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Allerlaatste reünie op 24 oktober a.s. op het tennispark Berg en Dal

‘Jeugdbende’ de Haagse Wildhoef Kikkers
De roemruchte Haagse Wildhoef Kikkers
waren een jeugdgroep die bestaan
heeft van ongeveer
1961 t/m 1965. Het
was één van de vele
‘jeugdbendes’, zoals
ze in de pers werden genoemd, die
Den Haag maakten
tot een soort Nederlands decor van de
West Side Story.
Op 24 oktober wordt
hun allerlaatste reünie gehouden op het
tennispark Berg en
Dal. Keurig dus!
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- Groepsfoto op het strand van de ooit zo roemruchte Haagse Wildhoef Kikkers, eerste helft jaren zestig.. -

Den Haag eind jaren vijftig, begin
jaren zestig. Voor een juist tijdsbeeld
ontkom je er niet aan om een sfeerimpressie te geven van de Haagse
jeugdcultuur, die de voedingsbodem
was voor groepen als de Wildhoef
Kikkers.
Op 30 november 1959 vond er één
van de eerste teenager feesten in
Nederland plaats in de grote zaal van
de voormalige Haagse Dierentuin. In
Den Haag werden bandjes opgericht
zoals TheTornado’s die later wordt
omgedoopt tot The Golden Earrings.
Maar ook René and the Alligators,
The Crazy Rockers, Ricochets, The
Jumping Jewels en vele anderen. In
de Haagsche Courant stond wekelijks
een overzicht van alle optredens in de
rubriek “Beat-waar?”.
Volgens journalist Leo van der
Velde had iedere Haagse school een
favoriete band. The Golden Earrings
waren bijvoorbeeld erg populair op
de Anne Frank Mulo, waar sommige
bandleden zelf ook op zaten. The
Entertainers hadden hun fans zitten
op het Dalton en de Populier-HBS
terwijl leerlingen van de Bezemstraat-Mulo weer meer fan waren van
The Ricochets (later The Motions).

Ook de meisjes roerden zich; er
waren enkele meisjesbeatbands zoals
The Amiola-Girls en de Ladybirds
met onder andere Jacky Roemers én
Cesar Zuiderwijk. Door deze hausse
aan bandjes noemde Den Haag zich
met recht dé beatstad van Nederland.
Kikkers tegen de Bullen
Den Haag had volgens de bronnen
uit die tijd last van een rumoerige
jeugd. In de jaren vijftig en zestig is
Den Haag berucht om de oudejaarsavondrellen waarbij in veel straten
huizenhoge stapels kerstbomen worden gemaakt die in de hens worden
gezet.
Een ander fenomeen waren de jeugdbendes. In de jaren zestig vonden
er geregeld gevechten plaats tussen
groepen jongeren die men grofweg
verdeelde in ‘Kikkers’ en ‘Bullen’.
Kikkers hadden lang haar, droegen
broeken met wijde pijpen, groene
parka’s of oude PTT jasjes zonder de
letters PTT erop, droegen schoenen
van het merk Clarks en reden op een
Puch met hoog stuur en zweefzadel.
De Bullen waren de nozems met
vetkuiven, droegen bomberjacks en
reden op buikschuivers (Kreidler
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en Zundapp) of op Puchs met een
buddysit. Een bekende Bullen-bende
was ‘de Plu’. Een karakteristiek van
de Plu was dat ze voornamelijk van
Indische afkomst waren. Journalist
Leo van der Velde schrijft in de
Haagse Courant: “plotseling gingen
jongeren op de vuist, niemand wist
hoe het kwam”. Delen van de stad
zoals de Bosjes van Pex, de Bosjes
van Poot, rond de Fahrenheitstraat, in
de omgeving van de Sportlaan en in
de binnenstad werden beruchte plekken. In de binnenstad wilden groepen
jongeren nogal eens door warenhuizen als Vroom en Dreesmann en de
Bijenkorf heen razen. In de Bijenkorf
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om de roltrappen te vrijwaren van
klierende jongeren. De samenstelling van de Haagse bendes leek veel
gebaseerd te zijn op buurt, school en
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Muziekvoorkeur
De Wildhoef Kikkers waren dol
op de nieuwe beatmuziek die uit
Engeland kwam. Van de buitenlandse
bands hadden The Beatles en Stones
de voorkeur. Ze bezochten natuurlijk het optreden van The Beatles
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in Blokker, en dat van de Stones in
het Kurhaus. Uiteraard gingen de
Kikkers met z’n allen naar de eerste
Beatlesfilm A Hard Days Night in de
toenmalige bioscoop West-End in de
Fahrenheitstraat. Ze waren met zo’n
grote groep dat ze deze film meerdere
keren achter bekeken. De suppoosten
keken wel uit om ze dit te verbieden.
Platen met beatmuziek waren al vrij
snel gemakkelijk te krijgen en veel
Kikkers bezaten ze ook, evenals een
pick-up. Ze draaiden hun plaatjes
thuis en op feestjes. Op die feesten,
maar ook in uitgaansgelegenheden
zoals De Haard in de Daguerrestraat
en de oude Marathon aan de De
Savornin Lohmanlaan werd veel
gedanst. Ook ‘s nachts waren de
Kikkers af en toe samen. “Wij wilden
gewoon lekker op het strand zitten,
een paar gitaartjes erbij en daar
blijven slapen als het kon. Mocht niet
van de politie, maar het gebeurde
toch”. De jongens bleven vaak slapen
bij iemand wiens ouders op vakantie
waren. De meisjes kwamen daar dan
overdag en ‘s avonds naar toe. “Was
heel gezellig. We ruimden op, maakten eten, er werd gezongen. Verder
plaatjes draaien en kletsen.”
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De meeste kikkers rookten en dronken bier, ook de meisjes. Dronkenschap was geen regel, maar kwam
wel eens voor
Uit goede gezinnen
Kikkers woonden bij hun ouders
thuis. Ze waren vooral afkomstig uit
vaak gegoede gezinnen. Veel Kikkers
zochten geen rechtstreekse confrontatie met hun ouders, maar gingen
gewoon hun eigen gang. “De meeste
van onze ouders wisten niet eens wat
we deden. Ik ging gewoon weg als ik
m’n huiswerk gemaakt had”. Zij kwamen daar pas achter, toen een aantal
Kikkers door de politie was opgepakt
en de ouders hun zoon of dochter op
het bureau moesten komen afhalen.
Ze waren bepaald niet gelukkig met
de activiteiten van hun kinderen:
“mijn moeder schaamde zich dood”.
Zij waren bang in opspraak te komen
in hun buurt en familie, het spoorde
niet met hun goede baan en fatsoenlijk aanzien.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

Kasteel de Binckhorst 1
N a an het arti el o er asteel de
Bin horst st r i hier i een opie
an een te ening die i he gemaa t
door de r i r De a meting is
m he geen idee ie
deze nstenaar as en hoe o d het
er e is nt mi hiero er meer
vertellen?

red an illigen

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!

elkaar aan en renden via de voordeur
naar buiten en gingen ieder een kant
op naar a hteren r as helemaal
niets te zien van deze vrouwen.
Geesten bestaan dus wel. De volgende
middag ertelden i het aan de o de
h isho dh lp die daar al aren o erdag er zaam as A h e aren
niet de eersten die het meegemaa t
hadden as doodle haar ant oord
Als o het de normaalste zaa an
de ereld as oor haar aren later
ertelde een riendin dat zi met haar
er ge er medis he linie in het
pand tere ht as ge omen e he en
nooit stemmen aargenomen ennelijk zijn de geesten tot rust gekomen.
Het s hi nt dat ooit dat de ro
des h izes dood in ed is ge onden
ermoord o niet elli ht as zi
de d alende geest ersoonli he
ik daarvoor en daarna nooit stemmen
of andere paranormale activiteiten of
gel iden gezien o gehoord oor mi
as het d s eenmalig

fred.vanmilligen@casema.nl

Paul de Ruiter
Naschift Carel Goseling:
De kunstenaar heet Johannes de
Kruijf, geboren (1885) en gestorven
(1966) in Bunnik. Hij maakte schilderijen, aquarellen, etsen en tekeningen
en was als tekenleraar werkzaam
in het middelbaar onderwijs. De
gemeente Den Haag bezit ook een
tekening (vermoedelijk uit 1921) die
hij maakte van het kasteel tussen het
groen. Zie de afbeelding hierbij.

----------------------------------------------

Colofon

Kasteel de Binckhorst 2
n
as i in het asteel
Bin horst s hoonma er ten ti de zat
de ti hting a opleiding o edri in het asteel p een dag
hoorden mi n ollega eter erheijen en ik, tijdens de koffiepauze,
ro enstemmen onder het raam e
zaten op ni ea eletage Drie zinnen
oud-Nederlands van een moeder en
een do hter maar geen gel id an de
oetstappen in het grind i e en
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---------------------------------------------Kasteel de Binckhorst 3
Het is jammer dat wat Carel Goseling s hree o er de middelee se
ges hiedenis an de Bin horst
on ist is net als eerder op het log
Haagspraak. Toen wees ik er al op dat
de in
o
ooit door iemand
was verzonnen. Dit fictieve personage
staat i oor eeld in het e ende e
eeuwse woordenboek van der Aa.
Evert zwerft tegenwoordig onuitroeiaar op internet rond es hi aar
oor el e ritie loze o ers hri er
Op Haagspraak gaf ik de juiste
informatie over de eerste vermelding
an de Bin horst op mei
droeg imon an Benthem het asteel
op aan graa illem en ont ing het
in leen ter g oor lie he ers mi n
ron is Nationaal Ar hie Ar hie
Graven van Holland, inventarisnummer root register Noord Holland
an a ten an graa illem
olio erso oseling
maa te an deze re htshandeling in
r i leen ge en Dit is ridis h e ht
iets heel anders dan in leen ge en
Volgens Goseling stonden Voorburgse
boerderijen destijds bekend als vroon-

hoe en aar een roonhoe e is een
entraal ho eigendom an de heer
an aar it het omliggende land en
oerderi en erden ge ploiteerd n
nog een o t e hi laat de Bin horst
in
door troepen an de stad Del t
veroveren, in brand steken en slopen.
olgens de histori s onald de raa
is oo dit erhaal ooit door iemand i
el aar ge antaseerd oseling s hree
herhaald illem Heersers orden
volgens goed gebruik genummerd met
omeinse i ers Het is illem
Dit is een beetje een metafoor voor de
histori iteit an zi n erhaal het omt
in de rt maar is het ooral net niet

onald an der piegel
Historicus
ronaldvanderspiegel@murphycat.nl
---------------------------------------------Kasteel de Binckhorst 4
illem de oede as an
tot
graa an Holland eeland
en Henegouwen en niet zoals U
s hri t ana
n
erd
hi ge oren als zoon an graa an
van Henegouwen, die daar regeerde
an
tot
n
as hi
ook graaf van Holland en Zeeland
ge orden als op olger an an zoon
an de ast to h el e ende Hollandse graa loris die in
i
Muiden door de adel werd vermoord.
an stier ong en erd daarom door
zijn voogd de Henegouwse graaf
opge olgd die d s oortaan als an
Holland en eeland er i reeg imon
an Benthem erd in
leenman
zoals dat toen heette an illem
ermoedeli e oonde hi al sinds
het asteel de Bin horst n
erd De Bin horst ingenomen
en verwoest door de Delftenaren, die
tot de a el a en ehoorden ter i l
de heer an De Bin horst aan de ant
van de partij van de Hoeken stond. De
Hoe se en a el a se t isten aren
egonnen in
en zo den tot i na
het eind an de i tiende ee
oortduren als een verwoestende burgeroorlog Daarna moet het asteel eer
zi n her o d maar in
is het
door de pan aarden an it otterdam
er oest De amilie no aert had
het toen d s al in ezit n
moet
het zi n her o d ant de toren en
het middengedeelte dateren nog it die

ti d De re hter le gel moet omstree s
zi n ge o d de andere delen
dateren uit de late zeventiende eeuw
en de a httiende ee De pan aarden zijn natuurlijk pas na de Vrede
an nster in
de initie it ons
land verdwenen, maar toen was De
Bin horst al lang eer her o d
Uit de twintigste eeuw is ook nog wel
een merkwaardig feit te vermelden.
p de em er
erd op De
Bin horst dat toen danig in er al
er eerde de Nationaal o ialistis he Nederlandse Ar eidersparti
N NA opgeri ht door de anatie e
antisemiet Adal ert mit met een
hand ol aanhangers onder ie dr
Ernst Herman ridder van Rappard
uit Amsterdam en de Telegraafjournalist Al ert de oode die zi h als
antisemiet liever Albert van Waterland
liet noemen et h n parti t e ilden
zi de oo net opgeri hte N B an
Mussert beconcurreren door zoveel
mogeli de D itse nazi s na te apen
Maar dat werd geen succes. Het drietal leiders kreeg al gauw in de loop
an
onderling r zie aardoor
de N NA in drie later zel s in i
N NA en iteen iel De N NA
an mit stond oortaan e end als
de N NA De Bin horst mit ga
een partijkrant uit onder de weinig
originele naam van Het Hakenkruis.
n septem er
erd mit ernstig
ge ond in een e htparti met leden
an de N NA an ma oor r yt in
een D itse grensplaats Daarna hie hi
zijn eigen partij op. Tijdens de Duitse
ezetting zat hi nota ene enige ti d
gevangen in een Duits concentratieamp an zi n nazistis he idee n as
hi toen enneli el genezen

ge eest as het zoe en ge lazen
om nog een glimp op te angen
roeg mi a hoe het mogeli as
dat zo n eelt e door een nie
tiliteitsge o
olledig it het zi ht
as erd enen N is de Bin horst
een ind strieterrein in de aren
oo al geen topp nt an s hoonheid
aar i het toestemming ge en oor
een ge o dat het asteel ana de
Bin horstlaan onzi ht aar maa te
hee t de gemeenteraad ge oon zitten
slapen Naar i hoop zal er i de
herinri hting an het ge ied at aan
gedaan worden; een prominentere
plaats in de plannen gun ik ook de
mooie egraa plaats int Bar ara
een oase van rust in de grote stad,
maar eveneens ingesnoerd door lelijke
woon- en bedrijfsgebouwen.

