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Als kind met een paar dubbeltjes naar de drogist voor ‘peterolie’

Zuinigheid ging vroeger voor het comfort
Energiebesparing,
dat is echt iets van
de 21e eeuw, zou je
denken. Maar niets
is minder waar.
Vroeger gebeurde er
minstens net zo veel
als nu. Alleen was
er toen veel minder
aandacht voor. Twee
bewoners uit Laak,
de 84-jarige heer Uiterwijk en de 48-jarige Bilal Sahin, vertellen over manieren
om energieverbruik
te verminderen.
Een kijkje in het verleden en een blik op
het heden.
Gezeten in een imposante leren armfauteuil vertelt mijnheer Uiterwijk
over de veranderingen op energiegebied die hij heeft meegemaakt in
zijn leven. En in zijn 84-jarige leven
zijn dat er nogal wat. Van petroleum
naar kolen, van kolen naar gas. Zijn
moeder deed aan energiebesparing
‘avant la lettre’. “We hadden het niet
breed thuis. Mijn vader overleed
toen ik nog jong was en mijn moeder
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- Vijf gaskachels heeft mijnheer Uiterwijk thuis nodig om het behagelijk te houden. Een dure grap. Graag zou hij overstappen op c.v. met een Hr-ketel. -

moest erg zuinig met geld omgaan.
We hadden thuis grote zinken teilen,
waar wij in werden gewassen, maar
waar ook de was in werd gedaan.
Dat water werd verwarmd in een
perculator, die op een petroleumstelletje stond. Als mijn moeder erg
vuil wasgoed had, liet ze dat de hele
nacht weken, zodat het de volgende
dag geboend kon worden. Als klein
jongetje ging ik naar de drogist met

- De vroeger ingeburgerde gewoonte om tussen 6 en 7 uur ‘s avonds warm te eten, had vlak na
de oorlog ook een hele praktische reden. Let op de klok die boven het gasfornuis van deze vrouw
de tijd aangeeft. In het tekstonderschrift laat het Gasbedrijf weten dat er alleen vanaf zessen voldoende druk op de leiding kan worden geleverd om goed te koken. “... en na half zeven verlaagt
de Gasfabriek de druk al weer... tot de volgende dag om plusminus zes uur.”
(Conté-tekening uit 1945 van W.F. Dupont, collectie Haags Gemeentearchief). -

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

een paar dubbeltjes om ‘peterolie’ te
kopen. En de kousen uit het stelletje
kocht ik aan de Prinsengracht.”
Warm water kopen
Uiterwijk graaft verder in zijn
geheugen: “Later, toen ik samen met
mijn moeder aan de Loosduinseweg
woonde, kwam daar de waterstoker
langs met warm water in een ton.
Dat kon je dan kopen. Als kind vond
ik dat alleen interessant omdat hij
ook snoepjes verkocht voor een
cent.” Toen de oliekachels meer
gemeengoed werden, schakelden ook
mijnheer Uiterwijk en zijn moeder
over. “Maar we hadden niet in alle
kamers een kachel hoor, dat was veel
te duur.”
Een centrifuge
Zuinigheid ging vóór comfort toen
Uiterwijk jong was, en die instelling erfde hij van zijn moeder. In
1963 trouwde Uiterwijk en in 1974
verhuisde hij met zijn echtgenote
naar het huis waar hij nu nog steeds
woont, middenin Laak. Pas toen de
eerste baby geboren werd in huize
Uiterwijk kwam er een centrifuge:
“Ik vond het toen echt tijd worden
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voor zo’n apparaat. Ik wilde het mijn
vrouw niet aandoen dat ze alle luiers
met de hand moest uitwringen.”
Uiterwijk graaft nog verder in zijn
geheugen. “Toen we hier kwamen
wonen, hadden we nog kolenkachels,
maar op eigen initiatief zijn we
meteen overgestapt naar gas. Het gaf
een veel prettiger warmte, en met die
kolen was altijd zo’n gedoe om ze uit
de schuur te halen.” Het comfort won
het daarin van de zuinigheid
Bewust verwarmen
Tegenwoordig woont Uiterwijk alleen. Het is behaaglijk warm in huis
en dat wil hij graag zo houden, alleen
kost het hem wel een flinke duit. Het
huis is groot en er staan vijf gaskachels in huis om het te verwarmen.
De energierekening liegt er niet om.
Hij betaalt zo’n € 200,- per maand.
Als het huis zijn eigendom was
geweest, had hij wel geweten, zegt
Uiterwijk stellig. Dan was hij à
la minute overgestapt op centrale
verwarming met een Hr-ketel, en had
hij er zeker ook dubbel glas in laten
zetten. Misschien had hij zelfs zonnepanelen laten plaatsen. Maar hij is
huurder van z’n woning.
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Led-verlichting
Toch doet hij nu ook aan energiebesparing, binnen de mogelijkheden
die hij heeft: de kachel verwarmt
alleen de ruimte waar hij verblijft, in
de computerkamer bijvoorbeeld is
het meestal een stuk kouder. En als
Uiterwijk weggaat of slaapt, staat de
kachel op de waakvlam. Ook is hij
overgestapt op led-verlichting. Enthousiast staat Uiterwijk op voor een
kleine demonstratie met de lamp die
op de piano staat. “Pianospelen heb
ik helaas op moeten geven, ik kan de
bladmuziek niet meer lezen. Maar
dankzij de led-lampjes”, zegt hij,
terwijl hij de verschillende standen
van de lamp toont, “kan ik wel weer
boeken en de krant lezen. Het licht
van deze lamp is veel scherper dan
het licht van gewone gloeilampen.”
Daarmee slaat hij drie vliegen in
één klap: de led-verlichting is goed
voor de portemonnee, beter voor het
milieu en het beste voor zijn ogen!

Lees verder op pagina 3
Mirella van der Heide
contact@viamirella.nl

Een passend
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een dierbare
herinnering
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Met de krant op de camping in Frankrijk
Weer een Hagenees op onze camping in de Auvergne! “t Mot niet gekker
worde.” Nou ja, het gebeurt wel vaker, maar niet iedereen komt met De
Oud-Hagenaar in zijn hand hier in Frankrijk de camping oprijden.
Toch leuk dat deze heer Peter Ligtvoet
(omgedoopt tot Harry) de moeite heeft
genomen om het geplaatste artikel over
het wonen als Hagenees in Frankrijk, uit te
knippen en te bewaren voor zijn vakantie.
En tja dan komen de verhalen weer naar
boven over dancing de Marathon, de ijssalon, Het Paard, de Rolling Stones in het
Zuiderpark, noem maar op.

Foto huwelijk
architect Bosboom
In het artikel over de architect Jan
Willem Bosboom - van 26 mei 2015
- staat bij de foto rechts bovenaan de
volgende tekst: Portretfoto’s vinden
van Jan Willem Bosboom is moeilijk.
Maar misschien is dit er eentje, gemaakt door A. Greiner in 1888. Ik denk
dat het woord - misschien - hier op z’n
plaats is. Vandaar de bijgevoegde foto,
waarop Jan Willem, samen met zijn
vrouw Elisabeth Jacoba van ‘t Hoff
staat. Deze foto is op hun trouwdag op
25 april 1888 genomen.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Goede jaren
Harry (midden op de foto) rookt geen
zware shag meer maar is door de goede
Rachel Weil
Ik ben op zoek naar een Joods
klasgenote, Rachel Weil, die in de
oorlog plotseling niet meer op school
kwam en die, naar ik vrees, naar
Duitsland is gebracht. We zaten op de
Pasteurschool in de Pasteurstraat in
Den Haag.

Wim van de Kasteelen
wim@vandekasteelen.eu
-------------------------------------------

Aan het einde van de Zeestraat bevond zich ooit een uitbouw
aan huisjes waarin een café en restaurant zaten en later een
winkel in stofzuigers, de Scheveningse Veer. Even hiervoor
bij het bruggetje woonde in een benedenhuis Geiten Mie, een
zonderlinge vrouw die elke dag uit bedelen ging in winkels voor
slachtafval en groenten etc. voor haar enorme collectie honden,
katten en geiten.

Colofon

Martin Molier
www.campingfr.nl

hele land gratis naar de bioscoop
mocht. Overigens ben ik het volledig
met Julius’ moeders opvatting wat de
Boekhorststraat betreft, en nog trouwens, helaas!

Walter Kelder
walterkelder@casema.nl
------------------------------------------Mia Sijpestein
Wij zoeken een oud-collega van
Nellie, een Duitse van geboorte met

de naam Mia Sijpestein, die nu een
jaar 80 moet zijn. Als ze nog leeft
natuurlijk. Nellie en Mia werkten
vroeger samen een tijdje op een
kousenatelier in Den Haag, ergens
op een zolder. Maar waar precies,
dat is niet meer bekend bij ons. Als
iemand iets weet over Mia horen we
het erg graag!

Nellie en Jan Kroezen
kroezenjd@gmail.com

Dick Juffermans

Opmerkelijke historie Geiten Mie

De katten gingen in de buurt hun eigen
gang maar roofden in tuinen de goudvissenvijvers leeg en deden overal hun
behoeften want kattenbakken kende de
dame niet. De honden liet zij wel uit
en stookte hen op tegen de treiterende
kinderen. Je kwam haar ook regelmatig tegen met een geit aan de riem. Die
werden dan in de gemeenteplantsoenen aan het werk gezet.
Door de koningin
Steevast bezocht zij winkels met de
opmerking “ik ben door de koningin
gestuurd om u mede te delen dat zij
u en uw pand heden zal bezoeken

Lange Voorhout 13
Ik ben op zoek naar mensen die in
de periode tot 1983 gewerkt hebben
in gebouw Lange Voorhout 13 en/
of iets uit die periode over dit pand
weten. Tot 1983 was het in gebruik
als kantoor van het Rijn Schelde
Verolme concern. Alle informatie
wordt op prijs gesteld. De informatie
wordt gebruikt voor een boek over de
geschiedenis van dit pand.

jaren overgestapt op dikke sigaren. Ook
zijn Puch is inmiddels ingeruild voor een
vette Japanner. Maar Haags ...? Dat rolt
nog vloeiend uit z’n giechel! Geinig toch.
In ieder geval een woord van dank aan
de redactie van De Oud-Hagenaar voor
het plaatsen van het artikel over ons en
de camping, in de krant van 11 november
vorig jaar. Wie weet volgen er nog meer
Hagenezen. Groet uit Paulhaguet!

en ik vraag daarom alvast een kleine
bijdrage”. Soms gaven zij haar een
dubbeltje. De klachten met betrekking
tot overlast en stank van omwonenden
leidden regelmatig tot gemeentelijk
ingrijpen met oog op ontsmetting maar
in 1934 was het uit. De dieren werden
via asielen aan andere eigenaren
geholpen en waren er medisch heel
slecht aan toe. De geiten werden
ondergebracht in de kinderboerderij in
het gloednieuwe Zuiderpark.

Robert van Kesteren
v.kesteren@hotmail.com

Thj-juffermans@kpnmail.nl
------------------------------------------Haagse bioscopen
Leuk artikel onlangs van Julius
Pasgeld over de bioscooptijd uit onze
jeugd. Ik ben van 1942, dus wij schelen een jaar. Ik heb nou niet bepaald
een film die heeft bijgedragen aan
mijn welzijn, maar ik heb er wel
heel veel gezien in mijn jeugd.
Ik ben namelijk 1 maart 1965 als
boekhouder in dienst getreden bij
Gebroeders Hirschberg Bioscoopconcern, gevestigd in de Boekhorststraat
96, kantoorhoudende naast en onderdeel van het Hollywood Theater,
naast Roxy. De derde bioscoop in
de Boekhorststraat, aan de andere
kant was Thalia en Flora was in de
Wagenstraat. De Heer Hirschberg
exploiteerde ook Capitol en Rembrandt in die tijd. Ik ben er ruim tien
jaar werkzaam geweest en in al die
tien jaren bezat ik een kaart van De
Nederlandse Bioscoopbond,
waarmee ik zoveel ik wilde door het

Jonge ooievaars bij Don Bosco
Dit mooie seizoenbeeld wilde ik de ooievaar-minnende lezers niet onthouden.
Bij ons op Don Bosco, aan het Julialaantje in Rijswijk, hebben de ooievaars
jongen gekregen. We twijfelen nog of er twee of drie jongen zijn, maar de ouders vliegen in elk geval druk af en
aan op het nest met voedsel. Meer
foto’s van het nieuwe gezinnetje
kunt u vinden op onze website.

