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Lekkere vette haring is dit jaar wel op tijd, maatjes boordevol vitamines

Vlaggetjesdag Scheveningen op 14 juni
Nieuwe haring moet
ten minste een vetpercentage van 16 hebben. Maar dat had hij
vorig jaar niet op tijd,
wat betekende dat we
er twee weken langer
op moesten wachten.
Maar dit jaar hoeft dat
niet, de haring zit nu
al op gemiddeld 22
procent. Dat maakt
hem niet alleen boterzacht en berelekker,
maar het is ook nog
eens supergezond: vol
met omega-3 vetzuren
en de vitamines A, B
en vooral D.
Aanstaande zaterdag 14 juni is het Vlaggetjesdag, een zeer feestelijke dag waarop
in Scheveningen van allerlei is te beleven,
op en buiten de twee evenementenpodia.
Er is veel muziek, zoals van het Schevenings vissersvrouwenkoor in klederdracht
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- Vrolijk wapperende vlaggen en veel publiek op de been in 1949, bij de start van het nieuwe haringseizoen (Nederlands Fotobureau) -

en van verschillende shantykoren. Er is
een vlootschouw, visafslag, haringrace,
presentatie van oude ambachten; er zijn
sportieve evenementen, leuke dingen voor
kinderen en tal van informatiestands. En
uiteraard is er nieuwe haring in overvloed.

Gepavoiseerde schepen
Dat de nieuwe haring er al is op Vlaggetjesdag is trouwens anders dan vroeger.
Toen, na de Tweede Wereldoorlog, was
het namelijk de dag waarop de Scheveningse visserrsvloot uitvoer om de haring
te gaan vangen.
Aanvankelijk werden op de zaterdag
voor Pinksteren de schepen met vlaggen
uitgedost. In de Scheveningse gemeente
was 1e Pinksterdag een kerkelijke zondag,
maar op 2e Pinksterdag ontmoetten de
Scheveningers elkaar op de havenkades
en bekeken ze de gepavoiseerde schepen,
die de volgende dag zouden uitvaren
richting de kust van Schotland, waar de
meeste haring gevangen werd. Het eerste
schip dat binnen liep (om de eerste kantjes
Nieuwe Haring aan wal te brengen),
mocht zich de winnaar van de Haringrace
noemen. Tegenwoordig is niet het uitvaren
van de haringvloot, maar de komst van de
Nieuwe Haring de reden om de schepen
op te sieren.

van vernieuwing bepaalde toen de eerste
hektrawler van Scheveningen het beeld
van Vlaggetjesdag. In 1969 vertrokken de
laatste 3 vleetloggers van Scheveningen
naar de haringgronden, weinig feestelijk.
Hektrawlers, die de visserij overnamen,
keerden niet naar Scheveningen terug
uitsluitend om Vlaggetjesdag te komen
vieren, wanbt dat was zakelijk natuurlijk
onverantwoord.

bleek wel moeilijk, de juiste formule te
vinden. Spaanse, Braziliaanse en andere
exotische dansgroepen bepaalden op dat
moment het beeld aan de havens, een
weinig Hollands beeld. Inmiddels is de
formule van vlaggetjesdag weer wat meer
in evenwicht, door de introductie van tal
van elementen die een visserijkarakter
hebben.

Deense maatjes
Vishandelaar Van Wijk
Maar de promotie van het product Hollandse Nieuwe, al kwam die inmiddels uit
Denemarken, herstelde zich. In 1981 werd
de oude Vlaggetjesdag door vishandelaar
H. van Wijk nieuw leven ingeblazen. Het

De Hollandse Nieuwe, ook wel maatjesharing genoemd, wordt nu door de Denen
voor ons gevangen, maar wel op de oude
tradiotionele Hollandse manier ‘voor ons’
gekaakt. Zelf eten ze hem anders.
Meer info op: www.vlaggetjesdag.com

Opkomst hektrawlers

- Feest in 1948 op de dag dat de vloot uitvoer in Scheveningen (Foto: Ed van Wijk). -

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

(070)

346 95 71

Door de aftakeling van de vleetvisserij
in de jaren 60 werd de belangstelling
voor Vlaggetjesdag minder. In 1965 lag
nog maar een klein aantal vleetloggers
gepavoiseerd in de haven. Als toonbeeld

- Staatssecretaris Sharon Dijksma laat zich een haring smaken, aan de staart (Foto: ANP). -

KEES TALEN

Gezocht

... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

Wij zoeken representatieve ABN-sprekende
medewerk(st)ers en begeleid(st)ers
tussen de 40 en 70 jaar, in bezit van eigen auto, voor
het ondersteunen/activeren/verzorgen van senioren
in de regio Den Haag.
Gaarne CV, motivatie en pasfoto naar:
Rotterdam@seniorservice.nl,
t.a.v. mevr. T. Verhoeve.

In- en verkoop inboedels

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

WWW.KEESTALEN.NL

070-2050259

Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60
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aghe Groep
In het artikel ‘Nieuwe weg voor
sympathiek Schroeder’ in De
ud-Hagenaar van 13 mei wordt
gerefereerd aan de Haeghe roep, het
sociaal werkbedrijf van de gemeente
Den Haag. Hierin staan enkele fouten. De belangrijkste worden hierbij
gerecti ceerd:
1. Er wordt gesproken over Haeghepoorte. Deze naam is onjuist
en is Haeghe roep.
2. Er staat dat De Haeghe roep
een gemeentelijke sociale
werkplaats is. Dit is onjuist. De
Haeghe roep is een Haagse
gemeentelijke dienst die de Wet
sociale werkvoorziening (WSW)
uitvoert.
3. Er wordt gesproken over zo’n
duizend medewerkers die een
indicatie hebben vanuit de Wet
sociale werkvoorziening. ok
dit is onjuist. Er werken zo’n
2.200 mensen vanuit de WSW.
Daarnaast biedt de Haeghe roep
ook werkplekken aan Hagenaars
met een uitkering vanuit Wet
werk en bijstand in het kader
van wederkerigheid. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
4. Er wordt gesproken over medewerkers met een lichamelijke
of psychische handicap. Dit ligt
genuanceerder. Medewerkers
van de Haeghe roep hebben
een al dan niet tijdelijke afstand
tot de arbeidsmarkt door allerlei
redenen.

odewijk van Noort

Haeghe roep
www.haeghegroep.nl
--------------------------------------------enteken VW
In De ud-Hagenaar van dinsdag 2
mei 2014 staat op de voorpagina een
prachtige foto van een nieuwe ever
cabriolet voor de verkeerspolitie in
Den Haag. Deze VW is voorzien van
een provinciaal kenteken, echter deze
kentekens zijn in 1952 afgeschaft, ik
kan mij daarom niet voorstellen dat
deze foto in 1956 is gemaakt.

Dick Donkervoort

olo on

dickdonkervoort@gmail.com

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!

Vaat
Ze stonden vaat te wassen
Zo met een bakje sop
Hij waste dan de borden
Zij droogt en ruimt ze op
Ze zongen ouwe liedjes
it hun jonge tijd
Hij heeft nu wel zijn sop nog
Maar is zijn sop-raantje kwijt.
(N.a.v. de rubriek van Julius Pasgeld
in De Oud-Hagenaar van 27 mei
‘Vreugde en verdriet rond de afwasteil’.)

oos Wessels

kodiwessels@casema.nl
--------------------------------------------Bout en moer
Bij het opruimen van mijn bureau
kwam ik ulius’ artikel over kabelschoentjes et cetera. euk, die nostalgie. We kochten die spulletjes vaak in
de Wagenstraat of bij Stuut en Bruin:
ook alles om zelf een radio met
lampen (buizen) in elkaar te solderen,
te beginnen met een leeg chassis.
ulius vergat nog de krokodillenbekjes die je op een banaanstekkertje kon
schuiven voor het maken van snelle
verbindingen. E n ding moet me van
het hart: het schroefje waarmee je een
draadje in een kroonsteentje vastzet
is een boutje, geen moertje. Het
mannetje met schroefdraad aan de
buitenkant heet boutje, het vrouwtje
met schroefdraad aan de binnenkant
heet moertje. Het spreekt eigenlijk
vanzelf: een drol in plat Haags heet
bout, een moeder heet in dat jargon
een moer.

oop ten Velden

jooptenvelden@planet.nl
--------------------------------------------Belachelijk voorkomen
Het onderhoudende artikel over de
militaire dienstkeuring van ulius
Pasgeld in D H nr. 2014 bracht
bij ondergetekende enkele vergeten
gewaande herinneringen naar boven.
De Indelingsraad waar ik me in juni
1958 moest melden zat toen nog in
de Muzenstraat vlak achter het op 18
december 1964 afgebrande gebouw
van W ( unst en Wetenschappen) op de hoek van de Zwarteweg
met voornoemde Muzenstraat. De
lichamelijke keuring door naar wij
aannamen een arts gebeurde achter
een gordijn waarvoor wij in een vrij
lange rij op onze beurt stonden te
wachten in onze ansen Tilanus,
het gebruikelijke ondergoed in die
dagen. n van de eerste slachtoffers,
een kleerkast van een kleine 2 meter,
dacht de dienstplicht te ontlopen

De ud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg,
ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 4.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

oofdredacteur directeur
rans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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door van zijn stokje te gaan bij het
bloedafnameprikje, al zal dat trucje
wel te doorzichtig geweest zijn voor
de ontvangst van de verklaring voorgoed ongeschikt . De rij wachtende
hoorden de arts bij iedere dienstplichtige zeggen en dan nu even
voorover buigen , kennelijk was een
aambeiencontrole noodzakelijk. ok
de knul voor mij kreeg dit verzoek te
horen en even later hoorden wij de
gedenkwaardige opmerking van de
arts jongeman als je chocola hebt
gegeten moet je daarna wel je mond
afvegen . Vrijwel de hele rij achter
het gordijn begreep de strekking
van deze opmerking behalve de
persoon in kwestie want hij had toch
helemaal geen chocola gegeten
f deze persoon goed bevonden is
voor de Nederlandse krijgsdienst is
me onbekend maar veel verder dan
soldaat 1ste klasse zonder vooruitzichten is hij vast niet gekomen. Na
de gezamenlijke door het Ministerie
aangeboden broodmaaltijd werd op
enthousiaste toon gevraagd wie er
een zwemdiploma had en wie daar
positief op reageerde mocht meehelpen de tafels af te ruimen. Ik werd
wel goedgekeurd maar tot een invulling van die dienstplicht is het niet
gekomen omdat een langdurig geheel
vrijwillig koopvaardijverband dat onnodig maakte, dus nog een mogelijkheid de dienstplicht te ontlopen. Als
koopvaardijof cier kon je in oorlogstijd wel opgeroepen worden om bij
de Marine dienst te doen maar zover
is het gelukkig nooit gekomen, 20
man op een scheepsbrug is wat teveel
voor een koopvaardijman. De laatste
mogelijk om afgekeurd te worden
die ik me kan herinneren was een
‘belachelijk voorkomen’ en wellicht
hebben daarom zoveel politici toentertijd hun dienstplicht niet hoeven te
vervullen, maar dat kan zomaar een
misvatting mijnerzijds zijn

Harry Hiep

harrymartha@hetnet.nl
---------------------------------------------

W. . oudriaan

miwoqui@gmail.com
--------------------------------------------Aan het draad
De strandherinneringen van ulius
in de rubriek van 29 april (D H 9)
brachten bij het volgende boven.
Ik had het geluk vlakbij de zee te
wonen, in de straat waar zich ook het
ircus bevond. Toen inderdaad nog
een echt circus. Dat ieder jaar weer
voor grote opwinding zorgde als het
vlak voor de grote vakantie neerstreek met al zijn dieren en de nodige
woonwagens. Een waar feest, want
we mochten dan voor 10 cent de
dieren in de stallen bekijken en soms

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst oyal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im lsthoorn
Tel.: (0 0) 42 509 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

zelfs voor niets. Ik herinner me ook
alleen maar mooie zomers, waarin
ik met vriendinnen elke dag al vroeg
naar het strand ging. Vlak voor Seinpost was ons vaste plekje, daar was
nl. op het strand de afrastering van
het Scheveningen Zeebad. Aan het
draad noemden we dat. Met kleden,
knijpers en essen water trokken we
er al heel vroeg heen om zeker te zijn
van ons plekje. Dat lukte dus altijd.
Eerst een rechthoekige kuil graven,
zodat we rechtop zouden kunnen
staan en de essen koel bleven in het
harde zand. Dan de kleden bevestigen
aan het draad en onze tent was klaar.
Mijn moeder kwam ons dan tussen de
middag brood brengen. ekker vers
gebakken. mdat er niet voor 10.00
uur vers verkocht mocht worden,
hadden wij immers nooit brood bij
ons. Het was iedere keer weer een
traktatie.
We vermaakten ons prima en gingen
ook afwisselend in zee zwemmen,
zonnebaden enz.
Het zal in de zomer van (ongeveer)
1952 geweest zijn dat ons strandbezoek een dramatische wending kreeg.
Die mooie zomermiddag zaten we
aan het strand uit te kijken over zee
toen er 2 vliegtuigen aankwamen.
En vlak voor onze ogen botsten die
op elkaar en stortten vervolgens in
zee. We waren diep geschokt, pakten
ons boeltje en zijn naar huis gegaan.
Ik dacht dat ze van de vliegbasis
Valkenburg kwamen en dat de piloten
zich met hun schietstoel in veiligheid
hebben kunnen brengen. ndanks
deze dramatische gebeurtenis overheerst toch het plezier dat we altijd
hadden aan het Scheveningse strand.

teen van A. . aket
Ik ben in het bezit van een steen van
de 1e steenlegging van de familie
A. . Haket. (Zie foto.)
De steen komt, dacht ik, van de
Hooikade. De steen dateert van 1 06-18 0. Ik wil de steen graag aan de
familie van A. . Haket teruggeven.

Sjaak van den Bergh
oermond
bergh30@telfort.nl

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
ud- otterdammer (oplage 122.000), De udAmsterdammer (120.000) en De ud- trechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De ud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Voetbalheldendom
Vier tassen markeren het plein tot een
speelveld, de mat van jn asfalt.- e
speelt er om de eer van je straat,
vandaag 6 tegen 5, wij buiten kijf met
een vliegende kiep, wiens bloedende
knie nstaat voor felheid en strijd.‘Zat deze nu wel of net niet, of was
het over en naast , dat balletje van
een cent’. De uitist die er bij ons
aan ontbrak staat de volgende dag in
de sportkrant, om de pienantie die hij
al dan niet gaf, om de schwalbe die
hij als enige niet zag. En nooit zullen
we zijn uitgepraat over dat schot
zijkant paal in de laatste minuut, over
die teenlengte pech in de weg het
minieme verschil tussen uitzinnig
geluk en peilloos verdriet. Toch gaan
we morgen opnieuw onversaagd uit
ons dak in de clubkleur, m t spandoek, in ons eigenste vak voor een
spelletje en een relletje, als eerbetoon
en ter herinnering, aan het voetbalheldendom.

Theo van der Wacht

twacht@casema.nl
--------------------------------------------e nie . alsschool 1
b
Het is bijna een jaar geleden dat
velen elkaar na lange tijd weer zagen
en spraken. Sommigen zelfs na 50
jaar. De vele verhalen waren herkenbaar tot aan friste het geheugen
op en de meegebrachte foto’s riepen
veel herinneringen op. Vanwege
het succes en het feit dat wij er niet
jonger op worden, word je uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst.
ekozen is voor een reis door Den
Haag over water op donderdag 4
september 2014. Aansluitend aan de
rondvaart wordt onder het genot van
een hapje en een drankje nog even
nagepraat in een restaurant op of nabij de Bierkade. Veel oud-leerlingen
hebben al op een persoonlijke mail
gereageerd. Als jij ook aan deze reis
voor vele denken wij de 1ste keer
- door Den Haag mee wil doen, het
verzoek z.s.m. per mail of telefoon
te reageren. Van de klas uit 1958b is
de werkgroep nog op zoek naar het
woon- en of mailadres van: eo van
der Wel, Wim van de Berg, Nelly de
Zwart, erda de Wolff, oke Vingerling, ia Damen, Toosje de Hoet,
vonne van der Zwan en zoals je
vroeger heette oke van alen. Als je
je naam leest of als iemand informatie over de genoemde personen heeft,
mail of bel mij dan.

oop Smit

SM: 06 2315 2288
smitjf@planet.nl

De Oud- agenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
acebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
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Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl
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Oudere pati nten met meerdere aandoeningen lopen grote risico s op medicijnvergiftiging

nie

aadt gesp e

De controle van zorgverleners op het medicijngebruik van ouderen moet beter, zo blijkt uit het
jaarlijkse medicijnonderzoek van de nie BO. De nie BO roept ouderen op om zelf het gesprek aan te gaan met hun apotheker.

Het is de derde keer dat de nie
B - de grootste seniorenorganisatie
van Nederland - de controle op het
medicijngebruik onderzoekt. ok dit
jaar komt naar voren dat apothekers
en huisartsen nog steeds te weinig
informeren naar het medicijngebruik
van ouderen.
irca 33 van de apothekers doet uit
zichzelf bij oudere pati nten navraag
over het medicijngebruik en circa
20 van de huisartsen. In die laatste
groep zien we wel een verbetering ten
opzichte van eerdere jaren.
Verplicht overzicht
Waarom is dit zo belangrijk Manon
Vanderkaa, directeur nie B :
Apothekers zetten het medicijngebruik in het actueel medicatieoverzicht
(AM ). Dit belangrijke overzicht is
sinds 2011 verplicht. Het draagt bij
aan een daling van medicatiefouten

- m de zoveel tijd praten met de apotheker gebeurt nog veel te weinig.-

bij spoedopnames in het ziekenhuis.
De nie B roept ouderen daarom
op om regelmatig in gesprek te gaan
met hun apotheker. Bij veranderingen
in medicijngebruik na ziekenhuisopname, bij gebruik van zelfzorgmedicijnen, maar ook voor een medica-

tiecheck. We willen dat apothekers
steeds meer de pati nt en het gebruik
centraal stellen en niet de geneesmiddelen.
Medicatiebeoordeling
Een medicatiebeoordeling kan

ondag 1 juni in de binnenstad

t aags ot h estival

Bijna 6 orkesten, bands en ensembles laten zondag 1 juni van zich
horen tijdens van t aagse Not h estival. Op negen podia en met
een treetparade door de aagse binnenstad wordt een doorlopend

Voor de achtste keer speelt dit festival
zich af in en rondom de rote erk,
in het Nutshuis en de binnenstad. Tussen 12.00 en 1 .30 uur valt er veel te
ontdekken: slagwerk en mandolines,
jazz en latin brass, klassiek en eigentijds repertoire, traditioneel Turks,
Wereldmuziek en country. Evenals in
voorgaande jaren neemt presentator
regor Bak weer de uitdaging aan op
alle podia de orkesten aan te kondigen. Alle Haagse stadsdelen, jong en
oud en alles wat daartussen zit, zijn

vertegenwoordigd op de podia. uim
1.200 muzikanten en veel vrijwilligers
maken dit festival tot een puur Haags,
gratis toegankelijk muziekfeest.
treetparade
Het festival start klokslag 12.00 uur
op n van de podia aan de noordkant
van de rote erk. Tegelijkertijd
begint op het Buitenhof de streetparade van drumbands, showkorpsen,
drumfanfares en latin brassbands. De
route gaat via het Spui door de rote

Marktstraat naar de
rote Markt.
Buiten op het
festivalterrein
kan de bezoeker
een afwisselend
programma
verwachten van
harmonie- en
fanfaremuziek, big
bands, wereldmuziek, slagwerk en
dweilorkesten. Bin-

et apothe e aan
veel onheil voorkomen. Dit is een
periodiek gesprek over het medicijngebruik tussen cli nt en apotheker
of huisarts. Dit gebeurt nog veel te
weinig. ndanks dat er al geruime tijd
een duidelijke richtlijn polyfarmacie
bij ouderen bestaat en ondanks het feit
dat de medicatiebeoordeling een verzekerd onderdeel is van de basisverzekering. Weinig artsen en apothekers
beginnen hierover uit zichzelf. Manon
Vanderkaa: Helaas is er nog te weinig capaciteit om alle noodzakelijke
medicatiebeoordelingen uit te voeren.
Het aantal 65-plussers neemt toe en
een goede medicatiecheck kost tijd.
Bovendien valt de vergoeding bij de
meeste zorgverzekeraars onder het
verplicht eigen risico en dat vormt
voor ouderen een nanci le drempel.
Hier is nog veel te winnen.
Winst door check
De nie B is daarom blij met de
recente toezegging van de Inspectie
voor de Volksgezondheid om streng
te gaan toezien op benutting van de

nen in de rote erk en het Nutshuis
kan het publiek genieten van symfonische en kamermuziek, accordeons
en mandolines, dansbaar
Antilliaans, de esidentkids (project van het
esidentieorkest) en de
allerjongste onservatoriumleerlingen.
ocus op Not h
Een bijzonder onderdeel
van het programma
is het deelproject
ocus op Not h.
Een gelegenheidsorkest, bestaande
uit leden van op-

medicatiebeoordeling. De nie B
lobbyt voor een versnelde invoering
van de medicatiebeoordeling en betere
voorlichting voor ouderen. Manon
Vanderkaa: Senioren kunnen veel
baat hebben bij een medicatiebeoordeling. udere pati nten met meerdere
aandoeningen lopen grote risico’s op
medicijnvergiftiging, ongelukken en
ziekenhuisopname. Daarom roepen
we alle senioren op: stap zelf naar de
apotheker

tredende groepen, speelt een speciaal
voor dit projectorkest gecomponeerd
muziekstuk, De Muze. De componist,
tevens dirigent is Sarif Tribou. Een
groep amateurfotografen, leden van
de fotoclubs etouche en De Haagse,
hebben de afgelopen maanden de
orkestleden gevolgd. De documentaire
fotoseries die zij maakten, zijn tijdens
het festival te zien. De fotografen
kregen begeleiding van documentairefotograaf im Nuijen. De uitvoering
van het De Muze wordt gecombineerd met een selectie van bijpassend
beeldmateriaal op een groot scherm
achter het projectorkest. Het volledige
programma is binnenkort te vinden op
www.uthaagsnotuhfestival.nl

- Alweer voor de 8ste keer het Not h- estival.
uim 1.
muzikanten en veel vrijwilligers maken dit
estival tot een puur aags, gratis toegankelijk muziek eest.-

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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Beter een goede buur,
dan een verre vriend….
De Burenhulpcentrale, nu ook in de
centrum wijken Oude Centrum,
Stationsbuurt en Rivierenbuurt.
Wat is de Burenhulpcentrale?
• Elkaar gratis helpen en alleen wanneer het u
uitkomt.
• Hulp vragen wanneer u het nodig heeft.
‘Burenhulp is iemand uit de eigen straat of buurt
een handje helpen. Een keer een boodschap
doen of de hond uitlaten, een kastje naar boven
helpen sjouwen, iemand naar het ziekenhuis
brengen of de tv programmeren.
De Burenhulpcentrale zorgt er voor dat mensen
die iets nodig hebben op een makkelijke manier
in contact komen met mensen uit de buurt die

wel eens iets voor een ander willen doen. Dat
kan via de telefoon, maar ook via de website. De
Burenhulpcentrale brengt vraag en aanbod van
hulpvragen en hulpaanbieders bij elkaar.
Deelnemers gezocht!
De burenhulpcentrale zoekt wijkbewoners die
het leuk vinden om af en toe een af en toe
iemand te helpen. U ontvangt vrijblijvende
verzoeken waar u wel of niet op kunt reageren.
Of kan een ander juist iets voor u doen of samen
met u iets ondernemen?
Voor meer informatie en inschrijven belt u
070-2629999, bezoek de website

www.burenhulpcentrale.nl
of zoek ons op Facebook.
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Tandheelkundig Centrum Nootdorp:
voor alle disciplines 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 we de juiste apparatuur
he en kunnen we el s een
porceleinen kroon in twee uur
maken egt e
Dit wordt gerealiseerd door de D
Cerec machine waardoor een kroon
innen twee uur geslepen gepast
ver ijnd en op kleur aangepast is
eerdere tandartsen ijn werk aam
in Tandheelkundig Centrum ootdorp Als ijvoor eeld geconstateerd
wordt dat een wortelkanaal ehandeling nodig is o er sprake is van
dwarsliggende verstandskie en
dan hoe t niet naar een andere
praktijk doorverwe en te worden Het
centrum hee t ook de eschikking

over een eigen la oratorium Er is in
ons centrum ook een tandtechnieker
werk aam egt e De tandtechnieker hee t een la oratorium in
Zalt ommel maar is n keer per
week in het centrum aanwe ig voor
reparaties re asingen rames en
protheses
mplantaten plaatsen is de specialiteit
van Zohreh Rahiminejad ij hee t
daarvoor op internationaal nivo
nascholing gevolgd en is el s aster
in Orale mplantologie
mplantaten kunnen de unctie van
een prothese ver eteren eel mensen en vooral ouderen weten niet
dat hun ver ekering de aanpassing
van een prothese met implantaten tot
klikprothese grotendeels vergoedt
Zeker in de onderkaak wordt dit
eigenlijk altijd goedgekeurd egt
Rahiminejad ij de onderkaak komt
het vaak voor dat de prothese niet
goed lij t itten Daar kunnen allerlei
vervelende pro lemen uit ontstaan
mplantaten kunnen de kwaliteit van

leven van mensen met een
prothese erg ver eteren n het geval
dat de uitneem are prothese wordt
vervangen door implantaten met een
rug wordt het niet vergoed
Ont ettend kost aar hoe t het
allemaal niet te ijn Per oven- o
onderprothese is de eigen ijdrage
euro en de rest wordt vergoed
door de ver ekering na machtiging
De aanvraag doen wij voor
Dragen van een los plaatje om een
a ge roken tand te vervangen is
ook niet meer van de e tijd Tandheelkundig Centrum ootdorp oekt
prachtige resultaten met implantaten
en dat mag ook van een centrum van
dit kali er verwacht worden
Hier ij ijn tandheelkundige kosten
dit
jaarzijn
vooralsnog
a trek kosten
aar vandit jaar
Hierbij
tandheelkundige

de elastingen maakt namelijk
medische kosten Het is nog maar
de vraag hoe dat volgend jaar al
ijn egt Rahiminejad
ij he en
overigens ook a etalingsmogelijkheden via amed waar ge ruik van kan
worden gemaakt
ij Tandheelkundig Centrum
ootdorp ijn als aanvulling op de
ehandeling ook otox o Restylane
ehandelingen mogelijk Rimpels in
uw ge icht kunnen met ehulp van
otox worden vervaagd et het
speciale Restylane ip olume en
Restylane ip Re resh krijgt u vollere
en jonger uit iende lippen De e
ehandelingen doen we ij vrouwen
en mannen van alle lee tijden egt
Rahiminejad
uw vragen.
ns!
Graag tot zie

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

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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Van Lou Band en Buziau, tot de gierige Drees op zijn achterbank

e ilde avontu en van ta ichau eu

inus

Vol enthousiasme startte inus van Gaalen 1
-1
in 1 22 zijn eigen ta ibedrijf dat gevestigd was aan de Van Beverningkstraat in de deftige wijk tatenkwartier. et ta ibedrijf kreeg om onbekende redenen de naam Alto. ijn kleinzoon obert van esteren 1
kende opa goed en was een ware fan van hem. ij doet
hem na in woord en gebaren- tijdens ons gesprek en zo krijgen we een goed beeld van deze avontuurlijke ta irijder.

Eigenlijk was het helemaal
niet gek dat inus in de taxibranche terecht kwam. Zijn
voorouders waren koetsier
geweest en zijn vader scheen
in 1908 al gereden te hebben
als chauffeur, mogelijk was
dat in een Humber. inus
was toen een klein parmantig
ventje en ging graag mee om
als palfeniertje te spelen. Haha,
wat dat is , oorspronkelijk
een koetsbediende, die welgemanierd de deur opendeed en
de passagier hielp met in- en
uitstappen. En zo gebeurde
dat later met de eerste taxi’s
ook. Dat fascineerde die kleine
inus ontzettend. Vermoedelijk
omdat hij er een stukje van zijn
acteertalent in kwijt kon. Hij
vond het heerlijk om even in een
andere huid te kruipen. Alleen op
zo’n manier kon hij de autoriteit van
bepaalde hoger geplaatsten accepteren.
ok later kwam die dienstbaarheid
hem goed van pas
rfenis
Toen in 1922 de erfenis van zijn
spaarzame vader werd verdeeld, zat
daar voor inus een mooie wagen bij
die uitstekend gebruikt kon worden
als taxi. Het kan wel een T- ord zijn
geweest, maar in ieder geval werd er
spoedig ook een goedverende Dodge
bijgekocht. De kwaliteit van die
wagen was dusdanig dat wethouder
Willem Drees er duidelijk de voorkeur
aangaf. De krenterige miljonair van de
Beeklaan wist inus altijd brommerig
te bellen en dan steevast toevoegend: de Dodge, graag
en nog duidelijker dus niet
de ord-automobiel . Wat
een onuitstaanbare man vond
inus hem. Altijd bemoeien,
altijd commentaar. ezeten
op de achterbank had hij constant de praatslurf in zijn hand
om de chauffeur te bevelen
dan wel te berispen. hauffeur, die wagen schokt ,
chauffeur, kijk uit voor de
vuilnisemmers , chauffeur,
denk om de stoepranden . En
dan kon er geen dubbeltje fooi
van af, dat was waarschijnlijk
nog het pijnlijkste voor een
taxirijder. lieren, zeuren,
zaniken, dat was allemaal
prima, zolang er een goede fooi
tegenover stond. eld verzoet
de arbeid
riese Bertha
Inmiddels had inus een goede vrouw
getroffen in de riezin Bertha. Zij was
een kloeke stevige tante en stak nogal

voor de garage.- inus (r) met zijn degelijke ercedes

robuust af tegenover de iele inus.
Een doortastende vrouw, die de nanci n goed in handen had. Zorgzaam,
toegewijd, maar ook belerend, wanneer inus weer eens te gemakkelijk
was geweest en een ritje met Hongaren had geaccepteerd in ruil voor
een forse stapel waardeloze orenten. Bertha was een bezige bij:
ze hield het kasboek bij, maakte
de wagen schoon en bewerkte het
interieur met kant, zodat de wagen
er uitermate representatief uitzag.
Ze was de stuwende kracht achter
haar inus. Iedereen wist dat en
sprak erover. De taxi leverde een
goede boterham met beleg op

nostalgische verleden was niet
allemaal pais en vree. ok
toen werd op straat een ware
taxi-oorlog ontketend. De
komst van het rijbewijs (192 )
maakte mede een einde aan
deze wildgroei en zorgde voor
een zekere selectie.
pa inus was een introverte man. Hij chauffeerde en
zorgde dat zijn wagen er proper en verzorgd uitzag. Het
was een man die niet stil kon
staan en ook geen meeloper.
Hij kon uitmuntend praten
met zijn collega’s bij de
standplaats, maar kwam er
een ritje dan was hij foetsie
en kroop hij ras weer in zijn
rol van onderdanige chauf-

- weede van links
was inus van aa
len in de jaren .-

feur. p straat viel van alles te beleven. Het was niet alleen die gierige
Drees of de voorname Beel die hij
regelmatig vervoerde, maar ook de
clown (en beroepsalcoholist) ohan
Buziau en de Haagse volkskomiek
ou Bandy zaten regelmatig in zijn
auto op weg naar het roemrijke
Scala-Theater in de Wagenstraat.

r de gara
- hau eurs met hun wagens voo

voor het gezin, dat naast Bertha ook
nog uit twee kinderen bestond.
Maar meerdere zowel oprechte en
duistere- lieden zagen in de 20-er
jaren eveneens een gat in de markt en
gingen betaald rijden met hun auto.

ge in de Van everningkstraat.-

Het was op een gegeven moment een
grote puinzooi en enige regulering
was broodnodig. In die tijd kwam het
vergunningenstelsel al ten tonele. Dat
was bittere noodzaak: er waren zoveel
snorders die onder de prijs reden. Daar
viel niet tegenop te concurreren. Het

Lou Band
e moet deze komiek echt gekend
hebben. In een tijd toen er nog
geen radio of TV bestond, wist hij
zich te etaleren. Hij werd bekend
via mond-tot-mondreclame. Van
pluggen was nog geen sprake. De
man was gewoon leuk. Die ene
keer, dat hij naar de Stationsbuurt reed
om ou op te halen zou inus nooit
vergeten. ou stond klaar met een geit
om vervoerd te worden naar Scala.
Een geit in de nette taxi Hoe haalde
hij het in zijn hoofd Maar hoe kan je
zo’n goeie klant iets weigeren. Dus die

geit in de wagen en op naar Scala. De
wagen stonk en na a oop van het ritje
deed inus al wat mogelijk was om
de geitenstank weg te wuiven. Deuren
tegen elkaar open en alle haren van het
beest wegvegen. Wat een klus, maar
dat soort mensen deed nooit moeilijk.
inus heeft Bandy ook wel eens naar
de pier gereden in zijn wagen. En dan
gingen alle revuemeiden mee, een
gekakel en geschreeuw zo midden in
de nacht. En dan feesten als beesten
tot in de kleine uurtjes. a, dat heette
het artiestenleven te zijn. Met het
strooien van dikke fooien deden ze
nooit moeilijk.
ooien
ver fooien gesproken. Het was ook
altijd feest als de telefoon rinkelde en
de pastoor om een wagen vroeg. Dan
wist inus, dat hij een
dag geen zorgen had.
Met de wagen gingen
ze naar Brabant, seminarie in en klooster
uit. Maar och, zeg, wat
werd er lekker gegeten.
De onvervalste oomse
blijheid straalde van het
beminnelijke gezicht
van de eetgrage meneer
Pastoor. Het werkte aanstekelijk. En inus hield
zo van een inke maaltijd.
De chauffeur werd er
altijd bijgehaald en hij
smulde even hard van de
kippetjes en ook al was hij
zelf niet gelovig, hij roemde
die pastoors voor hun heerlijke levenswijze. En ja, over
betalen, deden ze ook nooit
moeilijk; er kwam altijd wel
een nonnetje tevoorschijn
die de halve collectebus leek leeg te
rammelen. Veel kleingeld, ja dat was
opmerkelijk. Maar geld is geld
ek, maar hoe moeilijk is het niet
om een bedrijf over te dragen aan je
zoon of dochter, wanneer ze een totaal
ander inzicht of karakter hebben. Een
zaak, die voor menig lezer herkenbaar
is. Toen inus een ernstig ongeluk
kreeg op de hoek van de rankenslag
en de Van ldenbarneveltlaan hoefde
hij niet meer zo nodig. Hij ergerde
zich aan het drukke verkeer en de
talrijke etsers die tegen zijn buitenspiegel aanreden kon hij ook niet
waarderen. Hij hield het voor gezien
en ging het wat rustiger aandoen. Zijn
zoon nam het stokje van hem over,
maar hij hield niet lang stand. In 19 4
viel het doek over taxibedrijf Alto.

. .A.M. van der Helm

helmhuis@ iggo.nl

pagina

dinsdag 10 juni 2014

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

Rudolf Steiner Zorg

Gespecialiseerd in ontruiming van woningen en
bedrijfspanden, seniorenverhuizing, opslag, vervoer
en hergebruik en opkopen van inboedel

Rudolf Steiner Zorg is onderdeel van de Raphaëlstichting

Ouderen- en gehandicaptenzorg

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

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als
ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden
weten wij dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren
van een begrafenis of crematie.
U kunt ons bellen op 070 325 83 96.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.goedkoopstecrematiedenhaag.nl
Wij leveren dezelfde kwaliteit, maar dan voor
een fractie van de prijs! Bekijk onze website voor
de scherpe prijzen en de ervaringen van klanten!
Thuisopbaring + crematie voor € 1.399,-!
Een waardig afscheid hoeft niet kostbaar te zijn!
Plechtigheid + condoleance in Den Haag voor € 2.559,-!
Persoonlijk en betrokken in uw eigen regio!

Heavenly Palma
06-54902068
24/7 bereikbaar









All-in voor € 275,275,all-in voor €294,-

Doctor van Noortstraat 94
2266 HA Leidschendam

Vakkundig en betaalbaar
Heldere en directe communicatie
Discrete en zorgvuldige werkwijze
Respect voor openbare ruimten
Milieubewuste afvalverwerking
Beleefde en ﬂexibele instelling
Steun aan goede doelen

www.fontein-ontruimingen.nl
info@fontein-ontruimingen.nl

Meer info of offerte:
Tel. 071-5804749
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n het weekend van 21 en 22 juni

ntde de ei ansho
in het uide pa
VW everevenement groot succes
p zondag 1 juni stond het ouwman useum in het teken van luchtgekoelde Volkswagens van v r 19 , de Pre
Vintage Volkswagen
Show . et evenement werd druk bezocht, nog nooit eerder waren ergens
op n dag zoveel verschillende modellen te zien van de meest succesrijke auto uit de vorige eeuw. eden van de Volkswagen lub kwamen
massaal met hun pronkjuweel naar Den aag om mee te doen. Veel aandacht trokken ook de everbusjes, meestal helemaal in retrostijl ingericht
voor daguitjes en vakantietrips. Natuurlijk maakten de meeste bezoekers
ook gebruik van de mogelijkheid om
de vaste collectie van het ouwman
useum te bekijken, die met zo n 4
old timers in het prachtige gebouw
een indrukkend overzicht biedt van de
automobielhistorie. eer in o: www.
louwmanmuseum.nl

kip Voogd met de Millers
bij Omroep ijswijk
De bekende ilversumse radio
icoon kip Voogd presenteert
bij Omroep ijswijk op acht
zaterdagavonden van 1 .
tot 1 .3 uur de acht-delige
radiodocumentaire o klonken
de Millers over het wel en wee
van
jaar Millers.

De eerste a evering was op zaterdag juni. De Millers is ongetwijfeld het meest populaire soft
swing combo dat de Nederlandse
lichte muziek heeft voortgebracht.
Het combo speelde onder leiding
van Ab de Molenaar waarbij werd
gezongen door o.a. Sanny Day, Pia
Beck, Susi M ller, Eddy Doorenbos
en Paul uys.
In de komende uitzendingen wordt
aan de hand van hun grammofoonplaten de kleurrijke geschiedenis
belicht van 45 jaar Millers. Voor de
fans van het ensemble passeren veel
wetenswaardigheden de revue.

li eimans, de bekende
bioloog en natuurbeschermer
overleed 1 jaar geleden.
Dit feit wordt onder meer
herdacht met onderstaande
activiteiten in de naar hem
genoemde eimanshof in het
uiderpark. Deze heemtuin
werd aangelegd in 1 31 met
als doel de aagse schooljeugd kennis te laten maken
met de verschillende Nederlandse landschappen en met
de daar voorkomende plantern en dieren.

Milieueducatie van de emeente Den
Haag en het IVN Den Haag hebben
een spetterend activiteitenprogramma
samengesteld voor kinderen en volwassenen. De Haagse Natuurverkenners en
het IVN laten je genieten van tal van
leuke doe-dingen, zoals het ontdekken
van frisse kruiden, het speuren naar
waterbeestjes, het wandelen van het

energiepad en het maken en proeven van
muntthee.
e kunt met de Natuurverkenners een
spannende speurtocht maken langs bomen en struiken. Bij de bloeitafel zoek
je het antwoord op deze speurtocht. Als
je vier activiteiten hebt gedaan dan is de
beloning een echte bijenwaskaars die je
met de imker bij de bijenstal kunt rollen.
nformatiewagen
Waar en wanneer vindt dit alles plaats
Bij het startpunt van de informatiewagen
van de Haagse Natuurverkenners bij

Gratis lezing over li eimans
Op woensdag 1 juni om 1 . uur wordt in het Milieu
ervice unt in het uiderpark een lezing gehouden over
het leven en werken van li eimans.

1 . M
Skip Voogd geldt als een groot
propagandist en alleskenner van de
naoorlogse lichte muziek en swing.
Hij werkte voor de AV , Vara en
de N V. Het meest recent werkte
hij voor azz adio. De productie
en presentatie van ‘Zo klonken
de Millers’ is in handen van Skip
Voogd.
mroep ijswijk is te beluisteren
op 105.9 M in de ether en op 92.9
M op de kabel in ijswijk en via
internet: www.omroeprijswijk.nl

Heimans heeft samen met ac. P.
Thijsse vele boeken over planten
en dieren uitgegeven en was in die
hoedanigheid pionier op het gebied van de Nederlandse biologie.
Deze lezing wordt gehouden door
Marga oes l van de Heimans
en Thijsse Stichting. Zij is tevens
schrijfster van een boek over Eli
Heimans. Na de lezing kunt u met
de IVN- gidsen de Heimanshof
bezoeken. Zij geven u uitleg over
de daar voorkomende planten,
struiken en bomen.

is gelegen naast de Heimanshof
in het Zuiderpark en is bij velen
bekend door zijn systematische
en landschappentuin. Adres Anna
Polakweg , ingang Zuiderpark
aan de Vreeswijkstraat. Bereikbaar
met bus 26. Het IVN Den Haag
organiseert deze gratis lezing.
wordt wel verzocht om u van te
voren even heeft deze lezing georganiseerd en u kunt zich hiervoor
opgeven door een email te sturen
aan het IVN info ivndenhaag.
nl of te bellen met ob Meyer op
nummer 06 20568114.

Aanmelden
Het Milieu Service Punt (MSP)

Voor de hele familie
de allerbeste tandzorg
Als familiebedrijf voorziet Morgenstond al meer dan 70’jaar hele generaties van
de allerbeste tandzorg. Door de slimme combinatie van tandzorg en tandheelkunde
op één locatie kunnen we u altijd de beste oplossing bieden.
Eén adres met vertrouwde gezichten en persoonlijke aandacht.
Ouderwetse service en innovatieve technologie voor de ﬁjnste en modernste tandzorg
voor u en uw gezinsleden.

Tandheelkunde • Implantoloog (NOVI erkend) • Kindermondzorg
• Mondhygiëniste • Rolstoeltoegankelijk

www.ttl-morgenstond.nl

de Heimanshof en de stadsboerderij in
het Zuiderpark aan de Anna Polakweg,
ingang Vreeswijkstraat. bent welkom
van 11 tot 16 uur. Als u geen lid bent
van de Haagse Natuurverkenners betaalt
u slechts 2 voor de strippenkaart met
alle activiteiten.
p zondag 22 juni is er om 11.30 en
14.00 uur een rondleiding door de
Heimanshof door een IVN-natuurgids.
Bij velen is deze prachtige heemtuin
nog onbekend, dus een prima gelegenheid om eens met dit stukje Zuiderpark
kennis te maken. Honden zijn in de
Heimanshof niet toegestaan en etsen
kunt u bij de ingang stallen.
Voor nadere inlichtingen kun je mailen
naar info ivndenhaag.nl of bellen naar
ob Meyer tel. 06 20568114
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Gebr.’s van

der De l Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de regio
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

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

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

Gewrichtspijn?
Wij kunnen u helpen.

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

WBS ontruimingen
e emschoon opleveren van woning en
edrij spand na overlijden verhui en grote
schoonmaak en
ij ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n tele oontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrij lijvende o erte uit te rengen
etalingen altijd achtera

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

elijk duidelijkheid g n verrassingen achtera

06 - 41 45 00 45

(met uitzondering van het eigen risico)

Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
t (070) 3301200
denhaag@dcklinieken.nl
www.dcklinieken.nl

Den Haag

OPBREEK
KORTING

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

nze voorraad is te groot,
omdat de GEMEENTE DEN
HAAG ons pas in januari op
de hoogte heeft gebracht
van de werkzaamheden aan
de VALKENBOSKADE BRUG,
waardoor wij moeilijker
bereikbaar worden.

0 t/m 0 korting
o de gehele
omercollectie
Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl

✃

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

slechts € 12,50

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

op dezelfde locatie mogelijk
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar

De Jong Damesmode

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

• Geen wachttijden, u kunt snel terecht
• Aanvullende onderzoeken, zoals MRI-scan en bloedonderzoek,

info@woningbezemschoon.nl

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

John, Martijn en Jasper Jellema

Heeft u last van gewrichtsreuma, artrose (gewrichtsslijtage), jicht,
de ziekte van Bechterew, gewrichtsontstekingen bij psoriasis (artritis
psoriatica) of een andere reumatische aandoening? Met een verwijzing
van uw (huis)arts kunt u bij ons snel een afspraak maken voor het
spreekuur Reumatologie.

ZOMERACTIE

Bij aankoop van

2 broeken

✃

Behandeling
aan huis

Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor de behandeling van
reumatische aandoeningen. Onze ervaren reumatologen helpen u in een
patiëntvriendelijke omgeving. U wordt behandeld in een kleinschalig
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

een bijpassend
overhemd kado!

7 5
a a 1 00 / 17 0
a a 00

aag
070 080080
/
00 / 17 0
17 00
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he olling tones terug in cheveningen

jaa
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u hausconce t 1 4

14

Vijftig jaar geleden traden he olling tones voor het eerst in Nederland op en wel in het urhaus op augustus 1 6 . eden voor Muzee cheveningen om uit te pakken met een jubileumtentoonstelling die begint op 2 juni en blijft staan tot en met september.

In de Nederlandse geschiedenis neemt
het urhausconcert een bijzondere
plek in. Historici slaan graag grenspalen op de tijdlijn van de geschiedenis.
1964 lijkt een bijzonder markeringsjaar, het begin in Nederland van de
roemruchte jaren zestig: de Beatles en
de Stones in Nederland, prinses Irene
trouwt met de omstreden katholieke
prins arlos Hugo, het TV-cabaret
van ‘Zo is het toevallig ook nog ’s een
keer’ provoceert de burgerij en an
remer gooit met zijn boek ‘Ik an
remer’ een steen in de ooit zo kalme
vijver van de Nederlandse samenleving.
Stoneskenner en Spork is aangezocht als gastconservator en dat
betekent: nieuwe beelden, nieuw
geluid. En natuurlijk leveren ook Ben
ranse (eigenaar van de Scheveningse
vintage shop Bennies ifties) en aap
Schut (directeur Museum ockArt)
hun aandeel, naast tal van andere
bruikleengevers die zorgden voor een

ondag 1 juni om 12.

ite ai e

schat aan fotomateriaal en unieke memorabilia. Samen met het Steigenberger urhaus Hotel wordt een olling
Stones-arrangement ontwikkeld,
inclusief een diner, hotelovernachting
en museumbezoek.
Nieuwe verhalen
Dat het urhausconcert van The
olling Stones de gemoederen tot
op de dag van vandaag blijft bezighouden is niet verwonderlijk. Nog
steeds duiken er nieuwe verhalen op.
Zo maakte Dirk an Vos in 1994, na
dertig jaar, een documentaire over het
urhausconcert met interviews met
ooggetuigen en nieuw beeldmateriaal.
De lmproductie werd onder grote
belangstelling in het Haagse ilmhuis
vertoond.
Tien jaar later, in 2004, was er een
heuse ‘Stones evival Party’ in het
urhaus, met een coverband en een
speciale radio-uitzending van de
AV . De directie van het urhaus

had (en wellicht heeft) zelfs serieuze
plannen om de Stones weer naar Scheveningen te halen. Het urhaus werd
in de jaren ’ 0 van de vorige eeuw
ingrijpend verbouwd en aangepast,
maar is nog altijd het beeldbepalende
icoon van de badplaats Scheveningen.
Een pla uette bij de bar, waar ooit het
podium stond, houdt de herinnering
aan de olling Stones levend.
In 2011 staat het TV geschiedenisprogramma ‘Andere Tijden’ in het
teken van het urhausconcert naar
aanleiding van de vondst van nieuw
beeldmateriaal in de collectie van het
Stadsarchief otterdam. Deze spectaculaire lmbeelden uit de nalatenschap
van cineast an Schaper zijn straks in
Muzee Scheveningen nagenoeg volledig te zien.
Drumstel
otograaf ob Bosboom brengt in
2012 zijn boek ‘The olling Stones
in het urhaus in woord en beeld’ uit

en in februari van dat jaar kwam er
wederom opmerkelijk nieuws:
‘het speciaal geleverde ngelse
Premier-drumstel dat harlie atts
eenmalig bespeelde tijdens het legendarische optreden van he olling
tones in het urhaus in
is terug
in cheveningen. Het drumstel is na
jaar in handen gekomen van en
ranse eigenaar van ennies ifties.
Hij heeft de drumkit gekocht van een

roningse tonesver amelaar. en ranse was tijdens het
concert uitsmijter in het urhaus.’
Het drumstel is terug in Scheveningen,
nu ook de Stones, bijna in levenden
lijve, in Muzee Scheveningen, van
29 juni t m september 2014. Adres:
Neptunusstraat 90-92 te Scheveningen. peningstijden: di.-za. 10.001 .00 uur, zo. 12.00-1 .00 uur.

uur in Museum Meermanno

unch ove Si on Vestdij

et werk en leven van imon Vestdijk zullen het onderwerp zijn van een literaire brunch op 1
juni a.s. in het koetshuis van museum Meermanno aan de rinsessegracht 3 in Den aag. n
van de speciale gasten is Dick Vestdijk, de zoon van de schrijver, die op muziek gezette gedichten van zijn vader zingt en zichzelf op gitaar begeleidt.

Simon Vestdijk, 1898 19 1, was de
kleinzoon van een vondeling. Zijn
grootvader werd in 1830 op tweejarige leeftijd in Haarlem gevonden
tussen de orte Dijk en de Papentorenvest. Deze locatie heeft de naam
Vestdijk opgeleverd. De schrijver
Vestdijk groeide op in Harlingen als
enig kind van gymnastiekleraar Simon
Vestdijk en Anna Mulder. Hij bezocht
daar de driejarige HBS en maakte
de opleiding af aan de ijks-HBS
in eeuwarden. Van 191 tot 192
studeerde hij geneeskunde aan de
niversiteit van Amsterdam. Na zijn
studie trok hij in bij zijn ouders die
in Den Haag waren gaan wonen. Hij
trad enige jaren op als waarnemend

- De Stones in 19 4 in het urha
us. Foto: ans van osterhout.
ollectie aags emeentearchie
.-

arts en voer tussen december 1929 en
maart 1930 als scheepsarts mee op een
reis naar Nederlands Indi . In 1939
vestigde Vestdijk zich in Doorn waar
hij samenwoonde met Ans oster die
in 1965 overleed. Aan het eind van
1965 trouwde hij met Mieke van der
Hoeven. it dat huwelijk werden een
zoon en een dochter geboren.
Veelzijdig
Vestdijks oeuvre beslaat ongeveer 200
boektitels. Indrukwekkend is zijn veelzijdigheid: zijn grootste bekendheid
heeft hij te danken aan zijn romans,
maar hij was ook een virtuoze essayist
op het gebied van muziek, loso e en
literatuur. Hij debuteerde in 1932 als

- n de pauze wordt weer een smakelijke brunch geserveerd op de zolder van useum eermanno..-

dichter met de bundel ‘Verzen’. In ‘De
glanzende kiemcel’, 1950, zijn acht
lezingen over po zie gebundeld die hij
in 1942 tijdens zijn gijzelaarschap in
Sint Michelgestel heeft gehouden.
Zijn romans vertegenwoordigen een
aantal genres. Bekend is de ‘Anton
Wachterreeks’ waarin Vestdijk in acht
sterk autobiogra sch getinte romans
een jeugd en een studentenleven
beschrijft. De eerste roman van die
reeks, ‘Terug tot Ina Damman’, 1934,
was zijn romandebuut.
Vestdijk heeft zijn fantasierijke geest
volop ingezet voor zijn ctieve en historische romans. In 1950 kreeg hij de
‘P. . Hooft’ prijs voor de historische
roman ‘De vuuraanbidders’, 194 . Hij
was zelf erg gesteld op zijn roman ‘De
koperen tuin’, 1950.
Hoe levendig Vestdijks fantasie was,
blijkt uit zijn vermogen verliefd te
worden op een zelfverzonnen personage in ‘Een alpenroman’, 1961. Hij
vertelt daarover in een interview dat
H.A. omperts hem afnam voor de
televisiereeks ‘ iteraire ontmoetingen’
in 1964.
In ‘ estalten tegenover mij’, 1961,
schreef Vestdijk een aantal van scherp
psychologisch inzicht getuigende
portretten van zijn vrienden onder

wie Ter Braak, Marsman, Du Perron,
en Nijhoff. Hij schrijft daarin over
Slauerhoff naar aanleiding van diens
tijdelijke intrek in het huis van oland
Holst in Bergen: ‘Ik geloof , dat hij
toen kans gezien had de waterleiding
in brand te steken (zoals hij er ook in
slaagde onleesbaar te schrijven met
een portable); maar dit was zeker geen
opzettelijk ‘pesten’, al had niemand
daar bij Slauerhoff ooit volstrekte zekerheid over.’ In 19 1 kreeg Vestdijk
de Prijs der Nederlandse etteren voor
zijn gehele oeuvre.
rogramma
Een andere gast tijdens de brunch is
ees ’t Hart, die met zijn roman ‘De
eizer en de astroloog’ een bijzonder
eerbetoon aan Vestdijk bracht. Het
hoofdpersonage, de jonge arts Simon,
krijgt het verzoek van zijn hoogleraar
te assisteren bij het genezen van een
aanvankelijk voor Simon anonieme
pati nt. De aan wanen lijdende onbekende blijkt eizer Willem II te zijn
die na de eerste Wereld orlog asiel
heeft aangevraagd in Nederland.
Het getuigt van meesterschap dat
ees ’t Hart geheel trouw blijvend aan
zijn eigen stijl en schrijversopvatting
een uitgesproken Vestdijk sfeer in de
roman weet aan te brengen. Hij bereikt
dat vooral door de persoonlijkheid
van Vestdijks personage Anton Wachter als oudere student, over te brengen
op zijn eigen hoofdpersonage, Simon.

- ekening van Simon Vestdijk, de man die
sneller schree dan od kan lezen. .-

In deze roman worden liefhebbers van
het werk van ees ’t Hart en Vestdijk
ruimschoots bediend.
Een volgende gast is publicist Emanuel verbeeke, dit jaar onderscheiden met de ‘Ina Dammanprijs’ voor de
wijze waarop hij in woord en geschrift
de aandacht heeft gevestigd op Vestdijk als liefhebber, kenner en essayist
op het gebied klassieke muziek.
ok present is weer vertaler ob
Scholte met een toepasselijke fabel
van De la ontaine.
Het programma begint om 12.00 uur
en zal tot ongeveer 14 uur duren. In
verband met de brunch die u tijdens
de pauze krijgt geserveerd, is vooraf
reserveren noodzakelijk. eserveer
door in te spreken op 0 0-3020082
of stuur een e-mail naar: reserveren
literairebrunch.nl
Entreeprijs inclusief brunch: 15,00.

hristien ok

reserveren@literairebrunch.nl
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onstantijn u gens dichtte er duizend regels over

e ee St aet van s

aven ag

Onlangs kreeg ik een mailtje van iemand die aangaf de artikelen die ik voor deze krant
schrijf met interesse te lezen. begrijpt dat ik hier blij mee ben want daar doe ik het tenslotte voor. Verder maakte ze mij erop attent, dat de verbindingsweg tussen Den aag en
cheveningen in 166 voltooid is. Bijna 3 jaar geleden dus. k had er graag zelf een artikel over geschreven maar zal het toejuichen wanneer , met uw vlotte pen, dit werk van mij
zou willen overnemen , zo schrijft ze. eg daar maar eens nee tegen
Scheveningen zoals wij dit vissersdorp nu kennen wordt al in een akte
uit 135 genoemd. Het betreft hier
een buurtschap dat vele malen door
stormvloeden geteisterd werd en hierdoor verplaatste de kustlijn zich ook
voortdurend. Toch is dit niet de oudste
vermelding van dit dorp. In 1284 wordt
in een register gesproken van terram de
Sceveninghe: het land van Scheveningen. Deze buurtschap heeft meer landinwaarts gelegen en het zou hier om
een agrarische gemeenschap gaan. Het
achtervoegsel ingen- zou er bovendien
op kunnen wijzen, dat hier reeds in de
10e en 11e eeuw mensen woonden.
Die aghe
In 1230 liet graaf loris IV van Holland zo ongeveer op de plaats waar
nu het Binnenhof staat een kasteeltje
bouwen. p deze plek stond al een
hofstede die in het bezit van de Van
Wassenaers was. ater in 1248 liet Willem II hier aan het duinmeer, zeg maar
de huidige Hofvijver, een groter kasteel
bouwen. Het is niet ondenkbaar dat
toen hier meer mensen gingen wonen,
de behoefte aan voedsel groter werd.
ok de visvangst kon zo tot grotere
bloei komen. De verbinding tussen
deze twee woongemeenschappen werd
gevormd door enkele slingerende
duinpaden, zoals de Duinenweg en het
Westersche pad. Hoewel Scheveningen
tot het begin van de 20e eeuw min
of meer zelfstandig was werd er ook
samengewerkt. Zo bepaalde de raaf
van Holland al in 130 dat n van de
Schepenen in de Haagse Schepenbank
uit Scheveningen moest komen.
onstantijn Huygens (1596 - 168 )
was de zoon van hristiaan Huygens
en Susanna Hoefnagel. Hij blonk op
vele terreinen uit, zoals de diplomatie,
de dichtkunst en het componeren van
muziek. Hij is secretaris geweest van
zowel rederik Hendrik als Willem

- echts de Scheve
ningse osjes langs
de Scheveningsew
eg in 189 . -

- ekening van het plan voo

et, nu de Schevening
r de aanleg van de ee-Stra

II. onstantijn trouwde met Suzanna
van Baerle en ze kregen 5 kinderen
waaronder de beroemde wiskundige
hristiaan Huygens. ok heeft hij het
nog bestaande Hofwyck in Voorburg
laten bouwen.
erste plan
De Steen Wegh van den Hage op
Scheveningh. In 164 heeft de penningmeester van Del and, ornelis
Michelsz Soetens, een plan ontworpen om een weg tussen Den Haag en
Scheveningen aan te leggen. Dit plan
ging niet door, ook al omdat hij tevens
een kanaal wilde graven. Wel is het zo
dat dit anderen aan het denken zette.
E n van die anderen was onstantijn
Huygens. Hij schreef een tekst waarin
hij duidelijk probeerde te maken hoe
belangrijk zo’n weg zou kunnen zijn.
Wat het emack aengaet: yeder kan
begrijpen, hoedanigen gerief Menschen
en Beesten by soodanighen Wegh
soude werden aengedaen, wanneermen
uyt den Hage aende Zee soude konnen
gheraecken, soo te voet, als te peerde,
te oets ende te Wagen.

- ekening van de nieuwe tolpoort van de ee-Straet die eind 18de eeuw werd geplaatst.
Scheveningers mochten echter zonder te betalen van de weg gebruik maken. inks op de
tekening staat het huis essenho dat later uitenrust ging heten. -

se weg. -

m misverstanden te voorkomen gaf
hij aan dat het hier niet om een eenvoudige zaak ging. Er zouden minstens
veertig maal honderdduizend klinkers

nodig zijn. De weg zou door zand bedekt kunnen worden, het deel dat door
de duinpannen liep zou onder water
kunnen komen te staan en er moesten
veel bochten worden afgesneden. Toch
zagen de plaatselijke overheden wel in
dat er iets moest gebeuren. p 16 juli
1663 werd aan de aden en Meesters
van ekeningen over de domeinen in
vereniging met Schout, Burgemeesteren en egeerders van Den Haag
octrooi verleend om een straatweg aan
te legen van de Noordvalbrugge van
Den Haag tot aan de kerk van Sche-

- De Scheveningseweg wer
vorige eeuw veiliger gema
verlichting v

veningen. ok het feit dat er via deze
weg makkelijk troepenverplaatsingen
konden plaatsvinden speelde een rol bij
deze beslissing. p 1 mei 1664 werd
er met de aanleg van de weg begonnen
en op 5 december 1665 werd hij met
veel vertoon geopend. De weg liep in
een vrijwel rechte lijn van Den Haag
naar Scheveningen en halverwege was
een plein ontworpen. Hij was ruim
zeven meter breed en aan weerskanten
werden bomen geplaatst om te voorkomen dat het stuifzand al te overlast
veroorzaakte.

e ijn toch el ve
De winters waren lang en armoedig. De haringvisserij lag stil tot mei en de bemanning ging de
steun in. Lange jaren konden de reders mensen aannemen en ontslaan naar believen en het zou
nog lang duren voordat de vissers zich gingen organiseren en het verzet bundelen tegen deze
praktijk. en enkeling kreeg van de reder de kans om op het erf te komen werken, maar de meesten moesten genoegen nemen met werk dat de steun hun opdroeg.
Het begrip passende arbeid moest nog
worden uitgevonden en menig visserman heeft graafwerkzaamheden verricht

in het binnenland. een wonder dat
de vrouwen bij moesten springen. De
een werd werkster bij een mevrouw, de
ander naaister en een enkeling werd
visverkoopster, in Den Haag sprak
men van visvr h. Zo ook eertje.
Voor dag en dauw was ze al in
de weer. De verse vis en haring
moesten opgehaald worden aan
de haven, schol en schar gebakken en de hele handel in manden
verpakt. Met aan elke arm een
mand schommelde zij dan naar de
tramhalte van lijn 11. Het kwam
voor dat ze op het open achterbalkon moest blijven
staan, de conducteur
vond dat beter
voor de andere
reizigers.
Zelf

- De Scheveningse vrouwen van weleer, ge erd met een standbeeld aan de boulevard. -

maakte ze er geen probleem van, ze
hield van de frisse buitenlucht.
aar wijk
Station Holland Spoor was het beginpunt van haar tocht die al ventend voerde langs de straten binnen de vierhoek
Parallelweg - Vaillantlaan - Prinsegracht
- Spui. Daar binnen was haar wijk, waar
ze een vertrouwde guur was met haar
Scheveningse dracht. Men wist wanneer
ze kwam en zij wist wat men nodig had,
het waren vrijwel allemaal vaste klanten.
De katholieken keken op hun vaste visdag al naar haar uit, hier vijf haringen,
daar 6 gebakken schollen, een enkeling
kreeg paling, maar wel op bestelling.
De oodse vrouwen, goede afnemers
en echte kenners, vroegen altijd naar de
kwaliteit en ze wisten wanneer je schol
of schar wel en wanneer niet moest eten:
Ze zijn toch wel vers visvr h Als de
manden neergezet werden, de dagelijks
gewassen theedoeken eraf gehaald, nam
de heerlijke lucht van gebakken vis
elke twijfel weg. Nee, over de kwaliteit
van haar waar werden geen klachten
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ge op Schevening
- ok de beroemde aagse ontdekking
sreizigster Ale andrine inne (18 -18 ),
een
ervent otogra e, legde in 18 1 de tolpo
ort
vast. ier gezien vana de aagse kant.
-

van de
rd halverwege de jaren
riumaakt door de aanleg van nat
voor de avonden. -

en dure weg
De uiteindelijke kosten bedroegen
62.000 caroli guldens, een fors bedrag
voor die tijd. Wel was het zo, dat ‘Den
Haag’ de helft van de kosten betaalde.
Een deel hiervan moest via tolgelden
terugverdiend worden. p de hoek van
de Scheveningseweg en de Burgemeester Patijnlaan staat nog een deel van
zo’n tolhuis. Hier woonde de tolgaarder
en met een hek en een tolboom kon de
weg afgesloten worden. Als voorbeeld:
in 1880 werd ruim 20.000 gulden aan
tolgeld ontvangen. Enkele jaren later,

oto uit 1898.- ier de tolpoort in het midden op een

in 1888, werd de tol afgeschaft.
onstantijn heeft in 1666 over dit
voor die tijd uiterst belangrijke project
een gedicht van wel duizend regels
geschreven. Hierin vertelt hij zowel
over de tegenstand die hij aanvankelijk
ondervond als over de voordelen van
de weg. Het leven aan het strand wordt
erin beschreven en ook de tolbaas
wordt niet vergeten. Hij gaat er vanuit,
dat deze weg door velen betreden zal
gaan worden. Het zal druk worden
bij het tolhuis: Ik gev’ u niet alleen
mijn’ Haegenaers te wachten, Heel