A

tr i

oors hoten
acstruijk@gmail.nl
---------------------------------------------Kasteel de Binckhorst 6
et eel plezier
erhaal o er het
asteel de Bin horst gelezen Het
oeileli e na i gelegen ge o
zoals het noemt is in
ge o d
en is ont orpen door de Haagse ar hitect Van Harmelen, destijds gevestigd
in de Campanulastraat in den Haag.
Het adviesbureau waar ik toen werkte
was bij de bouw betrokken. Overigens
hee t ar hite t an Harmelen een
elangri e rol gespeeld in het eho d
an de door ar hite t D i er ont orpen am a htss hool in de D instraat
he eningen Dit erza htende ommentaar ilde i to h e en ge en

Dick van der Meer
Dr. Gjalt Zondergeld

dijemeer@hotmail.com

Weesp
zondergeld@planet.nl
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a dat asteelt e hee t mi alti d
ge as ineerd n de aren
ietste i
eel an Del t naar het Bez idenho t
en ter g
ee graag om mi heen
en mi n oog iel aa op het toen
al ers holen gelegen asteelt e
vroeg mij toen al af waarom er geen
betere blik mogelijk was. Nadat ik
jaren uit deze omgeving weg was

Kasteel de Binckhorst 7
e om eens at meer te horen an
asteel de Bin horst an
tot
oonde i er i he er een hele
le e ti d gehad Het zo mi le
lijken om er nog eens een kijkje te
kunnen nemen. Maar dat zal niet meer
kunnen, begrijp ik.

Jan van Duijneveldt
Rijswijk
jh123@ziggo.nl
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Kikkers knokten, maar het was vooral ook een spel •hoofdkwartier in Bosjes van Pex • reünisten komen straks van heinde en ver

Met 200 Puchs werden de Newton Boys opgewacht
Vervolg van de voorpagina
Kikkers waren scholieren: “Iedereen zat op school”. Ze volgden
vooral de hbs, mulo of gymnasium. Er werd vaak gespijbeld om
op het strand te kunnen zitten. In het algemeen was de kikkercultuur vrolijk en zorgeloos. Daar was ook alle reden toe. “We hadden
allemaal brommers, vooral Puch, mooie kleren en geld. De bomen
groeiden tot in de hemel. De nieuwe muziek, vrijheid. Alles werd
losser, de zeden vooral”.

Kikkers vormden groepen met een eigen territorium. Iedere groep had zijn
erkende leider. Na enkele schermutselingen werd al snel de aanvoerder van
de grootste groep, de Wildhoef geheten naar hun trefpunt, stilzwijgend de
leider van alle Kikkers. Kikkers waren
“eigenlijk een heel vredelievende
beweging”. Toch werd er heel wat af
geknokt tegen de kuiven. “We werden
gewoon uitgedaagd... zij zochten
ons op”. Evenals kuiven bezaten
Kikkers het nodige wapentuig, zoals
boksbeugels, knuppels en messen. Dat
was vooral om de eigenaar status en
moed te geven, maar het werd soms
ook gebruikt.
Van een vredelievende beweging werden de Kikkers een geduchte tegenstanders, al “zaten er eigenlijk maar
tien tot twintig keiharde knokkers in.
De rest sjouwde er meestal wel achteraan als er wat aan de hand was”. Maar
door het grote aantal waren ze zeer
indrukwekkend om te zien. Hoewel
sommige Kikkers afhaakten, omdat

- Kikker André van Duijn met een parka
op z’n Puch in 1965.
(Foto Haags Gemeentearchief). -

ze het te gevaarlijk vonden, vonden de
meeste het wel wat hebben. “Knokken was een spel, grotendeels, het was
vertier, en ook spannend”.
Agent Ome Sjaak
De meisjes vochten niet mee en
gingen meestal weg als het op
knokken aankwam. “Dan was je in
Scheveningen en dan kwam er zo’n
hele kliek aan en dan voelde je, dit
gaat niet goed. Dan moest je maken
dat je wegkwam... Dan schoot je
bij iemand achterop die net voorbijkwam”. De meisjes bleven er wel bij
als er op thuishonk De Wildhoef werd
gevochten. Twee mannen die tegen
elkaar vechten en wij met z’n allen
eromheen...leek West Side Story idee.
De Kikkers werden aanvankelijk door
de politie tegen de kuiven beschermd.
Waar de Kikkers op het strand naast
de afgang van de De Savornin Lohmanlaan zaten was een politiepost.
“De dienstdoende agent (ome Sjaak)
waarschuwde ons als de Bullen er aan
kwamen. Ze zagen ons minder als
tuig. Daar waren we ook helemaal niet
ongelukkig mee”.
De goede relatie met de politie raakte
echter na een avondlijke politie-overval op het strand voorgoed verstoord.
“We hadden een kampvuurtje en er
zaten wat jongens gitaar te spelen en
er werd gedronken en gevreeën en in
een mum van tijd zag het ineens in de
duinen zwart van de agenten...Zonder
enige aanleiding begonnen die te hakken en te slaan. Onze harde kern sloeg
terug. Nou, toen mochten we daar
nooit meer zitten...Toen gingen ze op
ons letten”.
De geur en smaak van die tijd wordt

voorts opgeroepen door een verslag
uit de Haagsche Courant van april
1965.
“Naar schatting tweehonderd jongens
stonden op Puchs (dubbel bezet) klaar
bij het Wildhoef hoofdkwartier in de
Bosjes van Pex om de gehate vijand
van de Newton Boys (een bende uit
de omgeving van het Newtonplein)
voor eens en voor altijd een lesje te
leren. (...) De horloges werden gelijk
gezet en om 20.00 uur werd de massale aanval door de Kikkers ingezet.
oetgangers fietsers en a to s hielden
stil toen de enorme armada van Puchs
uit de Bosjes van Pex te voorschijn
kwam. (...) De Newton Boys werden
volkomen in de pan gehakt. Voor de
meeste Newton Boys er erg in hadden
wat er eigenlijk aan de hand was,
waren de Kikkers al weer op weg naar
de Bosjes van Pex, waar ze werden
onthaald door de daar achtergebleven
meisjes. (...) Overigens geen politie
gezien die avond, zou die gedacht
hebben, zo dat hoeven wij niet meer
te doen.
De Wildhoef Kikkers had prominente
Hagenaars in hun gelederen zoals
Rinus Gerritsen en George Kooijmans van de Golden Earring, Peter
de Ronde van de toenmalige Golden
Earrings, Klaas van der Wal van Shocking Blue (en nu ereburger van Den
Haag), Peter de Looff van The Scarlets, Peter Vink van Q ‘65, kunstenaar
Eric Dordrechter, journalist Leo van
der Velde, discotheek Westwood
oprichter Hans Wiesman, enz. .
Zij allen worden uiteraard ook
uitgenodigd voor de komende reünie,
het evenement waar nu al door velen
reikhalzend naar wordt uitgekeken.
‘De vrede van Den Haag’
Tot nu toe hebben de Wildhoef Kikkers 7 x een reünie gehouden. De
meeste aandacht (zelfs internationaal)
trok de verzoeningsreünie tussen
de Kikkers en de Plu in 1997 in de
toenmalige Houtrust Rotonde, in het
vredesakkoord genoemd “De vrede

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

van Den Haag”.
Nog vermiste Kikkers
De reünie commissie heeft besloten
om de slotreünie te houden op tennispark Berg en Dal. Voor het te laat
is - er zijn er al (te) veel overleden willen ze elkaar nog één keer zien en
spreken. Er worden tussen de 150 en
200 personen uitgenodigd, nu (bijna)
zeventigers en opa’s/oma’s. Zij komen
voor het merendeel uit Den Haag,
maar ook uit de rest van Nederland,
Majorca, Frankrijk, Duitsland, Zuid
Afrika, Amerika, Spanje, Engeland,
België, Mexico en Venezuela. Met
aanhang mee zal het aantal personen
uiteraard behoorlijk toenemen.
Er speelt een live band uit die onvergetelijke jaren 60 (The Scarlets), er is
een tentoonstelling en een stand van

Museum RockArt uit Hoek van Holland. De reünie zal geopend worden
door burgemeester Jozias van Aartsen.
Organisatoren van deze reünie zijn
Rob Mindé, Carla Mispelblom Beyerde Roo en Rinus van Gent.
Er zijn nog ‘vermiste’ Wildhoevers
t.w. Peter Admiraal, Ger Adams, Rob
Ernst, Marian Janse, Paul Kamminga,
Jean Paul Knaap, Frits Lochmans,
Pien Meelker, Inge Mollevanger, Rob
Mooiman, Dick Pieneman, Annie
van Rossum, Wouter Sinnema Hans
Spruyt en Jetteke de Visser. Informatie
over hen is van harte welkom , gelieve
kontakt op te nemen met Rob Mindé
via mail: romin@ziggo.nl
Meer in o.m. het boek: Haagse Jeugdbendes De Plu en de Kikkers, door
Rob Mindé en John van Prehn.

Tien jaar Première Parterre
De Haagse culturele salon Première Parterre op de Groot Hertoginnelaan 52 bestaat 10 jaar. Actrice Gepke Witteveen en haar partner arts Jaap
Broekmans organiseren op hun huisadres toneel-, muziek- en kleinkunstvoorstellingen – en dat zonder enkele vorm van subsidie of sponsoring,
maar wel bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers, vrienden en vriendinnen. Het mooie zaaltje van Gepke en Jaap biedt plaats aan veertig
bezoekers per voorstelling. In 2005 begonnen Gepke en Jaap met Première
Parterre in hun huis aan de Obrechtstraat, daarna aan de Emmakade en
sinds 2011 op het huidige adres.
Het jubileumprogramma van zondag 13 september is inmiddels uitverkocht, maar het is een absolute aanrader om de agenda op de website
www.premiereparterre.nl in de gaten te houden met de programmering –
doorgaans op zondagmorgen. Zo treft u later dit jaar nog o.m. Herman van
Elteren, Frans Mulder, Peter Faber en Yvonne Keuls.

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

w auto!

aat klaar!

7•

EIZEN
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Behandeling
aan huis

 055 - 5059500

Een team van
prothesespecialisten

Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel

30% Korting


nu € 55, 2 voor 90
Broeken



Pantalons nu € 60, 2 voor 100
Truien en Vesten 50% Korting

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

En nog veel meer
aanbiedingen, OP=OP
Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag
tel. 070 3080080
di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

Verhuizen?
 
 

Speciale service voor senioren


-

Ê

en nog veel meer Senior Hotels Actieweken

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!

