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Grote successen van Haagse renners
Zowel voor als na de 2e wereldoorlog blonken Haagse renners
uit op nationaal en internationaal niveau. ‘s-Gravenhage mocht
toen gerust Wielerstad genoemd worden. Voor de oorlog drukte de
Nederlandse regering een groot stempel op de wielersport. Uit veiligheidsoverwegingen (?!) mochten er nauwelijks wegwedstrijden
worden georganiseerd.
Na de oorlog veranderde dit en
overvleugelde het wegwielrennen
het baanwielrennen. Vóór 1940 was
de baansport nummer 1. De Scheveningse houten wielerbaan stond tot
1917 in het Belgisch Park. De piste
verdween door woningbouw. Het was
een kweekvijver van talent, maar er
vonden ook internationale wedstrijden
plaats. De Loosduinse poelierszoon
Piet Moeskops (1893-1964) begon er
zijn imposante wielercarrière die van
1921 tot 1926 liefst vijf wereldtitels
opleverde op het onderdeel sprint voor
profs. Het ging destijds voornamelijk om vier disciplines: de sprint,
tandemsprint, de zesdaagse en het
stayeren achter zware motoren. Dat
laatste onderdeel was favoriet bij de
toeschouwers die regelmatig in groten
getale - meer dan 5.000 - de velodrooms van Scheveningen en Rijswijk
(1921-1940) bezochten. Moeskops
kon goed leven van zijn sport. De
lange, robuuste spurter kreeg in de
Verenigde Staten, waar hij regelmatig
werd uitgenodigd en zeer succesvol
was, de bijnaam ‘Big Pete’. Behalve
zijn vijf wereldtitels won Moeskops
Grote Prijzen in Brussel, Bordeaux,
Milaan, Kopenhagen, Zürich, Berlijn
en Rijswijk (1929). Sportjournalist
Joris van den Bergh wijdde aan hem

Piet Moeskops.

Laatste poststempel van
Loosduinen
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het lezenswaardige boek ‘Te midden
der kampioenen’. En ook het boek ‘De
Rijswijkse Wielerbaan 1921-1940’,
uitgekomen in 2015, beschrijft een
interessante geschiedenis. Tienduizenden belangstellenden bezochten Moeskops’ huldigingen in de binnenstad
van Den Haag. Wanneer Moeskops
aan start kwam, liepen de wielerstadions vol. Hij was letterlijk en ﬁguurlijk
een ‘grootheid’. Afgetraind woog deze
vogelliefhebber honderd kilogram.
Tactisch stond er geen maat op ‘De
Lange’. Zijn bijna academische benadering van het baansprinten en zijn
nauwgezette bestudering van tegenstanders gaven hem vaak voorsprong.
Het grote geld verdiende hij vooral in
de Verenigde Staten waar hij een graag
geziene wielrenner was.

Historisch
sluisje Rijswijkseplein
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Met deze week:

SPECIAL 2016

Piet van Kempen.

De in Den Haag opgegroeide Piet van
Kempen (1898-1985), die zijn bijnaam
‘Zwarte Piet’ dankte aan zijn dikke,
donkere haardos, schopte het zelfs tot
miljonair. Piet kon alles, maar blonk
vooral uit in de Zesdaagsen. Hij won
er 32 in Europa en Amerika en mocht
zich destijds ‘Koning der Zesdaagsen’
noemen. In zijn glorietijd verdiende
Piet van Kempen 1.000 dollar per dag,
exclusief prijzengeld. In Berlijn streek
Van Kempen zelfs 2.400 mark per dag
op. In zijn tijd was deze beroepsrenner
wellicht de meest bereisde sportman
ter wereld. Vrijwel elk jaar maakte
hij de oversteek naar Canada en
de Verenigde Staten. In New York,
Chicago, Cleveland, Minneapolis, San
Francisco, en Kansas City ging hij na
144 uur als winnaar over de ﬁnish.
Talent, uithoudingsvermogen, koersinzicht en zijn spectaculaire manier
van rijden maakten hem tot topcoureur
en publiekslieveling. Bovendien zat
Van Kempen fraai en bewegingsloos
op zijn ranke rijwiel. Samen ﬁetsten
Moeskops en Van Kempen na de