Marlies Cuppen
Coördinator Jeugdwerk
www.donboscorijswijk.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
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Herinnering aan Gijsbertus van Ouwendijk nu in Haags Historisch Museum

Gedenksteen van Scheveningen Radio
- Foto: Daniel Verkijk -

Duizend ouderen
digitaal wegwijs
Computers, tablets en smartphones zijn voor veel ouderen
vaak nog moeilijk te gebruiken. Daarom heeft een aantal
publieke en private partijen
in Haaglanden vorige week
donderdag een overeenkomst
gesloten om ouderen hierbij
te helpen. Met een speciale
digitaliseringscampagne willen de partijen tot en met 2016
tenminste duizend ouderen
bereiken.

Ouderen met een laag inkomen blijven
helaas nog steeds achter bij de digitalisering. En dat terwijl juist zij vaak een
beroep moeten doen op voorzieningen
die alleen digitaal verkrijgbaar zijn.
Ook gaat de stem van deze ouderen
vaak verloren bij digitale onderzoeken
omdat ze niet (kunnen) deelnemen aan
digitale enquêtes die als basis voor
beleid worden gebruikt.
Dankzij de brede samenwerking in
Den Haag en omstreken wordt het
cursusaanbod gebundeld, verbeterd en
uniform gemaakt. Daarnaast worden
de cursussen meer op maat en dichter
bij de ouderen aangeboden.
Wie meedoen
Aan het digitaliseringsproject voor
ouderen don de volgende partijen mee:
Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Bibliotheek Den
Haag, Bibliotheek aan de Vliet, de
Stedelijke Oudere Commissie (SOC),
VOORall, Stichting Seniorenweb
Regio Den Haag, VOOR Welzijn, Florence, VOORall, Stichting Betrokken
Ondernemers Platform, Boodschappen
Begeleidingsdienst, de Haeghe Groep,
Staedion en ANBO Den Haag.

Op 29 mei heeft het Ministerie van Defensie een gedenksteen
afkomstig van Scheveningen Radio aan het Haags Historisch Museum overgedragen. Kapitein-luitenant ter zee Jorn Bleijs overhandigde de steen aan Marco van Baalen, directeur van het Haags
Historisch Museum.

De gedenksteen is een nagedachtenis aan de Haagse instrumentmaker
Gijsbertus van Ouwendijk. Hij kwam
op 17 juni 1943 op 22-jarige leeftijd
om het leven bij een bombardement
op Scheveningen Radio.
Voor het Haags Historisch Museum is
het belangrijk om de gedenksteen op
te nemen in de collectie. Een erfgoedstuk dat herinnert aan Scheveningen
Radio en een van de vele slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog blijft
hierdoor behouden.

Gered bij sloop
Scheveningen Radio verzorgde van
1904 tot 1999 de communicatie met
schepen. De zender opereerde de eerste decennia vanuit de wijk Duindorp.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
moest Scheveningen Radio de uitzendingen staken.
Gijsbertus van Ouwendijk was waarschijnlijk voor de PTT aan het werk
toen hij omkwam bij het bombardement. In 1950 verhuisde het station
naar IJmuiden, maar behield het wel
de naam Scheveningen Radio. Op 31

- Kapitein-luitenant ter zee Jorn Bleijs overhandigde de steen aan Marco van Baalen,
directeur van het Haags Historisch Museum. -

december 1998 verstuurde Scheveningen Radio haar laatste bericht. Het
zendstation Scheveningen ging over
naar de Marine t.b.v. de Nederlandse

Kustwacht. Bij de sloop van de laatste
resten van het zendstation in Duindorp
werd de gedenksteen door Defensie
veiliggesteld.

Laakbewoner Bilal Sahin is coördinator Vadercentrum:

‘Zuinig met energie voor
de kosten én het milieu’
Vervolg van de voorpagina
De 48-jarige Bilal Sahin heeft, net als zijn oudere wijkgenoot de heer Uiterwijk in Laak, overal
in huis led-verlichting aangebracht. Zijn huis, waar hij vijftien jaar geleden met zijn gezin kwam
wonen, voldoet verder ook aan alle vereisten van de moderne tijd. Er hangt een Hr-ketel, het
huis heeft overal dubbele beglazing, het is goed geïsoleerd. Kortom, het valt in de A-klasse voor
wat betreft energiezuinigheid.

Toch was dat niet genoeg voor Sahin
en zijn gezin, hij wilde een stapje
verder gaan. “Vorig jaar heb ik een
plan gemaakt om zonnepanelen aan
te schaffen. Ik kon geld op de bank
zetten, of ik kon het slim gebruiken
en zonnepanelen kopen. In februari
zijn ze geplaatst.” Er liggen in totaal
veertien panelen op het dak van zijn
eengezinswoning. Die produceren gezamenlijk zo’n 3.000 kilowattuur op
jaarbasis. Sahin heeft het uitgerekend:
“Op die manier heb ik mijn investering binnen vijf jaar terugverdiend.”

Hij pakt zijn telefoon erbij en toont de
app van de energieleverancier: “Kijk,
hier staat het, ik heb sinds 10 februari
van dit jaar al ruim € 260,- terugverdiend.”
Voorbeeldfunctie
Het geld wat Sahin hier uiteindelijk
mee bespaart, is niet zijn voornaamste
drijfveer. “Het milieu vind ik minstens
zo belangrijk. Zonne-energie is schone
energie.” Wat voor hem ook nog
meespeelt, is de rol die hij vervult
in de wijk. Hij is coördinator in het

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
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Vadercentrum aan het Jonckbloetplein
en daarom is hij een bekende voor
veel wijkbewoners. Zijn werk en
energiebesparing ziet hij niet los van
elkaar. In het centrum zijn regelmatig
informatiebijeenkomsten over allerhande thema’s, inclusief energiebesparing. Ook vertelt hij aan de wijkbewoners over zijn eigen ervaringen op
dat gebied. Hij is ervan overtuigd dat
hij op die manier een bijdrage kan
leveren aan een verandering, vanuit
de voorbeeldfunctie die hij heeft. “Je
leert en je verandert, dat doe je je hele

- Op het mobiele telefoontje van de heer
Sahin houdt een moderne ‘app’ het energieverbruik in zijn huis precies bij. -

leven. Maar dat heeft wel tijd nodig.
Mensen hier in de wijk horen iets, en
ze horen het nog een keer, en nog een
keer. Langzaam nemen ze de ideeën
over en stapje voor stapje veranderen
ze zelf ook.”

Mirella van der Heide
contact@viamirella.nl
E-mail vragen duurzamer wonen:
duurzaamwonen@denhaag.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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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

Een team van
prothesespecialisten

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

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

Buiten Zonwering

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

HELP DIEREN IN NOOD,

OOK BIJ U IN DE BUURT

www.dier.nu

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!
• 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

Wij stoppen
ermee!

Opheffingsuitverkoop

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

a ll es m o et w eg !

Wassen en Stomen bij
Escamplaan 276 in Den Haag
John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Hoge kortingen

In onze winkel worden allerlei gemaksdiensten
aangeboden. Stoomgoed en de was kunnen
worden opgehaald.
Wij vermaken en repareren ook kleding.
Bel: 070

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080
Ma. van 13:00 t/m 17:30,
di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

3604077 voor meer informatie.

Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland:
In– én uitpakken van uw bezittingen
(De)montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken en schilderijen
Af– en aansluiten van uw apparaten
Stoffeer– en schilderwerk
Correcte woningontruiming van uw oude
woning na uw verhuizing of na een overlijden
 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
 Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen






www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie
www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel

Senior Hotel Altastenberg
Sauerland / Duitsland € 249,
249,-175,-- p.p.
Actie Weken nu € 175,

en nog veel meer Senior Hotels Actieweken

Riviercruises Super Aanbiedingen
nu tot wel 25% korting

30% Korting

Senior Hotel ’t Trefpunt
Made / Brabant € 268,
268,-Actie Weken nu € 218,
218,-- p.p.

ereizen
Voor alle vakanti
ingen
ied
nb
aa
e
laatst
s.
en gratis brochure
il Ma
of
l
- Reserveren: Be

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Schiedam, een historische belevenis
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 18 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

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.
18 april t/m 30 oktober 2015

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

dinsdag 9 juni 2015

Pagina 5

• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.greyvibes.nl
Vrijwilligers
vacatures

Ambassadeur
Levensboeken
Haagse vrijwilligers leggen in
een Levensboek de herinneringen van oudere inwoners op
tastbare wijze vast. Ze schrijven
het ‘boek’ (verschillende
vormen zijn mogelijk) op basis
van ontmoetingen. Voor oudere
en hun familie of kennissen
betekent dit véél en de schrijver
maakt een prachtige ervaring
mee. De Stichting Haagse
Levensboeken ondersteunt
schrijvers en instellingen of
organisaties die een levensboekenprogramma willen opzetten.
Voor die ondersteuning heeft
het platform behoefte aan
mensen die mee willen doen en
ambassadeur van het Levensboekenwerk willen zijn.
Inlichtingen: Corine De Jong
Tel.: 06 10 75 24 21
E-mail: info@haagselevensboeken.nl.

Gezocht: 55+’ers voor
uniek Haags theaterproject
De afgelopen maanden hebben we op deze pagina verschillende keren ‘de cultuur’ in
het vizier gehad. Er doken en duiken ineens allerlei mooie en interessante projecten
voor en met ouderen op. Met het Residentie Orkest bijvoorbeeld, met dans en onlangs
nog gingen vier Haagse ouderen met cabaretiers het podium op in het kader van het
project Oudstanding.

Het nieuwste project gaat het theater
in en is hyper-Haags. Grey Vibes,
theaterwerkplaats ‘voor 55 tot 100+’,
de Bibliotheek Den Haag, het Haags
Historisch Museum en het Koorenhuis
zetten daar samen de schouders onder.
Ze gebruiken daarvoor een inmiddels
beproefd Haags middel: de Verhalentafels. En dat alles rond een zeer Haags
onderwerp: de duinen.
Beleven

Herinneringen aan zee, strand en duinen
van vroeger, in Kijkduin of Scheveningen, zijn natuurlijk zeer Haags. Iedereen
heeft er wel een verhaal bij, vaak
gestoffeerd met ‘zintuiglijke’ ervaringen. Verhalen in geuren en kleuren dus.