Rotterdam:

n Zorgverhuizingen
n Verhuisdirigente
n Particuliere
n Handyman
gelegen
aanverhuizingen
de Boompjeskade.
n Kunst- en antiekservice
n Inboedelopslag
Utrecht:
n In- en uitpakservice
n Woningstoffering
17.00 uur op MS Rigoletto ****
Kanaaleiland
/ Rooseveldtlaan.
T. 070 399
42 41

John, Martijn en Jasper Jellema

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

W. www.utsvandergeest.nl

Opendagen korting

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

boek uw cruise aan boord tijdens
de Opendagen en profiteer van
10% korting op de cruises met de
Verdi **** en Rigoletto****.
4 dg. Feestcruise ‘Rhein in Flammen’
met MS Rigoletto va. € 225,

erdi
rdi ****

11 dg. ‘Als een Vorst over de Donau’
met MS Verdi va. € 1.075,

Riviercruises Super Aanbiedingen
nu tot wel 25% korting

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

ereizen
Voor alle vakanti
en
laatste aanbieding
s.
ure
ch
bro
en gratis
Mail of
l
Be
:
ren
rve
- Rese

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Opendagen

l cruises

april 2015

BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Opheffingsuitverkoop

cruises 2015 & 10% Opendag korting

di ****

Nieuw!!

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Inruil
bespreekbaar

t
e
h
r
a
a
n
Kom Huis!
Open
06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur
Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

www.gantelzicht.nl

verzorgde
verhuizingen
9 Volledig
dg. 3 rivierencruises
Neckar,
Rijn en in héél Nederland:
Moezel
met MS Verdi
va.uw
€ 850,
 In
én uitpakken
van
bezittingen
10
Over de romantische
Rijn
en
 dg.
(De)montage
van grote
meubels
MSvan
Rigoletto
va. €klokken
900,
 Ophangen
lampen,
en schilderijen
***
En
nog
veel
meer
volledig
verzorgde
 Afen aansluiten van uw apparaten
pril 2015
riviercruise
met
luxe cruiseschepen
 Stoffeer
endeschilderwerk
MS Verdi en MS Rigoletto.
Correcte woningontruiming van uw oude
woning
naper
uwpersoonÊ
verhuizing of na een overlijden
e met andere kortingen,
prijzen
 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
ereizen
e vakantitransparant
Voor allstukken
 Waardevolle
verkocht via erkende veilinghuizen

gratis brochures
www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
| 010 - 888 22 15
en reservering
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie
00  WWW.BTRREIZEN.NL

SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE
Hoog-Laagbed

Seniorledikant

met verstelbare bedbodem

met pocketvering matras en elektrisch
verstelbare lattenbodem

COMPLEET

VANAF

€1.350,-

COMPLEET

€274,Elektrisch verstelbare

Relax Fauteuil
met Sta-op Functie

LEDEREN BEKLEDING

€895,-

VEND
VRIJBLIJADVIES
IS
T
A
R
G
N HUIS!
OOK AA

€650,-

Lattenbodem
in uw bestaande
ledikant! 90x200cm

VANAF

€239,-

Bijzet- of
eetkamerstoel
met armleuningen

MEN
PROBLREVOER?
MET VMEEER NAAR
INFORZE GRATIS:
ON
G
N BREN
HAAL ERVICE!
SE

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

GEZOCHT:
MANNELIJKE SENIOREN (66-85)
Beweegt u minder dan dat u zou willen
en bent u minder krachtig dan vroeger?
Doe mee aan een onderzoek naar verminderende
beweging bij senioren en het verband met de stofwisseling.
Het onderzoek bestaat uit 2 onderzoeksdagen, een
terugkommoment en een afsluitend telefoongesprek.
U ontvangt een vergoeding van € 590,00.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op:
U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen met
071-5246464. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.zwementie.nl
Vrijwilligers
vacatures

Informant
digitalisering
Op 4 juni jl. is het convenant Digitalisering Ouderen
ondertekend. Dit om ouderen te
stimuleren hun digitale wereld
te vergroten. De gemeente Den
Haag voert met de partners
uitgebreid campagne in september, oktober en november.
Nodig zijn vrijwilligers die in
pop up stores informatie geven
over digitalisering en hen
verwijzen naar het cursusaanbod. Ook maakt u deel uit van
een promoteam die bij diverse
organisaties langs gaat om
hen te stimuleren hun ouderen
te activeren. Of u brengt
promotiemateriaal rond. Maakt
u uw medemens wegwijs in de
digitale wereld?
Inlichtingen: Lotje Hallam
Tel.: 06 14417595
E-mail: lotje@125procent.nl

Wensvrijwilliger
Vindt u voldoening in het
vervullen van kleine wensen
van een ander? Een spontane
wandeling, het schrijven van
een brief, helpen met een kastje
opruimen, een boodschapje
doen of een ijsje eten. Enkele
wensen zijn van te voren bekend, zoals een grafbezoek,
verder is het telkens een verrassing wat u gaat doen. Wilt
u de bewoners van Respect
Zorggroep Scheveningen,
locatie Het Uiterjoon een
plezier doen? Neem dan snel
contact op.
Inlichtingen: Ineke Duijvestijn
Tel.: (070) 3529292
06 14513127
E-mail: i.duijvestijn@rzgs.nl

Benieuwd naar
meer vacatures?
www.denhaagcares.nl
voor dagvacatures
Of kijk op
www.denhaagdoet.nl

Zwementie in Overbosh

Dansen in het water
Heeft u altijd van zwemmen gehouden of zou u het nu graag willen doen en is dat
moeilijk voor u geworden doordat u lijdt aan dementie? Dan kunt u zich opgeven voor
Zwementie! Twee keer per maand in zwembad Overbosch.

U komt met eigen vervoer naar het
zwembad. Zwementie regelt de rest.
Direct bij de voordeur wordt u opgevangen en krijgt u een student-begeleider toegewezen. Hij/zij begeleidt u naar
het kleedhokje, helpt desgewenst met
uit- en aankleden, en helpt u het zwembad in. Daar zwemt uw begeleider met
u mee. Heerlijk drijven in het water
op r stige m zie Na a oop drin t
meestal met elkaar gezellig een kopje
o fie o thee
Oorsprong

Peter Bakens, HBOV docent heeft
met enkele van zijn studenten aan
de opleiding Verpleegkunde van de
Haagse Hogeschool project Zwementie
bedacht. Het doel: kwetsbare mensen
laten bewegen en studenten daarin
laten leren. Peter Hop, van oorsprong
verpleegkundige, nam in 2014 het
project over en richtte Stichting Zwementie op waarvan hij nu directeur is.
Sindsdien bouwt hij het project samen
met jongeren uit. Ook wist hij professor
Erik Scherder, van onder andere het
boek ‘Laat je hersens niet zitten’ in het
comité van aanbevelingen te krijgen.
Scherder beweert in dit boek dat
beweging het verloop van onder andere
de Ziekte van Alzheimer kan vertragen.
Peter geeft aan dat hij graag uitbreidt
naar andere zwembaden en eventueel
ook andere steden. “Op dit moment

worden we gestimuleerd met een
bijdrage van de Gemeente Den Haag,
Fonds 1818, ZonMW en het RCOAK
uit Amsterdam. Ook krijgen we soms
giften. We hebben een Anbi status.”
Leren van elkaar

“Studenten krijgen door het zwemmen
een heel ander beeld van dementerenden. Ze zien waar ze soms nog goed
in zijn, dat ze vaak humor hebben en
dat ze kunnen genieten van het water.
Het mes snijdt zo aan twee kanten.
Het is voor de jongeren een bijzonder
leerpro e t en oor de o deren een fi ne
ontspannende activiteit. Ze leren ook
veel van elkaar. Daarnaast is het voor
de mantelzorgers een mogelijkheid om
een leuke activiteit te ondernemen met
hun dementerende dierbare.” Op dit
moment zijn er zo’n 45 student-begeleiders, afkomstig van diverse scholen
zoals de Haagse Hogeschool, ROC
Mondriaan, universiteiten en diverse
studierichtingen.
Veilig

Elke deelnemer wordt één op één
begeleid door een student-begeleider.
“Daarnaast ben ik of een andere
verpleegkundige aanwezig. Ook houdt
de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade
alles vanaf de kant goed in de gaten.”
Peter heeft bewust voor een gewoon
zwembad gekozen. “Dat doen we om-

dat we het graag ‘zo
gewoon mogelijk’
willen houden.
Drijfmiddelen zijn
aanwezig. Mensen
die een rolstoel
gebruiken kunnen
ook meedoen, mits
ze nog enigszins
kunnen staan om
samen het water in te gaan.”
De maximale waterdiepte is 100 – 120
cm. “Een mevrouw bij ons, trekt nog
baantjes. Ze heeft ooit wedstrijden met
Erica Terpstra gezwommen,” vertelt
Peter.

willen doen. Een studente: “ Het is
zo’n mooi project. We hebben vaak een
beeld van mensen met dementie dat ze
een beetje weg zitten te kwijnen in hun
stoel, maar hier kan ik met ze lachen en
dansen in het water!”

Voor iedereen

Praktische info

Plezier om te zwemmen is leidend.
Iedereen met dementie is dan ook
welkom, wonend in een zorginstelling
of vanuit eigen huis. Het is goed een
bewegingsactiviteit te hebben. Vertoont
een dementerende echt moeilijk gedrag
dan wordt samen met de mantelzorger
of zorginstelling naar een oplossing
gezocht. Een ervaren student en/of de
mantelzorger gaat dan mee het water in.
“Laatst zei een man: ik heb gisteravond
al in zee gezwommen, nu ga ik niet.
Dat nemen we serieus en doen dan eerst
iets anders. Een balspelletje bijvoorbeeld.” Peter wil graag meer bewegingsoefeningen in het programma.
Verder kijkt hij wat de mensen zelf

Zwementie start weer in september,
twee maal per maand. Aanmelden kan
per keer en kost € 12,50. Dit is inclusief
toegang tot het zwembad voor de dementerende en de begeleider. Er is plek
voor twintig dementerenden. Aanmelden kan door het online formulier op de
website in te vullen, waarna Zwementie
contact opneemt.
Stichting Zwementie
Internet: www.zwementie.nl
E-mail: info@zwementie.nl
Tel.: 06-51294671 (Peter Hop)
Peter Hop is ook eigenaar van LEAS
bureau voor zorgvernieuwingsvraagstukken.

Gewoon vergeetachtig of beginnende dementie
Ook u bent vast wel eens uw sleutels kwijt, of mobiele telefoon. U heeft geen idee waar ze zijn,
maar toch maakt u zich er geen zorgen over. Twijfelt u wel aan uw geheugen of is er sprake van
(beginnende) dementie? Weet u waar u dan hulp, steun of zorg kunt krijgen?

Het Geheugensteunpunt is er voor alle
vragen over geheugenproblemen en
dementie. Het is een website waar u
terecht kunt als u een ‘niet pluis’ gevoel
heeft, het gevoel dat er iets aan de hand
is, maar u weet nog niet wat het is. U
vindt op de website informatie over het
verschil tussen vergeetachtigheid en dementie en over de verschillende vormen
van hulp, ondersteuning en zorg die in
de regio Haaglanden beschikbaar zijn
als sprake is van geheugenproblemen of
dementie.
Casemanager

Eén van de mogelijkheden, als sprake is
van geheugenproblemen, is het inschakelen van een casemanager dementie.

Casemanagers dementie zijn professionele hulpverleners die deskundig zijn op
het gebied van (beginnende) dementie.
Zij kunnen uw vragen beantwoorden,
geven advies, bieden een luisterend oor
en regelen de hulp en ondersteuning die
u wenst passend bij uw situatie. Aanvragen voor casemanagement kunnen via
het Centraal Aanmeldpunt gedaan worden via dementie@transmuralezorg.nl
In september

Wilt u vrijblijvend kennis maken met
een bepaalde vorm van zorg en/of
ondersteuning? In de maand september
wordt in de regio een campagne georganiseerd rondom de Wereld Alzheimer
Dag op 21 september. U kunt in deze

maand verschillende activiteiten, open
dagen en informatiemarkten bezoeken
in de ontmoetingscentra dementie, Alzheimer Cafés en VVT-instellingen. Een
overzicht van het programma vindt u op
www.geheugensteunpunt.nl.
Niet pluis

Mensen met geheugenverlies of
dementie en hun naasten hebben vaak
veel vragen en problemen. Het zijn vaak
de mantelzorgers, partners en/of familieleden, die op zoek gaan naar meer
informatie. Zij willen vooral antwoorden en advies op maat. Geheugenverlies
is een langdurig proces. Dementie en
geheugenproblemen manifesteren zich
bij iedereen anders. Het komt veel voor

dat iemand het idee heeft dat er iets ‘niet
pluis’ is bij een familielid of partner. Of
helemaal niet weet wat er aan de hand
is. Het gaat erom dat iedereen de juiste
hulp en informatie kan vinden.
Meer info

Zit u met vragen over geheugen,
geheugenverlies of dementie? Kijk eens
op www.geheugensteunpunt.nl. Daar
staan talloze “veel gestelde” vragen met
de antwoorden erbij. U heeft ook de
mogelijkheid uw eigen vraag per e-mail
te stellen. Wilt u liever persoonlijk
contact? Dan kunt u bellen. Er zit altijd
iemand klaar om uw vraag te beantwoorden of u door te verwijzen naar
een casemanager dementie. Dit zijn de
telefoonnummers: (070) 308 23 30 voor
Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Wassenaar; en (079) 371 94 71
voor Zoetermeer.
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Zomeraanbieding!