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

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL

Deze week o.a.:

eerste wereldoorlog naar wielergek
België om daar met succes hun geluk
te beproeven.
Ook Frans Leddy (1901-1966) had
niet te klagen over zijn verdiensten.
Deze Haagse profrenner achter grote
motoren vierde grote successen in
vooral Duitsland. Met 45 wielerbanen,
honderden koersen en vijftig topstayers was dit het beloofde land voor de
‘rolrijders’ die gevaarlijke snelheden
van rond de 100 km per uur haalden.
Ondanks diverse dodelijke ongelukken bleef het publiek toestromen,
ook in Rijswijk. Gangmakers in leren
pakken bestuurden luidruchtige, knallende en vlammende Brennabor-, Anzani- en Bacmachines met een grote
cylinderinhoud van 2000 tot 2400 cc.
Leddy, die gemiddeld drie keer per
week een wedstrijd reed, was vooral
in 1927 zeer succesvol. Hij won toen
liefst 57 keer! Wereldkampioen was
Leddy nooit; steeds stak mechanische
pech een ‘spaak in het wiel’. Wel

won Leddy drie keer de wegwedstrijd
Den Haag-Brussel. Andere befaamde
stayers uit het Haagse waren Koos
Storm (1895-1957), Jan Snoek (18961981) en Cor Wals (1911-1994). De
laatste was ook een kopstuk in de
zesdaagsen.
Na de sloop van de snelle, houten,
Rijswijkse wielerbaan in 1940, duurde
het tot 1956 voor er op Duinhorst een
nieuwe, betonnen, baan werd geopend
rond de reeds aanwezige sintelbaan.
Na ongeveer tien jaar opende camping
Duinhorst en sloot de wielerbaan.
De contouren van de baan zijn nog
zichtbaar.
Haagse (tandem)sprinters die eveneens fraaie prestaties behaalden, waren
de ‘eeuwige amateur’ Jonkheer Gerard
Bosch van Drakestein (met meer dan
tien nationale titels), Bernard Leene,
Maurice Peeters, Daan van Dijk en
Henk Ooms. Zij allen brachten Olympisch eremetaal mee naar huis. De

Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl
Met dank aan wielerverzamelaar Koos van Winden voor de
foto’s.

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische foto’s
(Ned.-Indië)
van 1860 – 1930

Tel: 0182-393492

profs Louis Didier en vooral Gerard
Leene (1892-1966) stonden nationaal
en internationaal eveneens in hoog
aanzien. Leene die nog vier ﬁetsende
broers had, zegevierde in de Grote
Prijzen van Berlijn, Zürich, Breslau,
Turijn en Bordeaux. De Haagse
abattoirmedewerker Maurice Peeters
(1882-1957) bleef altijd amateur en
werd pas wielrenner op 34-jarige
leeftijd. 1920 was zijn succesjaar met
Olympisch goud (in Antwerpen) én de
wereldtitel (ook in zijn geboortestad
Antwerpen). Het tandemduo Gerrit
Bontekoe-Willem van Duin (bijnaam
Jopie Slim en Dikkie Bigmans) was
lange tijd overslaanbaar. Het was Gerrit Bontekoe (1893-1962) die na de
oorlog aan de wieg stond van de zeer
drukbezochte Ronde van het Capitol
op bevrijdingsdag. Maar hierover later
meer.

24/7 bereikbaar:

www.aixam.nl

070 - 346 95 71

www.cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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!

vrouw en ik er menig maal een danspartij meegemaakt zonder dat wij dit
van elkaar wisten. Misschien weet er
iemand er meer van. Alvast dank voor
uw moeite.
Simon Cohen
Rhonestroom 73
2721 EK Zoetermeer
helenejohanna@hotmail.nl

Ontmoeting met koningin Wilhelmina
k en ge oren in 1 4 vlak voor de oorlog in de ethlehem kliniek aan
de oninginnegra ht. k he gewoond in de van Lim urg Stirumstraat vlak
tegenover de kerk de H. St oseph. n het kader van de evrijding hee t het
ranje omit op het ranjeplein een ontmoeting georganiseerd met koningin
ilhelmina zo rond het jaar 1 4 o 1 4 . ij ezo ht na de oorlog vele steden om de evrijding te vieren. r werden drie meisjes aangezo ht namelijk
ill Holleman en ia van een eide wonende aan het ranjeplein en ik
Len oneman wonende in de van Lim urg Stirumstraat. ill Holleman
mo ht de loemen aan de oningin aan ieden omdat haar vader de Hr. heo
Holleman zel in het estuur zat van het ranje omit . ia van een mijn
aller este en meer dan zestigjarige vriendin haar vader was hoo donderwijzer in de an der uinstraat. ij he en alle drie op de heresias hool op
de Hoefkade gezeten. Ria en ik mochten wel de hand schudden van onze
koningin. en geweldige ervaring in mijn vroegste jeugd. raag zou ik rea ties willen krijgen op deze ge eurtenis. k lees al jaren e ud Hagenaar die
ik altijd krijg van een goede vriend die ook in en Haag gewoond hee t. k
he van 1 4 tot 1 4 in en Haag gewoond en nu al meer dan vij tig jaar
in ijmegen en omgeving en met veel interesse lees ik artikelen over en
Haag. ijn naam was Len oneman en nu heet ik Hellen iss her.
Hellen Fisscher
hellen.fisscherxs4all.nl