Welnu, een aantal oudere Hagenaars is
een tijdje bezig geweest om samen hun
herinneringen en beelden te verzamelen.
Ze zijn daarmee bij elkaar gekomen aan
een Verhalentafel.
Die Verhalentafels, onderdeel van het
project Haagse Herinneringen, zijn
bedoeld om het verleden van Hagenaars
boven tafel te krijgen en weer zichtbaar te maken. ‘We willen proberen te
“bewaren” hoe Hagenaars hun verleden
hebben beleefd en nog steeds beleven,’
aldus programmaleider Heleen Hebly.
‘Het is de moeite waard om zulke bijzondere dingen vast te leggen.’ Haagse
55-plussers nemen daartoe samen plaats
aan een (echte) tafel, vertellen en noteren hun verhalen en zoeken er (oude)

Gastheer-/vrouw
Residentie Orkest
Bij het Residentie Orkest heten
vrijwillige gastheren/-vrouwen
de concertbezoekers welkom.
Ook in het nieuwe seizoen in
het Zuiderstrandtheater. Het
orkest heeft daar plaats voor
nieuwe vrijwilligers tijdens de
concertavonden en -middagen.
ok d mes he en die de ko e
verzorgen tijdens de orkestrepetities zijn welkom!
Inlichtingen: Inge Kluin
Tel.: (070) 880 02 18
E-mail: inge.kluin@residenteorkest.nl

www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures
Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

Maar daar houdt het dit keer dus niet
bij op. De duinen gaan ook het theater
in. Grey Vibes, theaterwerkplaats voor
55 tot 100+, de Bibliotheek Den Haag,
Haags Historisch Museum en het
Koorenhuis organiseren komende zomer
samen een uniek theaterproject op een
unieke locatie. Geïnspireerd op negen
Haagse Herinneringen, vastgelegd in
digitales, gaan theatermakers Jeroen de
Graaf , Roeland Drost met een aantal
Haagse deelnemers aan de slag. En u
kunt een van die deelnemers zijn aan
dit theaterproject rond het thema “Op
‘t duin”!
Bijzonder zijn de intensieve repetities.
In juli 2015wordt er 4 dagen per week
(ca. 15 uur per week) gerepeteerd.
Op een fantastische plek bouwt Grey
Vibes een heus zomerkamp: in de loods
van Toneelgroep De Appel. Echt in de

‘Wat kun je samen nog doen?’

Het Alzheimer Café Haagse Hout
(elke 2e woensdag van de maand)
is open vanaf 19.00 uur. Om 19.30
uur begint de thema-avond die tot
21.00 uur duurt. Locatie: wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst
155. Voor meer informatie kunt u
terecht bij programmacoördinator Jozien
Wolthers, JWolthers@cardia.nl, 06 13
80 21 18.

hun mantelzorgers, professionals uit bijvoorbeeld de
zorg en andere betrokkenen of
geïnteresseerden. Zij krijgen er
informatie aangereikt én kunnen er met elkaar in contact
komen om ervaringen te delen.
Dat gebeurt in een informele sfeer, maar
wel met deskundigen. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Tijd:
19.30-21.30 uur (deur open 19.00 uur).

Informele sfeer

De Alzheimer Cafés zijn plaatsen van
samenkomst voor mensen met dementie,

Scheveningen

Datum: elke 1e woensdag van de maand

Haagse duinen dus, maar ook op een
plaats waar theater maken centraal staat.
Gekozen is voor juli, omdat dat voor
55-plussers vaak een rustige periode is.
Familie en vrienden gaan op vakantie, veel vaste activiteiten hebben een
zomerstop en zelfs op televisie is er
weinig te beleven. Een beter moment
om met een groep mensen verhalen te
creëren bestaat er niet.

Erfgoed

Alzheimer Café Haagse Hout op woensdag 10 juni:

Bij mensen met dementie verdwijnen gaandeweg bepaalde vaardigheden. Daardoor is het vaak niet meer mogelijk bepaalde
dingen te doen. Ook dingen die u lange tijd gewend was samen
te doen. Welke mogelijkheden zijn er dan nog wel? Vanuit haar
brede kennis en ervaring vertelt Liesbeth van Dijk (activiteitenbegeleider) over mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten.

Benieuwd naar
meer vacatures?

foto’s en andere objecten bij. Ze maken
daar selecties uit en smeden die scènes
en beelden samen tot een storyboard.
Daaruit groeit, onder begeleiding van
deskundigen, een zogenoemde digitale:
een ko t di it l lm e. nmiddels i n
de digitales van de laatste Verhalentafel
klaar. U kunt ze bekijken op www.haagseherinneringen.nl onder ‘Op het duin’.

Locatie: Wijkcentrum De Mallemok,
Westduinweg 40
Inlichtingen: tel. 416 20 20
Centrum

Datum: elke 2e dinsdag van de maand
Locatie: PEP, Riviervismarkt 2
(tegenover de Grote Kerk)
Inlichtingen: tel. 357 10 60
Escamp

Datum: elke 3e woensdag van de maand
Locatie: WZH Waterhof,
Polanenhof 130
Inlichtingen: tel. 890 20 00
Loosduinen

Datum: elke 2e donderdag van de maand
Locatie: Ontmoetingscentrum
Mozartduin, Mozartlaan 211
Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18

Selectiedagen

De deelnemers wisselen allereerst
verhalen uit met de schrijvers van de
‘Digitales’ en met elkaar over de duinen
en het strand van vroeger en nu. Uit die
verhalen ontstaan muziek, tekst, losse
scènes, beelden en uiteindelijk een rode
draad. Onder leiding van de professionele theatermakers Jeroen de Graaf
en Roeland Drost ontwikkelt u samen
met de andere deelnemers zo een echte
voorstelling. Die wordt in augustus en
september gespeeld op diverse plekken
in Den Haag. Daaronder zijn de Haagse
Bibliotheek, het Haags Historisch
Museum en diverse cultuurankers. En
natuurlijk de duinen zelf!
Als u wilt deelnemen aan dit Zomertheater, kunt u meedoen aan een van
de selectiedagen eind juni. Opdracht:
zet uw eigen fascinatie voor de duinen
om in een theatrale solo van maximaal
3 minuten. Laat (uw eigen) muziek
klinken en neem de anderen mee in uw
verhaal, speel een monoloog (bestaande
tekst), draag een gedicht of eigen tekst
voor, zing een lied, vertel een persoonlijke anekdote. Het kan en mag allemaal. Laat uzelf zien op toneel! Houd
het simpel en persoonlijk. Tijdens de
selectiedag werken Jeroen en Roeland
met uw act en gaan op zoek naar de
verbeeldingskracht ervan. Misschien is
die wel voldoende om in de voorstelling
te belanden!
Informatie en aanmelden

Bent u 55+ en heeft u ervaring in
acteren, zingen of muziek maken? Doe
dan mee op een van de selectiedagen
eind juni!
De deelnemersbijdrage voor dit bijzondere zomerproject is € 275,-, met
Ooievaarspas € 137,50. Wilt u meer
weten over project ‘Op ’t duin’? Kijk
dan op www.greyvibes.nl. U kunt zich
direct aanmelden via tel. 06 40 30 89 00
of e-mail denhaag@greyvibes.nl.
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Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
blijven wonen. Dat kan op één van onze locaties in
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

In de groene wijken
Vrederust-West en Segbroek,
vlakbij zee en strand, verhuurt Cato

Huidproblemen?

senioren- en
aanleunwoningen

Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor de behandeling van

aan de Stokroosstraat, Zwaardvegersgaarde
en Steenhouwersgaarde

huidproblemen en huidziektes. Onze ervaren dermatologen helpen u in
een patiënt vriendelijke omgeving. U wordt behandeld in een kleinschalig
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur tot
en met de zorgverlening.

Heeft u last van acne, eczeem, psoriasis, moedervlekken, pigmentstoornissen,
wratten, haar- en nagelafwijkingen, allergieklachten of spataderen? Met een
verwijzing van uw (huis)arts kunt u bij ons snel een afspraak maken voor het
spreekuur Dermatologie.

De woningen worden verhuurd
aan senioren met een maximaal
verzamelinkomen van € 34.911 per jaar.
Momenteel zijn diverse twee-kamer
woningen te huur!
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

• Geen wachttijden, u kunt snel terecht
• Snelle communicatie met uw huisarts
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar*
* met uitzondering van het eigen risico

Voor meer informatie of vragen kunt u kijken op onze site: www.dcklinieken.nl.
Of neem contact met ons op via (070) 330 12 00 of denhaag@dcklinieken.nl.

Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
t (070) 330 12 00
denhaag@dcklinieken.nl

10 jaar

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

Den Haag

10 jaar

Verhuizen?
Speciale service voor senioren

Knip uit

21% korting
op huismerk inkt & toners
Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. www.utsvandergeest.nl

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK
070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

“Passie voor mondzorg is het

• algemene tandheelkunde

uitgangspunt en onze grote

• mondhygiëne en preventie

drijfveer, in combinatie met

• kroon- en brugwerk

plezier in samenwerken”

• wortelkanaalbehandelingen
• implantologie

Ivory & Ivory Ieplaan

• prothetiek

Ieplaan 2

070 360 8235

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

Ivory & Ivory Wateringseveld

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

Laan van Wateringseveld 120

Ivory & Ivory heeft 20

070 359 9774

praktijken in 4 regio’s en

070 345 48 10

Ivory & Ivory Monster

Dag en nacht bereikbaar

Molenweg 43

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

0174 247 573

is met 30 jaar ervaring
een begrip binnen de
tandheelkunde.

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

w w w . i v o r y - i v o r y . n l
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Schenken aan kleinkind is het beste via omweg
Te weinig ouderen beseffen dat als zij flinke schenkingen willen doen aan hun kleinkinderen zij dat uit fiscale overwegingen het best eerst kunnen doen aan hun eigen
kinderen die dat vervolgens dan weer aan hun eigen kinderen schenken – de kleinkinderen dus.

Opinie &
Informatie

Geld schenken aan
uw nakomelingen is
natuurlijk een mooi
gebaar, maar u wilt
natuurlijk dat het ook
goed terecht komt,
zonder te veel aan de
fiscus te verliezen. In
praktijk betekent dat
goed opletten en laveren tussen de regels!

De schenkingsvrijstelling in de belastingen aan kleinkinderen bedraagt ‘slechts’
2.111 euro in 2015, terwijl je de eigen
kinderen belastingvrij 5.277 euro mag
schenken. Ruim 3.000 euro per jaar
méér dus! Dat bedrag mogen ouders
weer aan een eigen kind – dus kleinkind
n o en om
s l i e en.
Eenmalig ligt de schenking aan het
eigen kind zelfs veel hoger als het niet
ouder dan 18 jaar is en jonger dan 40
jaar. In dat geval geef je dus in feite
ook een deel aan je eigen kind. Voorts
zijn er nog schenkingsregelingen voor
kinderen die een eigen huis aanschaffen
of de hypotheeklasten daarvoor willen
verminderen.
Goed overwegen
Er zijn ook grootouders die om een of
andere reden niet aan het eigen kind willen geven maar wel aan het kleinkind.
Voor hen is het raadzaam om zich te
verdiepen in de andere mogelijkheden
omdat vaak ouders eigenlijk ook over
het spaargeld van hun kind onder de
achttien jaar kunnen beschikken.
o hten de e oude s o en de he n svrijstelling voor vermogen (in 2015:
21.330 euro per persoon) uitkomen dan
betalen ze echter wel weer 1,2 procent
in de s us in o
eild tum e
januari). Het is dus zaak voor hen het
geld op een langlopende renterekening
voor de kleinkinderen te zetten want dan
krijgt men al gauw meer rente dan 2 pro-