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

van 1099,-

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

899,-

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

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

www.henning-uitvaart.nl

Scootmobiel Colibri

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Veilig en stabiel

Volledig opvouwbaar

Snelheid instelbaar

Lekvrije banden

Geen rijbewijs nodig

Past in iedere auto

Blijf zelfstandig en mobiel met senZup!
Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
geweldige kamers...

Uw mobiliteit wilt u niet opgeven. Terecht! Dat hoeft ook niet. Bij SenZup
hebben we een uitgebreid assortiment lage instap fietsen en scootmobielen.
Onze producten zijn aan te passen aan uw specifieke wensen, zodat u

Zomers midweekarrangement

weer boodschappen kunt doen of er gewoon eens lekker op uit kunt.

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 228,- p.p. (halfpension) “incl. keuze uit diverse leuke uitjes!”

Profiteer tot 31 juli van onze speciale
zomeraanbiedingen op mobiliteits-

Van zondag tot donderdag, of van maandag tot vrijdag.
Voor meer info zie onze website.

producten! Wilt u een van onze

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

producten een keer gratis thuis

www.deoudebrouwerij.nl

uitproberen? Bel 0800 - 0468 voor een
vrijblijvende thuisdemo of vraag de
gratis brochure aan op www.senzup.nl.

Overnachten in stijl...
Scootmobielen • Fietsen met lage instap • Vanaf € 599,-

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud

SCOOTMOBIEL GALAXY

SCOOTMOBIEL LEO

l

SCOOTMOBIEL BRIO

van 1299,-

l

999,-

l
l
l

3-WIELFIETS CLASSIC

3-WIELFIETS COMFORT

2-WIELFIETS SICURO

Bezoek onze winkel
in Barendrecht of Barneveld
Oosteinde 6, 2991 LG Barendrecht
Stationsweg 183, 3771 VG Barneveld
Tel. 0800 - 0468 | www.senzup.nl
SenZup is onderdeel van

Gratis brochure ontvangen? Maak gebruik van deze knipbon of bel 0800 - 0468
Naam
Adres

NIEMAND
HEEFT
JOU
NODIG
WORD
BUDDY!

Postcode

Woonplaats

Harfa Bouw is een éénmanszaak.
Dus als u mij belt heeft u mij
meteen aan de lijn. Omdat ik
een eigen werkruimte heb zijn
de kosten niet zo hoog.
Daardoor kan ik voor een
redelijk tarief werken.
Is er rondom of aan uw huis
onderhoud nodig, dan kom ik
geheel vrijblijvend bij u langs voor
een prijsopgave.
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Historische naamgeving, de ooievaar, de kleuren en de stedelijkheid

De grondslagen van Den Haag
Nu ik welgeteld 70 bijdragen over zeer uiteenlopende onderwerpen voor
deze krant geschreven heb, lijkt me dit het juiste moment om eens te
bekijken of er iets gemeenschappelijks in al die verhalen zit. Lang hoef
ik hier overigens niet over na te denken. Het gemeenschappelijke zit ‘m
in het feit dat ze allemaal iets met Den Haag te maken hebben.

Nu ik welgeteld 70 bijdragen over
zeer uiteenlopende onderwerpen voor
deze krant geschreven heb, lijkt me dit
het juiste moment om eens te bekijken
of er iets gemeenschappelijks in al
die verhalen zit. Lang hoef ik hier
overigens niet over na te denken. Het
gemeenschappelijke zit ‘m in het feit
dat ze allemaal iets met Den Haag te
maken hebben.
‘s Gravenhage
Ik kan me voorstellen dat velen van
u denken dat de naam ‘s Gravenhage
ouder is dan de benaming Den Haag
en toch is dit niet zo. Pas vanaf het
begin van de 17e eeuw werd de naam
‘s Gravenhage gebruikt. Dit klonk wat
deftiger, De Haag van de Graaf - met
Haag in de betekenis van bos.)
Rond 1230 kocht graaf Floris IV een
stuk grond waarop een begin werd
gemaakt met de bouw van het Binnenhof. We moeten dan denken aan
een jachthuis dat in een beboste streek
stond. Zijn opvolger, Willem II, breidde dit uit en vanaf 1248 kunnen we
stellen dat hier een bestuurscentrum
was gevestigd. Overigens werd dit
gedeelte van ons land al veel eerder
bewoond. In de 2e eeuw na Christus
stond er al een Romeinse nederzetting
op de plek waar nu Ockenburg ligt
en enkele eeuwen daarvoor woonden
er Germanen. Uit een oorkonde uit
1242 blijkt dat het dorp Die Haghe,
Scheveningen, Eik en Duinen,
Loosduinen en Nootdorp omvatte. De
naam Die Haghe betekende zoveel
als het omheinde, het bos of een heg
van struikgewas. Hier komt dus de
naam van onze stad vandaan. Tot 1990
erd in o fi i le st en de naam s
Gravenhage gebruikt, daarna kon Den
Haag ook.
Haagse beek
Er bestaat een tweede verklaring

waar de naam van onze stad vandaan
zou komen maar deze verklaring
wordt door de kenners naar het rijk
der fabelen verwezen. Ik wil hem u
toch niet onthouden. In het verleden
stroomde er een beekje vanuit de
duinen bij Kijkduin naar de Hofvijver.
Hoewel, stroomde is niet het juiste
woord. Er was weinig verval dus veel
water kwam er niet in de Hofvijver
terecht. Het oude woord voor beek
is ‘haghada’ en zo zou Die Haghe
of Den Haghe ontstaan zijn. Deze
beek vervoerde het kwelwater uit de
duinen. In de 14e eeuw is de beek
doorgetrokken tot aan de Hofvijver,
later is hij gekanaliseerd en in 1917 is
hij voor een groot deel weer gedempt.
Het huidige water in de Hofvijver
komt uit de Maas.

- Rechtsboven, het in 2012 aangepaste stadswapen. Eronder ‘t Kleine Veentje in de 18de eeuw (door B.J. van Hove) met een stukje Haagse beek. -

als kinderbrenger gezien. Mede
daarom treffen we deze vogel op veel
geboortekaartjes aan en zo’n baby is
- naar ik mag hopen - een waardevol
‘bezit’. Ook het woord odevare wordt
in dit verband genoemd en dat betekent geluksbrenger. Rond het eerder
genoemde jachthuis nestelde een

discussies ontstaan, maar ik hou het
op een paling. De stand van die ooievaar veranderde overigens nogal eens.
In de meeste gevallen kijkt hij naar
links en staat hij op één poot. Er zijn
ook voorbeelden bekend dat hij de
andere kant op kijkt en op twee poten
staat. Sinds 2012 is er een spreuk
toegevoegd aan dit wapen: Vrede en
Recht. Dit heeft te maken met het feit
dat er wat die twee begrippen betreft,
op internationaal niveau, aan de weg
getimmerd wordt in Den Haag.
Geel en groen
En dan de kleuren geel en groen.
Wat zou ADO zijn zonder die kleuren? Het antwoord is simpel, achter de
ooievaar bevindt zich een goudkleurig
schild en oorspronkelijk stond hij op
een groen grasveldje.

- Oudste afbeelding van het Binnenhof met een stukje beek (Jan van Eyck begin 15de eeuw). -

De ooievaar
Waar komt die ooievaar in het wapen
van Den Haag vandaan?
In het Nederduyts, tot in de 19e eeuw
werd de taal die in onze omgeving
gesproken werd zo aangeduid, vindt
het woord ooievaar zijn oorsprong in
‘auda-bara’ en dit betekent schatdrager. Denk maar aan het verband tussen
dragen en baren. In het Germaanse geloof waarvan nog veel terug te vinden
is in onze gebruiken werd de ooievaar

aantal ooievaars en die werden met
eerbied behandeld. Zo zijn er rekeningen uit de 14e eeuw bekend waarin
het herstellen van ooievaarsnesten
wordt vergoed. Er waren zelfs mensen
die onder andere als taak hadden deze
vogels van voedsel te voorzien. Het is
dus niet zo verwonderlijk dat deze vogel in de 16e eeuw een plaatsje kreeg
in het wapen van onze stad. Met een
paling in z’n bek, laat dat duidelijk
zijn. Over dit laatste zijn de nodige

- Maquette van het Romeinse Fort op Ockenburg uit de 2e eeuw na Christus (op een expositie van het Museon). -

Dorp of stad
Tot slot de vraag of Den Haag een
dorp, een stad of een gemeente is.
Wanneer je naar het aantal inwoners
kijkt is Den Haag een stad, dat lijkt
me duidelijk. Aan het eind van de
18e eeuw woonden er zo’n 40.000
inwoners en na Amsterdam en Rotterdam was Den Haag wat het aantal
inwoners betreft de derde stad van
ons land. De vraag of onze stad ooit
stadsrechten gekregen heeft, is iets
minder eenvoudig te beantwoorden.
In de Middeleeuwen - laat ik zeggen
tot het eind van de 16e eeuw - bestond
de mogelijkheid dat een dorp van de
plaatselijke machthebber stadsrechten kon kopen. Dit betekende
vooral dat het stadsbestuur zelf recht
mocht spreken. Daarnaast bestond de
mogelijkheid om belasting te heffen,
stadsmuren om de stad te bouwen
en markten te gaan houden om maar
eens iets te noemen. Omdat Den Haag
hofstad was en omdat het landsbestuur
er zitting hield, kunt u zich voorstellen
dat de combinatie van beide, zowel
landsbestuur als stadsbestuur, tot
problemen kon leiden. Dit kon mekaar
aardig in de weg zitten. Ik denk dan
ook dat dit de voornaamste reden is
waarom onze stad in die tijd geen

stadsrechten kreeg. Ik bedoel dan
o fi i le stadsre hten Dit il nog niet
zeggen dat er geen markten gehouden
werden en dat er door de inwoners
geen belasting betaald moest worden.
In 1798 is het begrip stadsrecht
afgeschaft.
Koning Napoleon
Van 1806 tot 1810 was de broer
van Napoleon, Lodewijk Napoleon
Bonaparte, koning van Holland. Dit
betekent dat de republiek werd omgezet in een koninkrijk. Aanvankelijk
woonde Lodewijk in Den Haag, maar
in verband met zijn gezondheid verhuisde hij voor korte tijd naar Utrecht
en vervolgens naar Amsterdam. Hier
woonde hij in het Paleis op de Dam.
Dit had tot gevolg dat de regering
gedurende deze tijd niet in Den
Haag gevestigd was. In deze periode
kreeg Den Haag stadsrechten en deze
rechten werden later, toen ons land
ingelijfd werd bij het keizerrijk van
Napoleon, door Napoleon zelf erkend.
Of dit een doekje voor het bloeden
was, omdat de regering en het hof niet
langer in onze stad gevestigd waren,
is mij niet duidelijk geworden.
In de wetgeving wordt uitsluitend
gesproken van gemeenten en hier
komen begrippen als dorp en stad niet
ter sprake. Kortom Den Haag is een
gemeente en dat is wel zo duidelijk.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

- Lodewijk Napoleon, koning van 1806 tot 1810.-
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Anton Vringer over zijn leerlingentijd eind jaren 60 bij het chique Hotel Des Indes