Slagerijen Roest
In de periode 1878-1978 bestonden in
Den Haag en omstreken wel zo’n 25
vers hillende ﬁlialen van de Slagerijen
van drie generaties van de familie
Roest. Als nazaat ben ik bezig met het
verzamelen van materiaal voor een
boek over deze zaken. Hebt u speciale
herinneringen, fotomateriaal of anekdotes die u met mij wilt o kunt delen
dan hoor ik dat graag van u.
Frits Roest
frits.roest@gmail.com

Colofon

Schoolfoto’s Julianaschool
Ik, Annie Moerman uit de Viandenstraat, heb van 1952 tot en met 1959
op de Julianaschool, in de toenmalige
Julianastraat in Loosduinen, gezeten.
Ik heb van deze periode totaal geen

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

foto’s en daarom zou ik graag foto’s
of gescande foto’s van die schoolperiode willen ontvangen. Ik ben heel erg
enieuwd o iemand mij daaraan kan
helpen.
An van Rutten-Moerman
hans.vanrutten@upcmail.nl
0181-413196
Oude dierentuin
et veel plezier lezen wij altijd e
ud Hagenaar. u he en wij een
vraag is er ij u wat ekend over de
oude dierentuin in Den Haag van voor,
tijdens en na de weede ereldoorlog ijn ouders en vier kinderen zijn
tijdens de oorlog mei 1 4
van
huis afgevoerd naar de dierentuin. Ik
zou er graag wat meer over weten. In
de jaren vij tig he en mijn huidige

Fotoarchief Wouter van Gool
aar is het otoar hie van outer
van Gool heen gegaan? Ik ben op zoek
naar oto s die hij op 1 septem er
maakte ij de opening van muziekzaak
Pfeiffer op de Haagweg.
Wim Zweekhorst / Bill Baker
Nassaukade 31 A
2281XC Rijswijk
06-24416950
billbakersbigband@hotmail.com
Die goede oude HTM
p april reisde ik met de tramlijn
1 naar entrum en Haag. ij het
etreden van de tram hield ik mijn
ov-chipkaart tegen de optische lezer
en hoorde een akoestisch signaal. Het
a ezen van het s herm lukte mij niet
want dit was op twee plaatsen gebroken. aars hijnlijk was het akoestis h
signaal estemd voor een gelijktijdig
instappende medepassagier want ij
de even later uitgevoerde controle
door het controleteam bleek dat ik niet
correct had ingecheckt. Ik heb nog
direct aangeboden medepassagiers te
evragen die tegelijk waren ingestapt
opdat zou lijken dat mij geen laam
trof. Van dit aanbod wensten controleurs echter geen gebruik te maken.

gen als de strippenkaart nog wel ij
te benen, het moest nog beter worden
met de invoering van de ov-chipkaart.
k wil hier ij graag lee tijdgenoten
waars huwen let goed op ij het inhe ken zel als je in de rij staat want
op clementie van het controleteam
hoe je als senior niet te rekenen. an
mij voorlopig geen H meer.
Joop Konst
jkonst43@gmail.com
Rechercheur Boersma
n 1 4 woonde ik in de Lange oten
oven juwelier Sie el met mijn man
en mijn eenjarige do htertje. ijn
zwager stond ij ons inges hreven en
werd gezocht door de duitsers omdat
hij ontsnapt was. aardoor kwam
rechercheur Boersma van de politie
ij ons thuis kijken o mijn zwager er
was o dat wij wisten waar hij was dat
wisten wij natuurlijk niet r gingen
wat dagen voor ij en op een dag zag
ik uit het raam dat mijn man door de
Duitsers werd meegenomen naar het
lein en hem gijzelden. k en toen
daar naartoe gegaan en op mijn elo te
dat ik zou zorgen dat mijn zwager zi h
zou komen melden kwam mijn man
gelukkig vrij. aar toen kwamen er
spannende dagen, want op verschillende tijdstippen kwamen de uitsers
ij ons thuis kijken en vlu htten mijn
man en zijn roer als hij ij ons was
over het dak naar he k op het Spui.
Op een dag kwamen de Duitsers weer
en dreigden als mijn zwager o mijn
man de volgende dag zich niet hadden

En zo kon het gebeuren dat ik - onder
toeziend oog van de medepassagiers
als senior oe je door de ontroleurs
buiten de tram werd geverbaliseerd.
osten euro. erwijl ik dit meemaakte, dacht ik met weemoed terug
aan die goede oude H
met zijn
altijd vriendelijke ondu teurs waarvan ook nog eens een stukje so iale
ontrole vanuit ging. Spe iaal die van
de oude lijn 11 thans museumtram
bewaar ik goede herinneringen. Maar
lijk aar lee den wij verkeerd het
vervoer werd gemoderniseerd en nu
zijn we op de goede weg vrij naar
im Sonneveld . aren ontwikkelin-

gemeld zij mij met mijn kind zouden
ophalen. Dit werd voor ons te gevaarlijk dus gingen we ij mijn zus in het
Bezuidenhout logeren.
n novem er dat jaar werd er ineens
opgebeld, ik kwam aan de telefoon
en het was rechercheur Boersma
die zei dat hij ij de ondergrondse
was en dat hij gehoord had dat wij
die nacht zouden worden opgehaald
door de Duitsers, die er achter waren
gekomen waar wij zaten. e he en
gelijk de trein naar utten genomen
en toen - lopend door weilanden in
het donker en in de stromende regen,
onder het prikkeldraad door - kwamen
we middenin de na ht ij een elgis h
a e waar een heerlijke warme ka hel
randde. ia omwegen zijn we naar
mijn ouders in Lim urg gegaan.
Septem er 1 44 werd Lim urg evrijd
en wij gingen naar russel tot vlak
na de evrijding van Holland. mdat
in russel van alles te krijgen was
hebben we pakketten gemaakt voor
de familie en ook voor rechercheur
oersma met spek en ko ﬁe en meegegeven met soldaten die naar Holland
gingen. e kregen een hele leuke rie
van re her heur oersma dat hij tot
zijn grote verrassing toen hij thuis
kwam een heerlijke aklu ht van spek
rook dat zijn vrouw akte. n dat alles
goed kwam met mijn zwager us er
was godzijdank gelukkig ook hele
goede politie
E. Fitz-Verploegh, Kramer
cor.mau@hotmail.com

Reünie Haagse Sportvereniging VUC afdeling honk- en softbal
n 1 estaat
honk al zestig jaar en haar so t ala deling alweer veertig
jaar. eze mijlpalen worden gevierd met een gezellige re nie op zaterdag 11
juni aanstaande.
ia e ud Hagenaar hoopt de re nie ommissie nog meerdere oud leden te
kunnen tra eren. eer in ormatie over deze re nie vindt men op de re niepagina honk en so t al van www.vu .nl. anmelden kan ook via deze we site
o via reunievu 1 gmail. om.
Han van Panhuis
06-46010205
hanvanpanhuis@ziggo.nl
VUC Reüniecommissie
reünievuc2016@gmail.com

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid
of een organisatie. Alle kosten worden gedekt
door de verkoop van advertenties. De lezers en

w krant is elke twee weken in een oplage van ten
minste 4.

e emplaren gratis te krijgen op ir a

distri utiepunten in en Haag oetermeer

s hrijvers die artikelen en oto s aanleveren zijn

estland el t

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

oor urg ijswijk ijna ker ootdorp en as-

Hoofdredacteur

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

Uitgever
onstant artini
martini@deoud-hagenaar.email

idden el and Leids hendam

gebruikt worden op de website en sociale media

senaar. oor 4

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

euro per jaargang kunt u de krant

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na vers hijning gratis als

voor

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg

euro daar uiten voor
te downloaden

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Postadres
ost us 4
en Haag

Administratie
an os jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar el naar
1 4.
p werkdagen van . tot 1 . uur.

Advertentieverkoop
rene S haddelee es h
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl
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Het laatste poststempel van Loosduinen
Al ruim dertig jaar verzamel ik alles van Loosduinen: ansichten, oude boeken maar ook poststukken welke verzonden
zijn vanuit Loosduinen. Mijn verzamelplezier begon met een muntenverzameling, het bij elkaar brengen van alle Juliana munten was een aardige klus. Zoeken in spaarpotjes, portemonnees en vragen aan familie en kennissen om een
muntje van een bepaald jaar. De moeilijkste en lastigste waren de zilveren munten van onze oud-koningin.
Voor de munten ging ik ook naar verzamelbeurzen een fenomeen wat voor
het internet tijdperk het mekka was
voor de verzamelaar. Tijdens de zoektocht naar nieuwe aanwinsten voor
mijn muntencollectie op de grootste
verzamelbeurs te Utrecht kwam ik
ook een kraampje tegen met ansichten
van mijn geboorteplaats Loosduinen.
Omdat ik niet kon slagen met mijn
munten heb ik een paar goedkope
ansichten van het mooie Loosduinen
gekocht. Na het bestuderen van mijn
nieuwe aanwinsten raakte ik nieuwgierig of er nog meer ansichten van
Loosduinen waren. