
Bij het De Eerensplein was het feest,
groot feest Er werd gehost, gezongen
en op allerlei andere manieren uitten
de mensen hun blijheid. Zoveel enthousiasme bij elkaar, het is haast niet
te beschrijven. De dagen erop kwamen
via de Laan van Nieuw Oost-Indi en
de Bezuidenhoutseweg de Canadezen
en Engelsen met hun voertuigen.
Soldaten zwaaiden naar de meiden en
deelden royaal sigaretten uit om goede
sier te maken. Het feest leek niet meer
kapot te kunnen. Andere meiden, die
vaak in hun onschuld met een knappe
Duitser hadden verkeerd, werden de
koppen kaalgeschoren. Een vernederend schouwspel, dat aangeeft hoe
betrekkelijk verdraagzaamheid is.

- ransport van bij uindigt gedropt voedsel naar et Bezuiden out. -

de mensen ook weer opgewekter en
optimistischer.
De erensplein
Het was 4 mei, Andr zou het nooit
vergeten. Hij was die avond voor straf
vroeg naar bed gestuurd en opeens
hoorde hij buurvrouw Bakker met
veel lawaai de trap op komen. We
zijn bevrijd , riep ze buiten adem en
nogmaals We zijn bevrijd, de oorlog
is afgelopen . Ongelooflijk dat die
dag nog eens zou aanbreken Eer

Ook de Prinses Irenebrigade was van
de partij en hield stil bij Paleis Huis
ten Bosch. Het hek was op slot, maar
daar wisten de soldaten wel raad mee.
Binnen de kortste keren werd het hek
geforceerd en stonden de poorten open
om Wilhelmina de toegang tot haar
woning te verschaffen. Dat zij echter
anders besliste, zou pas later blijken.

. .A.M. van der Helm

helmhuis@ziggo.nl
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Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

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

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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

John de Groot

Marcus Benjamins

Oorwerk heeft opnieuw de mogelijkheid om u gratis en vrijblijvend te laten kennismaken
met de allernieuwste techniek in de hoorbranche. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die
reeds gebruik maken van een hoortoestel maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor
tekort schiet en daar iets aan willen veranderen.

0800 8192
0800 1292

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

Testpersonen gezocht voor nieuw
hoortoestel. Gratis en vrijblijvend.

Iedere uitvaart uniek

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Een echte doorbraak in gehoortechnologie

06-01-2011 11:34:26

Het nieuwe Beltone hoortoestel gebruikt een van de meest geavanceerde ‘hoorcomputers’
ter wereld. Door steeds een optimale afweging te maken tussen spraak en hinderlijke
bijgeluiden zorgt het toestel voor een ongeëvenaarde helderheid en geeft het een sterk
verbeterd spraakverstaan.
Naast het kleine en onzichtbaar te dragen design is het hoortoestel volledig draadloos
te koppelen aan uw smartphone. Hiermee gebruikt u uw smartphone niet alleen als afstandbediening voor uw hoortoestel maar kunt u gemakkelijk draadloos telefoneren en ﬁlms en
muziek beluisteren als nooit tevoren!

Uw medewerking is belangrijk
Nieuwe technologieën zo goed mogelijk aan laten sluiten op ieders wensen en behoeften; dat
is waar Oorwerk naar streeft. En daar kunt u een bijdrage aan leveren! Neem direct contact op
met onze gecertiﬁceerde audiciens voor meer informatie en ervaar het nieuwste toestel van
Beltone als eerste geheel vrijblijvend!

Van Hoytemastraat 94, 2596 ET Den Haag

Aert van der Goesstraat 29, 2582 AJ Den Haag

T: 070 324 32 05

T: 070 779 60 20

E: denhaag@oorwerk.nl

Openingstijden
Ma t/m vrij 9:30 - 17:30 uur, za 9:30 - 15:00 uur

E: denhaag2@oorwerk.nl

Openingstijden
Di t/m vrij 9:30 - 17:30 uur, za 9:30 - 15:00 uur

www.oorwerk.nl

Rustig en groen
Dekkershaghe,
levendig Haghesteyn en
maritiem Hagheduyn
EL STANDI

WONEN O EEN LO ATIE DIE I

AST

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

S TA EDI O N . N L / V ITA A LW O NEN
( 070) 391 08 67

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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De hongerwinter en daarna het noodlottige bombardement waardoor we huis en haard verloren

e ee geur v n su er e en en ul en ollen

maart 19 5. Ik herinner me die dag nog steeds lke dag In mijn werkzame periode passeerde
ik de straat, de Carpentierstraat, waar ik met mijn ouders, vier broers, een zusje en mijn grootmoeder woonde, iedere dag. Daar hebben wij de verschrikkingen van de hongerwinter 19 19 5
doorgemaakt met als wreed sluitstuk het rampzalige bombardement op het Bezuidenhout.

Op die dag verloren wij huis en
haard en wij vluchtten weg door een
brandend Bezuidenhout in de richting
van het centrum. Vele gedachten en
herinneringen gaan door me heen, van
het achtjarige meisje dat ik toen was.
Het kleffe zwarte brood, dat mijn
vader verdeelde met een lineaaltje,
op de vingers gekeken door mijn
grote broers ;
De vingerhoedjes olie, die mijn
moeder uitschonk over de waterige
bruine bonensoep, waarbij de vetogen geteld werden;
De gaarkeuken op de hoek van
onze straat, waar we al vroeg in de
ochtend, elkaar afwisselend, in de rij
stonden om ons rantsoen te krijgen;
De tas papier, die mijn vader van
zijn kantoor mee naar huis nam om
s morgens het potkacheltje aan te
maken, waarop water gekookt werd
om surrogaatthee te zetten en de
bruine bonen voor de soep alvast te
weken.
De vele razia s die in de straten gehouden werden, waardoor de jonge
mannen uit de buurt zich schuil
moesten houden;
De ruiten, die met bruin plakband in
kleine vakjes werden verdeeld om
te voorkomen dat door de luchtdruk
van de vallende bommen de ruiten
zouden springen;
De we e geur van de suikerbieten en
de tulpenbollen, die langdurig op de
potkacheltjes moesten stoven;
De wanhoop van mijn ouders, hoe
zij de volgende dag weer aan eten
moesten komen om negen monden
te vullen;
De grote broers die in het Haagsche Bos (spergebied en lanceerplaats voor de V-2 s) t ch hout
gingen sprokkelen
De geteerde houtblokjes, die mijn
vader met de jongens tussen de tramrails weghaalden om als brandstof te
dienen;
Het in de rij staan bij de Sierkan
voor een pan Haagsche Bluf; De
hongertochten van mijn moeder,

naar haar familie in Brabant, waarbij
zij ( in mijn ogen) voor maanden
voedsel meekreeg, maar dat natuurlijk binnen een paar dagen op was;
De distributie bonnen (bijna alles
was op de bon) , en de textielpunten;

- ram blokjes voor de aard. -

De surrogaatkoffie en thee (sant )
genaamd en het vierkante blok harde
kunsthoning;
De zusters van de Heilig Hartschool
aan de Paulinastraat, waar mijn zusje
en ik op school zaten en waar in die
strenge winter geen verwarming was
en vaak ook geen elektriciteit;
De broederschool in de Mariastraat,
waar mijn broers op school zaten;

en de kou, was de angst voor het bommengevaar en de V 2 s, die afgevuurd
werden vanaf de lanceerstellingen o.a.
in Het Haagsche Bos. Dan ging eerst
de alarmsirene af , een afschuwelijk
hard indringend geluid. (Iedere eerste
maandag van de maand bezorgt het
mij nog koude rillingen).
Na het geluid van de lancering en het
gefluit van de raket, moesten we thuis
aftellen . Als we ongeveer bij 25
waren en we de raket hadden horen
overvliegen slaakten we een zucht van
verlichting: Hij vliegt door en stort
gelukkig niet op ns huis
Nee, dat gebeurde toen niet, maar w l
het grote bombardement van 3 maart
1945.
Ik hoor nog het onheilspellende geluid van de aanzwellende ronkende
vliegtuigen;
Mijn vader, die nog niet thuis was
van zijn kantoor;
Twee van mijn broers, die mijn

- e door et bombardement verwoeste arpentierstraat met op
de ac tergrond de Onze ieve rouwe van oede Raad kerk.-

alles staat daar in brand ;
Mijn vader, die vertwijfeld, met een
paar bezittingen in zijn handen, toch
met ons verder ging;
Mijn moeder, met de distributie
bonkaarten, de persoonsbewijzen en
haar oude moeder onder haar arm ;
En dan wij daar achter aan;
De bommen die bleven vallen, zodat
wij regelmatig in portieken of lege
winkels moesten schuilen;
En toen het moment, waarop we in
het centrum aangekomen, door de
Oude Molstraat liepen en ik opeens
zei: Hier woont zuster Wilhelmina
van mijn school
Het aanbellen aan het klooster en het
liefdevol opnemen van ons gezin in
het klooster;
En later, het onwezenlijke van het
terugzien van je oude vertrouwde
omgeving;
Waar zijn de buren, je vriendjes en
vriendinnetjes gebleven

ac ueline
Smeele - van Bommel
carrerjosep@hotmail.com
- oedseldistributie, wac ten op een bord uit de gaarkeuken. -

De prachtige Kerk van Onze Lieve
Vrouw van oede Raad aan de
Bezuidenhoutseweg, waar ik mijn
Eerste Heilige Communie heb
gedaan;
Als ik nu (nog steeds) sigarengeur
ruik, denk ik aan de sigaar die mijn
vader speciaal voor die dag bewaard
had.
Angst voor 2 s
De grootste angst, behalve de honger

- ederopbouw in
. r wordt een nieuwe Onze ieve rouwe kerk
gebouwd op de plek van de oude, die op maart
verloren ging. -

vader moesten gaan halen van zijn
werk;
Buren, die mijn moeder kwamen
waarschuwen en haar aanraadden
om met de kinderen in de kelderkast
onder de trap te gaan zitten;
Het bidden in die kelder;
Mijn vader en mijn broers die er
plotseling weer waren;
En toen de bommen, het oorverdovende lawaai, de enorme
luchtdruk van een voltreffer recht
tegenover ons huis, de rondom ons
instortende huizen, het angstig gegil
en het geroep om hulp.
Mijn moeder, die nog net de grote
vallende schuifdeuren kon ontwijken;
De verschrikkelijke branden, die we
zagen toe we levend uit onze schuilplaats kwamen;
De vlucht uit het brandend Bezuidenhout, achter elkaar lopend over
de Bezuidenhoutseweg richting
centrum;
Mensen die ons tegemoet kwamen
en riepen: ga niet die kant uit want
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De Jong Damesmode
mode in maat 38 t/m 52
maandag- en koopavond gesloten

Mode
die bij
u past

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

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

nieuw in den haag!

Thuishulp
voor iedereen!

Gebrek aan tijd, ziekte, of tijdelijk ongemak?
hoekhelpt Thuiszorg helpt u bij het huishouden.

Als u een indicatie
heeft, is dat prima.
Maar ook buiten
de gemeente om
kunt u als particulier
bij ons terecht.

Als lezer van
Oud Hagenaar
kunt u dit concert
bezoeken voor

Wij helpen u
vertrouwd aan
professionele
thuishulp, zorg
en hulp bij
klusjes in huis.

€25 ipv €41*

Huishoudelijke hulp nodig? Tel. 070-3600799

www.hoekhelpt.nl

De Lente
is begonnen!

Zaterdag 3 mei 2014 van 13:30 tot 16:00

Een dansdemo
van dance for health
Gelieve telefonisch op per email aanmelden bij:
Willeke de Rouw, tel. 06-44488484,

willekederouw@gmail.com

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

ZO
KLINKT
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BIJ HET RESIDENTIEORKEST

Rachmaninov Pianoconcert nr. 3

ook bij het Pantalonhuis.

Dienstencentrum Mariahoeve

7 533
a a 13 00 / 17 30
a a 00

Ivoorhorst 155, 2592 TH Den Haag

aag
070 30 00 0
/
00 / 17 30
17 00

vrijdag
9 mei
20.15 uur
&
Zondag
11 mei
14.15 uur
Dr Anton Philipszaal

Bestellen kan bij de kassa of via t. 070 88 00 333 (di-zat)
o.v.v. Wibi Soerjadi-Oud Hagenaar.
* Eerste rang. Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Sfeervol wonen in
Voorschoten

WoonzorgNederlandverhuurtappartementenindesocialehuuren
vrijesectorvoor55plussers.Inonzewooncomplexenisregelmatig
eenbewonersconsulenttevinden.Daarkuntuterechtvoorvragen
overwonen,zorgenactiviteiten.

Richard Wagner: Richard Wagnerlaan 73

Starrenstaete: Hofvliet 2

Te huur: 2-kamerappartementen met
balkon (sociale huur) gelegen in een
landelijke omgeving maar nabij Leiden
en Den Haag
RichardWagnerligtaanderandvan
Voorschotendirectaanhetplantsoen
• Gerenoveerdemodernekeukenen
badkamer
• Bibliotheek,2logeerkamers,
ﬁtnessruimte,kapper,pedicure,
schoonheidsspecialisteaanwezig
•

Meer informatie:
www.woonzorg.nl/richard_wagner
www.woonzorg.nl/starrenstaete

Sfeervolleontmoetingsruimtewaar
activiteitenwordengeorganiseerd
zoalsborreluurtjes,themakoken
• Winkelszoalsbakkerenslagerbinnen
500meter
• Kalehuurvanaf€615,-envoorschot
servicekosten,inclusiefstookkosten,
€238,13permaand
• Bewonersconsulent088-9210149
ene-mail:wagner@woonzorg.nl
•

Te huur: luxe 3-kamer appartementen
met groot balkon (vrije sector), veelal
uitkijkend over een klein binnenhaventje
Eerste vier maanden huur cadeau!
• Appartementenzijnvoorzienvaneen
videofooninstallatie
• Openluxekeukenmetinbouwapparatuur
• Ruimebadkamermetdouche,ligbad
entoilet

Recreatieruimteomtekaarten,
borrelenenterelaxen.Tevensisin
dezeruimteﬁtnessapparatuur
aanwezig
• Parkeerplaatsingarageonderhetpand
• Bushaltevoordedeur
• Kalehuurvanaf€1021,-envoorschot
servicekosten€48,68permaand
• Bewonersconsulent088-9210145
ene-mail:
starrenstaete.galerijﬂat@woonzorg.nl
•
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Succesvolle Interkerkelijke eugd vangelisatie in Den Haag uid startte 55 jaar geleden

I

en gelu

g s nds

geloo

eg e

n

r waren meerderen die reageerden op het artikel in de Oud Hagenaar van 1 december j.l. over
de I. . . oals, hoelang heeft de Interkerkelijke eugd vangelisatie (I. . .) bestaan. n, welke
muziekkorpsen zorgden voor de slaande trom

Om met het laatste te beginnen,
voor de aanvang van diverse
meetings in kerken gaven de
C. .M.V.-Transpolaband en de
drumbands van de Christelijke
ymnastiekverenigingen Oranje
Nassau en DIO acte de pr sence.
Van de laatste vereniging was ik
trouwens, begin vijftiger jaren
lid. Ook van de drumband als
tamboer. Elke week turnden we
in n van de scholen in de Linnaeusstraat.
De I. .E bestond ongeveer tien jaar.
Het werk had hoogtepunten maar ook
periodes dat het minder goed liep.
Vanaf het begin, in 1958 tot eind 1962,
was ik er bij betrokken. Er kwam een
eind aan door mijn vertrek uit Den
Haag naar Utrecht waar ik theologie
ging studeren.
Arendshorst in aak
We hadden onze meetings in een kerk
op zondagavond om half negen. Dat
was wel wat laat. Maar het was op
verzoek van de kerken, zij vreesden
concurrentie voor hun avonddiensten.
a, kom daar nu eens om
Bijzonder waren onze jeugdsamenkomsten in Laakhage, het wijkcentrum in de Peilstraat. Tot begin 1962
heette het nog De Arendshorst. Na
zang en muziek op het Cromvlietplein
en een uitnodigend woord van n van
ons, kregen we de jongeren binnen
Het was niet het meest aandachtige
publiek Maar toch raakten we in
gesprek met de herriemakers. Er ont-

- Buiten op straat waren we natuurlijk ook
vaak bezig met de evangelisatie. -

uit de toenmalige religieuze wereld mee, zoals het Cross uartet
en Carl Heinsius als winnaar van
het Loosdrechts jazz-concours.
Verder trad de High Revivalband
op, opgericht door vicaris Wim
Verhoef uit Voorburg. En ook
onze eigen I E-zangroep deed
wel eens mee.

- Aankondiging van een bijzondere muzikale
avond van I. . . in Arends orst,
nu bekend als aak age. -

stonden op den duur contacten. Daar
was het ons toch om te doen
Het publiek uit de buurt zat niet te
wachten op samenzang, zeker niet
van kerkliederen. En later kwam er
ook geen dominee meer aan te pas
maar sprekers zonder kerktaal. Een
aankomende dominee, Cor ros trad
op, Ook jeugdwerker oop erritsen
deed het woord.
En anderen.
Een klein succesje
was dat we een
groepje jongeren
zover kregen dat ze
onze meetings bezochten terwijl ze
nog nooit een kerk van binnen hadden
gezien
Optredens
In de kerkelijke meetings ging het er,
naar de begrippen van nu, vrij traditioneel aan toe. Er was medewerking
van koren, een soliste, een trompettist,
een organist zoals een enkele keer
eike Asma. Maar vooral ook de toen
bekende Zingende Zusjes trokken
veel mensen. Wij, I E-ers, verzorgden
de opening, de lezingen en een kort
persoonlijk woord.
Maar aan de samenkomsten in de
Peilstraat werkten bekende artiesten

Door sommigen werd wel
kritisch gekeken naar ons werk.
Van leegloop hadden de kerken nog
niet zoveel last Daarom was de
vraag waarom wij dit soort activiteiten
organiseerden
Maar we kregen ook veel waardering
en medewerking van de plaatselijke
kerken en later ook van de ereformeerde kerk Rijswijk. We mochten
onze meetings houden in de Laakkerk, de Oranjekerk en de kleinere
Laakkapel. Ook stelde de hervormde
wijkgemeente het gebouw ocus aan
de Mi uelstraat beschikbaar voor onze
maandelijkse samenkomsten. En we
konden op de zondagavonden wanneer
er geen activiteiten
naar buiten waren,
altijd bij de gereformeerde evangelist
in zijn huiskamer terecht. We zaten er
wel met zo n vijfentwintig jongeren
Naast veel zingen waren we bezig met
de bijbel. Het was heel stimulerend
voor onze activiteiten en het onderlinge contact.
Openluchtcampagne
Het was een heel belangrijk gebeuren
ter gelegenheid van het lustrumjaar.
Een braak liggend terrein aan de Huis
te Landelaan, op de grens Rijswijk
en Den Haag, was de plaats waar we
eind augustus een week lang s avonds
onze campagne hielden. Op woensdag
en zaterdagmiddag waren er kinders-

- et wijkgebouwbouw Focus aan de i uelstraat 0,
waar de maandelijkse bijeenkomsten werden ge ouden. -

amenkomsten. Het campagne-team
bestond uit rans van der Reyden
vibrafoon en lip de Koning Hammondorgel, rannie aassen zang, en
de lory Singers. Het waren allemaal
bekende namen in die tijd. De geluidswagen van De autozending werd
ons gratis ter beschikking gesteld. En
van onze eigen mensen werkten mee
Wim Kleinhout, campagneleider, als
spreker Herman Kloppenburg terwijl
Leen Twilt de zangleiding had. En dan
natuurlijk de vele andere medewerkers
die zorgden voor het aanvragen van
vergunningen, de opbouw en afbraak
van een podium, de geluidsinstallatie,
de propaganda, enzovoorts
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen
over de I E-activiteiten. We hadden
een eigen blad In dit teken , een fi-

- amen muziek maken en zingen was
essentieel binnen de I. . .. -

nanci le administratie i.v.m. de giften,
een bestuur en een raad van commissarissen bestaande uit afgevaardigden
van de kerken
Andere tijden
Zo waren we ruim vijftig jaar geleden
enthousiast bezig met het geloof en
het uitdragen van een boodschap. En,
om het maar gewoon te zeggen, het
had nog succes ook. Leeftijdgenoten
kregen door onze activiteiten interesse
voor het geloof. ongens, uit wat wij
nu wel een achterstandswijk noemen,
wilden praten over de zin van hun leven. En in een verslag van de Nieuwe
Haagsche Courant van 12 september
1962 zegt een meisje, staande op een
podium: Ik ben gelukkig sinds ik
geloof, wie kan me dat nazeggen
Maar of we het vandaag nog zo zouden doen Ik denk het niet. elukkig
zijn er in de jongerenwereld nog altijd
bewegingen met dezelfde doelstelling
als de I. .E. maar met een eigentijdse
invulling.

Henk Onderstal

henk.ria.onderstal@online.nl

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

e orgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

actuuradres

elijk als het bezorgadres, of:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:

E-mail:
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

ostbus 04 ,

0

A en aag

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

pagina 10

dinsdag 15 april 2014

andheelkundig entrum ootdorp
voor alle dis iplines in de tandheelkunde
NOOTDORP – Tandheelkunde in de breedste zin van het woord. Daar staat Tandheelkundig
Centrum Nootdorp voor. Alle disciplines op het gebied van tandheelkunde zijn in de praktijk
van Zohreh Rahiminejad vertegenwoordigd. Hierdoor kan de beste service verleend worden.
Doordat e de juiste a aratuur
hebben unnen e zel s een
or eleinen roon in t ee uur
ma en zegt ze
Dit ordt gerealiseerd door de D
ere ma hine aardoor een roon
binnen t ee uur gesle en ge ast
ver ijnd en o leur aange ast is
eerdere tandartsen zijn er zaam
in andheel undig entrum ootdor Als bijvoorbeeld ge onstateerd
ordt dat een ortel anaalbehandeling nodig is o er s ra e is van
d arsliggende verstands iezen
dan hoe t niet naar een andere
ra tij doorver ezen te orden Het
entrum hee t oo de bes hi ing

over een eigen laboratorium r is in
ons entrum oo een tandte hnie er
er zaam zegt ze De tandte hnie er hee t een laboratorium in
altbommel maar is n eer er
ee in het entrum aan ezig voor
re araties rebasingen rames en
rotheses
m lantaten laatsen is de s e ialiteit
van ohreh Rahiminejad zij hee t
daarvoor o internationaal nivo
nas holing gevolgd en is zel s aster
in rale m lantologie
m lantaten unnen de un tie van
een rothese verbeteren Veel mensen en vooral ouderen eten niet
dat hun verze ering de aan assing
van een rothese met im lantaten tot
li rothese grotendeels vergoedt
e er in de onder aa ordt dit
eigenlij altijd goedge eurd zegt
Rahiminejad Bij de onder aa omt
het vaa voor dat de rothese niet
goed blij t zitten Daar unnen allerlei
vervelende roblemen uit ontstaan
m lantaten unnen de aliteit van

leven van mensen met een
rothese erg verbeteren n het geval
dat de uitneembare rothese ordt
vervangen door im lantaten met een
brug ordt het niet vergoed
ntzettend ostbaar hoe t het
allemaal niet te zijn er boven- o
onder rothese is de eigen bijdrage
2 euro en de rest ordt vergoed
door de verze ering na ma htiging
De aanvraag doen ij voor
Dragen van een los laatje om een
a gebro en tand te vervangen is
oo niet meer van deze tijd andheel undig entrum ootdor boe t
ra htige resultaten met im lantaten
en dat mag oo van een entrum van
dit aliber ver a ht orden
Hierbij zijn tandheel undige osten
dit
jaarzijn
vooralsnog
a tre baar
vandit jaar
Hierbij
tandheelkundige
kosten

de belastingen maa t namelij
medis he osten Het is nog maar
de vraag hoe dat volgend jaar zal
zijn zegt Rahiminejad
ij hebben
overigens oo a betalingsmogelij heden via Famed aar gebrui van an
orden gemaa t
Bij andheel undig entrum
ootdor zijn als aanvulling o de
behandeling oo Boto o Rest lane
behandelingen mogelij Rim els in
u gezi ht unnen met behul van
Boto orden vervaagd et het
s e iale Rest lane i Volume en
Rest lane i Re resh rijgt u vollere
en jonger uitziende li en Deze
behandelingen doen e bij vrou en
en mannen van alle lee tijden zegt
Rahiminejad
uw vragen.
ns!
Graag tot zie

Tandheelkundig Centrum Nootdorp
Dorpsstraat
Nootdorp,
Telefoon:
(015)
 6,
  
 
   
 2851000
 Internet:
 
   
www.tandarts-nootdorp.nl

De Jong Damesmode
mode in maat 38 t/m 52
maandag- en koopavond gesloten

Mode
die bij
u past

WBS ontruimingen
Bezems hoon o leveren van oning en
bedrij s and na overlijden verhuizen grote
s hoonmaa enz Bij ons staan aliteit
dis retie en re isie nog in hoog vaandel
uder ets va mans ha tegen een eerlij e rijs
Geen moeilij e oorden en leine lettertjes
ij houden het sim el en duidelij
n tele oontje en ij omen gratis langs om
een geheel vrijblijvende o erte uit te brengen
Betalingen altijd a htera

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

Gelij duidelij heid g n verrassingen a htera

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

Award Beste schoenenwinkel voor het vierde
jaar op rij uitgereikt aan de Beterlopenwinkel
Den Haag, 26 maart 2014
In de media wordt de laatste tijd veel
aandacht besteed aan de gevolgen van de
komst van het internet op ons leven. en
van de positieve gevolgen is dat de consument snel en eenvoudig kan nagaan, wat
de mening van anderen is over een dienstverlening of winkel. n van de meestgebruikte websites waarop mensen hun
ervaringen kunnen delen is
AllebedrijveninNederland.nl. lk jaar
worden er awards uitgereikt aan de bedrijven die als beste werden beoordeeld. De
Beterlopenwinkel
is maar liefst voor de vierde keer maal
uitgeroepen tot Beste schoenenwinkel .
edurende 2013 zijn veel bedrijven - met uiteenlopende
producten n dienstverlening - actief geweest met het
aansporen van hun klanten om een review te schrijven.
Dit resulteerde in meer dan 90.000 reviews. Men hoefde
niet aan bepaalde voorwaarden te voldaan om een zgn.
review te kunnen schrijven: iedereen met internettoegang
op computer of telefoon, kon een oordeel geven over een
bedrijf waarin hij in 2013 een ervaring mee had.
Consumenten zijn gretig met het invullen van een review,
omdat dit d manier is waarop men elkaar bedrijven
kan tippen enerzijds, maar omdat men door het invullen
kans maakt op mooie prijzen. Zo werden er een dit jaar
een LCD televisie, een tablet en een nespresso machine
weggeven.
Een bedrijf stelt zich kwetsbaar op, wanneer klanten hun
mening mogen geven over wat zij doen. Een bedrijf kan
worden opgehemeld of afgekraakt; ook komt het regelmatig voor dat een bedrijf voor een bepaalde tijd lovende
woorden ontvangt, maar dat deze op langere termijn
uitblijven. uist vanwege dat laatste, is het opmerkelijk om
te zien dat de consument - letterlijk en figuurlijk - na vier
jaar nog steeds wegloopt met de Beterlopenwinkel. Van
de 128 winkels die in de prijzen vielen, scoorde de Beterlopenwinkel hoog op de factoren eerste indruk , service
en prijs-kwaliteit .

Het filiaal van de Beterlopenwinkel in Den Haag, kreeg in
2013 een 8,7 als eindcijfer. Wie nu de laatste reviews opent
over de winkel, treft bijvoorbeeld de mening van Thea.
Vanwege gratis advies en aanpassing aan een steunzool
die niet door hen geleverd was geeft ze de winkel een
fraaie 8,3 als eindcijfer.
De heer van Aller lijkt simpelweg g n verbeterpunten te
hebben n.a.v. zijn bezoek, want hij geeft de winkel met
een 10 de meest maximale score. Het adres om goede
schoenen te vinden bij het dragen van beenbeugel. De
schoenen zijn van goede kwaliteit en in allerlei breedtematen verkrijgbaar. De service en vriendelijkheid maakten
het compleet.
Net als bij de voorgaande edities van de awards, nodigt
de Beterlopenwinkel zowel de reviewschrijvers als de
mensen wiens voeten nog geen kennis maakten met de
winkel uit om de overwinning te vieren met een lekkere
oudse stroopwafel bij een kopje koffie.
Het personeel hoopt dat het niet alleen blijft bij een babbeltje, maar daagt u ook uit om eens aan de lijve te ondervinden w rom zij de titel Beste schoenenwinkel ook in
2013 waard was. Hiervoor is een assortiment samengesteld
van modieuze comfortschoenen: zoals Think , Vabeene en
ootnotes. Daarnaast is er een ruime keus voor de klant
die vanwege voet- of andere gezondheidsklachten op zoek
is naar speciale pasvormschoenen, met merken zoals inn
Comfort en Solidus.
eterlo enwinkel
Laan van wateringseveld 73, 2548 BK Den Haag
070 - 309 90 58 www.beterlopenwinkel.nl
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Boek enige Wakkere ongens over Nederlandse

e v der v n
en negentigtal jonge mannen, geboren in Den Haag of omgeving en over
het algemeen degelijk opgeleid (mulo, hbs, g mnasium), vaak nogal avontuurlijk ingesteld, heeft in de Tweede Wereldoorlog als vliegend personeel
vanuit ngeland de Duitsers aangevallen. en kwart van hen is in de oorlogsjaren om het leven gekomen.
In het wetenschappelijk opgeschreven boek
Eenige Wakkere ongens van de Nederlandse
oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945 beschrijft Erwin van Loo de
geschiedenis van een groep onverschrokken jongemannen uitgeweken militairen, vrijwilligers
van overzee en Engelandvaarders .
Riskant leven
Ruim 900 oorlogsvliegers met de Nederlandse
nationaliteit waren bij de RA (De Britse Royal
Air orce) en de AA ( leet Air Arm) actief
van wie twee derde in de operationele diensten
waarin men direct met de Duitse vijand te maken
had. In zijn inleiding schrijft Van Loo: ,,Het
leven van de oorlogsvlieger was enerverend,
maar tevens bijzonder riskant. Het gevaar om te
sneuvelen lag continu op de loer, hetgeen blijkt
uit de verliescijfers cijfers.
In totaal 206 (32 procent) van de Nederlandse
oorlogsvliegers sneuvelden of verongelukten tussen mei 1940 en mei 1945.
Voorts kwamen nog 27 Nederlandse
militairen om het leven in de opleiding of
bij de gevechtstrainingen. De titel van het
boek is afkomstig van een wervingsfolder
voor vliegend personeel uit de oorlogsjaren.

vliegtuigt pe waar
- en ancaster is ook eenwee
de ereldoorlo
de
in
gers
vlie
dse
ederlan

Een van de deelnemende oorlogsvliegers was de
in Den Haag opgegroeide Pim de Bruyn Kops.
Hij realiseerde zich direct na het vallen van
de bommen dat het goed fout was gegaan. ,,Ik
kende Den Haag uiteraard goed en toen ik naar
bakboord wegdraaide, zag ik dat de bommen
helemaal verkeerd waren terecht gekomen. Na
de oorlog hoorde de overlevende Bruyn Kops (in

Dieptepunt
In het boek is er speciale aandacht voor
het tragisch dieptepunt van de foutief
. elemaal
uitgevoerde aanval op de lanceerplaats van
bardement van maart
- et orte oor out na et bome c ouwburg (die nog in volle glorie was
ess
rinc
de Duitsers voor V-2 raketten in het Haagse
rec ts de ru ne van de
vorige e Oud- agenaar). te zien op de voorpagina van de
Bos (op 3 maart 1945). Daarbij waren
ook vliegers uit Den Haag betrokken. De
rampzalige uitkomst van het bombardement
kwam door (inschattings-) fouten in de vlucht1997 geïnterviewd voor het boek) dat zijn stiefvoorbereiding en slechtere weersomstandighevader was omgekomen bij het bombardement.
den dan verwacht, schrijft Van Loo.
De planners van het bombardement waren er
Bezuidenhout
ten onrechte vanuit gegaan dat de woonwijken
Een groot deel van de bommen in totaal 69 ton
in de onmiddellijke nabijheid van het doelgebelandde niet in het Haagse Bos maar in het
bied waren verlaten. Verder verwisselde een
Bezuidenhout en tegen het centrum. De branden
inlichtingenofficier bij de planning onbedoeld de
wakkerden aan door de sterke wind. Uiteindelijk
co rdinaten.
waren er 520 doden te betreuren, honderden
gewonden, werden ruim
3300 woningen verwoest
en raakten 12.000 mensen
dakloos. De verkeerde
aanval was het absolute
dieptepunt in de oorlogsgeschiedenis van het 320
S uadron.
Van de oorlogsvliegers uit
Den Haag en omgeving
kwam een kwart bij
vluchten om het leven.
Dat si iets lager da het
Nederlandse gemiddelde.
erinstallatie
ce
lan
n
ee
op
Tragisch is het verhaal
rs
se
de uit
- en -raket van aagse Bos en waren et eigenlijke
et
over antimilitarist Krijn
ze stonden in
ardement.doelwit van et bomb
van Os uit Waddinxveen.
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e oorlogsvliegers in dienst van de RA en de AA

gse vl eger

Hij was zo verontwaardigd over de
Duitse bezetting van Nederland dat
hij vrijwillig het uniform aantrok. Als
boordschutter sneuvelde hij na negentien
gevechtsmissies in
1941 tijdens een raid
naar Noorwegen.
achtvlieger aap van
Hamel (geboren 4
november 1920 in Den
Haag) trof dat noodlot
in april 1944. Hij
vloog in de beroemde
Spitfire die de binnenvliegende Duitse
rmee veel
vliegtuigen al snel de
og vlogen..baas was. De Spitfire
beschikte echter niet
over een drukcabine en verwarming.
Het toestel was daarom ook niet
geschikt voor het opereren op grote

vanuit Katwijk in een primitief bootje
de oversteek naar Engeland gemaakt.
Eerst werkte het buitenboordmotortje
niet en kregen ze ook nog fikse tegenwind. Vervolgens kwam er later een
windstille zee. ,, aap riep telkens weer
daar is Engeland . Ik zie land. Dat
was natuurlijk niet zo, herinnerde zijn
vluchtmaat Rudi van Daalen Wetters
zich later.
Een deel van de Nederlanders was als
vlieger opgeleid in voormalig Nederlands-Indi . Vliegtuigtelegrafist Bob de
Vries Hum l kwam uit de kleine burgerij . Hij werkte ooit bij een boekhandel
in Soerabaja. ,, oede vooruitzichten
had ik niet. Op een gegeven moment
las ik een advertentie in de krant waar
vrijwilligers werden gevraagd voor een
telegrafistenopleiding voor de oorlog
in Engeland. Ik was toen 22 jaar en
dacht waarom zou ik het niet doen .

o

dens lu

Kameraadschap
De kameraadschap onder de vliegtuigbemanningen was erg groot. Rang- en
standsverschillen vervaagden. Een van
de vliegtuigcommandanten stond normaal gesproken altijd op zijn strepen.
Een ondergeschikte na een angstig verlopen gevechtsvlucht. ,,Ik vroeg hem:
Mijnheer hoe is u deze trip bevallen
Hij legde zijn hand op mijn schouder
en zei: errit als wij zo samen vliegen,
noem mij dan maar Piet In drie uur
ement
- uc tfoto van de RAF na et bombard .op et Bezuiden out op maart

- et Anna van a enp
lein in et Bezuiden ou
t na et bombardement
(Foto

- e vliegers waren als
de dood

voor et uitse afwee
rgesc ut Flak..-

hoogte. Tijdens een hoogtetest raakte
aap door zuurstofgebrek bewusteloos
en verongelukte dodelijk.
Daar is ngeland
In de nacht van 20 op 21 juni 1941 had
hij samen met een compagnon ongezien

Bij de boekhandel kwam ik ook
niet verder en je deed daarnaast nog
wat voor je land. Na trainingen volgde
in 1942 plaatsing op een middelzware
bommenwerper bij het 320 S uadron.
De helft van de bemanningen heeft het
leven gelaten.

- e pit res speelden, samen met de urricanes, een doorslaggevende rol in de weede ereldoorlog tijdens de slag om ngeland. ier wordt er n van et ( ederlandse)
uadron van brandstof en munitie voorzien in ngeland.-

r d

tijd was hij net zo klein geworden als
wij. Alle vier hadden we angst beleefd
en waren we bang, heel bang geweest.
Veel Hagenaars zijn voor hun moed
onderscheiden. Een van hen was aap
t Hart (geboren 19 juli 1921 in Den
Haag, overleden in 2007) die twee
Britse onderscheidingen heeft gekregen.
Hij was vlieger van de zware bommenwerpen Lancaster in het 103 S uadron.
Zijn vuurdoop kreeg hij in november
1943 tijdens een bombardementsvlucht
op Berlijn. Hij was toen zwaar onder indruk van het gevaar van nachtjagers op
de heen- en vooral de terugreis en het
onophoudend ontploffen van granaten
van de Duitse luchtdoelartillerie.
Na de oorlog kon hij navertellen:
,,Waarom is het, dat een vliegtuig een
paar honderd meter van je vandaan, een
brandende fakkel wordt en jij blijft
maar doorvliegen Het was een loterij
en wij hebben geluk gehad.
-boten
Nederlandse vliegers moesten ook
Duitse U-boten op de Noordzee tot
zinken brengen. August van Rossum
(ook Engelandvaarder) was belast met
de Britse kustbewakingstaken. Hij en
zijn bemanning vernietigden de U-462
in twee aanvalsruns. De onderzeeboot
begon na de eerste aanval rond te cirkelen en na de tweede aanval zonk die.
In zijn dagboek had hij in september 1941 geschreven: ,,Ik heb nu zo
langzamerhand al uitgevonden dat

.A. . ouwes)..-

mijn leven weinig te betekenen heeft
in deze Titanenstrijd. Hij overleefde
de oorlog.
De ouders van de Engelandvaarders
wisten vaak niet waar hun zonen uithingen. Contact zoeken met mensen in
het bezette deel van Nederland was verboden. De moeder van oorlogsvlieger
an Roosenburg (geboren 26 juli 1914
in Den Haag) meldde kort na de capitulatie van Duitsland: ,,O an als ik dat
toch eens geweten had Als s avonds
en s nachts die geweldige machines
over ons heen trokken, dat jij daar bij
was en dat die so many missing , mijn

an er n had kunnen zijn. Ik heb nooit
gedacht dat jij zelf zou gaan vliegen en
ik ben ontzettend dankbaar dat ik het
niet geweten heb. Het zou mijn onrust
enorm vergroot hebben.
Auteur Erwin van Loo schrijft aan
het eind van zijn boek: ,,Hoewel de
Nederlandse oorlogsvliegers slechts
een geringe invloed op het eigenlijke
oorlogsverloop hebben uitgeoefend,
verdienen zij grote waardering voor hun
inzet. Zij getroosten zich grote moeite
om root-Brittanni te bereiken en
liepen bij de taakuitoefening een zeer
aanzienlijke kans om te sneuvelen of te
verongelukken.

Hans Roodenburg
hroodenb@planet.nl

enige akkere ongens is een
uitgave van Boom Amsterdam. (I B :
7
0
0) rijs
, 0. Auteur
rwin van oo is gespecialiseerd in
de gesc iedenis van de oninklijke
uc tmac t en aar voorgangers en is
senior wetensc appelijk medewerker
verbonden aan et ederlands Instituut
voor ilitaire istorie van et ministerie
van efensie.

- e bemanning van et 0 uadron, onder wie ook agenaars,
die op 0 juli
en uitse onderzeeboot tot zinken wist te brengen.-
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Nederlands Blazers Ensemble
brengt Mozarts mooiste

‘Mooier dan bij de perfect op elkaar ingespeelde blazers van het NBE kun je deze muziek niet
krijgen.’ Als het Nederlands Blazers Ensemble Mozart op de lessenaars zet, halen kranten
steevast superlatieven uit de kast. Alle reden dus om naar de blazers te komen luisteren
in dit Mozart-programma. Extra goede nieuws is dat ze Paolo Giacometti meenemen. ‘Een
meesterpianist, die van alle muziek pure poëzie maakt (De Telegraaf).’ Hij speelt o.a. het 20e
pianoconcert, ook toen al een van Mozarts geliefdste pianoconcerten.

Zondag 27 april 2014
15.30 uur – Dr Anton Philipszaal, Den Haag

Speciaal
voor lezers van
de Oud Hagenaar:

Bestel uw kaarten via de kassa van de Dr Anton Philipszaal
of via het bespreekbureau: 070 88 00 333.

€7,50 korting
op kaarten 1e rang
bij NBE

(€ 22,- i.p.v. € 29,50)

o.v.v. ‘Oud Hagenaar’

Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag

PATHÉ BUITENHOF
MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13.30 UUR

Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat
nierpatiënten in leven blijven en ook écht kunnen blijven
leven. Want dialyseren is geen leven, maar overleven.
We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het
leven van nierpatiënten te verbeteren.
Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

50 Plus reizen tegen
betaalbare Prijzen!

I

en ‘Alles Inclusief’

I
inf

17/04 - 22/04 - 24/04
THE BUTLER 1t

ee n

lle

en

e A

De Afro-Amerikaanse Cecil Gaines is nog een jonge man wanneer hij begint aan
zijn nieuwe baan als butler in het Witte Huis. Een bijzondere baan waarbij hij
uiteindelijk zeven Amerikaanse presidenten zal dienen. Tijdens zijn diensttijd maakt
de Amerikaanse maatschappij diverse grote veranderingen door, waaronder racisme
en de Vietnamoorlog.

€ 199,
I

Senior Hotel ‘t Witte Veen
Witteveen / Drenthe € 219,
- p.p
Actie Weken

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

Senior Hotel ‘t Holt
Diepenheim Twente € 256,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Gaasterland
Rijs / Friesland
- p.p
Actie Weken

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

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

PAC

In The Butler kruipen Oscar©-winnaar Forest Whitaker en grootheid Oprah
Winfrey in de huid van butler Cecil Gaines en zijn vrouw Gloria.

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

I


Senior Hotel Park Hierden
Hierden / Veluwe € 262,
- p.p
Actie Weken

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

Senior Hotel Altenburgerhof
Thüringen € 249,
- p.p
Actie Weken

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

Riviercruises over Europa’s mooiste rivieren
SUPER LAST MINUTE KORTING va. € 999, voor slechts € 599, p.p.
8 dg. Rijncruise, Arnhem Basel, MS Switzerland II **** 11 18 mei

uw
I

€ 400,
p.p.

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:
8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II ****

va.

699, p.p.

8 dg. Het beste van Holland & België, MS Serenade I ****

va.

899, 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.

10 dg. Klassieke Donau, Wenen & Budapest, MS Sereniy ****

va.

1.199, p.p.

Voorletter(s):

Achternaam:

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

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

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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e hebben het er al eerder over gehad, bewegen en sporten zijn belangrijk als men langer gezond wil leven. orige week is hierover een bijna wetenschappelijk rapport gepubliceerd
van het Sociaal Cultureel Planbureau, gebaseerd op eerdere onderzoeken van soms jaren terug.

or eve ouderen s e en en

l ge onder

Ouderen boven de 5 jaar hebben soms problemen waarmee hun huisarts hen vaak confronteert:
meer bewegen en niet te dik worden Positief: ga wandelen of fietsen, minstens drie kwartier per
dag. Negatief: drink niet te veel alcohol, eet niet teveel snacks of zit niet de hele dag voor de buis
In de slotbeschouwing van het rapport
Uitstappers en doorzetters van het
Sociaal en Cultureel Planbureau staat:
,,Alhoewel ouderen de enige groep is die
meer is gaan sporten, doen zij dat nog
altijd minder dan jongeren.
Nog duidelijker is de verbinding die
wordt gelegd met mensen die contacten
met anderen hebben en zij die dat niet
hebben. De 50-plussers met veel sociale
contacten sporten ook vaker. ,,Vooral bij
de 65-79-jarigen, die graag meer sociale
contacten zouden hebben, valt op dat ze
naar verhouding weinig sporten.
ezondheidsverschil
De gezondheidsverschillen tussen
actieve en inactieve ouderen zijn groot.
De eerste groep blijft zowel fysiek als
mentaal gezonder. Inkomen en gezondheid zijn voorts aan elkaar gerelateerd.
Zo doen de 50-plussers met een hoger
inkomen meer aan sport en hebben ze
dus ook een betere gezondheid. Er is ook
een verschil tussen mannen en vrouwen.

De laatsten sporten korter.
,,Negen op de tien 50-plussers doet
wekelijks aan wandelen, fietsen of
andere sporten. Met het ouder worden,
ondernemen zij deze activiteiten steeds
vaker alleen. Voor wandelen en fietsen
zijn familie en bekenden belangrijk gezelschap. De 65-79-jarigen zijn minder
vaak lid van een sportvereniging dan de
50-64-jarigen.
Sociale contacten
De sociale rol van sportverenigingen en
andere clubs is voor 65-plussers heel
belangrijk. Zij krijgen en houden contacten en leren nieuwe mensen kennen.
Een mooi voorbeeld is een bridgeclub
die normaal gesproken kaartavonden organiseert. De Nederlandse Bridge Bond
heeft daarom het programma Denken
en Doen bedacht. De focus ligt daarbij
op samen een activiteit doen om de kans
op sociale isolatie te verminderen. Een
gewenst neveneffect is dat hierdoor
initiatieven bij ouderen ontstaan om

ook eens samen te gaan fietsen. Zo zijn
er in clubverband meer initiatieven die
beogen 50-plussers in beweging te laten
komen en blijven. In het rapport wordt
het lidmaatschap van een vereniging een
indicator van maatschappelijke participatie genoemd.
Allochtonen
Er zijn ook kenmerkende verschillen
tussen de bevolkingsgroepen. Turkse
en Marokkaanse Nederlanders (vooral
vrouwen) sporten minder dan autochtone
Nederlanders. Antilliaans- en SurinaamsNederlandse mannen en vrouwen komen
in hun sportdeelname meer overeen
met autochtone Nederlanders, zeker als
rekening wordt gehouden met leeftijd,
opleidingsniveau en generatie.
Als Surinaams/Antilliaanse Nederlandse ouders van de tweede generatie
zelf sporten, is de kans groter dat hun
kinderen dat ook doen. Voor de eerste
generatie van deze groep, die met name
in de jaren 70 naar Nederland is

gekomen, gaat dat niet op. De culturele
verschillen zijn eveneens terug te vinden
in populariteit van sporttakken. Turks- en
Marokkaans-Nederlandse mannen voetballen veel. Honkbal en basketbal zijn
favoriet bij Antilliaanse Nederlanders.
Onder jongeren
Wat betreft de jongeren is een bevinding
dat ze uit de sport stappen doordat
zij (bij)baantjes nemen en meer tijd

besteden aan eropuit gaan. Veel kinderen
doen tot hun veertiende jaar veel aan
sport. Daarna neemt de animo geleidelijk
af. Computeren en internetten hebben,
tegen de verwachting, geen verband met
sportdeelname.
Het boek Uitstappers en doorzetters ,
de persoonlijke en sociale context van
sportdeelname en tijdsbesteding aan
sport, is te koop voor €16,50 en is mede
te bestellen op www.scp.nl

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’.

rf- en schenkingsrecht
Schenkingen aan eigen
kind en ex-schoonzus
Mijn hoogbejaarde ouders beiden
hebben lichte lzheimer schenken
mij en mijn ex schoonzus regelmatig
geld. Mijn broer is al zo n 4 jaar
uit beeld en mijn zus is in
over
leden. Mijn zus had heeft nog een
dochter. k weet dat bij een overlij
den van mijn ouders mijn ex schoon
zus niets krijgt en mijn broer en de
dochter van mijn zus ieder recht
hebben op 1 van het overgebleven
geld. Maar mijn ouders willen dat
wij mijn ex schoonzus en ik hun
overgebleven geld krijgen en daarom
krijg ik regelmatig
en mijn ex
schoonzus 6 . mdat mijn ouders
in een verpleeghuis wonen en hun
administratie en nanci n niet goed
meer begrijpen regel ik nu alles.
Mijn ouders zijn nog helder genoeg
om te beseffen wat ze doen. Maar
ik heb geen idee of mijn broer en of
mijn nichtje dit zouden kunnen her
roepen ingeval mijn ouders komen
te overlijden. Mijn ouders hebben
op dit moment ongeveer 5. op
hun spaarrekening maar daar

van moeten ook de kosten van de
crematies worden betaald. aarvoor
wil ik zo n 15. reserveren. s
het wellicht aan te bevelen dit alles
op papier te zetten en dit door mijn
ouders te laten tekenen
Schenkingen gedaan in de 180 dagen
voor overlijden vallen voor de eventuele schenkbelasting onder het erfrecht, om dubbele belastingheffing te
voorkomen. Maar daarvoor hoeft u,
gezien de bedragen die u noemt, niet
bang te zijn. Van een herroeping kan
geen sprake zijn. Levende personen
staat het vrij te schenken aan wie zij
willen. Dus dat hoeft ook niet vastgelegd te worden, als binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling wordt
gebleven. De fiscaalvrije schenking
per jaar mag niet meer bedragen dan
€ 5229 (in 2014) aan eigen kinderen
en in geval van hun schoondochter
€ 2092. Er zijn nog tal van andere
mogelijkheden om te schenken.
Als u daarover meer wilt weten,
maak dan een afspraak met een
notaris, kijk op internet of koop een
belastinggids. Nog beter zou zijn als
uw vader en moeder een testament
hadden gemaakt, waarin zij bepalen

wie wat krijgt. Daarvoor moeten uw
ouders echter wilsbekwaam zijn.
Daarop behoort de notaris te letten.
Een testament heeft volgens ons
alleen zin als het gaat om pakweg
meer dan 20.000 euro aan erfrechten
per kind per overlijdensgeval. Tenzij
men heel strikt wil vasthouden aan
het argument dat sommige wettelijke
erfgenamen helemaal niks moeten
krijgen.

inanci le zaken
Alsnog beroep op
pensioenverevening
an 1969 tot september 19 6 ben ik
gehuwd geweest. n ons echtschei
dingsconvenant door een jurist
opgesteld staat dat we van elkaar
ontheven zijn van allerlei weder
zijdse verplichtingen. u jaar
later wordt er een beroep gedaan op
een gedeelte van mijn pensioenuitke
ring opgebouwd in die periode. Heb
ik verplichtingen in deze en welke
zijn dat
Deze kwestie ligt juridisch ingewikkeld. Als het goed is, moet hierover
ook iets in het echtscheidingsconve-

nant staan. Als hierover iets in het
convenant staat, dan is dat geldig.
Staat over verevening van pensioenrechten helemaal niets, dan wordt
het een juridische kwestie. Uw ex
moet dan een jurist inschakelen.
Daarover zijn ooit (in 1995) bij
de hoge raad uitspraken geweest
(Boon/Van Loon-arrest). Indien uw
ex een jurist inschakelt, dan moet u
dat ook doen, bijvoorbeeld van de
Vereniging amilierecht Advocaten
Scheidingsbemiddelaars (v AS). Uw
zinnetje: Partijen verklaren nadrukkelijk, dat na uitvoering van hetgeen
hiervoor is bepaald, de tussen hen
bestaand hebbende gemeenschap van
goederen naar beider tevredenheid is
gescheiden en gedeeld en verlenen
elkaar over en weer ter zake daarvan
reeds nu voor alsdan volledige
kwijting en decharge gaat daarbij
een beslissende rol spelen. Zonder
dat wij hierover een uitspraak doen
of u gaat winnen of niet. Het blijft
een ongewisse kwestie, waarover
uiteindelijk de rechter beslist als
tussen partijen geen schikking wordt
getroffen om hoge juridische kosten
te ontlopen.

igen woning zelf verkopen
zonder een makelaar
Het ziet ernaar uit dat wij zonder
bemiddeling van een makelaar een
serieuze koper voor onze woning
hebben gevonden. Hoe zorgen wij
ervoor dat de verkoop met alle bijko
mende zaken op een correcte manier
wordt afgerond k heb begrepen
dat de notaris die erbij nodig is
door de koper moet worden gekozen
kk maar behartigt deze ook onze
belangen
Inderdaad is het goedkoper zelf de
verkoop van een huis ter hand te
nemen. Op internet zijn er voldoende concept verkoopcontracten
te vinden. Toch blijft een notaris
nodig, vooral voor de koper. Maar
misschien kunt u de koper ook
tegemoetkomen door gezamenlijk
een notaris in te schakelen en de
kosten daarvan te delen. Dat zal de
koper appreci ren. U bespaart toch
al aardig wat aan makelaarskosten
die u meestal (vaak 2 procent) zelf
moet betalen. Alle andere kosten zijn
inderdaad ( kk ) voor de koper.
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WILT U WONEN IN STIJL
AAN DE OUDE HAAGWEG?
Aan de Oude Haagweg 42-46 in Den Haag verrijzen 70 appartementen voor de vrije sector huur en koop.
Wij gaan graag met u in gesprek over de oppervlakte van het appartement, de uitstraling van de gevel, de grootte van
de buitenruimte en uitwerking van het interieur. Zo creëren we samen uw ideale woning!
Maak uw wensen kenbaar op www.wonenaandeoudehaagweg.nl
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TWITTER@DEOUDEHAAGWEG
FACEBOOK.COM/DEOUDEHAAGWEG

Bij een verhuizing of een huis leeg
opleveren, heeft u vaak méér op te
ruimen dan gedacht!

inboedels

Als een deel van de inboedel overblijft en u
wilt daar een goede bestemming aan geven,
kies dan voor de inboedelservice van
Schroeder!
Het inboedelteam zorgt voor het ophalen van
de inboedel en kan uw huis bezemschoon
opleveren. Het doen van eventuele kleine
reparaties zodat het huis netjes achtergelaten
kan worden, behoort ook tot de mogelijkheden.
Ter plekke wordt door onze medewerker een
vrijblijvende oﬀerte gemaakt.
Voor een afspraak met de Inboedelservice:

070-389 57 24 / 06-816 200 94
(maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur)
Of email: inboedels@schroeder.nl
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Hoofdvestiging:
Zilverstraat 40 • 2544ER • Den Haag •
070 330 02 22 • www.schroeder.nl
Kringloopwinkels:
Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade
156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 •
Westduinweg 196
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ro u
1 , 1 , 22 en 2 april
oodse wandelingen door Den Haag
met een gids van het ilde
Stadswandelingen met een gids van het Gilde Den Haag
door de verdwenen buurt, het gebied in het centrum van
de stad waar in vroeger tijden veel joodse stadsgenoten
leefden en werkten. Op maandag 14, donderdag 17, dinsdag 22 en woensdag 23 april. Aanvang 13.30 uur. Start
en einde: Boterwaag op de Grote Markt. Duur ongeveer
1½ uur. Kosten € 4 p-.p. Maximaal 15 deelnemers per
wandeling. Tevoren reserveren noodzakelijk bij het Gilde
Den Haag 070 356 12 81 of via info@gildedenhaag.nl
Zie ook op internet: www.gildedenhaag.nl

wo. 2 en do. 2 april

aanrader
Shen un: s werelds beste klassieke
Chinese dansers in ucent Danstheater
Ga op een buitengewone reis door eeuwenoude dynastieën en hemelse rijken, waar legendes en klassieke
helden tot leven komen. Duizelingwekkende, geanimeerde
achtergronden bewegen mee met de tijdloze etnische en
folkloristische dansen die het podium vullen met kleur
en energie. De ingenieuze sprongen en salto's van Shen
Yuns meesterdansers, de donderende oorlogstrommels
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eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, t eater, enz.
ebt u activiteiten te melden tuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

en verheffende stemmen van de vocalisten smelten samen in een onvergetelijke ervaring. Het in New York gevestigde Shen Yun is een wereldwijde sensatie geworden
die Chinas 5.000 jaar aan goddelijk geïnspireerde cultuur
doet herleven, een cultuur die bijna verloren was.
U kunt Shen Yun op woensdag 23 en donderdag 24 april
bewonderen in het Lucent Danstheater, an het Spuiplein
150 in Den Haag. Aanvang van de voorstellingen om
20.00 uur.
Kaarten reserveren kan telefonisch via het bespreekbureau (070 - 8800333) of via de website www.ldt.nl Bij
de kassa langs gaan kan natuurlijk ook, op dinsdag t/m
zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.

Gretchen am Spinnrade was full of Passion´. De pianist
Antal Sporck won in 1999 de 1e prijs tijdens het Prinses
Christina Concours. Behalve een begenadigd pianist,
componeert en dirigeert hij ook en zal deze zondag
virtuoze solo´s laten horen.
Binnenkomst vanaf 11.00 uur. Entreeprijs € 18
Reserveren via www.premiereparterre.nl of telefonisch
via 070 - 3352696.
Met het openbaar vervoer bereikbaar met bus 24 of
tramlijn 17.

Het concert begint om 15.30 uur
De luit en de viola da gamba waren geliefde instrumenten
van de adel en de elite. Door sociale en politieke ontwikkelingen in de achttiende eeuw raken deze instrumenten
evenals de sociale klasse waarmee ze verbonden waren
uit de gratie. Juist in die tijd was het dat gambist Abel en
luitist Straube, eerst in Leipzig en later in Londen, hun
solowerken componeerden.
In dit programma zijn enkele van de allerlaatste composities te beluisteren die voor de luit en de viola da gamba
gecomponeerd zijn. Een achttiende-eeuwse zwanenzang
van twee instrumenten die in de voorgaande eeuwen
een prominente rol vervulden in het muziekleven, maar
daarna voor praktisch twee eeuwen in de vergetelheid
zouden raken. Toegang leden Haagse Kunstkring en
kinderen tot 12 jaar vrij; CJP, Ooievaarspas en studenten
conservatorium € 7,50; overigen € 15 Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75 85
Email: info@haagsekunstkring.nl
Internet: www.haagsekunstkring.nl

zondag 2 april
eilinghuis an Stockum: 12de Thomas
ann lezing door Tom Domisse
Om 15.00 uur (zaal open vanaf 14.30 uur) wordt in Veilinghuis Van Stockum, aan de Prinsegracht 15, de 12de
Thomas Mann lezing gehouden door Tom Domisse. De
titel van de lezing is 'Toen begon het te dreunen - Thomas
Mann Betrachtungen en de rommelende donderecho's
van 1914.'
De organisatie is wederom in handen van Hans Spit. De
entreeprijs bedraagt € 7,50 inclusief een kop koffie en
een glas wijn. Reserveren kan per e-mail via
spit.hans@gmail.com of redactie@extaze.nl en telefonisch via 06 81309892.

zondag

Dodenherdenking in de tuin van
kasteel De Binckhorst in Den Haag
In de tuin van het kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan 149 te Den Haag staat een oorlogsmonument
uit de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een
herinnering aan 3 omgekomen zoeklichtmilitairen van
de toenmalige VIIde Zoeklichtafdeling (onderdeel van
het Regiment Genietroepen), die in de vroege morgen
van 10 mei 1940 bij de Oude Tolbrug in Voorburg zijn
omgekomen.
Ook dit jaar zal op 4 mei a.s. bij dat monument een
dodenherdenking worden gehouden. Tijdens de herdenking is er toepasselijke muziek, o.a. verzorgd door het
Voorburgs Operakoor o.l.v. Peter Janka. Dit koor zal o.a.
het bekende Slavenkoor van G. Verdi en het Tebe Poem
van Bortniansky ten gehore brengen.
Voorafgaande aan de twee minuten stilte zal de Last Post
worden gespeeld, gevolgd door het gezamenlijk zingen
van het volkslied. De herdenkingstoespraak zal worden
verzorgd door Brigade-generaal J. Lievestro van het
Regiment Genietroepen.
Iedereen, ook kinderen, zijn van harte welkom. De herdenking begint op 4 mei om 19.40 uur en wordt om ca.
20.15 uur afgesloten met een defilé langs het monument.
Inlichtingen: f2hpvanessen90@hetnet.nl

mei

Premi re Parterre presenteert
Op leugels van ezang
Sopraan Debora Berghuis en pianist Antal Sporck met het
programma Op Vleugels van Gezang, op zondag 4 mei
om 11.30 uur bij Première Parterre, de culturele salon
aan de Groot Hertoginnelaan 52 in Den Haag.
Debora, die regelmatig optreedt in Nederland en
Engeland, trad ooit op met Kerst bij Première Parterre.
Nu komt ze terug met een heel nieuw programma,
waarin werken van Rossini, Pucinni, Mendelssohn,
Mozart, Berlioz en Chausson gezongen zullen worden
Badener Zeitung Oostenrijk: ´Debora Berghuijs showed
to be an overall gifted student, whose performance of

uitconcert wanenzang
in de Haagse Kunstkring
Zondag 27 april is het 3de concert in de luitserie in de
Haagse Kunstkring te beluisteren. Renee Bosch, viola da
gamba, en Ireen Thomas, barokluit, spelen muziek van
C.F. Abel, R. Straube en J.S. Bach.

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
Generator Strandbeest

APRIL

16

Pauzeconcert
Kloosterkerk

strandbeesten naar het strand zullen
bewegen (voor meer info zie website).
www.electriciteitsfabriek.nl

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk in Den Haag lunchpauzeconcerten gegeven.
Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk wil
een podium bieden voor veelbelovende
jonge musici. Deze editie speelt voor u
Klaas Trapman (piano).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk
Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis
APRIL/MEI
26-27 APR
& 3-7 MEI

La troupe d’Orphée

In het voorjaar van 2014 brengt
OPERA2DAY een eigentijdse voorstelling, juist door zich te laten inspireren
door een operaleven zoals dat gedurende
eeuwen in Den Haag heeft bestaan. Dit
operaleven zelf is de inspiratiebron voor
de opzet van een project rond de muziek
van componist Marc-Antoine Charpentier.
www.opera2day.nl

Electriciteitsfabriek
De Turbinehal,
De Constant Rebecqueplein 20, Den Haag
Open: vrij t/m zon 14.00 – 22.00 uur
Toegang: € 6,50; (t/m 18 jaar, CJP en
studentenkaart € 5,-)
MEI
La troupe d’Orphée

Opera2day
Locatie: Grote Kerk, Kerkplein Den Haag
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: zie website
MEI

3

Generator Strandbeest

De Haagse kunstenaar Theo
Jansen zal in de periode 14 maart - 3 mei
in de Electriciteitsfabriek werken aan een
nieuw strandbeest. Tevens worden in de
Turbinehal zeven andere strandbeesten
van deze kunstenaar getoond. Op 3 mei
zal de parade plaatshebben waarbij de

4

Herdenkingsconcert

Al tien jaar op rij slaagt Kamerkoor Voix Jolies erin een gratis toegankelijk herdenkingsconcert te organiseren
in de Oude Kerk in Voorburg. Dit jaar
staat het requiem van W.A. Mozart op het
programma. Muzikale begeleiding is in
handen van 23 instrumentalisten en vier
solisten. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Frank de Groot.
www.voixjolies.nl

Kamerkoor Voix Jolies
Locatie:
Oude Kerk, Herenstraat, Voorburg
Aanvang: 21.00 uur, inloop 20.30 uur
Toegang: gratis
MEI

18

Populair modern

Het Stadsmuseum Zoetermeer
organiseert tot 18 mei 2014 een tentoonstelling met bijbehorend programma over
de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de
huidige tijd is er een nostalgische hang
naar de jaren vijftig, toen geluk nog heel
gewoon was. Met de tentoonstelling, waarin het publiek een grote inbreng heeft, wil
het museum vragen over de populariteit
van de jaren vijftig beantwoorden vanuit de
omstandigheden nu.
www.stadsmuseumzoetermeer.nl
Stadsmuseum Zoetermeer
Dorpsstraat 7, Zoetermeer
Openingstijden: zie website
Toegang: € 3,-; kinderen t/m 12 jaar,
MJK, CJP gratis
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeel.nl

Aluminium zit-wandelstok Tempur® Fietszadelkussen
Flipstick

Kniel-/zitbankje

Broeikas met 4 etages
eze broeikas
met verdiepingen
is ca.
cm hoog
en heeft een basis
van ca. x cm.