De échte keuken moest je zien te ver
Na mijn dagopleiding die ik afrondde in 1967 op de horeca
dagvakschool ging ik als 17-jarige op zoek naar een leerbedrijf om daar het vak echt onder de knie te krijgen.
Eén dag in de week nog naar school en de rest van de week
gewoon werken. In die tijd waren er gelukkig nog genoeg
horecabedrijven waar je als leerling terecht kon, wat tegenwoordig wel anders is helaas.
Ik kon kiezen uit restaurant Saur, restaurant Royal op het Lange Voorhout
en Hotel Des Indes, zonder uitzondering mooie gerenommeerde bedrijven,
zeer geschikt om je verder te bekwamen in bediening en het keukenwerk.
Ik koos uiteindelijk voor het chique
Hotel Des Indes, waar ik mij begeleid
door een consulent van mijn opleiding
(de SVH) mocht melden bij chef-kok
de heer Frankfort. Een forse man met
een grote buik, die al ontzag inboezemde op zijn kantoor, maar helemaal
als hij ook nog eens zijn koksmuts
opdeed. Dan was hij echt dé chef! Ook
souschef Dick ter Maten, die altijd aan
de kant stond van de rotisseurs, maakte
indruk. Ook diens vader, van het bekende restaurant ’t Gemeste Schaap in
Den Haag was trouwens een fenomeen
in de Haagse horeca.
Keukenbrigade
Het personeel van Des Indes kwam
altijd via de achterkant van het hotel
in de Kazernestraat binnen, langs de
magazijnmeester bij wie ook de prikklok hing waar iedereen moest in- en
uitklokken. Achterin de keuken was
een kleedruimte voor de koks om zich
om te kleden. Ik kan mij herinneren
dat wij met meer dan tien koks (uit o.a.
Duitsland, Zwitserland en Italië), van
wie drie leerlingen, de keuken bevolkten. Een behoorlijke brigade dus.
Naast het gewone restaurant hadden we
in Des Indes ook nog het grilrestaurant de “Copper
Kettle”, waarvan ik mij
de obers John, Thom
en Han nog herinner.
Er stond ook een
‘chef de partie’
te werken, in

- Anton tussen de gedekte tafels. -

een eigen keukengedeelte dat tot maar
liefst 1.00 uur ’s nachts in gebruik was;
omdat er veel gasten kwamen die na
de avondvoorstelling in de Koninklijke
Schouwburg nog een hapje en een
drankje nuttigden.
De grote keuken van Des Indes sloot
echter al om 22.00 uur, waarna de koks
gingen ‘debrasseren’ (opruimen) en
dan naar huis konden.
Moeilijke dagen
Mijn eerste dagen in Des Indes waren
trouwens niet zo leuk, ik dacht zelfs:
“dit ga ik niet redden hier”. Een van de
redenen was dat ik de ‘echte’ keuken
niet in kwam, die moest je stapje voor
stapje veroveren. Mijn opdrachten
waren in het begin het bouquet schoon-

- Koningin Juliana ontvangt koning Bhumibol van Thailand in Hotel Des Indes. -

maken van uien, prei, wortel en andere
groentes; peterselie pukken en hakken
met de ‘batter’ (een mes); aardappels
en garnituur snijden voor de chef, die
daarmee de laatste hand legde aan de
gerechten, voor die door maitre de heer
Marijnen, de gerant toen, aan de gasten
werden geserveerd.
Verder moest ik opdrachten uitvoeren
als het ophalen van spullen uit het
magazi n gespe ifi eerd met on
netjes van de chefs. In de zogenoemde
middagwacht werkte ik van 10.00 tot
18.00 uur en mocht dan naar huis. Dat
was wel lekker natuurlijk. Maar de
chef-kok controleerde wel eerst of ik
alles ook goed had klaargezet (mise
en place) voor de ‘entremetier’ en het
diner: de rijst opgewarmd in vetvrij

- Deel van de keukenbrigade in Anton’s tijd (Foto: Anton Vringer) -

- Chef-kok J. Frankfort, hier met de latere directeur H.R. Haan (Fotoburo Meyer, 1972). -

papier in de oven, de vers gekookte
aardappelen en puree ‘au bain-marie’ in
een bakslee heet water op de kolenkachel. Want van steamers en magnetrons
was in die tijd nog geen sprake! D’r
kwam behoorlijk wat bij kijken om het
diner voor te bereiden. Lastige dinge
ook, als verse Hollandaise saus (die
niet mocht gaan schiften), courtbouil-

- Schets van Hotel Des Indes op het Voorhout,
uit het bij het 130 jarig bestaan verschenen

lon voor de vis, verse mayonaise
draaien, bavaroise van verse aardbeien,
chocolade en vanille, patisserie en elke
dag vers gebak!
En natuurlijk moest ik ook al m’n
taken en taakjes bijhouden in werkboekjes van de SVH, in een wekelijks
overzicht. Om de zoveel tijd kwam de
consulent van de opleiding langs om er
naar te kijken en om mijn vorderingen
te bespreken met de chef.
Als ik geen middagwacht had en ’s
avonds tijdens de dinertijd aanwezig
moest zijn, dan was ik niettemin toch
om 20.00 uur gereed om naar huis te
gaan. Langer mocht niet als je nog
geen 18 jaar oud was. Chef-kok Frankfort en souschef Ter Maten hielden zich
daar keurig aan. “Naar huis allemaal”
zeiden ze dan om klokslag acht tegen
ons leerlingen, of als het druk was keken ze je alleen maar even aan en dan
wist je dat je huiswaarts kon gaan.
De kolenkachel
Een verhaal apart was de kolenkachel.
We moesten er op letten dat de sintels
eruit waren vóór aanvang van het diner.
Dat deden we met een grote zware
pook via de bovenkant van de kachel,
waar je dan eerst vier grote ringen
vanaf moest tillen. Dan bijvullen met
nieuwe kolen, zodat onder het diner de
koks volop hun werk konden doen op
een goed brandende kachel. Af en toe
brak er wel eens een rooster door de
hitte en het opporren. Dan moest er een

nieuw rooster in, wat niet meeviel voor
ons leerlingen met die enorme hitte
van de kachel. De emmers met kolen
stonden trouwens onder de werkbank en worden constant aangevuld
door medewerkers van de algemene
dienst. Door het stof dat van de kolen
kwam betekende het ook veel en vaak
schoonmaken, want vuil servies – boven de kachel, om het warm te houden,
dat kon natuurlijk absoluut niet.
Voor het in blinkende staat houden van
het bestek had je trouwens de casseliers
(afwassers) in de zogenoemde zilverkamer, terwijl in de koperpoetskamer de
koperen pannen onderhanden werden
genomen, die werden geboend met
verse halve citroenen, zout en bloem.
In de linnenkamer kregen we tweemaal
daags schone kokssloven voor de
lunch en het diner en werden de vuile
ingenomen.
Borrelen
Na het serveren van de lunch werd er
door ons gezamenlijk gegeten met de
koks, dat was verplicht. Als de dienst
erop zat mochten we daarna naar huis.
Nou ja, naar huis? Het werd ook wel
eens Café de Sport in de Kazernestraat

- De beroemde pianist Arthur Rubinstein in Hotel Des Ind
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roveren

- Prentbriefkaart van Hotel Des Indes omstreeks het jaar 1900. -

of Café de Stoep in het Vos in Tuin
straatje, waar je kon biljarten. Dat gee rde niet alti d met sle hts o fie o
7-up. Met soms al gevolg dat niet iedereen zich meer helemaal fris en nuchter
om 17.30 terug in Des Indes begaf
voor dienst tijdens het diner. Sommige
vermoeide koks, om het netjes te zeggen, moesten wel eens om 22.00 uur in
het omkleedhok worden wakker gepord
met de woorden: “we gaan naar huis
hoor, het diner is voorbij!”
’s Avonds laat werd er door het uitgewerkte personeel ook nog wel eens een
café bezocht, of het in die tijd bekende
nachtrestaurant “de Raadskelder” aan
de Herengracht, van eigenaar en kok de
heer Viergever. Werk zat daar trouwens,
zodat ook ik eens werd gevraagd of ik
er geen nachtdiensten wilde draaien.
Wat ik maar niet heb gedaan.
Gesteven koksmutsen
Iedere zaterdagochtend ging ik voordat
ik naar Des Indes ging op mijn brommer die i alti d stalde i fietsenzaa
an i n fietsenzaa o de latere Bistro
“de Hooischuur” naar de wasserij /
stomerij aan de Vaillantlaan, om de gesteven koksmutsen op te halen voor alle

des bij een rek met prentbriefkaarten (Foto Friezer, 1954). -

zeiden te gebruiken voor het maken van
saus. Een geintje, zoals leerlingen wel
vaker een beetje in de maling werden
genomen, bij wijze van ontgroening.
Wist ik veel, dat kreeftenbloed helemaal niet bestond. Overigens hielpen
de koks van Des Indes en Royal elkaar
echt collegiaal als er eens een nodig
ingrediënt ontbrak.

- De Copper Kettle / grilrestaurant de Koperen Ketel (Foto: Anton Vringer) -

koks van Des Indes. Die werden dan
mooi in elkaar gerold en met pakpapier
ingepakt. Voorzichtig reed ik dan met
zo’n grote toeter voorop op mijn brommer naar het hotel. Zaterdagochtend
was ook het moment van de week dat
de koelkasten in Des Indes van binnen
helemaal werden schoongespoten, terwijl ook de houten rekken grondig werden gereinigd. Extra aandacht ook voor
de vislades, dagelijks trouwens. Steeds
weer nieuw ijs erin, waarvoor ijspalen
uit Scheveningen werden aangevoerd,
die we met een priem in kleine stukjes
moesten hakken. Een vreselijk zware
klus trouwens.
Ook werd ik er eens op uit gestuurd
om bij de buren, van restaurant Royal,
‘kreeftenbloed’ te halen dat de koks

Hoog publiek
D’r kwam voor lunches, diners en
ontvangsten regelmatig hoog publiek
bij het chique Des Indes. Koningin Juliana, staatshoofden en regeringsleiders,
oliesjeiks. Vaak werden dan de straten
in de omgeving afgezet door de politie
als zij eraan kwamen. Als jonge jongen
was het mooi natuurlijk dat jij dan wel
door de afzettingen mocht omdat je bij
het hotel werkte.
Als leerling bij Des Indes kreeg je ook
salaris, één keer in de week, meestal
omstreeks half drie ’s middags op vrijdag lag er een bruin envelopje voor me
klaar bij de administratie. Zestig gulden
als ik het mij goed herinner. Geen kapitaal, maar het was natuurlijk mooi om
wat geld te hebben voor het ‘stappen’
met vrienden in het weekend.
Al met al was het mooie en leerzame
tijd bij Des Indes, waar ik uiteindelijk
ook vertrouwen won. In januari 1969,
inmiddels achttien jaar oud, lieten ze
mij tot 1.00 uur alleen werken in het

- Interieur van een zaal met dansvloer in Des Indes (Foto Stokvis, 1975). -

grilrestaurant de Koperen
Ketel, zoals het ook gewoon
in het Nederlands werd
genoemd. Dat betekende
toch wel, zó slecht bracht ik
het er als leerling dus niet
vanaf. Ik kon m’n opgedane
ervaring goed gebruiken
in het volgende leerbedrijf
waar ik werd geplaatst,
Taveerne Hoornwijck in
Rijswijk. Overigens zou ik,
inmiddels met pensioen
natuurlijk, graag nog eens
een kijkje nemen in de
keuken Des Indes – waar
vast het nodige is veranderd, maar ongetwijfeld
nog steeds voortreffelijk
wordt gekookt. In 2011,
toen Hotel Des Indes 130
jaar bestond, mochten mijn
vrouw en ik erbij zijn om
dat te vieren. Dat was al
mooi natuurlijk. Er werd
toen ook een boekje uitgegeven, Hotel Des Indes-a
Collection of Unique
Experiences, waaruit enkele
foto’s zijn overgenomen bij
dit verhaal.

- Getuigschrift van Des Inde

s voor Anton Vringer. -

Anton Vringer
anton_vringer@hotmail.com

, tijdens een

- Voorbeeld van een mooi en smakelijk menu
afscheidsdiner in Des Indes. -

- Hoog publiek! Prins Bernard wordt aan tafel genood in Des Indes, tijdens Anton’s tijd daar. -
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Eén kopje koffie

Als ergotherapeut stel je veel vragen aan mensen. Over hoe zij
allerlei kleine en grote activiteiten uitvoeren. Tanden poetsen.
Douchen. De was ophangen. Boodschappen doen. En je vraagt
welke problemen zij daarbij tegen komen. Maar ook door goed
te kijken, krijg je veel antwoorden. Zo krijg ik vaak een kopje
koffie aangeboden. Ik ben geen koffiedik kijker maar aan dat
ene kopje koffie valt meer af te lezen dan je denkt. Laten we
uitgaan van een heer die nog redelijk kan lopen.