Delft, heel otterdam sal oss en Pad
bevrachten. m ’t oud-nieuw wonderwerck te soecken op het strand Daer
’t een Zuyd-weste storm doe vliegen
over ’t Sand. De Scheveningseweg
werd in Europa een stralend voorbeeld
van Hollandse creativiteit en ondernemingszin, een klein wereldwonder,
zo las ik ergens. Een mooiere zin om
dit artikel mee te be indigen kan ik me
niet wensen.

el uit 198
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arl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

- onstantijn u gens, hier op ons oude biljet van

gulden uit 19 . -

s visv h
gehoord en betaling was dan ook nooit
een probleem. Als ze los was en haar
laatste handel had kunnen slijten, kon
er soms een kopje kof e af bij Martin’s
in de Spuistraat. En dan naar huis waar
haar gezin wachtte. De weg voerde
langs Hoefkade, oningstraat naar het
Spui, voor lijn 8, die haar over de Scheveningseweg, de eerste bestrate snelweg
in Nederland, weer naar Scheveningen
terugbracht, dit keer mocht ze binnen
zitten met haar lege manden.
Dochtertje verloren
Menig keer deed ze even de ogen toe,
totdat ze uitstapte bij de eizerstraat,
maar dan had ze er ook al menig uurtje
en vele kilometers op zitten. Men kende
en respecteerde haar, met het respect van
gewone, hard werkende mensen, die een
ander gewoon mens dat elke stuiver om
moest keren, wisten te waarderen. Hoezeer men haar in het hart gesloten had,
bleek toen haar dochtertje omkwam,
verbrand door twee emmers kokend
heet water. eer was in haar wijk toen
het gebeurde, haar dochter speelde
buiten toen een vrouw van de water- en
vuurstokerij de hoek om kwam met 2
emmers voor de was en het spelende
meisje tegen haar op botste. Het dorp
was geschokt en toonde veel medeleven,
maar veelzeggender waren de talrijke,

warme reacties van haar klanten ... je
had er meer aan dan aan kerkmensen...
waren haar woorden. Ze is al jaren geleden overleden op een eerbiedwaardige
leeftijd, eer de visvr h. Alleen droeg
ze het gezin, terwijl haar man op zee
was, van emancipatie had ze nog nooit
gehoord.
Alles was anders
Toen jaren later haar dochter en jongste
zoon op een zaterdag een soort pelgrimage ondernamen naar de wijk waar
ze als kind rondgelopen hadden met
hun moeder, bleek er niet veel meer te
kloppen van wat ze zich herinnerden uit
die tijd. Hofjes en rijtjeshuizen hadden
plaats gemaakt voor wooncomplexen en
huurkazernes. ok de bewoners waren
veranderd, niet alleen de namen op de
deuren, ook hun kleding en hun talen
zouden eer met de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Dat
deed ze niet gauw, want in de
handel zijn vooroordelen slecht
voor de klandizie. Daar zou de
frons ook niet voor geweest
zijn, die gold haar handel. Deze
bewoners gaan naar de markt aan de
Herman osterstraat, waar alles wat
zwemt te koop is en waar de inhoud
van haar manden schril bij afgestoken
had. En dan het tempo en de snelheid

waarin alles ging en het lawaai. Nee, de
tocht van de nazaten van eer was een
melancholieke zwerftocht geworden,
vol anekdotes en belevenissen van toen.
De terugtocht naar het Spui voor lijn 1
voerde langs panden waar ooit Teepe
in de Boekhorststraat en Pander in de
Spuistraat waren gevestigd. ok Martin’s en uteck waren al lang verdwenen. Het kopje kof e werd genuttigd bij

- echtsonder op de voorgrond een visvrouw als eer
met manden in de stad, hier begin jaren op de ange Poten. -

de Hema aan de rote Marktstraat. De
tram leek in de verste verte niet meer
op die uit de tijd van eer, van balkons
was natuurlijk geen sprake meer. Maar
het eentonige geluid van de rails was
gebleven en al mijmerend over vroeger
kwamen herinneringen boven van een
tijd dat er gelopen werd en gesjouwd,
een tijd met menselijke maat dus. Er was
toen nog ruimte voor een praatje, eer
had een luisterend oor voor iedereen en
menigeen vertrouwde haar de intiemste
levensproblemen toe. Ze zijn verdwenen, de visvrouwen, en met hen een stuk
folklore dat niet meer terugkomt. Binnen
niet al te lange tijd moet je voor de kappen, boeken en ijzers, schoudermantels
en omslagdoeken naar het Muzee in de

Neptunusstraat, of naar een uitvoering
van het Schevenings Vissersvrouwenkoor. De laatste vrouwen in dracht zijn
op de vingers van een hand te tellen en
bovendien bejaard, de jeugd is er uiteraard niet meer voor te porren.
ngemerkt waren ze, het spoor van
eer terug volgend, weer op Scheveningen. Morgen was het zondag, zonder
de slaperige zondagsrust van toen, maar
wel met veel toeristen. a, visvr h, we
hebben veel gewonnen, maar zijn ook
veel kwijtgeraakt.

Simon Bakker

simonbakker@planet.nl
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
KABK
Mooi Weer Spelen

JUNI

14, 28
& 29

Le Devin du Village

Een korte komische opera uit de
18e eeuw in een nieuw jasje. The (Broken)
Consort voert Le Devin du Village (De
Dorpsziener) van de filosoof en componist
Jean-Jacques Rousseau uit. In een Frans
dorpje in de jaren ’60 verdenkt Colette
haar vriend van een verhouding. Met slim
spel weet de dorpsziener Collete weer te
verenigen met haar geliefde.
www.brokenconsort.nl
The (Broken) Consort
Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: tot 18 jaar €10,-, overig €17,(voorverkoop) en € 18,- (aan de zaal)
JUNI

15

Ut Haags Notûh
Festival 2014

Het Ut Haags Notûh Festival beleeft dit jaar
al weer zijn 8e editie. Bijna 60 amateur mu-

ziekgroepen uit Den Haag laten op zondag
15 juni van zich horen op negen podia en
met een streetparade door de binnenstad.
Het publiek kan luisteren naar klassiek
repertoire of swingende wereldmuziek,
naar dreunend slagwerk of nostalgische
instrumenten zoals de mandoline. Voor
ieder wat wils!
www.uthaagsnotuhfestival.nl

biedt een speciale rondvaart met als
thema Haagse Gebouwen.
www.dvda-denhaag.nl

Festival Classique Den Haag
Locatie: divers, zie website
Aanvang: divers, zie website
Toegang: divers, zie website

Dag van de Architectuur Den Haag

Locatie: divers, zie website
Aanvang: 11:00 – 16:00 uur
Toegang: Gratis
JUNI

21&22 Mooi Weer Spelen 2014

Ut Haags Notûh Festival
Locatie: In en rond de Grote Kerk, Nutshuis
Aanvang: 12:00 – 17:30 uur
Toegang: gratis
JUNI

Al jaren verandert de Delftse
binnenstad in juni een paar dagen in één
groot openluchtpodium. Kunstenaars
fêteren het publiek op nationale en internationale (straat-) theateracts. Dit jaar
doen bewoners uit verschillende wijken
mee. Samen werken ze met professionele kunstenaar aan een Karavaan. Het
belooft weer een mooi theaterspektakel
te worden.
www.mooiweerspelen.nl

JUNI

18 t/m 22 Festival Classique

21

Den Haag 2014

Klassieke muziek is hip en happening. Festival Classique zet zich hier al jaren succesvol voor in. Ook dit jaar weer biedt het
festival een verrassend programma voor
alle leeftijden. Met bekende ingrediënten
als het Hofvijverconcert, Familie Classique en de Pleinprogrammering, maar ook
nieuwe pareltjes als het Schoolpleinconcert en Festival Classique Underground.
www.festivalclassique.nl

Dag van de Architectuur

Een uitgelezen kans om een
kijkje te nemen in bijzondere gebouwen
die anders niet toegankelijk zijn, zoals
het Strijkijzer of één van de ministeries.
Architectuurgidsen verzorgen gratis rondleidingen en vertellen over het ontwerp en
de geschiedenis van het gebouw. Ervaar
en beleef zo de rijkdom van de architectuur. Het Filmhuis Den Haag programmeert speciaal op deze zaterdag een
aantal architectuurfilms en de Ooievaart

Theaterfestival Delft
Locatie: divers, zie website
Aanvang: zie website
Toegang: Gratis

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Voor een uitvaart in stijl

Ik wil graag vrijblijvend:

Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres uitvaartondernemingen
exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen
ervoor dat de uitvaart geheel volgens uw wensen verloopt.

Voorletters & achternaam:

Al onze faciliteiten ademen een rustieke ambiance, zodat u ervan verzekerd bent dat u in
een ongedwongen en vooral persoonlijke sfeer samen kunt zijn om afscheid te nemen.

 Gebeld worden voor informatie
 Een wensencodicil aanvragen

 Informatie toegstuurd krijgen
 Een afspraak maken

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:



Persoonlijk gesprek
Een persoonlijk afscheid begint met een persoonlijk gesprek. Dit hoeft niet altijd na
een overlijden te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld nu al middels een persoonlijk gesprek uw
uitvaartwensen vastleggen.

E-mail:

Stuur deze coupon in een gesloten envelop zonder postzegel naar:
Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz.
ebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

ondag 1 juni

Dinsdag 2 juni
Gratis lunchconcert hristina oncours
in de Nieuwe erk
Op dinsdag 24 juni is er weer een gratis lunchconcert in
het kader van het Prinses Christina Concours. Locatie:
Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag. Aanvang concerten:
12.30 uur (duur circa. 45 minuten). De kerk is open vanaf
12.00 uur en de deur sluit stipt om 12.30 uur. Toegang:
gratis. Ook op dinsdag 8 juli is er een gratis lunchconcert.

Vrijdag 2 juni

aagse Beek-tocht:
langs de levensader van Den aag
Op All Things Nice (Sugar&Spice) organiseert samen met
de Ooievaart op zondag 15 juni een ontdektocht langs de
Haagse Beek op zoek naar de oorsprong van Den Haag.
Londen heeft de Theems, Parijs heeft de Seine en Den
Haag heeft de Haragha (Haagse Beek)!
Met dit beekje is voor Den Haag eigenlijk alles begonnen, dit riviertje heeft Den Haag eeuwen geleden tot het
centrum van de wereld gemaakt. Het is een riviertje dat
eigenwijs hier en daar ondergronds loopt en dan plots
naar boven komt op de mooiste locaties van de stad
(Sorghvliet, Vredespaleis, Hofvijver) waar de mensen zich
kunnen verfrissen.
Hij loopt – met onderbrekingen- vanaf Kijkduin door
Segbroek naar Park Sorghvliet en het Vredespaleis. Vervolgens duikt hij onder om uit te monden in de Hofvijver,
waaraan Graaf Willem II in 1248 zijn jachtslot bouwde.
Wandel mee langs dit grillige, eigenzinnige beekje en
ontdek de oorsprong van Den Haag op zondag 15 juni
(Vaderdag). Waar heb jij je wortels?
De wandeling (1,5 uur) start bij Park Sorghvliet, het historische landgoed van Cats. Hier is de Haagse Beek in al
haar luister te bewonderen. Vlakbij de Paleistuin stappen
we aan boord van de Ooievaart. Zonder de Haagse Beek
zou de Ooievaart hier nooit hebben rondgevaren!
Er wordt een vaartocht gemaakt over het Haagse water
langs mooie stadsvilla’s en genieten van kofﬁe en iets
lekkers op weg naar de Hofvijver waar de Haagse Beek
uitkomt.
Zondag 15 juni van 10.00 uur – 13.30 uur Start bij Park
Sorghvliet – eindpunt Hofvijver.
Kosten: € 35,- (inclusief wandeling, lekkers en vaartocht)
Inschrijven en informatie www.allthingsnice.nl en
www.ooievaart.nl of bel 0626668727

a. 1

21 2 juni

Gratis nloop Orgelconcerten
in de Oude erk Voorburg
Op de zaterdagmiddagen 14, 21, en 28 juni vinden
in de Oude Kerk Voorburg Gratis Inloop Orgelconcerten plaats, van 12 tot 13 uur. Het programma
ziet er alsvolgt uit: 14 juni Jan Droogers – 2e organist van de Oude Kerk Voorburg; 21 juni Wim
Loef – cantor-organist van de Oude Kerk Voorburg
28 juni Jan Droogers. U kunt de concerten binnenlopen
als het u uitkomt.

ondag 1 juni
Gratis grachtenconcert op de ooigracht
Op zondag 15 juni vindt het jaarlijkse Grachtenconcert
plaats op het water van de Hooigracht. Op dit meest
romantische plekje van Den Haag zullen in de zomeravond de klanken opstijgen van het blazersensemble
Windkracht 10, dat uit 13 blazers bestaat. Onder leiding
van Ali Groen zullen zij muziek ten gehore brengen van
Ginastera, Mendelssohn en Bartók.
De muziek is speciaal voor blazers bewerkt, en zelfs in
dit grote ensemble zullen de individuele instrumenten de
kans krijgen om te schitteren!
De toegang is gratis; u kunt een plaatsje zoeken op de
kades,of bij een van de restaurantjes aan het water;
u kunt ook met uw eigen boot over de gracht komen
aanvaren.

Dinsdag 1 juni
Verhoeven Doet Buurtonderzoek
in theaterwerkplaats aal 3
Verhoeven Doet Buurtonderzoek is een theatrale speurtocht naar interessante mensen, groepen en gebeurtenissen in, rond en ver van Zaal 3.
Scenograaf, dramadocent én buurtbewoner Rob Verhoeven ontvangt bijzondere en getalenteerde buurtbewoners.

Hagenaars en Hagenezen, van kunstenaars uit het naast
het theater gelegen creatieve bedrijfsverzamelgebouw,
tot lokale zangkoren. Van de buurvrouw met een goed
recept tot een buurvrouw die vroeger een buurman was,
alles passeert de revue. Rob Verhoeven (links op de
foto), vormt samen met Max Douw (rechts) en Sjoukje
Boing, het stuwende trio van de avond. Met liederen, acts
en conferences scheppen zij het kader waarbinnen de
gasten worden gepresenteerd. Zie meer op
http://verhoevendoetbuurtonderzoek.wordpress.com
De voorstelling van dinsdag 17 juni om 20.30 uur is al
weer de laatste in een serie van 6 het afgelopen seizoen.
Toegangsprijs € 7,50
Zaal 3 maakt deel uit van het Theater aan het Spui, maar
heeft een eigen locatie aan het De Constant Rebecqueplein 20A, 2518 RA in Den Haag. Hoe u er komt kunt u
vinden op de website www.theateraanhetspui.nl
Reserveren: Telefoon: (070) 346 52 72;
E-mail: kassa@theateraanhetspui.nl

aterdag 21 juni
Manifestatie Wie zit er aan de knoppen
op wereldhumanismedag
Op 21 juni is het weer de jaarlijkse wereldhumanismedag.
Dan is er weer de humanistische manifestatie over een
actueel onderwerp: hoe kan je goed leven met al die
moderne media en techniek ? Hebben we nog privacy,
hoe krijgen we menselijke aandacht in een zorgcentrum,
heb ik nog de regie over mijn leven, kan die knop ook uit?
Wie zit er aan de knoppen, ik toch?
Inleider is ﬁlosofe Joke Hermsen, die pleit voor vertraging van ons handelen. Sprekers in actieve workshops
daarna zijn media-expert Bert Mulder van de Haags
Hogeschool, privacy-expert Joyce Hes en ﬁlosoof Dick
Kleinlugtenbelt. Er zijn de hele middag ﬁlms, muziek,
drankjes en gesprekken in de biologische tuin. We sluiten
af met een terugblik en een borrel.
De zaal: Nutshuis, Riviervismarkt 5, hoek Torenstraat
Entree: €5,--, jongeren €2,-- Aanvang 13.30. Zalen open
en muziek om 13 uur. Slot om 17 uur.
Organisatie: Humanistisch Verbond Haaglanden
Aanmelden en informatie via www.humanifestatie.nl of
via 070-3596449 (antwoordapparaat)

aagse botenmarkt op Dunne Bierkade
Nog geen eeuw geleden werden voedingswaren en
andere producten op schuiten Den Haag in gebracht.
Die tijd en die sfeer herleven op 21 juni met de Drijvende
Versmarkt op de Dunne Bierkade. In de kraampjes en op
de aangemeerde boten vinden de bezoekers van 12 tot
19 uur net-geoogste groenten uit de streek, spartelverse
vis uit Scheveningen, lokaal gebrouwen biertjes en ga zo
maar door. Koks van de omliggende restaurants verwerken groenten van de Drijvende Versmarkt ‘s avonds in
hun gerechten en dranklokalen zetten lokale bieren op de
kaart. Voor kinderen is er een speciaal programma.

ondag 22 juni
remi re arterre: Wieteke van Dort
met liedjes van Willem Wilmink
Een jaar geleden, in juni 2013 vierde Wieteke in de
Haagse Schouwburg haar ´Vijftig jaar in het vak´. Velen
kennen haar van radio en televisie in: Oebele, Stratemakeropzeeshow, Klokhuis, Late Late Lien Show en vele
andere programma’s. Zij werkte daarin vaak samen met
componist Harry Bannink en schrijver/dichter Willem
Wilmink en deze laatste schreef voor onze stad Den Haag
het liedje: ‘De weduwe van Indië’. Hij stierf in 2003, maar
dat hij nog veel méér mooie teksten heeft geschreven,
laat Wieteke u in voordracht en liedjes graag horen.
Datum: zondag 22 juni 2014
Locatie: Première Parterre - Groot Hertoginnelaan 52
– Den Haag. Binnenkomst vanaf: 11.00 uur Aanvang
optreden: 11.30 uur. Entree: € 18, - Reserveren via:
www.premiereparterre.nl of telefonisch: 070/3352696
Openbaar vervoer: Tram 17 of bus 24

Nieuwe Badkapel: urcell s ing Arthur
door het ecilia nternational hoir
Henry Purcell ‘s King Arthur wordt omschreven als
een semi-opera in vijf bedrijven en werd voor het eerst
werd uitgevoerd in het Queen’s theater, Londen in juni
1691. Het libretto is geschreven door de toenmalige
Poet Laureate (Dichter de Vaderlands) John Dryden. De
plot is gebaseerd op de gevechten tussen de Koning der
Britten, Arthur en de binnenvallende Saksen in het vroeg
Middeleeuwse Engeland, en niet op de bekende Camelot
legendes. Het verhaal begint na de overwinning van de
Britten en gaat over Arthur’s zoektocht naar zijn blinde
verloofde Emmeline die ontvoerd is door zijn vijand de
Saksische koning Oswal
Dit soort theater was populair in het Engeland van de late
17e eeuw, de zogenaamde Restauratie, toen de Stuarts,
na de dood van Oliver Cromwell, terugkeerden op de
troon. Het stuk toont een uiteenlopende reeks ﬁguren:
heidenen die offers brengen aan Germaanse goden,
patriottische vechtende mannen, bovennatuurlijke ﬁguren
als Cupido en Venus, nimfen en herders en zelfs een koor
van dronken landarbeiders die hun plaatselijke priester
beschimpen. Purcell ‘s muziek brengt dit alles tot leven
met lyrische melodieën voor de solisten (Fairest Isle) ,
opwindende koorpassages (Come if you Dare). Purcell
gebruikt voortdurend luchtige ritmes waar in die tijd op
gedanst werd.
De afkomst van de solisten, die met het koor zullen
optreden weerspiegelt het internationale karakter van
deze voorstelling: de Koreaans-Amerikaanse sopraan
Kristen Witmer, de Canadese sopraan Stefanie True, de
Israëlisch-Franse tenor Lior Lavid Leibovici, de Amerikaanse tenor Scott Mello, en de Finse bas Jussi Lehtipuu.
Deze solisten , het koor en een 19 koppige barokorkest
worden geleid door Marine Fribourg, een veelzijdige
jonge Française die vaste dirigent is van het Cecilia
International Choir
Het Cecilia International Choir is een koor van ongeveer
70 zangers. Het koor wordt gevormd door mensen met
verschillende nationaliteiten, die samen genieten van het
zingen, en Engels als voertaal hebben. Naast uitvoeringen
van klassieke werken, zoals in dit programma, geeft het
koor ook jaarlijks een serie Christmas Carol-concerten in
december.
Kaarten voor het concert op 27 juni, inclusief een drankje
in de pauze, kosten € 18,00 in de voorverkoop en € 20,00
op de avond van het concert. Scholieren en studenten
betalen slechts € 10. Kaarten kunnen besteld worden via
de website van het koor: http://www.cecilia-choir.com
U vindt de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan 90,
2587 BV in Den Haag.

Vrijdag 2 juni t m

januari

wintigtal werken van an teen
in Museum Bredius
Museum Bredius (aan de Lange Vijverberg 14) toont
vanaf 26 juni een twintigtal schilderijen van de bekende
en populaire schilder Jan Steen in de tentoonstelling
Kennerschap: Bredius, Jan Steen en het Mauritshuis.
Het museum, dat de privécollectie beheert van Abraham
Bredius, directeur van het Mauritshuis tussen 1889 en
1909, haakt daarmee in op de heropening van het Mauritshuis. Een tiental werken van Jan Steen is nooit eerder
geëxposeerd. Bij de tentoonstelling verschijnt een zeer
uitgebreide catalogus over de werken van de schilder en
Bredius’ visie op zijn werk.
Een aantal van de geselecteerde schilderijen in de

tentoonstelling zijn nog nooit geëxposeerd. Deze komen
voornamelijk uit privécollecties. Zo heeft Museum
Bredius de primeur met een van de belangrijkste ontdekkingen van de afgelopen jaren; Steens op Elsheimer
gebaseerde Bespotting van Ceres. Het is een van de
weinige nachtstukken die we van Steen kennen en het
verhaal is ontleend aan de Metamorfosen van Ovidius,
de ‘schildersbijbel’ in de woorden van Carel van Mander.
Een ander voorbeeld is een werk dat voor het eerst sinds
1926 weer te zien zal zijn: de Fabel van de sater en de
boer uit het bezit van de oprichter van de Koninklijke
Philips NV, Dr. Anton Philips. Het werk was zijn favoriete
kunstwerk en hij heeft het slechts één keer voor een
expositie willen afstaan. In Museum Bredius wordt dit
doek weer in volle glorie getoond nadat het eerder dit
jaar een volledige restauratie heeft ondergaan, speciaal
voor de tentoonstelling.
Abraham Bredius (1855-1946) is de bindende factor met
het Mauritshuis, gelegen op een steenworp afstand van
Museum Bredius. Van 1889 tot 1909 was hij directeur
van het Mauritshuis. Bredius had zelf 5 werken in bezit
van Jan Steen, waarvan hij er drie bij testament aan dit
museum naliet. Ter ere van dit verbond en de feestelijke
heropening van het Mauritshuis zullen bezoekers met
een entreekaart van het Mauritshuis gratis toegang krijgen tot Museum Bredius en de Jan Steen tentoonstelling.
Bij de tentoonstelling verschijnt een 132 pagina’s tellende
catalogus waarin uitgebreid de relatie tussen Abraham
Bredius en Jan Steen wordt besproken. Bredius vond
Steen, na Rembrandt, de beste Hollandse schilder ooit.
Guido Jansen werp nieuw licht op de kunstwerken
van Jan Steen, en dan met name op het landschap. De
catalogus is verkrijgbaar bij het Museum Bredius, het
Mauritshuis, het Haags Historisch Museum en online via
uitgeverij Free Musketeers voor een bedrag van slechts
€15,- ISBN Engelse versie: 9789048434794 NUR: 644
Nederlandse versie: ISBN: 9789048434787 NUR: 644
Adres: Museum Bredius, Lange Vijverberg 14, 2513 AC
Den Haag. Zie voor bezoekersinformatie en openingstijden op internet: www.museumbredius.nl

ondag 2 juni
aags Matrozenkoor in de Lutherse erk
Ter afsluiting van het eerste seizoen onder leiding van
dirigent Wouter Verhage verzorgt het Haags Matrozenkoor een vrolijk zondagmiddagconcert op 29 juni 2014
om 16.00 uur in de Lutherse Kerk te Den Haag. Laat u
verrassen door de combinatie van jonge, geschoolde
stemmen en vertrouwde, klassieke koormuziek!
De jongens hebben de afgelopen maanden hard gewerkt
om een mooi programma te presenteren: Cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ van J.S. Bach (BWV 140),
het ‘Gloria’ van Antonio Vivaldi en het ‘Hallelujah-koor’
uit de ‘Messiah’ van G.F. Händel.
Dirigent Wouter Verhage is er vurig van overtuigd dat de
Nederlandse jeugd meer zou moeten zingen, en vanuit dit
ideaal zet hij zich al ruim 10 jaar in voor kinderen en jongeren op basis- en middelbare scholen. Zo organiseerde
hij talloze schoolprojecten rondom klassieke muziek
waarin jongeren actief participeren in productie en zo een
unieke podiumervaring opdoen.
Het Haags Matrozenkoor wordt begeleid door het
Residentie Bach Orkest en vier solisten werken mee,
waaronder David van Lith (tenor). David is een goede bekende van de jongens, want hij geeft hen wekelijks extra
stemvorming. Toegangsprijzen: € 15,--; jongeren tot 25
jaar € 12,50. Tickets verkrijgbaar via www.matrozenkoor.
nl of 30 minuten voor aanvang van het concert aan de
zaal (Lutherse Burgwal 9, Den Haag).
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070-8700216

ZOMER 2014

www.volharding-voordeel.nl

Kniel-/zitbankje

Praktische Partytent

Tuinslang 15M met
muurhouder

edenprijs

meter t inslang
met een doorsnede
van mm.
ncl sief sp it
oppelst en
en slinger.

39,95

it opvo bare ban je eeft een
stevig metalen frame met ac t ssen en orgt voor comfort tijdens
et ge nield er en in de t in.

edenprijs

26,95

Nu

Nordic Walkingset

1

Met metalen poten.
nststof
da .
fmeting:
m.
le r: ant raciet.

edenprijs

Nu

36,95

KooKi barbeque-Grill 45cm.

edenprijs
Bel & Bestel

070 - 8700216

15%
Lees meer op
pagina 50

edenprijs

95
Nu 44,
Tempur® Fietszadelkussen

Mini catalogus
www.volharding-voordeel.nl

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

edenprijs

Nu

39,00

Wandbeugel zuignap
emaa t van stevig
en je bevestigt em
met be lp van
ignappen aan
de and.

nststof

oren of sc roeven is d s niet nodig.
Met safet control: ien dat ij nog goed
vast it
edenprijs

Nu

59,95
95

e o ts ool barbec e-grill van oo i.
orselein ge mailleerde de sel en sc aal.
Roestvrijstalen ventilatierooster.
fneembare asopvangba .
fmeting
:
cm.

Onze catalogus

Polsbrace met versterking

Meer dan
prod cten die orgen
voor een elfstandig en comfortabel
o der orden.

eeft een ver ijderbare
metalen lepel die de pols
in de j iste o ding
stabiliseert.

Vraag hem gratis aan.
orgt voor e tra comfort en dr verlaging
perfect voor op de ﬁets tijdens lange ﬁetstoc ten of op de ometrainer.

44,95

Extra
Ledenvoordeel

eerlij andelen met de e complete Nordic
al ing set. e set betaat it telescopisc e
andelsto en
S goedge e rd
incl sief versc illende r bberen voetjes een
stappenteller en reﬂecterende armband.
ncl. n lon oes

Nu

ent nog geen lid van de ol arding
ordt dan oo direct lid en ontvang
voortaan orting oplopend tot

15%

op al

deaal voor mensen met
re ma of er carpal t nnel
s ndroom.

aan open.

Protect a bed matrasbeschermer
esc ermt
matras tegen voc t
idsc ilfers en
bacterien.
atoen en
asbaar in de
mac ine
n- en t ee
persoons maat
ver rijgbaar.

oor de sl iting met
littenband nt elf
de mate van onderste ning instellen.
edenprijs

Nu

29,95

In hoogte verstelbaar
met armleuningen
n
en cm
instelbaar en snel
elf er op
te etten.

persoons
persoons
Set ssen oe en
Ledenprijs

Vanaf

rmle ningen
ijn op lapbaar.
-10%

36,95

edenprijs

Nu

89,95

www.volharding-voordeel.nl
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Veel media schetsen een karikatuur van de hedendaagse vij tigplusser. e kunnen niet autorijden, niet etsen en niet overweg met het openbaar vervoer. De werkelijkheid is anders. Dat
weten wij, vij tigplussers, natuurlijk wel, maar het wordt nu ook nog eens nadrukkelijk bevestigd door een onderzoek dat bureau era nowledge uitvoerde in opdracht van ouderenorganisatie nie
.

lich s ove oude en in het ve ee

loppen niet

De meeste clich s en vooroordelen over ouderen in het verkeer kloppen niet, zo blijkt uit
onderzoek dat onderzoeksbureau era nowledge in opdracht van seniorenorganisatie nie
BO in april heeft verricht onder Nederlandse 6 -plussers. De veelgehoorde klacht dat
ouderen niet meer meekunnen in het verkeer en een gevaar op de weg vormen is volstrekt
onterecht en veelal gebaseerd op incidentele gevallen, die klaarblijkelijk meteen tot norm
verheven worden. Want in werkelijkheid zijn Nederlandse 6 -plussers zeer mobiel en actief,
zo toont het onderzoek aan.
uderen lopen niet allemaal met een
stok of rollator, ze rijden niet in oude
auto’s, ze etsen niet alleen als het
mooi weer is, ze zijn niet ontevreden
over het openbaar vervoer en ze willen
graag tot hun 85ste levensjaar blijven
autorijden, alleen niet in het donker.
Het beeld van ouderen in het verkeer
kan dus worden bijgesteld, de oudere
is geen zondagsrijder , aldus Manon
Vanderkaa directeur van de nie
B .
ijbewijs
Bijna drie van de vier senioren heeft
een geldig rijbewijs. De auto waarin
ze rijden, is redelijk nieuw: de meesten (56 ) hebben een nieuw gekochte
auto. Dat autorijden doen ze niet
slecht, zo vinden ze zelf. De senioren
geven zichzelf daar het rapportcijfer

,8 voor. Maar eerlijk is eerlijk, als
ze opnieuw examen zouden moeten
doen, verwacht 29 te zakken voor
het theorie-examen en 12 voor het
praktijkexamen.
Sommige senioren - twee van de tien
om precies te zijn - zijn wel eens bang
tijdens het autorijden. Vooral ‘s nachts
en bij het rijden op de snelweg. iefst
de helft van alle ondervraagde senioren
vermijdt bij voorkeur de spits en het
rijden in het donker. De leeftijd waarop
senioren verwachten door te gaan met
autorijden is gemiddeld 85 jaar. De
belangrijkste redenen om te stoppen zijn
een sterk teruglopend gezichtsvermogen
(2 ), een sterk afgenomen reactievermogen (22 ) en geheugenverlies (15 ).
ele-jaar-door-fietsers
Acht van de tien Nederlandse senioren

etsen en niet alleen bij mooi weer.
De helft van de etsende senioren
springt het hele jaar door op het zadel.
Bijvoorbeeld om even langs te gaan
bij anderen (25 ), om boodschappen
te doen (22 ) of een etstocht te maken (60 ). 32 heeft een elektrische
ets. Een etshelm is nog niet echt
populair bij de Nederlandse senioren:
slechts 8 gebruikt ooit een etshelm,
en dan waarschijnlijk ook nog voor de
race ets die erg populair blijkt onder
65-plussers.
Los lopen
Alhoewel het beeld bestaat dat de
meeste ouderen lopen met een stok of
rollator, is de werkelijkheid anders.
Negen van de tien senioren die wandelen, hebben helemaal g n hulpmiddelen nodig. Bij de overige 10 is

estig procent van de Nederlandse

de wandelstok het meest gebruikte
hulpmiddel (53 ), gevolgd door de
rollator (28 ). elukkig maar, want
om een zebrapad over te steken, moet
je best snel zijn: slechts twee van de
tien senioren krijgen daar gewoonlijk
voorrang.
OV is best oka
Zeven van de tien Nederlandse
senioren gaan wel eens met het
openbaar vervoer, het vaakst met de
bus (49 ), gevolgd door de trein
(36 ). Alhoewel het beeld bestaat dat

-plussers maakt regelmatig een etstocht

ze daar erg veel over mopperen, zijn
negen van de tien oudere reizigers
daar best tevreden over. Het V krijgt
het gemiddelde rapportcijfer ,4 voor
de fre uentie van rijden, afstand tot
het station, de reistijd, de stiptheid,
hygi ne en klantvriendelijkheid.
Vrijwel alle senioren die regelmatig
met het V reizen, hebben een Vchipkaart (9 ). Bij slechts 3 levert
deze kaart problemen op, het meest bij
de selectie van de keuzedagen.

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
Opheffing huwelijkse
voorwaarden
n de tijd dat ik nog akelijke redenen
had ben ik gehuwd op huwelijkse
voorwaarden. hans lijken die mij
overbodig. oet mijn echtgenote als
ik ou overlijden erfbelasting betalen
over mijn nalatenschap
Huwelijkse voorwaarden zijn vrij
gemakkelijk op te heffen met een
beschikking. Neem daarover contact
op met een notaris. In hoeverre uw
huwelijkse voorwaarden nog van
toepassing zijn op uw zaken uit het
verleden, weten wij niet, omdat
we de inhoud ervan niet kennen.
Meestal zijn huwelijkse voorwaarden trouwens gekoppeld aan een
testament in een huwelijksboedel.
w notaris kan aan de hand van uw
testament en voorwaarden bepalen
of het zin heeft de voorwaarden te
be indigen. Meestal wel, als ze nog
gelden en beiden willen het niet
meer. iteraard zijn hiermee kosten
gemoeid voor een notaris. Wilt u
zich eerst goed op de hoogte stellen,

koop dan een almanak over erfrecht
of kijk op internet.

inanci le zaken
cheefwoners niet
verplicht te verhuizen
ij wonen oals dat heet ‘scheef’.
Ons ge amenlijk inkomen is te
groot voor een sociale huurwoning.
och willen we niet verhui en naar
bijvoorbeeld een orgappartement
in de vrije sector. Het probleem is
dat als n van ons overlijdt de
ander niet meer de hogere huur kan
opbrengen denken wij. e willen
niet steeds weer verhui en. s over
dit probleem nagedacht
Een ‘scheefwoner’ is niet verplicht
te verhuizen naar een vrije sectorwoning. gaat als ‘scheefwoner’ maar
twee procent per maand m r huur
betalen dan de normale huurverhoging en bovendien is het de vraag of
dat ook in de komende jaren zo zal
zijn. Stel dat u nu voor uw woning
650 euro aan huur per maand betaalt.
Dan is twee procent maar 13 euro
m r per maand. Er zijn boven-

dien woningbouwverenigingen die
‘scheefwoners’ helemaal niet extra
belasten en hun extra afdracht aan de
regering uit andere middelen betalen.
Dus u kunt blijven zitten waar u zit
Toch valt in sommige situaties aan te
raden naar een mooier en comfortabeler zorgappartement in de vrije
sector te gaan. Zeker als u het samen
kunt betalen. verlijdt een van de
twee en is er onvoldoende geld om
de huur nog te betalen, dan zijn er
genoeg instanties om u te helpen om
toch maar weer goedkoper te gaan
wonen. krijgt dan ook bepaalde
prioriteiten. Maar het is en blijft iets
dat u zelf moet beslissen.
Van een koopwoning naar
huurwoning
ijn man woont in een verpleeghuis.
ij ijn getrouwd en hebben een
koopwoning. ijn man heeft aow en
pensioen. k word volgend jaar jaar.
k overweeg om een plus woning te
huren en de woning te verkopen. unt
u aangeven wat de financi le gevolgen
hiervan kunnen ijn
Het lijkt inderdaad verstandig uw

huidige koopwoning (lastenvrij ) te
verkopen en een (kleinere ) sociale
huurwoning te nemen. Maar let er
wel op dat het vaak heel moeilijk
is dit soort woningen te krijgen.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf
hoeveel u voor de koopwoning gaat
krijgen.
paren voor kosten van
begrafenis of crematie

21.000 euro per persoon uitkomt.
Dus de kans is niet zo groot dat uw
(laatste) spaarcenten voor een begrafenis daaraan opgaan. Tenzij u dat
geld zelf wil besteden bij uw leven.
Wilt u zekerheid dat er geld is voor
uw begrafenis, sluit dan een deposito
af bij een uitvaartverzorger of neem
een verzekering. Banken bieden
geen speci eke uitvaartdeposito’s.

Aow en pensioen
ijn uster en ik losoferen over
het geld dat is gereserveerd voor
on e begrafenis. Omdat wij in de
toekomst elf hulp en org moeten
inkopen vragen wij ons af of dit
begrafenisgeld geoormerkt gestald
kan worden bij een bank. Hopelijk
duurt het nog even maar als de
toekomst er uit gaat ien oals hij
ons nu lijkt ullen wij tot de laatste
cent org en hulp moeten inkopen tot
elfs het begrafenisgeld op is. Dat
kan de bedoeling niet ijn maar o
gebeuren er wel meer dingen waar
achteraf niet goed over is nagedacht.
Eigen bijdragen aan zorg en hulp
zijn altijd gebonden aan uw inkomen
en uw vermogen als dat boven de

amenwonende aow ers
krijgen ieder minder
ls twee aow’ers gaan samenwonen
hoe iet het er nancieel dan uit
eiden hebben een klein pensioentje.
Als twee aow’ers samenwonen,
krijgt ieder de aow voor gehuwden:
bruto 34,41 per maand, exclusief
vakantietoeslag. Voor alleenstaanden is dat 10 4,25 bruto. Dat is
meer, omdat je als samenwonenden
lagere kosten voor levensonderhoud
hebt, bijvoorbeeld doordat je maar
een keer huur betaalt. Voor kleine
pensioentjes heeft samenwonen geen
effect.
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estel nu uw airconditioner
Topmerken tegen

toebehoren online.
odempri en

ortingscode

T

1
e tra korting bij bestelling in onze webshop, akties zijn hiervan uitgesloten.
A-merken Airconditioners, Deskundig Advies, Eigen installatie service. F-gassen gecerti ceerd.

Senior Hotels

BTR REIZEN

vakantie

daagse

al vanaf

€ 1 79 ,

p.p.

informeer naar alle speciale Zomer ACTIE WEKEN

Schiedam, een historische belevenis

NIEUW bij Senior Hotels ‘
Senior Hotel Heiderhof Obersteinebach / Westerwald
van € 234, speciale Kennismakings Actie Weken
- p.p
voor slechts

NIEUW

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open fluisterboot door de
grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
U vaart langs tal van monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
ziet Schiedam eens vanaf een heel andere kant.
Afvaarten:
Vanaf 13 april t/m eind oktober
dinsdag t/m zondag
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.
Tarieven:
Volwassenen
65+
Kind 4 t/m 11

€ 6,50
€ 5,50
€ 3,50

Een beetje Holland in het Duitse Westerwald, op zo’n 280 km van
Midden Nederland. U bent te gast bij de Nederlandse hoteliers
Alexandra en Paul die u tijdens uw vakantie verwennen met
een heerlijke
verzorging in een fraai omgeving
waar u heerlijk kunt wandelen en mooie uitstapjes maken.

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa
en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Goedkoopste kaartje gratis.
Geldig t/m 26 oktober 2014.

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

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

Senior Hotel Holland Inn
Wolvega / Friesland € 255,
- p.p
Actie Weken

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

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

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

Vertrekpunt:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schiedam

Inlichtingen en reserveringen:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, 010 4267675
VVV Schiedam, 010 4733000
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

Wie zit er aan de knoppen?
Humanistische Manifestatie
over Mens, Media & Techniek

Riviercruises 2014 over Europa’s mooiste rivieren.
Nu zomeractie
mee! Vraag folder.
8 dg. Zomer op de Rijn met MS Serenade I ****

vertrek 13 juli en 31 aug. va. slechts € 899, p.p. 2e PERSOON GRATIS MEE!

8 dg. Het mooiste van de Rijn en Moezel met MS Serenade I ****
vertrek 7 sept. va. slechts € 899, p.p. 2e PERSOON GRATIS MEE!

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:
8 dg. Het beste van Holland en België met MS Serenade I ****

Met onder meer:
Workshops
Films
Muziek

8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II ****
8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam Basel, MS Serenade I ****
10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II ****
10 dg. Klassieke Donau, Wenen & Budapest, MS Sereniy ****

 055

Zaterdag
21 juni 2014
13.00 – 18.00 uur
Het Nutshuis Den Haag

5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
PATHÉ BUITENHOF
MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13.30 UUR
12/06 - 16/06 - 17/06 - 19/06 - 23/06 - 24/06
BLUE JASMINE 3gth

PAC

In Blue Jasmine, een komisch drama van regisseur Woody Allen, speelt Oscarwinnares
Cate Blanchett jetset socialite Jasmine.
Jasmine is een door champagne en antidepressiva benevelde vrouw van de rijke
zakenman Hal, die in haar New Yorkse optrekje alles heeft wat haar hartje begeert.
Wanneer aan het licht komt dat Hal er diverse duistere zaken op na houdt, raken zij in één
klap al hun luxe en aanzien kwijt. Jasmine wordt gedwongen tot een teruggetrokken
bestaan in San Francisco bij haar nuchtere, bescheiden zus Ginger. Zij tracht Jasmine
weer persoonlijk geluk en succes te laten vinden.

www.humanifestatie.nl
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• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Informatief en een ruggensteun voor mantelzorgers

Gespreksleider
Alzheimer Café
Wat is een goede gespreksleider
Nou, iemand die groepsgesprekken en signalen uit het publiek
aanvoelt, bescheiden maar
krachtig kan sturen, zelf goed
kan formuleren en met enige
air en warmte gastheer kan
zijn. In dit speci eke geval is
enige kennis van de verschillende vormen van dementie
en de gevolgen daarvan voor
partner en familie natuurlijk
mooi meegenomen Daarnaast
ontvangt u een opleiding die
door Alzheimer Nederland wordt
verzorgd en aangeboden.
nlichtingen Betty Boomsma
el. (0 0) 360 02 3
-mail
betty.boomsma voorwelzijn.nl

Zwemvrijwilliger
Zwemmen is heerlijk en ontspannend, ook voor mensen met
dementie. De bezoekers van het
Expertisecentrum Mariahoeve
van lorence (jonge mensen met
dementie) willen dan ook graag
zwemmen, maar door hun thuissituatie kunnen ze dat niet meer.
Daarom zijn er enthousiaste
assistenten nodig die deze jonge
mensen samen met hun persoonlijk begeleider bijstaan bij het
zwemmen zowel in als buiten
het water.
nlichtingen Iris Schaart
el. (0 0) 54 64 92
-mail iris.schaart orence.nl

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

Ontmoetingscentra Dementie
artners, kinderen of andere mantelzorgers ervaren de gevolgen van dementie misschien nog wel sterker dan mensen met
dementie zelf. Die zinken langzaam weg in het vergeten, maar
geliefden blijven het allemaal bewust en van nabij meemaken.

nauw verweven met
‘Het is een ramp voor
het Alzheimer af .
beiden,’ weet ozien
Dat is d plek voor
Wolthers, co rdinator
informatie over
van het ntmoetingscentrum Dementie
- Scans van de hersenen om de aanwezigheid dementie. Mantelvan aangetast wee sel te checken. zorgers komen voor
in Mariahoeve. Zij
zoveel nieuwe situvertelt over de hulp- en
aties te staan Ze kunnen er direct advies
ondersteuningsmogelijkheden voor mankrijgen, en wij kunnen indien nodig snel
telzorgers van de 14 Haagse ontmoedoorverwijzen. Hier in het wijkcentrum,
tingscentra.
waar we gevestigd zijn, leren ze ook
de i-Shop, wijkbus en maatschappelijk
Ontlastend
werk kennen.’ Daarnaast organiseert het
Hagenaars met dementie nemen in een
ontmoetingscentrum informatieve curontmoetingscentrum deel aan activiteisussen ‘ renzen stellen’ en ‘Veranderd
ten, gericht op contact, het geheugen en
gedrag’ die mantelzorgers leren met hun
bewegen. De deelnemers lezen samen
situatie om te gaan.
de krant, doen bewegingsoefeningen en
bijvoorbeeld iets creatiefs of een spel.
Tussendoor lunchen ze samen. ozien:
Lotgenotencontact
‘Het biedt structuur, een vast patroon;
Elke eerste maandag van de maand koessentieel voor iemand die de ervaring
men mantelzorgers in het ontmoetingsvan de werkelijkheid langzaam verliest.’
centrum bij elkaar. ozien: ‘We drinken
Voor hun mantelzorgers is het sowieso
kof e, ze vertellen hoe het thuis gaat en
ontlastend dat ze de deur uit zijn. Dat
wij vertellen hoe het hier gaat met hun
blijkt wel uit een opmerking van deelnepartner of familielid. Dat is belangrijk,
mer rans: ‘Ik doe veel thuis, maar mijn
want zij zijn er niet bij tijdens de activivrouw is ook graag rustig alleen.’ En de
teiten en thuis krijgen ze het vaak niet te
activiteiten helpen daadwerkelijk. ‘Mijn
horen ’ Voor de deelnemende mantelzorzoon zegt dat hij het kan merken dat ik
gers zijn deze lotgenotenmiddagen een
hier kom,’ vertelt deelneemster Mieke.
uitlaatklep. ‘Een van hen vertelde eens
a jij maar lekker naar je clubje, zegt
op het punt te hebben gestaan ontzethij. Hij vindt dat ik er vrolijker van
tend boos te worden. De reactie was er
word.’
een van begrip: e moest eens weten
hoe vaak ik me inhoud. Dat meevoelen, onderlinge herkenning, is heel jn.
nformatie
Maar direct daarna wordt ook de vraag
Daarnaast vinden mantelzorgers hier
gesteld: zou zoiets zin hebben En welke
steun en begeleiding, schetst ozien.
mogelijkheden zijn er om uit die situ‘ m hen goed te kunnen helpen, is inforatie te komen ok bespreken we dan
matievoorziening over dementie, hulpeventuele inschakeling van extra hulp.
verlening en zorg heel belangrijk; van
Anderen hebben daar soms al ervaring
ons naar mantelzorgers, en andersom.
mee en adviseren dan.’
Daarom is het ontmoetingscentrum hier

omerstop Alzheimer

af s

Bij de aagse Alzheimer af s kunt u in een ongedwongen sfeer informatie
krijgen over dementie en geheugenproblemen, contact leggen met lotgenoten
en ervarings deskundigen aan het woord horen. Bezoek en deelname zijn altijd
gratis n juli en augustus houden alle Alzheimer af s zomerstop. e beginnen
weer in september en daarvan houden we uiteraard op de hoogte. Voor agenaars uit
scamp en aagse out zijn er komende tijd wel onderstaande activiteiten.
Mantelzorgcaf

scamp

Datum: donderdag 26 juni
ocatie: ntmoetingscentrum andveen, andveen 58g
(ingang links naast De ozerhof). Tijd: 13.00-14.30 uur.
Voor mantelzorgers van mensen met geheugenverlies dementie; ervaringen en tips uitwisselen. Informatie: Servicebureau
Saf er De esidentiegroep, tel. 0800- 23 34 3 .

oci teit Nebo

Datum: elke maandag, woensdag en vrijdag
ocatie: Verpleeghuis Nebo, loris Arntzeniusplein 65
(begane grond) Tijd: 10.00-15.00 uur. ntmoetingsplek
voor bewoners van Benoordenhout die te maken hebben met
beginnende geheugenproblemen. Met bijeenkomsten voor
mantelzorgers. Informatie: inda Edelenbos, tel. (0 0) 312
3 3 of e-mail hgmedelenbos bronovo.nl

- Een van de activiteiten is samen de krant lezen. orgen

ezamenlijk aan zorgmogelijkheden
werken is sowieso een belangrijke
pijler van het ontmoetingscentrum.
‘ p kritische momenten kunnen we
mantelzorgers ontlasten en rust geven.
Daarvoor moet je ze wel regelmatig
zien. Een mantelzorger w t het wel
als het wat minder gaat, maar wil
daar vaak niet aan. Wij merken het
dan ook. Samen kunnen we dan met
hulpverleners overleggen, of tijdelijke
vervangende zorg zoeken respijt-

zorg.’ Voor ozien is dat ‘de essentie
van wat we hier doen: met zijn allen
de draagkracht van een mantelzorger
in de gaten houden ’
entra in Den

aag

Den Haag heeft 14 van deze ontmoetingscentra, in alle stadsdelen. De
adressen en openingstijden vindt u op
www.haagseouderen.nl

Gezocht voor onderzoek:
1 -plussers die niet dement zijn
ste
oe kan het dat sommige mensen op hun
gaan
dementeren en dat anderen de dans lijken te ontspringen
endrikje van Andel- chipper was zo iemand: zij
werd 11 jaar en daarmee de oudste vrouw van de wereld, zonder ook maar een enkel teken van dementie.

mdat Hendrikje bij haar overlijden
haar lichaam aan de wetenschap naliet, was het mogelijk haar hersenen
te onderzoeken. Wonder boven wonder werd daarbij ontdekt dat er geen
enkel verval in had plaats gevonden.
Hoe kon dat Zou Hendrikje op een
bepaalde manier beschermd zijn
geweest tegen de ontwikkeling van
dit soort ziektes De moeder van
Hendrikje werd eveneens 100 jaar
en ook zij vertoonde geen verschijnselen van dementie. Dit komt vaker
voor: dat mensen uit n familie
allemaal oud worden, zonder last
te hebben van dementie. Blijkbaar
kunnen erfelijke factoren een belangrijke rol spelen bij bescherming
tegen dementie. Maar wat voor
‘geheim’ dragen deze mensen in hun
erfelijk materiaal en is dat geheim te
achterhalen
rfelijke factoren

m erachter te komen welke
erfelijke factoren beschermend
werken tegen de ontwikkeling van
dementie, willen onderzoekers van

het Alzheimer entrum van de V
het erfelijk materiaal van Hendrikje
van Andel-Schipper vergelijken met
dat van andere mensen die net zo
bijzonder zijn als zij: heel oud en
niet dement. Deze mensen dragen
waarschijnlijk ook het geheim met
zich mee. Daarom wil het Alzheimer entrum in contact komen met
mensen die 100 of ouders zijn maar
niet dement, en met hun families.
Erfelijke factoren die bij al deze
100-plussers v rkomen, kunnen
belangrijke aanwijzingen bevatten
over hoe dementie voorkomen zou
kunnen worden. De hoop is dat dat
dit leidt tot nieuwe inzichten en mogelijk uiteindelijk tot de ontwikkeling van een medicijn dat dementie
tegengaat.
Wilt u mee doen aan het onderzoek,
dan kunt u contact opnemen via tel.
(020) 444 08 16, (020) 444 83 46 of
e-mail 100plus vumc.nl.
Meer informatie en informatie over
dit onderzoek vind u ook op de website www.alzheimercentrum.nl.
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld

Mijn eerste sigaret. Ik stikte er zowat
in. En vies was het ook nog. Het
kwam niet bij me op dat ik daarna
nog ongeveer 220.000 sigaretten
zou roken. Totdat mijn halsslagader
dichtzat en de dokter zei dat ik binnen
twee jaar het loodje zou leggen als ik
niet ophield met roken. Veertien jaar
geleden stak ik dus mijn laatste sigaret
op. Sindsdien taal ik er niet meer naar.
Wel word ik nog steeds regelmatig
wakker uit een benauwde droom
waarin ik toch stiekem aan het roken
ben. Want dan vind ik bijvoorbeeld
nog een hal eeg pakje shag in een
oud colbert. En als ik dan boordevol
schuldgevoelens wakker schrik duurt
het meestal nog een kwartier voordat
het tot me doordringt dat ik echt niet
meer rook. De eerste sigaretten rook
je omdat je er bij wilt horen. mdat je
stoer wil zijn. Zo hoorden wij, jongens
van het Dalton yceum aan de Aronskelkweg, erbij. Weliswaar op de trap
van een portiek aan de Hoefbladlaan.
In de lunchpauze. En waar we precies
bij hoorden wisten we ook niet. Maar
reken maar, dat we erbij hoorden.
udy Staakman, Ton Weijne, ick de
eeuw en ik zaten daar stoer te doen
met olden iction. it een sigarettenautomaat. Hoewel de sigarenboer
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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.

ange la en doo vele lei ind
e eerste sigaret. e eerste biertje. e eerste seks. et werd allemaal niet aanbevolen door je ouders. Dus moest je het zelf maar uitzoeken. Na ef en onwetend werd je daarbij door van alles en nog wat verleid en verlokt.

toen echt niet te beroerd was om ook
de jeugd een pakje sigaretten te verkopen. Hij maakte het pakje zelfs open
en bood je een sigaret aan die je dan
kon aansteken met
een soort vaste aansteker op de toonbank. Een aantal
jaren later stond ik
als onderwijzer voor
de klas nog steeds
stoer te doen. Met
aballero. e mocht
voor de klas namelijk zoveel roken als
je maar wilde. Als je
er maar netjes uitzag
met een stropdas
om. Antoon oolen
beschrijft in een van zijn streekromans
trouwens een huisarts, die tijdens een
bevalling, eens een lekkere sigaar
opsteekt. Ach ja. Andere tijden.
.
Borrels
Mijn eerste biertje kan ik me nauwelijks meer herinneren. Maar ik geloof
niet, dat ik het lekker vond. Een raar
smaakje, hoor. Een beetje ranzig.
En helemaal niet zoet, zoals je dat
gewend was van de sirooplimonade of
van het esje Hero vruchtensap dat je
bij wijze van
uitzondering
wel eens
kreeg als je
tijdens een
etstocht op
vakantie met
je ouders op
een terrasje
neerstreek. Mijn
moeder had trouwen een es inzano Martini onderin het keukenkastje
staan. Want oom Bob lustte wel een
glaasje als er iemand jarig was. Mijn
ouders deden op die manier met n
es Martini wel een kwartaal, als

het niet meer was. Toen mijn vriend
Wouter oert van het Dalton een keer
bij me op bezoek was terwijl mijn
ouders niet thuis waren, moesten we
er zo nodig weer
eens bij horen en
dronken we ieder
een glaasje Martini.
En ja hoor, het werd
een beetje draaierig
in ons hoofd. Ik was
veertien. De volgende
keer dat Wouter
er was, dronken
we ieder weer een
glaasje. azeker. Want
je hoort erbij of niet.
Daarna probeerde ik
me een voorstelling
te maken van het gedachteleven van
mijn moeder als ze die es weer eens
tevoorschijn zou halen. f zou ze na al
die tijd dat die es in dat keukenkastje
had gestaan, niet meer weten hoe vol,
of hoe leeg, hij was geweest Voor de
zekerheid schonken Wouter en ik de
inmiddels hal ege es weer bijna tot
de rand toe vol met water. Wat oom
Bob moet hebben gedacht toen hij op
de daaropvolgende verjaardag van zijn
Martini nipte weet ik niet, maar het
zal niet veel goeds zijn geweest. Echt
veel heb ik later in mijn leven nooit
gedronken. Heel weinig bier in ieder
geval. Een glaasje wijn bij het eten. En
in de afgelopen dertig jaar van mijn
leven slechts 990.000 borrels. Dat is
circa 1000 essen van een liter. Het
mag ambachtelijk gestookte jonge
graangenever van Zuidam zijn. f
uwe Vijf van Van leef. Dat maakt
niet uit. doet me overal plezier mee.
roon van het hoofd
En dan was er de seks. Ik ga hier natuurlijk niet opschrijven hoeveel keer
ik het tot nu toe heb gedaan. Dat gaat
u niks aan. En ik zou het zelf niet eens

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

weten. Maar over de aanvangsperikelen op dat gebied
wil ik wel wat kwijt. Temeer,
omdat ik nu pas weet, dat
ik toen de enige niet was
die z’n ervaringen op het
gebied van lijfelijkheid
met het andere geslacht
helemaal in z’n eentje
bij elkaar moest sprokkelen. De meesten van ons
stonden er helemaal alleen
voor. Voorlichting was een
zeldzaamheid. Zo ging er
bij mij van mijn elfde tot
mijn zestiende geen dag
voorbij dat ik meende,
dat ik iedere gelegenheid
tot het beleven van vleselijke lust met
het andere geslacht moest aangrijpen
als die zich voordeed. De moeilijkheid
was echter dat die gelegenheid zich
nooit voordeed. Daar kwam bij, dat ik
maar heel vaag het idee had wat ‘die
gelegenheid’ nou eigenlijk inhield.
a. Ik spelde ‘Verstandig uderschap’
van de NVSH natuurlijk van voor tot
achter. Dat viel maandelijks voor mijn
ouders in de brievenbus. Maar ik had
het al uit voordat zij erin begonnen
nadat ik het adresbandje er weer
omheen had gedaan. En ik stelde me
wekelijks op de hoogte van de inhoud
van de rubriek ‘Dag Dokter’ in Hi Ha
Hitweek. ondooms. Voor het zingen
de kerk uit. De methode gino- naus.
Waarbij de kans op zwangerschap vlak
voor of na de ongesteldheid het kleinst
bleek. Maar moest je dan, vlak voordat
je het ging doen, echt aan een meisje
vragen wanneer ze ongesteld was geweest of zou gaan worden Was de lol
er dan niet al gelijk vanaf Allemaal
theorie dus. En op de een of andere
manier vermoedde ik, dat de praktijk
oneindig veel prettiger zou zijn. Dat
vermoeden bleek veel later inderdaad
juist. Maar eerst was er het ge-

scharrel. Het begon met een arm om
de schouder van een meisje op het
strand bij ijkduin. Daarna vond het
ene meisje dit weer leuk en maakte
het andere meisje pas bezwaar bij dat.
Die bezwaren respecteerde ik altijd
nauwgezet. Zodat het een hele tijd
duurde voordat ik daadwerkelijk de
kroon van het hoofd van een meisje
kon stoten. En zelfs dat wist je niet
zeker. Want sommige meisjes spelden
je van alles op de mouw. Nadat ik
voor het eerst de geslachtsdaad in zijn
volle glorie had verricht, drong dat
trouwens nauwelijks tot me door. Was
dat het nou Het was zo spannend
geweest en zo nieuw, dat ik nauwelijks
de gelegenheid had gehad om ervan te
genieten. Wel was er tederheid en heel
misschien a, was dat nou genegenheid iefde Ik had geen idee. Want
net als alle andere belangrijke dingen
in het leven leer je dat pas na veel vallen en opstaan.
Bent u bij het verwerven van uw eerste ervaringen ook aangeblazen door
velerlei wind Mail het naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

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

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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Sudo u ee
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ee en in

moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier udoku s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld in
Sudoku A in het grijze vakje een ‘8’;
in B een ‘ ’ in een ‘9’ en in D een
‘3’, zodat het gevraagde antwoord
dan bijvoorbeeld luidt: 8- -9-3.

Bert Wijnstra, te Den Haag
on pmeer, te Den Haag

rijswinnaars

In De ud-Hagenaar nr. 11 van 2
mei vond u ook vier Sudoku-opgaves. De gezochte oplossing luidde
8-5-2-5. De vijf prijswinnaars zijn:

nzenden

Voor de puzzel van deze week
Donderdag 1 juni
worden vijf exemplaren van het boek
Eerst Napels zien
Vergeet niet
Stuur per e-mail naar:
om bij de inzending ook uw postu el deoud-hagenaar.nl
adres te vermelden

Henk oetman, te eidschendam
Mia Nahon, te Delft
Arie Boer, te Zoetermeer

udoku A

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

udoku B

udoku

3
2

3 9

7
8
4

5
5 6
9 7

9
4
2

6 1 5

5
4
4 2
8

8 3 7
5
6 8
1 5
4
7

9
1 7
3
9

2
6

7
4 5

7
9 1

5 7

1
1 6

1

3

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

udoku D

1

6

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing udoku nr. 2

4

8 9
2
4

3

5
3

4

3
7

7
6 5
8

8
2

9 2
8
2 4
5

1

5

6

9
5
1 8

2
5 6
7
3 6
4
4
7
6

NEDERLANDSE VETERANENDA
VETERANENDAG
ZATERDAG 28 JUNI 2014
DEN HAAG
EEN EERBETOON AAN RUIM
100.000 NEDERLANDSE VETERANEN
NATIONAAL DEFILÉ VAN 5000
VETERANEN VOOR Z.M. DE KONING
MODERN EN HISTORISCH
MILITAIR MATERIEEL
ORKEST VAN DE LUCHTMACHT
SPEELT DE VETERANEN TOP 50
DE WITTE ANJER, BLIJK VAN
WAARDERING VOOR VETERANEN
Toon je waardering voor onze veteranen en draag de
laatste week van juni een witte anjer.
Te verkrijgen bij: www.anjerveteranendag.nl
Naar het Binnenhof?
Wil je de Nederlandse Veteranendag eens van nabij meemaken?
Je kunt als speciale gast op het Binnenhof de medaille-uitreiking
en het defilé bijwonen. Aanmelden via info@veteranendag.nl.
Wees er snel bij, vol is vol.
www.veteranendag.nl

2
9

twitter@NLVeteranendag
www.facebook.com/Veteranendag
download de veteranendag app in de appstore
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50%

UNIEKE LOUNGER
van €629

KORTING!

voor

€429!

OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE

Kringloopwinkels:

Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijn
plein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade
156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 •
Westduinweg 196
info@schroeder.nl • 070- 330 02 22

KEUZE UIT WHITEWASH OF GREYWASH!
MET DEZE BON TE BESTELLEN IN AL ONZE WINKELS
techniek@schroeder.nl • 06-814 307 74
Geldig tot 1 juli 2014
Niet in combinatie met andere akties of kortingen

Geldig tot 1 juli 2014
Niet in combinatie met andere kortingen

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

!

10%
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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