Naar
buiten
an 54,95

an 39,95

Nu 46,95

Nu

pvou bare en in hoogte verstelbare
aluminium andelstok met zadelzitting.
an gebruikt orden als steun bij het
lopen of als zithulp om uit te rusten.
leur zitting z art, in hoogte verstel
baar van ,
, cm en maximaal
gebruikersge icht
kg.

070-8700216

37, 95

orgt voor extra comfort en drukver
laging, perfect voor op de ﬁets tijdens
lange ﬁetstochten of op de hometrainer.
Raceﬁetsen : Maat S
Normale ﬁetsen : Maat M
ometrainer: Maat

it opvou bare bankje heeft een stevig
metalen frame met zacht kussen en zorgt
voor comfort tijdens het geknield erken
in de tuin.
an 39,95

Nu

deaal voor in de
tuin of op u
balkon

35,95

an 49,95

Nu

42, 95

Flexobed helpt u zelfstandig in- en uit bed

Nieuw

één van de vele innovaties bij de Volharding

et lexobed is een roterend bed dat u helpt op op te staan of te gaan liggen, op dezelfde manier als
de u bekende sta op stoel. et zorgt ervoor dat eer zelf in en uit bed kunt stappen zonder extra hulp
van anderen en vergroot dus u zelfredzaamheid en geeft u vrijheid
et lexobed is niet alleen fraai om te zien, maar het beschikt over een groot aantal standaard instel
mogelijkheden zoals een ﬂexibele instelling van de zithoogte, rugleuning, het voeteneind en de
knieknik. ok kan de draairichting links of rechts orden ingesteld.
et lexobed kan, met de juiste indicatie, orden vergoed door u zorgverzekeraar.
Nieu schierig naar at het lexobed voor u kan betekenen
el dan snel naar onze klantenservice op nummer 070-8700216

Flexobed: Zitten - Draaien - Liggen
Wandbeugel met zuignap
emaakt van stevig kunststof
en bevestigt hem
met behulp van
zuignappen aan
de and.

Eenvoudige Toiletverhoger

e
Douch
&
toilet

n ,
en
cm
te bestellen en
zelf er op
te zetten.

emaakt van it gemoffeld
staal en kunststof.

Nu

49,95

Polsbrace met versterking
eeft een ver ijderbare
metalen lepel die de pols
in de juiste houding
stabiliseert.

Normaal 28,95

Vanaf

25,95

Nu

29,95

Extra
Ledenvoordeel

15%
Lees meer op
pagina 50

Normaal 49,95

an 119,95

s
Brace

Kniebrace met
scharnierfunctie

Nu

109,95

Schouderondersteuning
ermindert pijn
in de hoge rug
en corrigeert
u houding.

Nu

44,95

cm
cm
cm
cm

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
S
M

Mini catalogus
www.volharding-voordeel.nl

Meer dan
producten die
zorgen voor een zelfstandig en
comfortabel ouder orden.

ordt aan de
voorzijde
dichtgemaakt.

evestiging met
klittenband zodat
u zelf de mate van
onderteuning kunt
instellen

deaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
s ndroom.

070 - 8700216

Maximaal
gebruikers
ge icht
g.

iedt compressie,
ondersteuning en
armtetherapie
zonder de
be egingsvrijheid
te beperken.

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

1

Bel & Bestel

n hoogte
instelbaar
van
cm.

oren of schroeven is dus niet nodig.
Met safet control: ien dat hij nog goed
vastzit
an 59,95

Praktische douchestoel

52,95

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf met een acceptgiro

oplopend tot 15%,
op al u aankopen.

www.volharding-voordeel.nl
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Dierenverzorgers

De bewoners van woonzorgcentrum Bosch en Duin (Respect
Zorggroep Scheveningen) zijn dol
op de vissen in de twee a uaria.
Op een afdeling voor dementerende ouderen zijn ook twee
konijnen woonachtig. Die vissen
en konijnen hebben dringend iemand nodig voor het onderhoud en
de verschoning van de a uaria en
de hokken. Iemand die ook af en
toe de nagels van de konijnen wil
verzorgen. De bewoners mens en
dier zullen u hun dankbaarheid
tonen
nlichtingen Rieke Rip
el. (070) 306 10 20
-mail r.rip respectzorggroep.nl

Vogelvrienden
Bent u een enthousiast vogelaar
En niet bang voor vuile handen
Duik dan in de wereld van vogelasiel de Wulp. De Wulp verzorgt
in het wild levende vogels die
door mensen in de problemen zijn
gekomen; bijvoorbeeld doordat ze
aangereden zijn, aangevallen door
een hond of kat of olieslachtoffer
werden. Help mee met de dagelijkse verzorging, zoals voeren
en kooien schoonmaken. En kom
alles te weten over onze gevederde
vrienden
nlichtingen
R. .M. van der Waard
el. (070) 323 15 68
-mail
vogelasieldewulp gmail.com

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

ZorgDier helpt mens en dier
elkaar (weer) te ontmoeten
eer dan de helft van de Nederlanders is opgegroeid met
n of meer huisdieren. an kinds af aan raken we eraan
gewend een band met dieren op te bouwen. aar worden
we ouder en kunnen we niet meer zelfstandig wonen, dan
kan dat zomaar ineens over zijn. Huisdieren zijn in lang niet
alle woonzorgcentra of verpleeghuizen welkom. In zo n geval worden dier en baasje van elkaar scheiden.

Dat is op zich al tragisch. Maar het is
ook vreemd dat dit ineens over moet
zijn, vindt an van Summeren van de
Stichting ZorgDier. We hebben studenten onderzoek laten doen en daaruit
bleek dat meer dan 60 van deze
ouderen behoefte heeft aan regelmatig
contact met een dier.
evenskwaliteit

ZorgDier is een landelijke stichting die
zich al elf jaar voor zulk contact inzet.
Zo n 600 getrainde vrijwilligers gaan
wekelijks met hun speciaal geselecteerde (lieve en rustige) hond of kat op
bezoek bij ouderen of mensen met een
beperking. Dit gaat nu ook van start in
Den Haag.
an van Summeren: emis van een
huisdier na een jarenlang samenzijn
heeft vaak dramatische impact op het
leven. Wij bezorgen ouderen het plezier
van de regelmatige omgang met dieren
weer terug. Het heeft allerlei positieve
gevolgen voor hun levenskwaliteit. Ze
worden weer actiever, gaan meer bewegen, ontspannen zich vaak makkelijker
en krijgen ook vaak weer zelfvertrouwen. Ook mensen met psychische
klachten hebben er echt veel baat bij.
Het is veilig

Hoe vinden zorginstellingen het als
er ineens allemaal honden en katten
op bezoek komen Dat gebeurt nooit
zomaar, vertelt an. We gaan eerst praten met een zorginstelling waarvan we
hopen dat die ervoor open staat. Daarbij

lichten we onze werkwijze toe. We
geven dieren en baasjes een training en
kijken goed naar het gedrag van de dieren. Daardoor weten de zorginstellingen
dat het veilig is en geen extra belasting
voor de medewerkers meebrengt. Dat
is zeker in deze tijd heel belangrijk.
Iedereen heeft het al zo druk. Ook de
zorgmedewerkers moeten ervoor open
staan en erbij betrokken worden. Als
directie of bestuur groen licht geeft,
starten we het ZorgDier-traject. We
gaan op zoek naar vrijwillige begeleiders met huisdieren, die we vervolgens
opleiden. Die trainingen en de controles
van de huisdieren kunnen niet zonder
sponsoring. ZorgDier ontvangt geen
subsidie, alleen donaties. Wij helpen
de zorginstellingen met het zoeken en
benaderen van sponsors, waarvoor wij
veel contacten hebben.
Rudolf Steiner

een informatiebijeenkomst. Binnen
enkele weken gaan ze vervolgens met
hun hond of kat op sollicitatiegesprek
bij de zorginstelling. Een medewerker
van de zorginstelling beslist mee. En
een psychiatrisch verpleegkundige van
ZorgDier met een diergedragskundige
opleiding kijkt naar de gezondheid en
het gedrag van het dier.

lorence

In Den Haag is ZorgDier samenwerking
gestart met Rudolf Steiner Zorg en drie
locaties van lorence. Ook is er contact
met Parnassia. Daar zoekt ZorgDier
nu dus vrijwillige huisdierbegeleiders
voor. Dat gebeurt met een gedegen selectie. an: Ze moeten minstens 16 jaar
oud zijn, minimaal een jaar lang een
hond of kat hebben en wekelijks op bezoek willen en kunnen gaan bij een locatie of bewoner. Daarnaast moeten ze
bereid zijn de trainingen te volgen met
hun dier en het leuk vinden om contact
te leggen met mensen. Ze krijgen na
aanmelding eerst een uitnodiging voor

Samen op cursus

Daarna gaan de vrijwilligers drie dagen
op cursus met hun dier. Ze leren
over dementie en andere ziektebeelden, omgaan met stressreacties en
rolstoeleti uette. Daarbij gebruiken we
ook rollenspellen en filmmateriaal. Ze
krijgen 12 gesimuleerde oefeningen
met trainingsacteurs voorgeschoteld,
afgestemd op hun toekomstige doelgroep en situaties. Daarin kunnen we
beoordelen in hoeverre de vrijwilliger
het gedrag van zijn dier onder controle
heeft. Na de training dragen we de
vrijwilligers over aan de zorginstelling.