Barbara Bruckwilder is
ergotherapeut. Zij schrijft
over haar ontmoetingen met
cliënten en hun (on)gemakken in het dagelijks leven.
De illustraties zijn van
Erika Flach.

m o fie te zetten moet hi opstaan
an de stoel aat dat ma eli
Hee t de stoel armle ningen en
ge r i t hi ze Draagt hi s hoenen o
sandalen die goed passen
De heer loopt naar de e en oopt
hi eilig o is er enig alge aar
e r i t hi el o niet een rollator
s dat olgens a spraa
Dan gaat hi aan de slag in de e en
s de e en s hoon en net es o ies
en rommelig s alles innen handerei ergeet hi dingen te pa en
aardoor hi aa heen en eer moet
lopen eet hi hoe het apparaat er t
o zie e hem t i elen i de nop es
odra de o fie laar is hoe gaat hi

om met die arme loeisto an hi
de o fiepot goed optillen noeit hi
i het ins hen en
n als hi een apparaat hee t dat telens n op e o fie zet is het op e
el a ge assen et hi het op e
goed onder het apparaat s het oort e
groot genoeg om ast te pa en
enslotte ser eert hi de o fie Hoe
neemt hi de o fie mee naar de oonamer p het dien lad an de rollator
draagt hi t ee op es in de
handen n loopt hi dan nog eilig
Naast al deze ragen ho e als ergotherape t oo de olgende dingen in e
a hterhoo d an de heer zi n aanda ht

ho den i het o fie zetten
letst
hi honderd it aardoor hi zi hzel
a eidt Hee t hi trillende handen
Hee t hi oldoende energie
hoor
e hem z hten en p en ie e aan
zi n gezi ht dat hi ergens pi n hee t
Dit zi n dingen die niet alleen elangri zi n oor dit ene op e o fie Het
it oeren an deze alledaagse a tiiteit gee t een idee an hoe andere
a ti iteiten erlopen
i dens de opleiding ergotherapie he
i eens een simpel gere ht moeten
o en en medest dent moest
ops hri en el e ro tes i liep in

mi n eigen e en Hoe aa liep i
an het aanre ht naar de oel ast
naar het orn is naar de oorraadast Het lee dat i maar lie st
meter he gelopen in mi n e ent e
an ier ante meter he d s aan
den li e onder onden dat het niet zo
ma eli is om e fi i nt te er en
mag hopen dat i at he i geleerd
N i er geniet i heerli an alle
aange oden op es o fie Als maar
niet den t dat i dan ni s doe

Bar ara Br

ilder

ergotherapiemetbarbara@gmail.com

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
JULI

JULI - SEPT
t/ 15-9
m

Op ’t duin

Stad en duinen zijn in Den
Haag onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Samen met het Letterkundig Museum toont
het Haags Historisch Museum in meer dan
80 kunstwerken hoe stad en duinen een geliefde inspiratiebron vormen voor schilders
en dichters. Van Constantijn Huygens tot
Bernlef en van Jan van Goyen en Jan Toorop
tot hedendaagse schilders. Door de kunstwerken en gedichten met elkaar te verbinden, ontstaan verrassende combinaties.
www.haagshistorischmuseum.nl
Haags Historisch Museum

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Openingstijden: di-zo van 10.00-17.00 uur
Toegang: € 7,50 | museumkaart &
ooievaarspas: gratis

JULI

Orgelconcert

Vijf concerten in het kader van
het 2e International Symfonisch
Orgel Festival Den Haag. Op 26 juli is het
laatste concert in deze reeks. Organist
Stephen Tarp (USA) speelt voor u uit werken
van Moussorgsky, Rachmaninoff, Schumann
en Tchaikovsky. Tijdens het concert zijn de
verrichtingen van de organist live te volgen
via een groot videoscherm.
www.orgelelandstraatkerk.nl

26

Stichting Orgel Elandstraatkerk

Locatie: Elandstraatkerk, Elandstraat
194, Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 10,-, incl. consumptie.

Terra Art Projects

Locatie: Nicolaaspark, achter Dorpsstraat 12,
Zoetermeer
Tijd: 13.00 - 19.00 uur
Toegang: gratis

30

Bios in de Buitenlucht

Deze zomer kunt u op het sfeervolle
terras van het Humanity House naar de beste
films in de openlucht kijken. Op 30 juli is de
film No Man’s Land. Het verhaal gaat over een
Bosnische en een Servische soldaat die samen
terecht komen in een loopgraaf tussen de
linies. Het liefst zouden ze elkaar vermoorden,
maar ze beseffen dat samenwerking de enige
kans geeft om levend uit de netelige situatie
te komen.
www.humanityhouse.org
Humanity House

JULI

29

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in
de Kloosterkerk in Den Haag pauzeconcerten
gegeven. Kunstcentrum Kloosterkerk wil een
podium bieden voor veelbelovende jonge musici.
Op het orgel speelt voor u Stephan van de Wijgert
(Amsterdam).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Locatie: Prinsegracht 8, Den Haag
Aanvang: 21.30 uur
Toegang: € 8,50
De ﬁlm is Engels ondertiteld.

Kunstcentrum Kloosterkerk

JULI

26

Nicolaaspark omgetoverd tot dé
plek voor sprankelende ontmoetingen, fantasierijke voorstellingen, memorabele
muziekoptredens en ontluikend artistiek talent.
Op 26 juli optredens van Aimee Tio, the Crying
Carlala’s en Janne Schra met haar band.
www.zondaginhetpark.nl

Zondag in ’t park

Deze zomer, op 12, 19 en 26 juli
en 6, 13 en 20 september 2015, wordt het

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis

Bios in de buitenlucht met No Man’s Land
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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

De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel
veel gesorteerde boeken: kinderboeken, streekromans,
kookboeken, thrillers, geestelijke literatuur, groenboeken,
sportboeken, oranje boeken, hobbyboeken enz. Voor elk
wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten,
zomerspeelgoed, puzzels of een leuk gezelschapsspel.
De markt wordt gehouden Dr. J. de Koninglaan 2 2636 BZ
in Schipluiden van 10.00 uur - 14.00 uur. De opbrengst
is voor het onderhoud van de Dorpskerk. Deze markt is
iedere laatste zaterdag van de maand.

Sinds zaterdag 18 juli
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Woensdag 29 juli

Za. 25 en zo. 26 juli

Scheveningen en Den Haag hebben hun
Pier weer terug na renovatie
De Pier in Scheveningen gaat is sinds afgelopen zaterdag
weer deels open voor het publiek. Het betreft het
gerenoveerde bovendek, het pannenkoekenrestaurant,
de toren en Bungyjump Holland. In deze fase is De Pier
echter beperkt toegankelijk aangezien er nog steeds
gebouwd wordt, hetgeen betekent dat er de komende
weken maximaal 800 mensen tegelijkertijd op De Pier
mogen. KondorWessels Vastgoed (VolkerWessels) en
DanZep kochten in oktober 2014 De Pier. Sindsdien is er
met man en macht gewerkt om De Pier te renoveren. De
komende maanden wordt gefaseerd invulling gegeven aan
de heropening van De Pier en worden de ondernemers
bekendgemaakt die zich op De Pier gaan vestigen. De
Pier is dagelijks toegankelijk van 10.00 – 22.00 uur, de
toegang is gratis.

Zaterdag 25 juli
Kringloopmarkt in Schipluiden
Op zaterdag 25 juli is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. Van theeglas tot bloemenvaas,
van pop tot play mobil en van ganzenbord tot kwartetspel.

blijven Den Haag en de schilders van de Haagse School
de bron van zijn kunstenaarschap.
Tijd: 15:00 uur vanaf de Bierkade (15 minuten vooraf
aanwezig zijn); Prijs: Volwassenen (vanaf 13 jaar) € 11,00
per persoon. Kinderen (van 3 jaar t/m 12 jaar) € 7,50 per
persoon (< 3 jaar: gratis, indien zittend op schoot volwassene). Meer informatie: http://www.ooievaart.nl/ooievaart/
speciale-rondvaarten/van-gogh/
Als groepsvaart voor gezelschappen is de tocht trouwens
ook te boeken op andere dagen.

Start op di. 4 augustus

Boulevard of Golden Oldies op Kijkduin:
Midnight Rambler en Newpage
Al een paar weken is het elk weekend een feest van
herkenning rond het muziekpaviljoen op het Deltaplein
in Kijkduin. Tijdens Boulevard of Golden Oldies spelen
gouwe ouwe- en coverbands hier elke zaterdag en zondag
de sterren van de hemel ten overstaan van een veelkoppig
publiek dat meezingt, danst en zich enthousiast mee terug
laat voeren naar die mooie gouden muziekjaren uit de
vorige eeuw.
Op zaterdag 25 juli speelt MIDNIGHT RAMBLER in het
muziekpaviljoen. Het publiek kan puike rock’n’roll en
R&B verwachten om heerlijk op te swingen. Met strak
drumwerk, gierende gitaarsoli en snerpende mondharmonica geeft de band nieuw elan aan de traditionals uit de
jaren 60 en 70. Het repertoire omvat ongeveer 80 songs
van o.a. the Rolling Stones, Status Quo, the Doors en Eric
Clapton.
Op zondag 26 juli treedt NEWPAGE op. Deze band is
opgericht door Ronn van Etten (zang, gitaar) en bestaat
verder uit Fabienne Dallau (zang), Peter Seilberger
(toetsen), Ruud Saelman (drums) en Marcel van Ee (bas).
Het repertoire van Newpage beslaat de periode van fifties
tot nu en kent een grote diversiteit in stijlen, gebracht met
een groot enthousiasme en veel plezier. Kortom: voor
elk wat wils. Centraal staat de vocale interactie tussen
Fabienne en Ronn.

Bijzondere vaart met als thema: leven en
werk van Vincent van Gogh in Den Haag
Het is deze woensdag exact 125 jaar geleden dat Vincent
van Gogh overleed. Ooievaart herdenkt dat met een
bijzondere vaartocht, die u meeneemt in de Haagse jaren
van de kunstenaar. Wist u dat Vincent Van Gogh zijn
allereerste olieverfschilderij maakte in Den Haag? Bijna
zeven jaar woonde en werkte hij in deze stad. Als 16-jarige
kunsthandelaar in opleiding maakte hij hier kennis met de
wereld van de kunst. Later wortelt en groeit Van Gogh als
beginnend kunstenaar nog meer in het Haagse stadsleven.
Vele brieven uit die tijd getuigen van zijn vriendschappen
en relaties. Den Haag bezielt hem. Na zijn vertrek uit Den
Haag komt in Brabant en Frankrijk zijn talent tot volle bloei
met zijn wereldberoemde werken. Tot zijn dood in 1890

Niet op vakantie? Wordt Buddy!
Volg de basiscursus van Buddy Netwerk
Geen vakantieplannen dit jaar of noodgedwongen
overgeslagen? Dan is Buddy worden een mooi alternatief.
Er kunnen zijn voor iemand die ziek en/of eenzaam is en
überhaupt niet op vakantie kan gaan.
Buddy Netwerk biedt u de mogelijkheid om via 3 dagdelen
een basiscursus te volgen die u tot buddy opleid. Om
daarna ingezet te gaan worden bij iemand die uw steun
heel erg hard kan gebruiken. Dat kan iemand zijn die
behoefte heeft er samen met u even uit te willen zijn, zijn/
haar verhaal met u wil delen of behoefte heeft dat u mee
gaat naar een huisarts en/of specialist. Dit is zomaar
een greep uit de mogelijkheden die u als buddy aan uw
medemens kunt bieden en daarmee van grote betekenis
bent. Is uw interesse gewekt? Kijk voor meer aanvullende
informatie over deze uitdagende vrijwilligersbaan op
www.buddynetwerk.nl of bel: 070-3649500.
Laat vandaag nog wat van u horen en u kunt nog meedoen met de volgende cursus die start op 4 augustus a.s.

Tijdens de zomervakantie
Brandweermuseum open op woensdag
In de zomervakantie is Brandweermuseum Wassenaar,
Raadhuislaan 2, 2242 CP, extra open op de woensdagmiddagen van 12 tot 16 uur.

De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten:

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

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

Achternaam:

M

Ontmoet
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

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

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
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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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Voordeeltjes onder voorwaarden bij laag inkomen
Er zijn in Den Haag en in vele omliggende gemeenten voor ouderen met een laag
inkomen genoeg voordeeltjes te behalen. De meest gebruikte is de Ooievaarspas
waarmee AOW’ers met de tram- en busmaatschappij HTM gratis kunnen reizen en
op andere activiteiten behoorlijke kortingen kunnen krijgen. Het inkomen is wel
beperkt tot 130 procent van de bijstandsnorm.