cent. Dan houdt men (als ouders) er toch
nog minstens 0,8 procent aan over.
e s le s e ten n s en oo
kinderen en kleinkinderen zijn erg groot.
Grootouders en ouders zien vaak door
de bomen het bos niet meer. Het vergt
wel enige verdieping erin.
De echte rijke ouders openen voor hun
kind een beleggingsrekening maar daaraan kleven risico’s van laag tot hoog. We
hebben al eens eerder geschreven dat
je daar heel voorzichtig mee moet zijn
en hooguit het risico moet nemen van
wereldwijde beleggingsfondsen. Met de
toekomst van een kind kun je niet gaan
gokken. Doe dat dan zelf!
Jong leren
Er zijn overigens mogelijkheden genoeg
voor langdurig sparen door ouders en
grootouders, bijvoorbeeld voor de studie
van een kind als het de middelbare
school heeft afgerond. Veel hangt echter
af van de afspraken die tussen de ouders
en grootouders worden gemaakt.
Zo kun je kinderen vanaf 12 jaar alvast
leren meer op eigen benen te staan en
geldzaken bijbrengen. Ze krijgen zelfs
dan al een betaalpas en een App waarbij
hun ouders toezicht blijven houden en
kunnen ingrijpen wanneer het nodig is.
Iedere grote bank biedt een veelheid aan
spaarrekeningen voor kinderen en kleinkinderen. Hoewel het handigste is om
dat te doen bij de eigen bank, verdient
het aanbeveling om rentes (op langere

termijn) met
elkaar te vergelijken. Eén
richtlijn: het wordt pas echt interessant
als de jaarrente meer dan 0,2 procent
verschilt
Om het nog ingewikkelder te maken zijn
er eveneens opties mogelijk indien bij
later inzien de ouder of grootouder toch
niet wil schenken aan het kind tot 18
jaar. Na die leeftijd is het kind eigenlijk
‘vrij’ om over de eigen spaarrekening te
beschikken. Kortom, er zit dus erg veel
vast aan spontane schenkingen aan het
kind. Alleen in harmonieuze families zal
het gesmeerd gaan.
Maar oh wee als de grootouders of
ouders denken ‘ik heb nog een leuk
spaarpotje voor mijn kinderen of kleinkinderen en ik ga dat gebruiken voor
een lu e uit e . Hoe et eu enswaardig ook, maar u moet ze de kost
geven die dat doen zonder dat dit bitter
noodzakelijk is!
Hypotheekaflossing
oo s henkin en oo flossin n
een hypotheek of de aankoopkosten
van een huis – aan wie dan ook - was
er vorig jaar (tot 31 december 2014) de
eenm li e mo eli kheid om m im l
100.000 euro belastingvrij te geven. Er
was daarvoor géén bewijsakte nodig van
een notaris, maar wél schriftelijke stukken dat het bedrag werkelijk is besteed
voor het huis.

Wat weinigen weten aan eigen,
stief- of pleegkind kun je als ouders
o e i ens no steeds s l i .
euro (dit jaar) schenken ten behoeve van
de eigen woning of voor een ongebruikelijk dure studie. Dat het voor het
huis of de hypotheek van het kind is
gebruikt, moet natuurlijk wel kunnen
worden aangetoond. Hiervoor is niet
speciaal een notarisakte nodig maar het
kan bij twijfel wel helpen omdat beide
partijen die moeten ondertekenen.
Testamentair bepalen
Mocht het kind het geld voor andere
doeleinden dan het eigen huis gebruiken, dan draait het op voor de schenkbelasting (bij een schenking van ruim
50.000 euro altijd nog ruim 5.000 euro).
Cru genoeg kun je beter eerst doodgaan
dan bij leven al direct schenken aan
je kleinkinderen. Na overlijden is de
vrijstelling van erfbelasting aan kleinkinderen ruim 20.000 euro. Maar dan
is er wel een testament nodig waarin is
bepaald dat kleinkinderen meedelen in
de erfenis.

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

Erf- en schenkingsrecht
Kleinkinderen gelijk of
ongelijk behandelen
Mijn vader is dement en zit in een
verpleeghuis. Ik ben als zijn zoon zijn
bewindvoerder. Nog toen hij en mijn
inmiddels overleden moeder allebei
nog geestelijk goed waren hebben hij
(en ook nog zij) jarenlang een schenking gedaan aan hun kleinkinderen.
Eén kind van mij en drie van mijn
zus. Daarvoor, uit het vermogen van
mijn vader, heb ik nu ook toestemming gekregen van de rechtbank. U
schrijft wel eens dat dit vaak wordt
tegengehouden door de rechtbank.
Maar bij ons is dat wel gelukt. Hoe
zit dat?
Het kan inderdaad voorkomen dat de
rechtbank wél toestemming verleent
voor schenkingen waarin al een vast
patroon zat. Wel zal de rechtbank
beoordelen of er genoeg geld is om
de schenking te doen. Zoals in het
verhaal hierboven staat, zitten er nogal
haken en ogen aan schenkingen voor
kleinkinderen. Het lijkt ons dat, zeker
als er direct geschonken wordt via de
eigen kinderen, ieder kleinkind gelijk
– zoals hun ouders - moet worden

behandeld.
In uw geval – u bent bewindvoerder
van uw vader – is het zeker precair als
uw enige kind één heel portie krijgt
terwijl de drie kinderen van uw zus
dezelfde hoeveelheid schenking moeten delen. Het lijkt ons dat u daarover
eens goed gaat praten met uw zus
om onderlinge wrevel te voorkomen.
Vindt de schenking eerst plaats van
ouder naar kinderen dan zal in ieder
geval allen gelijk moeten worden
behandeld om scheve gezichten te
voorkomen.

iemand 5000 euro nabetalen aan de
s us en l i n oo s onkeli ke
datum op 1 juli dan wordt dat nu 1 november. Indien u op tijd betaalt (mag
trouwens ook eerder) dan scheelt dat
dus vier maanden aan invorderingsrente die op het ogenblik 4 procent
bedraagt. Een besparing van circa 66
euro. Anderzijds is de rente op een
rentedragende meteen opneembare
spaarrekening momenteel erg laag
(vaak onder de 1 procent) dus als u
spaart levert het eigenlijk ook heel
weinig op. Maar én/én is natuurlijk
wel aantrekkelijker: uitstel én sparen.

Fiscale zaken
Uitstel betalingen
aan de fiscus
Ik kreeg een brief van de centrale
administratie van de Belastingdienst
dat ik mijn behoorlijke aanslag over
2014 pas vier maanden later dit jaar
hoeft te betalen. Klopt dat?
Ja! Iedereen heeft dit jaar vier maanden uitstel van betaling gekregen. Op
uw aanslag staat waarschijnlijk de
oorspronkelijke uiterste betaaldatum.
Meestal ligt die circa 1,5 maand later
dan de dagtekening van uw aanslag.
Om een voorbeeld te noemen, moet

Toch aanslag bij een
schenking voor huis
Van een goede vriend heb ik in 2013
een schenking gekregen voor aflossing
van mijn hypotheek en heb daarvoor
aangifte gedaan. Omdat de maximale
vrijstelling verlengd werd tot 1 januari 2015 kreeg ik in 2014 tweemaal
een schenking voor verbetering van
mijn huis. Ook van deze schenkingen
hebben we aangifte gedaan.
Bij navraag bij de belastingtelefoon
mochten deze schenkingen gedaan
worden als het maar niet het maximum te boven ging. In oktober 2014
ontving ik van de Belastingdienst

bericht dat over de schenking gedaan
in november 2013 geen aanslag zal
worden opgelegd.
Van de week ontving ik een belastingaanslag over de eerste schenking
in 2014. Ik kan hier bezwaar voor
indienen voor het eind van de maand.
Voor de tweede schenking in 2014 kan
ik er nu dus ook één verwachten. Door
verkeerde informatie van de belastingtelefoon ben ik nu dus de dupe.
Kunt u mij adviseren wat ik het beste
kan doen?
Alle schenkingen (vanaf de laatste
maanden van 2013 en die van heel
2014) moeten zijn gekoppeld aan
flossin en n een huish otheek
of worden gebruikt voor verbouwing
van een eigen woning. Als u dit kunt
aantonen, dan hoeft u geen schenkbelasting te betalen over die periode
(tot een bedrag van 100.000 euro aan
schenkingen). Mocht dat zo zijn, dan
moet u in beroep gaan met overhandiging van alle bewijzen.
Thans is de vrijstelling voor schenkingen aan de eigen kinderen weer terug
op 50.000 euro gebracht. Wij proeven
uit uw mail dat er duidelijk iets is
misgegaan. Zeker als ‘de gulle gever’
van buiten de familiekring komt, had

u en hi oo een
ot enten
een notarisakte kunnen laten opstellen
waardoor u nu over bewijzen had
beschikt.
Tussen wat de informatieve belastingtelefoon zegt en de daadwerkelijke
handelingen kan een wereld van
verschil ontstaan!

AOW en pensioen
Met alleen AOW is er
vaak ook eindheffing
Vaak hoor je dat mensen met alleen
AOW toch aangifte voor de inkomstenbelasting moeten doen omdat de
Algemene heffingskorting niet ten
volle voor het voldoen van loonbelasting en volksverzekering wordt
gebruikt. Op de jaaropgave kan ik
dat niet zien omdat bij inhouding
loonbelasting en Volksverzekering nul
wordt aangegeven. Kunt u duidelijkheid verschaffen?
Het is altijd aan te bevelen om te
kijken of iemand niet geld terug kan
claimen. Er zijn bijvoorbeeld ook persoonsgebonden aftrekposten. Indien
blijkt dat u niks terug krijgt, kan het
altijd nog dat de inhoudingen tevens
eindhe n i n.
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De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten:

De Oud-Hagenaar

Spannend was zo’n bezoekje in de Hemsterhuisstra

Ontmoet Het museum ten ba
de Blijmaker
De tijd is voorbij om eenzaam 40 enthousiaste en ervaren
en alleen thuis te blijven zitten: vrijwilligers.
Ontmoet de Blijmaker
Maximaal 3 uur in de week
Helaas neemt het aantal komen ze bij u langs. Voor
mensen in Den Haag en een gesprekje, een wandeling,
omgeving sterk toe, die uitzien licht huishoudelijk werk, een
naar een gewoon gesprek, spelletje,
ziekenhuisbezoek
een leuk contact, samen een en noem maar op. Behalve
spelletje te doen, met elkaar dat zij erg gemotiveerd zijn en
te praten over het nieuws in
de krant of weer eens naar

buiten te kunnen en samen
een boodschap te doen of
een terrasje te pikken. Blijf niet heel goed kunnen luisteren
langer alleen thuis zitten en doe beschikken de vrijwilligers over
weer mee aan de samenleving. veel ervaring en zijn ze van
onbesproken gedrag in de zorg.
De Volharding is de coöperatie
die zich het lot van deze Na aanmelding vinden wij het
mensen aantrekt. Daarom belangrijk dat u eerst met ons
heeft De Volharding een kennismaakt door middel van
team samengesteld van ruim een gesprek. Als u dit wilt in het

bijzijn van een familielid of een
bekende van u is dat uitstekend
en doen we dat samen met u.
De kosten bedragen € 4,50 per
uur. Dit geld gaat direct via de
Volharding naar de Blijmaker
en dat is precies de maximale
vrijwilligersvergoeding die een
vrijwilliger mag ontvangen.
Kunt u dat niet missen, dan
helpen we u toch. Kunt u meer
missen, dan doen we het in
de pot om de mensen ook
te helpen die de € 4,50 niet
missen kunnen.
Wacht niet onnodig. De tijd is
voorbij om eenzaam en alleen
thuis te blijven zitten. Ontmoet
de Blijmaker!

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl

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

Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!

In 2006 verscheen het boekje De Haagse Canon
De 50 geschiedenisverhalen die iedere Hagenaar
moet kennen. In het hoofdstukje Vooraf geven de
auteurs aan waarom ze dit boekje geschreven
hebben. ‘Wie de Haagse geschiedenis kent loopt
met een wat zekerder tred door de stad. De verhouding met de voorouders is van sociale aard: zonder
vrienden en kennissen gaat het ook wel, maar gezellig is anders. De geschiedenis kennen betekent
dat we buren hebben in het verleden.’ Eén van die
50 verhalen gaat over het Museon en daar wil ik u
het een en ander over vertellen met gebruikmaking
van het in 1913 verschenen boekje Het museum ten
bate van het onderwijs en zijne toekomst.
Laat ik met De Haagse Canon beginnen. Wat
staat hierin over het Museon?
Momenteel ligt het Museon aan het Stadhoudersplantsoen naast het Gemeentemuseum. Vanaf
de oprichting in 1909 was dit museum ondergebracht in een oud hotel aan de Wijnhaven. In
1919 verhuisde het naar de Hemsterhuisstraat en
in 1985 kwam het op de huidige plek terecht.
Jan Ligthart
Aan de basis van het Haagse Museon staat een
Amsterdammer, de onderwijspionier Jan Ligthart.
In Den Haag werd hij hoofd van de openbare
lager school in de Tullinghstraat. Ligtharts onderwijsopvatting leidde in 1904 tot de oprichting
van de Vereniging Museum ten bate van het
Onderwijs. Dankzij allerlei schenkingen en bruiklenen kon het museum in de loop der jaren een
bijzonder brede collectie aanleggen. Hoewel Jan
Ligthart inderdaad een groot voorstander was van
het tot stand komen van een dergelijk museum
krijgt hij hier iets te veel eer zoals ook uit de rest
van dit verhaal zal blijken. De directeur van De
Avondpost, dagblad voor stad en land, de heer
F.J. van Paasschen nodigde in 1904 leerkrachten uit om hun mening te geven over een op te
richten Museum voor het Onderwijs. Een leraar
uit het Haagse onderwijs, A.W. Akkerman die
artikelen in die krant op het gebied van onderwijs
en opvoeding publiceerde, schreef een reactie
hierop die op 28 augustus 1904 in deze krant
geplaatst werd en hoewel Jan Ligthart het te druk
had met andere zaken om daadwerkelijk mee te
werken aan de oprichting van een museum,zette
hij er wel zijn naam onder.
Zien en doen
‘Een nieuw denkbeeld. Tentoonstelling van
Leermiddelen. Ons lager onderwijs maakt een
evolutie door, en zij, die in de school bekend zijn

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

Achternaam:

M

en heugenis
hebben van hoe
’t vroeger was,
zullen die karak- In 1995 wijdde het Museon een
terveranderingen
tentoonstelling aan de geschiedekunnen constateeren.
nis van woonwagenbewoners en
Langzaam aan gaat
zigeuners in Nederland.alles mee, ook ’t achterlijkste. ’t Onderwijs
tracht, meer dan vroeger, antwoord te geven op de vragen,
die letterlijk alle dingen in de
omgeving van het kind stellen.
De altijd bij het kind ontwaakte
belangstelling wordt benut als
een kostbaar goed – waardoor ’t
geheele onderwijs meer levend
en daardoor weer intensiever
wordt. Om deze richting in
ons onderwijs, die zich laat
karakteriseeren door de woorden
ZIEN en DOEN, te bevorderen
’t volgende plan. Ons onderwijs
heeft groote behoefte aan materiaal. Boeken hebben we genoeg,
platen, daar raken we al aardig
in. Nu de zaken zelf. In enkele
scholen, hier in Den Haag, is men
ar al in geslaagd, wat te verza- - Omslag van het in 1913 ve
melen. Wij nu willen niet vijftig een visie over de toekomst
magazijntjes, maar één, in een
voor allen gemakkelijk te bereiken stadsdeel. En
dat alles ter beschikking komt van alle openbare
en bijzondere scholen; en dat ook particuliere
personen, hoogst welkom zijn!’
School Tullinghstraat
Eén van de scholen waar men al het een en ander
verzameld had was de school in de Tullinghstraat,
waar Jan Ligthart schoolhoofd was. Van Leeuwen
die op die school werkzaam was schrijft hierover
in het met de hand geschreven tijdschrift Onder
één dak van 1892, dat men begonnen is met het
verzamelen van van alles en nog wat. Als voorbeeld noemt hij enkele nieuwe leermiddelen uit

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
- De ingang van het gebouw aan de
Hemsterhuisstraat 2, waar het onderwijsmuseum
in 1919 werd gevestigd. -

- Een kinderboerderijtje, naast het parkeerterrein. Hoo
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- Aan een insect op werkelijke grootte zie je
niet zoveel, hier construeert een medewerker
in 1959 en heel groot model.
Beetje griezelig maar ook fascinerend. -

aat; niet alleen kijken maar ook van alles zelf doen

ate van het onderwijs

- Foto uit 1978 van de Jan Ligthartschool aan de Tullinghstraat,
daar begon het verzamelen ten behoeve van het museum al heel vroeg.-

- Afﬁche van een tentoonstelling in 1996, in het nieuwe gebouw van Museon naast het Haags Gemeentemuseum.-

Congo: ‘Aanschouw de drie
negers op een plankje. Gij zult
mij toestemmen, dat de vormen der beelden niet schoon
zijn en al kan men ter verontschuldiging aanvoeren, dat die
aan de negers zelve ontleend
zijn,toch bewijzen ze, dat
die onbeschaafden ’t in de
beeldhouwkunst nog niet ver
gebracht hebben.’ [sic] En al
loop ik nu even op de zaak
vooruit, Ligthart heeft toen
het museum daadwerkelijk
van de grond kwam een kast
met voorwerpen geschonken.
Enkele jaren geleden vroeg
een achterkleinzoon van
hem of ik eens wilde gaan
erschenen boekje met informeren of die kast nog
t van het museum. aanwezig was. Na heel veel
zoeken vonden we in een
la twee voorwerpen waar een kaartje
met zijn naam aanbevestigd was. Dit
was alles. Tijdens de vele verhuizingen
is er kennelijk het een en ander zoek
geraakt.
Verzamelen
Het eerder genoemde artikel in De
Avondpost had tot gevolg, dat op
25 oktober 1904 de Vereeniging het
Museum ten bate van het Onderwijs
werd opgericht. Omdat men nog
niet over een gebouw kon beschikken beperkte men zich voorlopig

orde er ook bij in de Hemsterhuisstraat. -

tot het verzamelen van voorwerpen.
Hier kwam verandering in toen in de
zomer van 1908 een congres met als
onderwerp de opvoeding van het kind
in onze stad georganiseerd werd. Hier
werden onder andere voorwerpen die
met die opvoeding te maken hebben
tentoongesteld en de vereniging werd
ook uitgenodigd. Jan Ligthart schreef
in datzelfde jaar een ingezonden stuk
in Het Vaderland met als titel: Het museum voor uw kinderen en voor U. ‘Het
is geen geurderij en reclamemakerij,
wanneer ik hier openlijk herhaal wat
honderden en honderden ouderen op de
tentoonstelling Opvoeding van het kind
met innigen nadruk zeiden: “Wat leeren
de kinderen tegenwoordig de dingen
toch prettig en goed en wat staan wij
in echte zaakkennis bij de kinderen
achter! Wij ouderen moesten zelf nog
eens de school doorloopen! Daar wordt
nu aanschouwelijk zaakonderwijs gegeven. Om nu eens echt in bevattelijken
vorm te ZIEN, wat we vroeger alleen
in woorden moesten memoriseren,
zoolang totdat we er een afkeer van
kregen! Welnu, straks is de gelegenheid
er. Ze is er reeds nu, maar straks is ze
nog beter! Maar nu komt het Museum
ten bate van het Onderwijs. Kom maar
binnen, gaat maar zitten, en houdt
hier maar een paar uur school. Geen
tentoonstelling, waar men eenige uren
al doorlopende meer hoofdpijn dan
kennis opdoet. Geen opeenhoping van
overbodige geleerdheden, om daarmee
de kinderhoofden vol te stoppen. Hier
kunnen de ZAKEN de woorden helpen.
En daarbij alles geordend in een natuur-

ga ik later ook doen stond voor mij vast
en hoewel ik wel in een reservaat in
Amerika geweest ben, gewoond heb ik
er niet. In verband met ruimtegebrek
werd het schoolgebouw op nummer
154 ook in gebruik genomen en hier
werd in 1972 nog een houten noodgebouw achter geplaatst.

- In 1956 kon in de Hemsterhuisstraat worden genoten van een uitgebreide tentoonstelling
over scheepvaart. -

lijk verband, zoodat de kinderen en wij
de zaken als ’t ware op hun reis door de
wereld volgen. Ook wie niets kunnen
betalen, de duizenden en duizenden, zij
steeds hartelijk welkom.”
Schoolbioscoop
De gemeente stelde een bedrag van
500 gulden beschikbaar en verleende
de mogelijkheid om een deel van een
gemeentegebouw aan de Nieuwe Markt
(later de Wijnhaven), het voormalige
hotel Le Maréchal de Turenne, te gaan
gebruiken. Op 22 mei 1909 werd het
museum geopend. Van 1915 tot 1918
kreeg de eerste schoolbioscoop van ons
land er ook een plaatsje. In 1918 nam
de gemeente deze bioscoop over en de
bioscoop verhuisde naar de Hoefkade.
In 1920 nam de gemeente het museum
zelf ook over – het heette nu het Mu-

- De vestiging van het ‘Museum ten bate van het onderwijs’ aan de Nieuwe Markt (later de
Wijnhaven) in het pand van het voormalige hotel Le Maréchal de Turenne. -

seum van Onderwijs – en twee jaar
later verhuisde men naar een leegstaande kleuterschool in de Hekkenlaan.
Van 1927 tot 1986 was het museum dat
in de volksmond het Schoolmuseum
genoemd werd gevestigd in een school
voor Buitengewoon Lager Onderwijs
op het adres Hemsterhuisstraat 2. In
deze periode leerde ik het museum zelf
kennen, als leerling én als leerkracht.
Spannend zo’n bezoekje in de Hemsterhuisstraat. Onder de poort door en dan
naar binnen. Al die opgezette beesten!
Er werd boeiend les gegeven door
leerkrachten die veel meer wisten van
de s e i eke onde we en w o e
les gegeven werd en er was uiteraard
van alles te zien. Ik herinner me een les
over de Indianen van Noord Amerika,
gegeven door een docent die een tijdje
tussen die Indianen gewoond had. Dat

Nieuw gebouw
In 1985 werd er naast het Gemeentemuseum een gloednieuw gebouw gezet.
W.G. Quist was de architect. De opdracht die hij kreeg was niet eenvoudig
ook al omdat het door Berlage ontworpen Gemeentemuseum niet al te veel
schade mocht oplopen door het gebouw
dat er naast geplaatst zou worden. Er
moest een gemeenschappelijke ingang
komen en de kleur van de bakstenen
mocht ook niet al te veel afwijken. Ik
moet zeggen dat de architect hier – naar
mijn bescheiden mening – wonderwel
in geslaagd is. In 1986 is men verhuisd
en vanaf 1997 is het Museon – een samenvoeging van museum en onderwijs
– weer zelfstandig geworden. Ik kan u
zondermeer aanraden er eens heen te
gaan, zeker met kinderen. Door middel
van computers en andere apparatuur
kun je er heel veel zelf doen en is dat
niet wat Jan Ligthart bedoelde?

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

- Doorkijkje van de gang met nieuwe aanwinsten in de Hemsterhuisstraat, anno 1936. -
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Vindt jij onze
brommer nog
mooi?

Nee, ik ga niet
op dat roestige
ding zitten!

Geld voor
een nieuwe
heb ik niet

Ga niet bij
de pakken
neerzitten..

Wat ziet onze
brommer er weer
stralend
stralend uit
uit hè!
hè!
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SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE

..breng
hem naar
KING STRALEN

Hoog-Laagbed

Seniorledikant

met verstelbare bedbodem

met pocketvering matras en elektrisch
verstelbare lattenbodem

COMPLEET

VANAF

€1.350,-

Elektrisch verstelbare

STRALEN & POEDERCOATEN ZAL DE LEVENSDUUR VERGROTEN: KINGSTRALEN.NL

Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

COMPLEET

€274,-

€650,-

Lattenbodem

Relax Fauteuil

Bijzet- of
eetkamerstoel

in uw bestaande
ledikant! 90x200cm

met Sta-op Functie

LEDEREN BEKLEDING

met armleuningen

VANAF

€895,-

€239,-

MEN
PROBLREVOER?
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Weimarstraat 180 (hoek Beeklaan) • Den Haag • Tel. 070-3469495 • www.epskamp.nl
Dealer: Tempur • Auping • Pullman • Eastborn • Cascade Waterbedden • Senior- En Tienerbedden

Uniek: 12 uur lang de Canto Ostinato tijdens de Canto Ostinato XL in het Zuiderstrandtheater!
Na succesvolle eerdere edities in Amsterdam is de Canto Ostinato XL nu eindelijk ook in Den Haag te zien op 13 juni
in het Zuiderstrandtheater. Tijdens dit festival voeren verschillende gezelschappen en musici het werk van de
Nederlandse componist Simeon ten Holt 12 uur lang uit en kunnen bezoekers zich volledig onderdompelen in de
wereld van de Canto Ostinato. Naast de verschillende muzikale uitvoeringen komt de compositie ook terug in een
film, is er beeldende kunst te bewonderen en zijn er yogalessen. Allemaal met de Canto Ostinato als inspiratiebron!
De dag wordt afgesloten met een uniek concert van Piano Ensemble +. Bezoekers kunnen zittend in de zaal van dit
concert genieten, maar ook liggend op het podium. Een bijzondere manier om deze Canto Ostinato te ervaren!
U kunt uw kaarten bestellen aan de kassa van de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater,
via 070 88 00 333 of online via www.zuiderstrandtheater.nl.

Canto Ostinato XL
Zaterdag 13 juni, vanaf 12.00 uur
Zuiderstrandtheater

Lezers van de Oud Hagenaar kunnen nu met
€7,50 korting 1e rangs kaarten voor het concert van
Piano Ensemble+ bestellen onder vermelding van Oud Hagenaar!

SenZup is onderdeel van

De Hollandse wind weer in uw haren?
Profiteer van
voorjaarsvoordeel!

Uw mobiliteit wilt u niet opgeven. Terecht! Dat hoeft ook niet. SenZup heeft een uitgebreid
assortiment lage instap fietsen en scootmobielen. Onze producten zijn aan te passen aan uw
specifieke wensen zodat u weer boodschappen kunt doen of gewoon eens met de wind in uw
haren een tochtje kunt maken. Profiteer tot 31 juli van onze setaanbieding!
Onze fietsen of scootmobielen uitproberen? Bel 0800 - 0468 voor een vrijblijvende thuisdemo.

3-wiel fiets (ook elektrisch verkrijgbaar)
Comfort
€ 1.699,Accessoires
Anti-lek banden
Kilometerteller
Spiegels links + rechts
1 jaar Pechservice

€ 95,95
€ 49,€ 69,90
€ 39,-

Prijs normaal:

€ 1.951,85

SETPRIJS

1.787,-

*De getoonde fiets is voorzien van optionele elektrische ondersteuning.

Benieuwd naar onze
uitgebreide collectie?
Vraag dan de gratis
brochure aan!

Gratis brochure thuis ontvangen?

Knipbon voor een gratis brochure

oud_denhaag_wk24

Naam
Adres

Postcode

Woonplaats
Telefoon

Toonzaal: Oosteinde 6, 2991 LG Barendrecht

Bel 0800 - 0468 of ga naar www.senzup.nl

Zonder postzegel opsturen: SenZup - antwoordnummer 2140 - 2990 WD Barendrecht
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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
Ut Haags Notûh Festival plaats. Het festival telt
meer dan 50 deelnemende orkesten, bands en
ensembles. U luistert naar klassiek repertoire
of swingende wereldmuziek, naar dreunend
slagwerk of nostalgische instrumenten zoals
de mandoline. Voor ieder wat wils!
www.uthaagsnotuhfestival.nl

JUNI

11-20

De dochter
van de Boevenkoning

De dochter van de Boevenkoning is een
spetterende zwarte komedie over een
wereld vol slechteriken. Bedriegers, kidnappers, dieven, omkopers, afpersers, chanteurs, kortom een stelletje geteisem van de
bovenste plank bevolken het koninkrijk van
de boevenkoning. Slechter dan slecht en ze
generen zich daar absoluut niet voor.
www.adodvs.nl
Toneelvereniging ADO-DVS

Leatitiazaal van het Haags Pop Centrum,
Burgemeester Hovylaan 4, Den Haag
Aanvang: 20.30 uur
(matinee 14 juni 14.30 uur)
Toegang: € 10,- (Ooievaarspas: € 5,-)

S.O.Z. Cantiamo

Locatie: Stadstheater,
Theaterplein 10 Zoetermeer
Aanvang: 13 juni 20.15 uur,
14 juni 14.00 uur
Toegang: € 27,50; 65+ en tot 12 jr € 25,JUNI

14

JUNI

13-14

Stichting HAAGSE NOTÛH
www.cantiamo.nl

Eine Nacht in Venedig

Ut Haags Notûh Festival

Zondag 14 juni vindt in het centrum van Den Haag voor de negende keer

Cantiamo brengt de wereldberoemde operette “Eine Nacht in Venedig”
van Johann Strauss jr. in het Stadstheater
Zoetermeer. Een volledig geënsceneerde
operette met compleet orkest en ballet. De
operette wordt uitgevoerd in samenwerking
met Dance Studio Ricardo Sibelo.

Locatie: in en rond de Grote Kerk, Nutshuis
Tijd: 12:00 – 17:30 uur
Toegang: gratis

19-21 Robin Hood

Het Musical Collectief brengt op
geheel eigen wijze het verhaal van Robin Hood
als musicalbewerking op de planken. Het is het
jaar 1192 en de situatie in Engeland is zeer slecht.
Koning Richard Leeuwenhart is op kruistocht en
zijn gewetenloze broer, Prins John, heeft de macht
in handen. Het volk zucht onder erbarmelijke
omstandigheden………
www. hetmusicalcollectief.nl/
productie/robin-hood
Het Musical Collectief

JUNI

18-21

JUNI

Festival Classique

Klassieke muziek is hip en happening. Festival Classique zet zich hier al
jaren succesvol voor in. Het festival biedt een
verrassend programma voor alle leeftijden.
Dit jaar worden bijna alle concerten gegeven
op het podium op de Hofvijver, dat voorheen
alleen werd gebruikt voor het Hofvijverconcert
www.festivalclassique.nl

Locatie: Theater De Nieuwe Regentes
Weimarstraat 63, Den Haag
Tijden: 20.00 uur;
matinee 20 juni 14.00 uur
Toegang: € 17,50

Festival Classique Den Haag

Voor meer informatie over locatie en kosten
zie website.

Er op uit!

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

Juni

Tot zondag 19 juli

Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft
• zo. 14 juni: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den
Haag): elke 2e zondag v.d. maand vuur) van 16.00 tot
21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 in Den Haag.
• do. 18 juni : Foyere Colore: elke 3e donderdag v.d.
maand vanaf 14.30 uur in De Eshoeve, Doorniksestraat
150-152 in Den Haag.
• vrij. 19 juni: Café de Roze Inloop: iedere 1e en 3e vrijdag
van de maand van 14:00 tot 17:00 uur in het Humanistisch woon- en zorgcentrum Wijndaelercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in Den Haag.
• zo. 21 juni: ZilverUitje ;elke 1e & 3e zondag v.d. maand
van 15.00-21.00 uur (al open vanaf 12 uur) in COC cafe,
Scheveningseveer 7 in Den Haag.
• vrij. 26 juni: Roze Ouderensalon: elke laatste vrijdag v.d.
maand van 16.00-19.00 uur in Delfs Hove, Vorrinkplein
99 in Delft.• vrij. 5 juni: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag
v.d. maand van 13.30-16.30 uur in Wijk-en DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.
Buiten deze regio:
• zo. 14 juni: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand
van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in
Leiden.
• zo. 28 juni: Zondagmiddagsalon, elke laatste zondag
v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in Cafe Praag (COC
Rotterdam), Schiedamsesingel 175 in Rotterdam.
Bijna alle ouderensozen serveren na aﬂoop een maaltijd
voor een schappelijke prijs. Meer informatie op de
website: www.roze50plus.nl

Tentoonstelling in Pulchri Studio:
‘Denkend aan Mesdag’
Op de tentoonstelling “Denkend aan Mesdag” die thans
te zien is in Pulchri Studio hangt een collectief werk van
Cees van Rutten en Jos van den Berg. Bij het bedenken
van deze tentoonstelling was het uitgangspunt een
panorama te maken dat een directe relatie met het atelier
van de hedendaagse kunstenaar heeft. Een hommage aan
de kunstenaar Hendrik Willem Mesdag die honderd jaar
geleden overleed, vooral bekend van zijn grote Panorama
van Scheveningen en de talloze zeegezichten met bomschuiten op het strand of in volle zee.
Studio 44-7, het atelier dat Van Rutten en Van den Berg
delen, ligt aan de Parallelweg in de Haagse Schilderswijk;
logisch dat deze wijk het onderwerp werd van hun werk.
Op een breedte van 4 meter –vier panelen van elk een
meter- heeft Jos van den Berg een voor hem karakteristieke monotone straat in de wijk geschilderd, kleine oranje
puntdaken op vlakke gevelwanden. Cees van Rutten
maakte daarboven reliëfs van karton, die hij vervolgens
subtiel beschilderde. Is het de lucht of is het de zee?
Het werk Panorama Schilderswijk is slechts een voorbeeld van de vele werken die de twee kunstenaars samen
maakten. In het gebouw van de Eerste Kamer hangt een
collectief werk dat het eind van de papieren verslagen
verbeeldt. De Eerste Kamerleden werken sinds een jaar of
wat uitsluitend nog digitaal op een iPad.
Op de tentoonstelling “Denkend aan Mesdag” die nog
tot zondag 19 juli gratis te zien is in Pulchri Studio laten
dertig kunstenaars en twee kunstenaarscollectieven werk
zien in relatie met de titel, een hedendaags eerbetoon aan
de grondlegger van het gebouw aan het Lange Voorhout.
Het Haags Gemeentearchief heeft zich ook niet onbetuigd
gelaten. In de grote Mesdagzaal heeft het archief een
tentoonstelling ingericht die elke Hagenaar met historisch
besef zou moeten zien. Meer dan 200 foto’s, prenten,
documenten geven een fenomenaal beeld van de tijd van
Mesdag en de geschiedenis van Pulchri .

de eerste aanvoer haring nog niet van de juiste kwaliteit
beoordeelden om tot Hollandse Nieuwe te verwerken. Met
een paar dagen zon in het vooruitzicht zal de productie
volgende week kunnen starten.
De veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe, welke
traditioneel als startschot van het seizoen wordt georganiseerd, zal niet op 9 juni plaatsvinden, maar op woensdag
17 juni a.s. Het is voor de derde keer in de geschiedenis
dat de veiling van het eerste vaatje niet op de geplande
datum voortgang kan vinden. Eerder gebeurde dit al in
2006 en recent in 2013.
Het matige weer dit voorjaar is de boosdoener. Door het
ontbreken van voldoende zonlicht ontwikkelt de groei van
plankton (het voedsel voor de haring) zich laat. Plankton
is van grote invloed op de groei van de haring. Voor een
goede Hollandse Nieuwe is een haring nodig die het juiste
voedsel in zijn maag heeft en een goed vetpercentage
heeft. De haringen die tot nu toe zijn gevangen hebben
wel voldoende voedsel in hun maag, maar dit is nog niet
omgezet in vet. Slechts enkele dagen zon is voldoende
voor de haring om zich tot een geschikte haring te ontwikkelen voor verwerking tot Hollandse Nieuwe.

Zaterdag 13 juni
Vlaggetjesdag gaat door, maar de
Hollandse nieuw haring komt later
De start van het haringseizoen moet worden uitgesteld
naar donderdag 18 juni. De haringgroothandel heeft
hiertoe besloten nadat de aanvoerders in Scandinavië

Het uitstel van het haringseizoen heeft gevolgen voor
reeds geplande evenementen. Diverse haringparty’s zullen
de datum aanpassen en na de veiling van het eerste vaatje
volgen. Vanwege de grote omvang en praktische redenen
zal Vlaggetjesdag Scheveningen wel doorgang hebben op
zaterdag 13 juni.

Het volledige programma van Vlaggetjesdag in Scheveningen kunt u vinden op internet: www.vlaggetjesdag.com
Historische trams op Vlaggetjesdag
De Tramweg - Stichting Werkgroep Scheveningen rijdt
dit jaar weer haar traditionele Vlaggetjesdagroute van
het Noorderstrand naar Scheveningen in een 15 minuten
dienst. U zult onder meer met histoirsche blauwe en gele
trams van de HTM kunnen meerijden.
Er wordt gereden van 11.00 uur t/m 17.00 uur vanaf het
Noorderstrand en vanaf 11.20 uur t/m 17.20 uur vanaf
Strand/ Keizerstraat/ Vuurtoren. Op alle tramhaltes langs
deze route wordt gestopt en u aangeven dat u wilt meerijden door uw hand op te steken. Dan aub instappen en -als
mogelijk- gaan zitten, want de kaartverkoper komt in de
tram naar u toe om u een kaartje te verkopen. Het kaartje
wordt dan geknipt net als voor het laatst in 1965 dus al 50
jaar geleden. Daarom is er op de trams geen machinerie
voor de ov-chipkaarten en andere moderne kaartsystemen, die bestonden immers toen nog niet. Er worden
alleen enkele reizen verkocht á € 1,00 per reiziger (een
kort traject van bijvoorbeeld Kurhaus tot de Keizerstraat
á € 0,50 per reiziger). De opbrengst van de kaartverkoop
gaat naar de restauratie en onderhoud van de trams. En
zoals vroeger: met gepast geld uw rit versneld.
Voor verdere informatier zie: www.tramwegstichting.
nl onder ‘Werkroep Scheveningen’ of een e-mail bericht
sturen (o.m. voor opname in de rittenverzendlijst):
rit-ts-schev15@hotmail.com
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KLAAR

ANAF
HUREN V

€760,- D

AN
PER MA

KOPEN V
ANAF
€

155.000 V.O.N.

13 JUNI START VERHUUR EN VERKOOP
LOCATIE: OUDE HA AGWEG 42 - 46

TIJD: VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

WWW.WONENA ANDEOUDEHA AGWEG.NL
TWITTER@DEOUDEHAAGWEG
FACEBOOK.COM/DEOUDEHAAGWEG

TOT € 1.200,- VOORDEEL OP SCOOTMOBIELEN
ELEKTRISCHE FIETSEN

PANTHER 4

FR-1

Ook met lage instap

Compacte vierwieler

Met automotive vering

• Zeer stabiel
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Snelheid tot 13 km/u

•
•
•
•

Voorzien van zeer goede vering
Full-ledverlichting
Ook in het wit leverbaar
Snelheid tot 17 km/u

van € 3.495,voor

€ 2.495,-

van € 5.895,voor

Elektrische
ﬁetsen vanaf:

Elektrische
vouwﬁetsen vanaf:

€ 999,-

€ 1.000,VOORDEEL!

€ 4.695,-

€ 1.200,VOORDEEL!

€ 1.199,-

Bel gratis 0800 2002 of ga naar www.mangomobility.nl

✂

voor meer informatie en het volledige productaanbod
Kom een proefrit maken in
onze showroom of bel voor
gratis thuisadvies 0800 2002.

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
ON
d
DEEL
VOOR rd BON
MyHotel DEELBON
Card
VOORDEELB
ON
MyHotelCard
VOORDEELBON

OHA2SV15061

□ Scootmobielen □ E-cars □ Elektrische ﬁetsen □ E-scooters
Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

DE MANGO SCOOTMOBIELGIDS
Alles dat u wilt weten over scootmobielen

MyHo

telCa

Telefoon
E-mail

en

Mo
b

VO
eitsoplossi MyH
OR
ilit
VO otel DEE
Brochure
MyHoORDCard LBO
N
scootmobielen   VOORtelCarEELB
ng

Postcode/plaats

MyHotelCard

•
•
•
•

0%%%
7KO7KO70RT0%
70
RT
70%
KO
RTI
ININGG
70%
KOR
NG
TING
KORTIN
KORTINGG

Brochure 2015
Scootmobielgids
DVD E-mobility
Voordeelbonnen
t.w.v. € 750,-

Mango Wateringen
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen
(in vestiging SternPoint)
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Actie geldig t/m 30 juni en zolang de voorraad strekt.
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Bel en bestel

Voordeelwinkel

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Opstapje met handleuning

Handige winkel-rollator

Dit opstapje is extra veilig te gebruiken door de handleuning en de
antislip van rubber op het opstapje
zelf.

Met deze handige combinatie van een rollator en
een boodschappentrolley is het probleem van te
weinig bergruimte voorgoed verleden tijd. Deze
comfortabele begeleider zorgt voor meer veiligheid
en mobiliteit en heeft een grote, robuuste winkelmand met extra veel opbergruimte.

Neemt niet veel ruimte in en is een
uitkomst om in de hoge kasten te
komen.

070-8700216

Max. gebruikersgewicht 120 kg.
Max. boodschappengewicht 20 kg.
Inclusief wandelstokhouder, rugband,
loop- en parkeerrem etc. en gemakkelijk
op te klappen.

Hoogte 23 cm.
Afmeting 30 x 41 cm
Hoogte handvat 85 cm.
Max. gewicht 120Kg.

Voor leden

Voor leden

Onze prijs 61,95

55,75

Toiletverhoger met deksel

Onze prijs 149,00

134,10

Nog geen Lid?

Wordt het opstaan en gaan zitten
problematisch? Dan wordt het
wellicht tijd voor een handige
toiletverhoger.

Vork-mes met gehoekt
handvat
De hoek van het handvat is 90° en houdt hand en pols
in een natuurlijke positie. Lichtgewicht en het ﬁjn gekartelde mes is van roestvrij staal. Totale lengte 21 cm
met een lemmet van 14 cm.

Deze verhoger past op elk toilet
en is in een handomdraai
zelf te plaatsen.
Gemaakt van makkelijk schoon
te maken harde witte kunststof.
Onze prijs
5 cm voor 35,95
10 cm voor 38,95

Voor leden

Voor leden

31,95 34,95
en

17,95

Onze prijs 19,95

Polsbrace met versterking

Handige waterﬂes 0,5 liter

Deze Polsbrace heeft een verwijderbare
metalen lepel die de pols in de juiste
houding stabiliseert.

De
. afsluitdop van de WaterTracker® drinkﬂes heeft
een aantal voordelen. Door de ingebouwde teller houdt
u de dagelijkse vochthuishouding op peil, drie maal
daags, iedere dag! En door de speciale tuitvorm drinkt
u makkelijk en zonder te morsen. Ideaal voor onderweg. Ook geschikt voor warme en ijskoude dranken.

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang direct minstens
10% extra korting op meer dan 1700
producten en diensten die zorgen voor
een zelfstandig en comfortabel ouder
worden.

Door de sluiting met klittenband kunt u
zelf de mate van ondersteuning instellen.
Ideaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
syndroom en voor links en rechts te
bestellen.
Voor leden

Onze prijs 29,95

27, 95

Bel 070-8700216
en wordt gratis lid !

Voor leden

Onze prijs 11,95

9,95

Lange teennagelschaar

Rollator Let’s Go Outdoor

Deze extra lange gehoekte
teennagelschaar is ontworpen
zodat u niet ver voorover
hoeft te buigen. Ergonomische gevormde handgrepen
voor een goede grip. De
licht gebogen roestvrij stalen
messen voorkomen dat de
nagel wegglijdt tijdens het
knippen. Knipt zelfs door de
hardste nagels.

Deze hippe lichtgewicht rollator is voorzien van zachte kogelgelagerde
wielen en rijdt zonder trillingen. De rollator is gemakkelijk op te bergen
of mee te nemen.

Lengte 21 cm.

Gewicht:
Kleuren:

6 kg
Zilver/zwart
Zilver/Beuken
Hoogte:
79-90 cm
Hoogte van blad 68 cm
Maximaal gewicht gebruiker: 100 kg
Afmetingen ingeklapt: 37 x 93 x 54 cm
Voor leden

Voor leden

Onze prijs 12,95

9,95

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

Onze prijs 289,95

269,95

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de
rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Avonturen in het Sperrgebiet
met Julius Pasgeld

Rond 1950 woonde ik in de Klimopstraat. Als ik toendertijd via het
Klimophof en het Goudenregenplein
de ouds loeml n flie hield de
bebouwing ineens op. Om plaats
te maken voor een onregelmatig
e oeid stuk l nd met s st uiken
en hier en daar een enkele boom.
Dit enigszins oneffen terrein strekte
zich in de breedte uit tot de Laan van
Poot en in de lengte tot zover het oog
reikte. In het midden liep de ‘Tankht . en kunstm ti i
end
k n l n kilomete l n en
mete eed. e ouds loeml n
waar na de oorlog tot 1966 tramlijn
eed w s d toen o die lek de
enige verharde verbinding tussen de
bewoonde wereld en de duinen.
nt de hui en in de o elwi k tus
sen het e e iet en de duinen i n
tijdens de oorlog weliswaar gespaard
e le en m de ewone s w on
de mi n oude s w en e uuee d
naar elders in Den Haag. Mijn ouders
kwamen terecht in de Vlierboomstraat
w ik in
we d e o en. n
verhuisden we naar de Klimopstraat.
Direct na de oorlog was er geen geld
om het Sperrgebiet direct weer op te
knappen. Zodat ik samen met mijn
vrienden uit de buurt jarenlang konden
beschikken over een enorm speelterein d t in lle o i hten mi len e
uitstak boven al die overgeorganisee de su e delu s eelte einen n
tegenwoordig.
In het Sperrgebiet werd niks georganisee d het w s e e li k en e
was absoluut geen toezicht. Wat wil je
nog meer?

- Deel van de Tankgracht
langs de Sportlaan. -

De ‘afbraak’ werd het ook wel genoemd. Het gebied dat de Duitsers in Den Haag sloopten als onderdeel van de Atlantikwall. Die liep langs de kust van Noorwegen tot Spanje en moest de Amerikanen en
Engelsen verhinderen Europa binnen te vallen. Na de oorlog was het voor jongens ruim tien jaar lang
het mooiste avonturengebied dat ze zich maar konden wensen.