Debatmiddag op woensdag 23 april: Mobiliteit en vervoer
Het adviesorgaan Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) geeft namens de Haagse ouderen gevraagd en ongevraagd
advies aan het Haags gemeentebestuur over het ouderenbeleid. oals over het thema
obiliteit en vervoer . Dat staat
centraal tijdens een debatmiddag op woensdag 2 april. bent van harte uitgenodigd. ocatie: Chizone ( ourdeskerk),
2e essstraat 1 8 in Scheveningen (tram 1 en 9, bus 21, 22 en 2 , en voldoende parkeergarages in de buurt).
Programma:

13.00 uur: Ontvangst
13.30 uur: Presentatie mobiliteitsonderzoek onder
700 Haagse ouderen (fre uentie,
overstapmogelijkheden, veiligheid en
dergelijke van openbaar vervoer,
alsmede Regiotaxi, wijk- en Taxibus).

14.00 uur: Vragen en reacties.
14.30 uur Pauze.
15.00 uur: De heer Dubbeling, Stadsgewest Haag
landen, over de toegankelijkheid van
RandstadRail, tram en bus.

15.30 uur: Uitwerking van knelpunten en
verbetertips op dit gebied,
in kleine groepen.
16.00 uur: Verzameling van tips en tricks voor
het advies aan de gemeente.
17.00 uur: Afsluiting en borrel.

Vanaf dat moment vallen ze onder het
vrijwilligersbeleid van de organisatie.
Hoe vinden de dieren het eigenlijk
Die kijken er vaak net zo naar uit als
de mensen die ze bezoeken, lacht an.
Voor de honden en katten is het ook
een onderbreking van de dagelijkse
routine. We horen van hun baasjes dat
ze zelf al naar de deur lopen of in hun
reismand springen als het tijd is om te
gaan.
Aanmelden

Woont u in een woonzorgcentrum of
verpleeghuis en mist u het contact
met een huisdier Vraag eens aan de
instelling of ZorgDier in de toekomst
mogelijk op bezoek kan komen.
Wilt u met uw huisdier ZorgDier-vrijwilliger worden Of hebt u belangstelling voor een ZorgDier-project bij uw
instelling Kijk op www.zorgdier.nl of
neem contact op via tel. 06 10 59 22
12 of secretariaat zorgdier.nl
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Kleine
Nostalgie

met ulius asgeld

Het was wat je noemt een schokkende
ervaring. Ik was zes jaar oud. En legde
een meer dan normale interesse aan
de dag voor elektrische apparatuur.
Het verband tussen stopkontakt, draad
en lamp was mij niet ontgaan. En zo
vond ik het toen niet meer dan logisch,
dat je licht kreeg als je het ene eind
van een stuk ijzerdraad tegen de huls
van een achterlicht van een fiets hield
en het andere eind in
het stopkontakt
deed.
elukkig
hadden we
in Nederland
toen nog 110
in plaats van 220 volt.
Anders had ik het vast niet meer
kunnen navertellen. Het gevolg was
natuurlijk wel, dat mijn vader me
verbood in het vervolg zelfs maar naar
een stopkontakt te wijzen. Hetgeen hij
onmiddellijk compenseerde met de
aanschaf van een doos vol elektrische
speelgoedonderdelen. Daar zaten
onder meer een paar fietslampjes in
(in de huls van dat fietsachterlicht had
niet eens een lampje gezeten), enkele
kleine zwartbakelieten mini-fittinkjes
op een voetje met aan weerszijden
moertjes waartussen je draadjes kon
klemmen, een paar poppenhuisschakelaartjes, een platte 4 volt batterij van
De Witte Kat en dun geïsoleerd
elektriciteitsdraad
in de kleuren
lichtblauw,
helrood en
wit. Het
duurde
even,
voordat ik
doorhad, dat je
de uiteinden van dat draad met een
zijkniptangetje moest ontdoen van de
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roeger was heus niet alles beter. el bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we
verlangen dat de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden
De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

ru n rul e ru n l u doe geen u

roeger hadden we thuis maar een paar elektrische apparaten. en
stofzuiger. en strijkijzer. Wat lampen. n dan hield het zo n beetje op.
Dat is tegenwoordig wel anders. Want het gemak dient de mens.

isolatie om werkende verbindingen te
maken, maar toen ik dat uitvond (mijn
vader hielp me daar expres niet mee)
begreep ik ook gelijk waarom ik een
schok had gekregen. Een schok kon
je trouwens ook krijgen als je je tong
tegen zowel het korte als het lange
messing lipje van de platte batterij
hield. En toen ik de plastic isolatie
van het stroomdraad niet langer met
een tangetje maar tussen
mijn tanden ging
verwijderen,
omdat dat
veel gemakkelijker ging
dan met zo n
tangetje want daar
knipte je vaak per ongeluk
het hele draadje mee door, begon mijn
moeder zich ineens met mijn hobby
te bemoeien. Want dat was niet goed
voor het glazuur op mijn tanden vond
ze.
erhuistransformator
Waar waren we O ja. Begin jaren
vijftig. Het was de tijd dat Nederland
overging van 110 naar 220 volt. Dat
betekende, dat je nieuwe apparatuur
moest kopen. Of je ouwe spullen
moest updaten met een zogenaamde
verhuistransformator . Nu ik erover
nadenk hadden we trouwens weinig
elektrische spullen. We hadden een
Electrolux-stofzuiger
en een
Rutonstrijkijzer.
Dat was
eigenlijk
alles. Want de
telefoon had zijn
eigen 50 volt voorziening via het telefoonstopkontakt en
de draadomroep hoefde niet in het
stopkontakt. Op dat laatste wees mijn

vader mij op vriendelijke toon toen ik
het voorstel opperde de luidspreker
van de draadomroep op een stopkontakt aan te sluiten teneinde het volume
eens flink op te schroeven. Over mijn
vader gesproken: hij scheerde zich zijn
hele leven met een krabbertje terwijl
mijn opa in Amsterdam zichzelf in
1953 al van zijn overtollige baardharen ontdeed met een elektrisch
droogscheerapparaat van Philips. Dat
was een bruin-bakelieten staaf met
aan het uiteinde n scheerhoofd.
E n scheerhoofd Ridicuul We
liggen onder de tafel van het
lachen in een tijd waar het nog
slecht eventjes wachten is op
scheerapparaten met vijf of zes
scheerhoofden
O ja. Een elektrisch straalkacheltje.
Dat hadden we ook. Als een soort
bijverwarming in geval van ziekte of
ernstige kou als de kolenkachels niet
volstonden. En een pick-up. Een TrioTrack met versterker. De Triotrack
was voorzien van maar liefst vier snelheden. Behalve de tot 1959 gangbare
78 toeren, de 45 toeren en de 33 1/3
toeren zat er ook nog een mogelijkheid op om plaatjes te draaien met een
snelheid van 16 2/3 toeren per minuut.
Dat was voor achtergrondmuziek in
winkels en voor grammofoonplaten
met gesproken taalcursussen erop. Dat
kon langzaam want dan luisterde de
kwaliteit van het geluid niet zo nauw.
De hele bubs van ijskasten, wasmachines, elektrische koffiemolens, mixers,
broodroosters, f hns, krulsets, ventila-

tors en al wat het gemak van de mens
nog meer dient kwam het huis van
mijn ouders pas rond 1960 binnen.

Dom, dom, dom
Dat was ook de tijd, dat de kleur van
de elektrische bedrading veranderde.
Heel oude huizen hadden nog in
elkaar gedraaide ijzeren bedrading met
gevlochten katoenen isolatie rondom
in donkerrode ijzeren elektriciteitsbuizen. Maar rond
1960 waren
de meeste
huizen al
voorzien
van
koperen
bedrading
in lichtgele, plastic pijpen. De kleur
van die bedrading was groen voor
de fasedraad, rood voor de nuldraad,
zwart voor de schakeldraad en grijs of
wit voor de aardedraad. Dom, dom,

dom. Want groen staat voor veilig
terwijl je juist van die groene draad
een schok kreeg als je hem aanraakte.
Terwijl rood voor gevaarlijk staat en
er dus helemaal niks aan de hand
was als je die draad aanraakte.
Dat moest dus anders. Vanaf
1970 kreeg ieder huis bruin
voor de fase, lichtblauw voor
de nul, zwart voor de schakel
en geel/groen voor de aarde.
En voor het geval ik weer
kinds word en de neiging in
me voel opkomen ijzerdraden in het
stopkontakt te steken teneinde energie
aan te wenden voor het een of ander, is
er een makkelijk rijmpje om de gevaren van de kleuren in het stopkontakt
voor eens en voor altijd te onthouden:
Bruin krult je kruin. Blauw doet
geen au Ook
schokkende
ervaringen met
de elektriciteitsvoorzieningen van toen
meegemaakt Mail
het naar het kleine nostalgische archief van:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

KINDEREN
e 7,50

Vrij 23 / Za 24 mei
20.15 uur

ZO
KLINKT
HARTSTOCHT

Pieter Wispelwey
soleert in
Elgars Celloconcert
Yan Pascal Tortelier dirigent
Pieter Wispelwey cello
Diepenbrock Ouverture ‘De Vogels’
Elgar Celloconcert
Brahms Symfonie nr. 2

ZO
KLINKT
PETER
(& DE WOLF)

Zondag 18 mei
11.00 & 14.00 uur
Dr Anton Philipszaal
Wereldberoemd
muzikaal sprookje,
ideaal voor kleine
muziekliefhebbers!
Met vier Afrikaanse
slagwerkers!

Meer informatie en kaartverkoop: residentieorkest.nl of 070 88 00 333
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moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

aap de ong, te Den Haag
In De Oud-Hagenaar nr. 7 van 1 april Matty Holleman, te Zoetermeer
vond u ook vier Sudoku-opgaves. De
gezochte oplossing luidde 4-1-7-8.
Inzenden
De vijf prijswinnaars zijn:
Voor de puzzel van deze week
worden vijf exemplaren van het boek
.H. Berenschot, te Delft
Eerst Napels zien
verloot onder
A. Horneman, te Berkel
de goede inzenders.
en Rodenrijs
Vergeet niet om bij de inzending ook
Els oosten, te Den Haag
uw postadres te vermelden

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
7 ; in B een 2 in C een 3 en in
D ook een 3 , zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
7-2-3-3.

Prijswinnaars

Sudoku A

Sudoku B

4

7
5 1
3
6

6

4

1

8
6 2 9
9

8

5
5

9 3
2 1

4
6
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Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen
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9
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Zet in de onderwerpregel:
plossing udoku nr.

Sudoku D

7
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Voor een hele snelle inzender zijn er
twee kaartjes voor Shen un
(Zie de achterpagina.)
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Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

Donderdag 2 april

Sudoku C

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

2
4

We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku s,
uiterlijk binnen hebben op:

et

r e 0 00-88 7 1
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