Opinie &
Informatie

Voor mensen die het
moeilijk hebben om
rond te komen is er
meestal wel wat verlichting van hun financiële zorgen mogelijk,
als zij aanspraak
maken op bepaalde
regelingen – die
echter per gemeente
kunnen verschillen.
O.a. het Nationaal Ouderenfonds helpt u om
er wat beter wegwijs
in te worden.

Voor een alleenstaande AOW’er is dat ongeveer 1.375 euro bruto per maand. Voor
een ouder echtpaar 1.875 euro. Ook gelden er vermogensgrenzen die overeenkomen met het vrij te laten vermogen in de
bijstand. Men mag dus als alleenstaande
niet meer bezitten dan 5.900 euro en als
gehuwde AOW’er tweemaal zoveel.
Openbaar vervoer
Die vrijstellingen in vermogen zijn dus
niet hoog. Daardoor zullen vele ouderen
niet in aanmerking komen voor een Ooievaarspas. In de gemeente Rotterdam is het
reizen met de RET voor alle 65-plussers
gratis, ongeacht men miljonair is of niet.
Over de mogelijkheden van het gratis
reizen in Den Haag is erg veel informatie te krijgen bij de gemeente en bij de
HTM. Voor mensen die alleen met de
telefoon kunnen omgaan is erg handig
de HTM Consumentenlijn op 0900 486
46 36 (€ 0,10 per minuut). Men kan het
hele jaar elke dag gratis reizen op alle
trams, bussen en RandstadRail-lijnen van
de HTM. Elk jaar moet u overigens wel
aan de voorwaarden van de Ooievaarspas
voldoen.
De gemeente Den Haag heeft voorts tegemoetkomingen voor mensen die langdurig
ziek en/of gehandicapt zijn. Dat is een
gemeentelijke regeling die de landelijke
bijdrage WTCG vervangt die per 2015 is
vervallen. Er zijn wel voorwaarden aan
verbonden. Men mag niet een hoger inkomen hebben dan 150 procent van de bijstandsnorm (voor gehuwde AOW’ers niet
meer dan 2.405 euro bruto per maand).

Ook moet er al een lid van het huishouden een WMO-beschikking of een
indicatiebesluit van het CIZ hebben. De
klantenservice van de dienst sociale zaken
en werkgelegenheid van de gemeente Den
Haag kan u er alles over vertellen. Het
gaat overigens om een tegemoetkoming
van slechts 125 euro per jaar. We kunnen
ons voorstellen dat vele ouderen dit laten
zitten.
Aanvullingen
Voor verhuis- en inrichtingskosten is er
geen vergoedingsregeling tenzij u om
sociale redenen met spoed moet verhuizen. Voor hoge huren binnen bepaalde
grenzen en in relatie tot uw inkomen kunt
u huurtoeslag aanvragen, een landelijke
regeling. Voor een koopwoning is er een
woonkostentoeslag, maar daarvan wordt
heel weinig gebruik gemaakt vanwege
nogal strenge voorwaarden.
Voor degenen die onvoldoende AOW
hebben opgebouwd – zoals vele in latere
jaren gekomen buitenlandse werknemers
– zijn er aanvullingsregelingen tot het
bijstandsniveau.
Dit soort vergoedingen zijn handig terug
te vinden op de site bij de OuderenOmbudsman van het Nationaal Ouderenfonds
dat helpt om wegwijs te maken in de
enorme gemeentelijke informatie. Sommige gemeenten in de regio Den Haag
moeten overigens rechtstreeks worden
benaderd om steunmaatregelen boven
tafel te krijgen.
Een traplift bijvoorbeeld komt voor ondersteuning in aanmerking via de WMO,

waarvoor gemeenten verantwoordelijk
zijn. Grote gemeenten als Zoetermeer en
Delft zijn bijvoorbeeld nog niet op de site
van het Nationaal Ouderenfonds (www.
ouderenfonds.nl) terug te vinden. Bewoners van deze gemeenten moeten zelf daar
informeren.
Hulp en gevaren
Vrijwel altijd is het zo dat mensen in de
lagere inkomensgroepen geholpen worden. Het moge duidelijk zijn dat (hoewel
men niet al te bescheiden hoeft te zijn) er
weerstand gaat ontstaan bij aanvragen van
lastige mensen. Voor hen die niet in staat
zijn voor zichzelf op te komen, zijn er
hulptroepen (maatschappelijk en sociaal
werk, vrijwilligers, kinderen, enz.).
Helaas is ook de Haagse samenleving
veranderd. Het lijkt wel of de fraudeurs
en criminaliteit toenemen, hoewel men er
vroeger ook wat van kon. Misschien toen
wel wat meer verborgen?
Uiteraard willen we daarmee niet zeggen
dat vroeger alles beter was. Opvallend
is overigens wel dat in de tijd van de
loonzakjes mensen met veel geld – soms
gingen uitbetalers met honderdduizenden

guldens (de nationale munt destijds) in
tasjes over straat – zelden werden overvallen. Het lijkt in het digitale tijdperk
wel of criminelen ruiken dat mensen geld,
juwelen of kluizen hebben.
Het Nationaal Ouderenfonds waarschuwt
herhaaldelijk voor deze praktijken. Uit
een enquête van de OuderenOmbudsman
onder ruim 500 ouderen is gebleken dat
87 procent voorzichtiger is geworden na
alle verhalen over oplichting en babbeltrucs in de media.
Ouderen nemen steeds meer voorzorgsmaatregelen. Zo doet meer dan 70 procent
van hen de deur ’s avonds niet open en
heeft bijna 40 procent een deurspion of
een kierstandhouder.
Het merendeel van de ouderen (40
procent) wordt opgelicht aan de voordeur,
32 procent via de telefoon en 19 procent
via internet of op straat, zo blijkt uit de
enquête.
Wat pogingen van internetfraude betreft
kunnen we u nog meegeven dat banken
o finan i le instellingen nooit om
pincode vragen of andere geheime codes.

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’.

AOW en pensioen
AOW na terugkomst
van emigranten
Mijn ouders komen na 30 jaar terug
uit Australië waar naar toe zij indertijd zijn geëmigreerd. Mijn vader is al
68 jaar en mijn moeder wordt ruim 65
jaar. Mijn vader ontvangt al uit Nederland een deel van de AOW. Krijgt
hij bij terugkomst de volledige AOW?
En wat gaat mijn moeder krijgen als
zij 65 jaar is?
Laten we met uw moeder beginnen.
Als zij 30 jaar geen AOW premie
vrijwillig heeft betaald, wordt zij ook
op haar AOW gekort. In haar geval
30 jaar maal 2 procent, dus in totaal
levert ze 60 procent in. Haar uitkering
wordt 40 procent van de AOW voor
een gehuwde en komt daarmee uit
dit jaar op circa 300 euro bruto per
maand. Uw vader behoudt gewoon
zijn al gekorte AOW-uitkering.
We gaan ervan uit dat zij in Australië
ook ouderdomspensioenrechten hebben opgebouwd die ze naar Nederland
mogen meenemen. Komen ze in Nederland samen onder de bijstandsgrens
(dit jaar van ruim 1300 euro) dan
kunnen ze een aanvullende uitkering

aanvragen bij de sociale dienst in de
gemeente waar ze zich vestigen. Dan
kunnen hun spaarcenten hierbij wel
een rol gaan spelen!

Financiële zaken

Kinderbijslag voor opa en oma
Door trieste omstandigheden moeten
wij als opa en oma onze kleinkinderen
verder opvoeden. De kinderen zijn
enthousiast en wij ook. Hoewel we
onze beslissing er niet van zullen laten
afhangen, vragen we ons af of wij ook
recht hebben op kinderbijslag. Twee
van de drie kinderen zijn namelijk
jonger dan 16 jaar.

Stappenplan voor
woninghypotheek
Mijn dochter en haar vriend hebben
hun zinnen gezet op de aankoop van
een huis. Gezien hun tegenwoordige
inkomens kunnen ze waarschijnlijk
een hypotheek krijgen van maximaal
300.000 euro. Dan zijn ze per maand
van hun netto-inkomen ongeveer 40
procent kwijt aan hun vaste maandelijkse lasten, inclusief, gas, water en
stroom. Is het verstandig dat zij bij
de start van hun carrière al zoveel
lasten op hun schouders nemen? Wat
moet ik hen adviseren?

U hebt als verzorgers recht op kinderbijslag, zij het dat u die wel moet
aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De kinderen moeten
tot uw huishouden behoren. Voor
kinderen van 16 jaar en ouder geldt
wel de voorwaarde dat ze schoolgaand, arbeidsongeschikt of werkloos
zijn. Als ze gaan studeren komen ze in
aanmer ing oor st diefinan iering
Vakantiewerk in de zomermaanden
juni, juli en augustus kan boven een
bepaalde inkomensgrens wel een rol
spelen.

Vooral en eerst moeten ze beseffen
dat de aankoop van een huis niet
zomaar een gebruiksgoed is, zoals
bijvoorbeeld een auto, dat je zomaar
weer kwijt kan als je ervan af wil.
Uit uw vraag begrijpen we dat uw
dochter en haar vriend al samenwonen. Ze moeten daarom allereerst een
aantal vragen over hun toekomstige
finan i le positie enigszins pro eren
te beantwoorden. Hebben ze eigen
geld? Normaal gesproken hebben ze
toch minimaal 10.000 euro nodig, al is
het alleen maar voor de inrichting van

Sociale voorzieningen

het huis. Er zijn zelfs plannen om de
maximale te verkrijgen hypotheek op
90 procent van de huiswaarde op dat
moment te stellen. Dat betekent dat
men bij de aankoop van een huis 10
procent eigen geld moet hebben.
Beseffen ze dat ze bij de door u genoemde hoge lasten vermoedelijk hun
leefpatroon van vakanties, uitgaan en
bijvoorbeeld hun autokosten moeten
veranderen? De tering zal namelijk
naar de nering moeten worden gezet.
Als men op al dit soort vragen al een
bepaald antwoord weet, kunnen ze het
beste bekijken en beoordelen welke
hypotheek en tegen welke maandlasten netto voor hen geschikt is. Alleen
als beiden een bepaalde zekerheid
hebben op hun toekomstige inkomsten kunnen ze bij de start van hun
duurzaam bedoeld samenleven hoge
finan ieringslasten aangaan
Vanwege ‘stressbaan’
lagere functie nemen
Ik ben al wat ouder, maak me
niet meer zo druk over inkomen,
spaargeld en verdere carrière, en wil
daarom wat minder gaan werken of
een wat lagere functie aannemen die
met wat minder stress gepaard gaat.
Toch kan dit soort beslissingen, die

leiden tot een lager maandinkomen,
onvoorziene gevolgen hebben voor
de toekomst. Wat gebeurt er met mijn
pensioenrechten die 70 procent van
mijn eindsalaris bedragen bij 40
dienstjaren? Hoe kan ik een te grote
terugval voorkomen?
In hogere (en drukke!) functies komt
het regelmatig voor dat mensen een
stapje terug willen (en soms móeten!)
doen. Als het om ouderen gaat, dan
spreekt men hierbij over ‘demotie’.
Dat is als men aan het eind van z’n
carrière overstapt naar een lagere
functie die gepaard gaat met een salarisverlaging. Indien dat is gebaseerd
op een reorganisatie van een (grote)
onderneming, dan worden meestal
hierover in sociale plannen heel goede
regelingen getroffen. Demotie kan
ook invloed hebben op de pensioenopbouw. Indien men minder wil werken
in een bestaande ‘stressfunctie’,
bijvoorbeeld in deeltijd, heeft dat wel
nadelige gevolgen op uw pensioenopbouw. Immers, men gaat evenredig
minder verdienen.
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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 Zuinigheid met vlijt
met Julius Pasgeld
In oktober 1940 ontving mijn vader
van het accountantbureau waar hij
werkte het volgende schrijven:
‘Amice,
Zoals u reeds is medegedeeld, is uw
salaris van 1 Mei j.l. gebracht op f.
100,- per maand. Bovendien heeft
onze maatschap U over het afgelopen
boekjaar als bewijs van tevredenheid
o er e prestaties een gratifi atie
toegekend van f. 25,- (zegge: vijfentwintig gulden).
Juffrouw van Diggelen zal U een en
ander overmaken op de gebruikelijke
wijze.
Wij vertrouwen, dat u uw best zal
blijven doen.
Met vriendelijke groeten, (getekend..)’
Honderd gulden per maand! En daar
moest van alles van worden betaald.
Huur, gas, licht, water en eten. Wat zal
mijn vader blij zijn geweest met die 25
piek! Want geld maakt natuurlijk niet
gelukkig. Maar wel blij!
Uit gesprekken die ik later met hem
had bleek, dat hij daar nog van spaarde
ook. In enveloppen. Die droegen
opschriften als: ‘voor een nieuwe jas’,
‘voor een uitje met Jopie’ (Jopie was
zijn vrouw) en ‘voor de baby’. Want
drie jaar na ontvangst van bovenstaande brief zou ik geboren worden en was
er natuurlijk een wandelwagen, een
wiegje en weet ik wat niet allemaal
voor nodig om mijn in vergelijkbare

Geld maakt niet gelukkig. Sterker nog: Hoe meer geld je hebt, hoe
meer je schijnt te gaan tobben. Vroeger hadden de meeste mensen
maar weinig geld. Hoe deden ze dat?

welstand op te laten groeien als mijn
leeftijdgenootjes.
Sparen dus. Tegen de klippen op.
Zuurverdiend
Om de een of andere reden bracht
mijn vader z’n spaarcenten niet naar
de bank. Eerlijk gezegd zou ik dat
toen ook niet gedaan hebben. En nu
trouwens weer niet. Om dezelfde
reden. Spaargeld is het zuurst verdiende geld dat je maar kan bedenken.
Met veel moeite en wilskracht opzij
gelegd ondanks alle verleidingen waar
je dagelijks aan wordt blootgesteld.
Iedere keer weer bewaard voor een
groter doel dan de dagelijkse, voor
de hand liggende behoeften. En dan
zou je dat geld zomaar naar een bank
brengen en uit het oog verliezen? Om
vervolgens de bankiers zomaar op
hun blauwe ogen te vertrouwen dat ze
dat geld zomaar teruggeven als je het
nodig hebt. Nee. Om de een of andere
reden lijkt mijn vader tóen al vermoed
te hebben dat de Grieken nu niet eens
meer in hun eigen bankkluisje mogen
om hun eigen geld eruit te halen.
Gelukkig maar. Want de spaarzin van
mijn vader kwam het hele gezin ten
goede. Ook later.
Maar luxe was het niet. We gingen pas
op vakantie in 1949. Eén weekje Callantsoog in een pension. En de jaren
daarna naar Ruinen en Oisterwijk in

- Interieurfoto van restaurant Wilhelm Tell, door Rob Hendriksen in 1990 bij een recensie
van Frans Hoynck in Nieuwsblad NU over hun kaasfonduespecialiteiten.-

EEN KLIKGEBIT IS EEN
PROTHESE DIE VAST ZIT
OP IMPLANTATEN
• klikt vast over implantaten
• ziet er natuurlijk uit
• heeft geen lijm of
kleefpasta nodig
• eenvoudig te reinigen

een tentje. Omdat kamperen, afgezien
van de eerste aanschaf van het tentje
zelf, veel goedkoper was. En eens per
jaar aten we ‘buitenshuis’ ter gelegenheid van een verjaardag of een ander
heugelijk feit. Dan stapten we ter
hoogte van de Kamperfoeliestraat op
de Laan van Meerdervoort in de tram
3 en stapten enige haltes verder weer
uit om, met witte servetten op tafel,
bij kaarslicht te dineren in restaurant
Wilhelm Tell aan diezelfde Laan
van Meerdervoort. Als buitensporige
verspilling herinner ik me nog de
keer dat mijn moeder ziek was en dat
mijn vader en ik daar zomaar, zonder
aanleiding, gingen eten.
Boterham met
tevredenheid
Over eten gesproken. De dagelijkse
maaltijden in het begin van de jaren
vijftig herinner ik me thans als van een
bescheidenheid die grensde aan onnozelheid. En dat kwam heus niet alleen
omdat mijn moeder niet kon koken en
mevrouw Pasgeld een culinair genie
is. Dat kwam vooral omdat er toen
geen geld was voor iets bijzonders.
Ach. Iedereen uit die tijd weet het nog
precies. Maar voor we vergeten dat
we ook zónder overvloed een goed
leven kunnen leiden, som ik het nog
even op.
De lunches werden ingeleid met één
boterham met tevredenheid, waarna
één boterham met kaas of worst was
toegestaan en vervolgens een hoeveelheid boterhammen met zoetigheid
naar wens. En op zaterdagmiddag
bracht mijn vader haring mee die hij
had gekocht op de terugtocht van zijn
kantoor naar huis. Het avondeten was
voorspelbaar: Woensdag gehakt met
iets. Vrijdag patat met iets. (Ik moest
de patat afhalen bij de snackbar van de
Gouden Paraplu in de Goudenregenstraat.) Behalve op zaterdagavond, als
we brood aten, werden de diners tot
vervelend toe gegarneerd met aardappelen met prei, aardappelen met sla,
aardappelen met boontjes, aardap-

- V.l.n.r.: in 1944 opa en oma uit Oosterbeek, tante Jopie en oom Tjerk.
In het midden de kleine Julius. -

pelen met bietjes, aardappelen met
andijvie. Soms onverwacht gelardeerd
met een dikke plak gebakken Smac
uit blik. Soms aten we zuurkool met
spek. Soms macaroni met kaas. En
zondag altijd maar weer stoofvlees dat
urenlang had gesudderd.
Eén ding is zeker: het eten dat we toen
aten was, zelfs los van de devaluatie, zeker tien keer zo goedkoop als
dat, wat we thans tot ons nemen. En
kijk: zijn de mensen die dat goedkope
voedsel toen tot zich namen minder
vriendelijk dan de mensen die het
huidige voedselaanbod naar binnen
schransen? Met andere woorden: leidt
duurder voedsel tot betere mensen? Ik
durf het zomaar te betwijfelen.

- Smac, in Engeland ook wel ‘spam’ genoemd, en de naamgever van ongewenste
e-mail prut. Beroemd gemaakt in een act
van Monty Python. -

Werkende moeder
De finan i le sit atie i ons th is
veranderde fors toen mijn moeder als
onderwijzeres aan de Zonnebloemschool in 1955 mee ging bijdragen aan
de maandelijkse revenuen. Samen verdienden mijn ouders daarna circa 600
gulden per maand. Dat resulteerde in

de eerste plaats in een werkster. Want
een werkende moeder heeft natuurlijk
geen tijd meer voor het huishouden.
En aan het hebben van personeel kan
een mens behoorlijk wat identiteit
ontlenen. Ook al is het maar drie keer
per week. Lenie kwam dus schrobben
en boenen. Het voordeel was, dat zij
mijn Dick Bossen in ieder geval niet
meer weggooide als ze die tegenkwam
bij het afstoffen van mijn boekenkast.
Het nadeel was dat één derde van
het salaris dat mijn moeder inbracht,
meteen weer op was.
Een tweede, duidelijk in het oog
lopend ge olg an de finan i le
inbreng van mijn moeder was een
automobiel voor de deur. Huurde mijn
vader eerst nog een Opel-Kapitan voor
onze maandelijkse bezoekjes aan opa
en oma in Oosterbeek, al gauw na het
moment dat mijn moeder ging werken,
verrichten we die verplichting in een
eigen Volkswagen Kever. Ik hoor het
mijn moeder nog zeggen, iedere keer
vlak voor het verkeersplein Oude-Rijn
(toen nog met stoplichten): ‘Niet zo
hard, Tjerk. We naderen Oude-Rijn.’
En dat terwijl de goede man vrijwel
nooit harder dan tachtig reed.
Vanzelfsprekend gingen we in het vervolg met de auto naar het buitenland
op vakantie. Oostenrijk. Frankrijk.
tali
aar el steeds amperen Dat
was goedkoper.
Ook herinneringen aan de tijd dat het
allemaal niet zo duur was maar toch
gezellig? Mail die herinneringen aan:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.
email

Dental Clinics Den Haag
Tarwekamp 77
2592 XH Den Haag
070 - 347 97 42

ONZE
SPECIALISTEN
STAAN VOOR
U KLAAR

Een blijvend stralende lach met een klikgebit

DE BASISVERZEKERING
VERGOEDT DE KOSTEN
VRIJWEL VOLLEDIG*

Dental Clinics Thomsonlaan
Thomsonlaan 20
2565 LA Den Haag
070 - 345 06 56

*voor een klikgebit geldt
een eigen bijdrage

www.dentalclinics.nl
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Win Kofﬁehuis De Ooievaar!
U puzzelt mee voor de nieuwe DVD Koffiehuis De Ooievaar, met het succesvolle theaterprogramma van Sjaak Bral en Fred Delfgaauw! Echte Haagse humor.

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 ‘3’; in B ook een ‘3’ in C
een ‘9’ en in D een ‘6’, zodat het

gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 3-3-9-6.

fieh is De oie aar de post op ze
worden opgestuurd naar:

Prijswinnaars

• Leo Wubben, te Zoetermeer
• Hannie Wooning, te Zoetermeer
• Clasien Weideveld, te Monster
• Arnold van Dijk, te Zevenhuizen
• Anneke Smeets, te Den Haag

In de De Oud-Hagenaar van 7 juli
vond u ook vier Sudoku-opgaves,
weer tamelijk moeilijke. Daarom
lieten we een keer ook inzenders
met één fout mee loten om de prijzen. De goede oplossing luidde:
8-7-4-1.
Er gaan vijf exemplaren van Kof-

Sudoku A

8 2

6

6
9
5

1
8

3
1 4
2
8
1
6
8 9

4

4

8
4
7 5
9 4

Sudoku C

4

1

7

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

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

Sudoku D

7 2

7
1

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 15

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

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

3 9
3 8 9

Woensdag 29 juli

Inzenden

Sudoku B

5

o fieh is De oie aar erloot
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:

3
5

2

9

6
4

3 7
5 4
4 3
8 1

6 1
2
7

1 4
5

6

7

3

4
2 7

8
1 6
9 7

7

8
4

9
6

2
6
9
9
3 1
7 2
8

Boek van Chris Kwant over
geschiedenis van Lokatel
Chris Kwant is al in een vroeg stadium
betrokken geraakt bij lokale omroep. Hij
was actievoerder in Transvaal en voorzitter
van het Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing
waar hij in aanraking kwam met video. Het
heeft hem nooit meer losgelaten. Hij was
en is het nog steeds hartgrondig eens met
de opvatting dat video een instrument is
voor maatschappelijke verandering. Hij
heeft ruim vijf jaar als editor en programmamaker gewerkt bij Lokatel TV. Na een
periode voor GroenLinks in de Haagse
gemeenteraad werd hij in 2001 beleidsadviseur media op het stadhuis. Hij mocht zijn
ambtelijke carrière afsluiten met het schrijven van dit boek.

Het boek van Chris Kwant werd gepresenteerd
tijdens zijn afscheid op 8 juli, het was tegelijk een
druk bezochte reünie voor oud-medewerkers van
de Haagse lokale omroep - die er in het verleden
vrijwel allemaal als vrijwilliger aan meewerkten,
zoals Jos Heymans van RTL, die als ceremoniemeester en presentator het afscheid van Kwant
luister bijzette in de centrale bibliotheek.
Alles op een rijtje
De geschiedenis van lokale omroep in Den Haag
kent hoogtepunten, maar heeft ook de nodige
teleurstellingen opgeleverd. Voor het eerst is die
geschiedenis uitgezocht en in het boek van Kwant
beschreven. Archieven zijn doorzocht en er is
gesproken met hoofdrolspelers van weleer. Het
biedt inzicht in wat er destijds feitelijk gebeurd
is rond de oprichting (in 1985) en ondergang van
Lokatel (in 1993), de Migrantenomroep en andere

De 252 pagina’s tellende paperback, met foto’s,
kost slechts € 10,- en is onder andere te bestellen
via de website van de uitgever:
www.denieuwehaagsche.nl

lokale media initiatieven. Wat was de rol van de
opeenvolgende colleges van Burgemeester en
Wethouders?
Overigens begon het Haagse omroepverhaal al
in 1927, in de Beukstraat bij Hanso Idzerda; en
groeide het aantal Haagse piratenzenders in de
jaren 70 en 80 met tegen 200 stations uit tot een
volksfenomeen, vooral radio maar ook TV.
Ook die aspecten, als voorlopers en smaakmakers
van de lokale omroep, worden door Kwant in zijn
boek - waar hij een paar jaar aan werkte - allemaal
aangesneden en besproken.
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en de
U vindt ons bov
Tot en met zaterdag 1 aug
ustus!