- Persoonsbewijs moeder Pasgeld. ‘Geëvacueerd’ van het Sprietplein in de Vogelwijk naar de
Vlierboomstraat en vandaar in 1947 verhuisd naar de Klimopstraat. -

Mijnen op scherp
Natuurlijk mochten wij van onze
ouders niet spelen in het Sperrgebiet.
Dat terrein werd door ons trouwens ‘De Afbraak’ of ‘Ons Landje’
genoemd. Het gerucht ging -nog lang
nadat de hekken rondom het gebied
waren verwijderd- dat er nog steeds
mijnen lagen die ‘op scherp stonden’.
En volgens onze moeders miechelde
het er bovendien van de kinderlokkers. Wij hadden nauwelijks een idee
wat kinderlokkers waren. En wat ze
deden werd gemakshalve ook maar
even in het midden gelaten. Maar het
was allemaal levensgevaarlijk. Dat
klonk dus geweldig spannend. En het
verhinderde ons nauwelijks om in de
on ew kte o en likken die toen no
uims hoots oo h nden w en in
groepjes van vier tot acht ons ‘Landje’
in te trekken.
Daar stonden ons grootse taken te
wachten. Allereerst dienden er de
e uikeli ke onde lin e u iet es
uitgevochten te worden. En nadat een
en nde wee w s i ele d we den
de k hten e eni d om met d toe
speciaal meegebrachte schoppen en
s den d mmet es n te le en in
de Tankgracht. Om zodoende ons
territorium tot aan de Sportlaan toe uit
te breiden.
Een onvoorziene bijkomstigheid daari w s d t e te eli ke ti d lle lei
piechems vanuit de Vogelwijk bezig
waren om dammetjes in de Tankgracht
aan te leggen teneinde hun territorium

“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

tot aan de Anemoonstraat toe uit te
breiden. Wonderlijk genoeg leidde dat
zelden tot daadwerkelijk handgemeen.
Meestal hingen de leiders van de
betrokken groepjes een ideologie aan
waarbij ze met het credo: ‘Met méér
staan we sterker’ het eigenbelang
zowel als de vrede wisten te bewaren.
Uiteidelijk was de macht in het
Sperrgebiet tussen De Sportlaan en de
Hanenburgerlaan in handen van pakweg drie grote groepen jongeren. Wie
bij wie hoorde is mij altijd onduidelijk
gebleken. Laat staan dat ik begreep
waar ik zelf bij hoorde. Zo wist ik
bijvoorbeeld zelden of de plukjes haar
en de stokken die ik l k oo een
treffen af en toe tussen de struiken of
o en een heu elt e ontw de n
iend o i nd w en. ok ehoo de
op het moment dat een bepaalde
ti de o e h nd leek te k i en het
zogenoemde ‘overlopen’ altijd tot de
mogelijkheden. Dat was natuurlijk wel
een gok. Maar op die manier wist ik
vaak het vege lijf te redden.
Te water
Behalve op het jaarlijkse hoogtepunt.
Dat vond altijd plaats tussen kerst
en nieuwjaar. U raadt het al. De
ke st omen ht e lulli e doo de
gemeente georganiseerde kerstbomen e ndin w i e een loot e
k ee ls e een ke st oom inle e de
was nog niet uitgevonden. Maar er
was toen natuurlijk wèl een uitgeleen lek w e de ke st omen die

- Op dit kaartje is te zien hoe de Atlantikwall van de Duitsers lag onder Kijkduin en
de Vogelwijk.-

leggen begreep ze er niets van. Maar
ja. Moeders begrepen wel meer niet in
die meeslepende tijden.

iedereen na de kerst op straat zette
teneinde te worden opgehaald door de
eini in sdienst kon e nden.
raadt het alweer: het Sperrgebiet!
Nog zie ik het voor me: grote groepen
jongens en een enkele stoere meid
struinden overdag de straten af om de
reinigingsdienst voor te zijn. En als we
een of twee kerstbomen per persoon
h dden in het i htin e e iet.
Daar stapelden we op een uiterst geheime plek de bomen op. En bewaakten ze streng voor het geval de vijand
die plek onverhoopt mocht ontdekken.
En opnieuw gingen we de wijk in
voor nòg meer bomen. Net zolang tot

Politiegeweld
Het jaar daarop vonden we een andere
plek in het Sperr-gebiet om de bomen
tijdelijk op te slaan. Ook die werd
ontdekt door de concurrentie met weer
andere desastreuze gevolgen.
Het hield zo’n beetje op toen de
gemeente de kerstbomenverbrandingen ging organiseren. In 1961 werd de
zestienjarige Pim Scholte op 1 januari
op de Segbroeklaan door een politieagent met een sabel doodgestoken.
Dat gebeurde tijdens ongeregeldheden
bij de kerstbomenjacht. Ik was toen
e entien en w s o die el de d
met mijn buurjongen Roel (9) op mijn
s houde s o we n de doo de
H
eo nisee de o iele e
branding op het Stokroosveld. Ineens
overal politie. Op de glooiingen rond
het Stokroosveld zochten we tussen
en onder de struiken een veilige plek.
Andere jongens en meisjes ook. De
politie hakte wild met hun sabels in op
de struiken. Pim Scholte liep weg. Met
t le floo . e o ie n ustitie
had begrip voor de moeilijke taak van
de politie. En omdat de politieagenten elkaar het hand boven het hoofd
hielden en alle politiesabels direct na
floo o n hoo we den e ooid
werd niet duidelijk welke agent Pim
had vermoord. De rechter verleende
i s k. Het eni e e ol w s d t
de politie voortaan werd getraind in
het gebruik van de sabel. En dat ik
sindsdien allergisch werd voor welke
vorm van autoriteit dan ook.
Want vergeleken bij dit soort waanzin
waren onze avonturen in het Sperrgebiet natuurlijk maar kinderspel.
Weet u er meer van? En wat beleefde
u in het Sperr-gebiet?
Mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.
email

- Aan het eind van de Goudsbloemlaan
hield de bebouwing ineens op. -

er genoeg was om een imponerende
st el in de k te steken.
u wilde het e l d t de oe
w toe ik ehoo de uit st te is he
overwegingen had besloten onze kerstboomverzamelplek aan de overkant
van de Tankgracht te situeren. Zodat
we met onze opgehaalde kerstboom
steeds over zo’n dammetje moesten.
Dat kreeg een der tegenpartijen in de
ten. n die estond nou eenm l
uit grotere jongens. En ze waren bovendien in de meerderheid. Zodat mijn
eigen ‘bendeleden’ één voor één van
het dammetje in het water werden gegooid. Uiteraard nadat onze kerstboom
in beslag was genomen. Dat lot viel
ook mij ten deel. Want op zo’n dammetje is het onmogelijk het naderende
onheil bijtijds te onderkennen en vervolgens ‘over te lopen’. Ik zal het niet
gauw vergeten. Eind december. En
dan drijfnat en tot op het bot verkild
thuis komen. Toen ik het desgevraagd
aan mijn moeder probeerde uit te

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

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
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Win Kofﬁehuis De Ooievaar!
Al weer een paar weken een nieuwe puzzelprijs: de nieuwe DVD Koffiehuis De Ooievaar,
met het succesvolle theaterprogramma van Sjaak Bral en Fred Delfgaauw!

U moet weer op zoek naar de
cijfers in de grijze vakjes van de
vier Sudoku’s. De vakjes staan
op willekeurige plekken in de
diagrammen, de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor
uw inzending. Wat we vragen is
dus een reeks van vier cijfers.
Bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘8’; in B ook een
‘3’ in C een ‘9’ en in D een ‘5’,
zodat het gevraagde antwoord dan

bijvoorbeeld luidt: 8-3-9-5.

Ze worden opgestuurd naar:

Prijswinnaars

• Rob Hommels, te Den Haag
• Marty Holleman, te Zoetermeer
• Wim Witt, te Leidschendam
• Henk Zwijnenburg, te Delft
• Sonja de Wit - Maasdam,
te Katwijk

In de De Oud-Hagenaar van 26
mei vond u ook vier Sudokuopgaves. Er waren opnieuw veel
inzenders – de belangstelling voor
de DVD blijft groot! De goede
oplossing luidde:
8-6-4-2.
Er werden vijf exemplaren van
o ehuis e oie
e loot.

Sudoku A

4
2 9

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

3

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 12

Donderdag 18 juni

Inzenden

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

Voor de puzzel van deze week
wordt wederom vijf keer de DVD

Sudoku B

2

o ehuis e oie
e loot.
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

Sudoku C

3

6
5

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

5
2
2 1
9 6
4
8
5

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

Sudoku D

7
9

3
3

3
7

5

8 9
1
1
8
9
3

8 6 7

6
4
1
8 2

6
9

9
8
1 4 2
4
2 7
7
2
5
2
9 6
8 4 6
5
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Nel blijft op de hoogte via de website van Haagse Ouderen
Haagseouderen.nl is een informatieve en interactieve site voor
vitale 55+ers in Den Haag, maar
ook voor ouderen die wat meer
hulp nodig hebben en hun omgeving. De website biedt nieuws en
een stedelijke seniorenagenda.
Het is op de site mogelijk om
thematische informatie, activiteiten en organisaties te zoeken per
stadsdeel.
Eén keer in de zes weken komt er een
nieuwsbrief uit. Aanmelden kan via de
website. De nieuwsbrief wordt veel gelezen door ouderen en hun families, maar
ook door professionals.
Nel (75
) uit Den Haag vindt de site ontzettend handig. Ze is bovendien al jaren
geabonneerd op de nieuwsbrief. Nel’s
favoriet op de site is de rubriek ‘Actief’
want ze is gek op wandelen en koken.
Ze doet vrijwilligers werk en heeft een
leuke groep vriendinnen. We stelden haar
een aantal vragen over de website en de
nieuwsbrief.
Waarom bent u geabonneerd op de
nieuwsbrief van Haagse Ouderen?
k ind het n om o de hoo te te
worden gehouden van alle zaken die er in
Den Haag spelen. Er staat veel uitgebreide informatie in waar je als 5+ er wat
mee kunt doen. Ook staan er vaak leuke
activiteiten in de agenda.

Kunt u wat voorbeelden van die
activiteiten noemen?
Een cursus over de introductie van de
I-pad & de computer. Erg handig, dus
die cursus heb ik toen gevolgd bij een
wijkcentrum.
Er is aandacht geweest voor de buitensport plaatsen. Ik heb toen een opening
bezocht. Je kon daar ook je bloeddruk laten opmeten. Soms ga ik naar de debatten
van de stedelijke ouderencommissie. Er

staat dan duidelijk in de nieuwsbrief wat
het onderwerp is en wie de sprekers zijn.
ok n is d t e een o e i ht is n
gratis activiteiten en workshops in de
stad!
Zou u de site aanraden aan anderen?
Ja zeker! Het is goed voor 55+ers om
sociaal, vitaal en op de hoogte te blijven.
De aankondigingen van de signalerende
huisbezoeken staan er ook op. Erg plezierig!

Neemt u eens een kijkje op
www.haagseouderen.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.
Oproep
De redactie zoekt 55+ers uit diverse
Haagse stadsdelen voor deelname aan
het Haagse Ouderen panel. Uw mening
is belangrijk! Wilt u meedenken over
verbeteringen op de site? Mail dan naar:
redactie@haagseouderen.nl

OP 27 JUNI BEDANKEN WE
AL ONZE 115.000 VETERANEN,
OUD EN JONG, MANNEN EN
VROUWEN, VOOR HUN INZET
IN DIENST VAN DE VREDE.

foto: Peter Ubachs

IEDEREEN KAN WAARDERING TONEN
Doe dan een witte anjer op tijdens de
Nederlandse Veteranendag. Te verkrijgen
via www.dewitteanjer.nl

NEDERLANDSE
NEND
VETERANENDAG
ZA 27 JUNI 2
2015 DEN HAAG

Zelf bij de Nederlandse Veteranendag
kijken naar de medaille-uitreiking op het
Binnenhof en het Nationaal Defile? Vraag
kaarten aan via info@veteranendag.nl

www.facebook.com/Veteranendag
@NLVeteranendag

Instagram: onzehelden

Wat doe jij voor je vrijheid?
Founder:

Hoofdpartner:

Het Nationaal Comité Veteranendag dankt:

Toon waardering en respect voor
alle veteranen en sms WAARDERING
naar 4333 en d0neer eenmalig € 2,-

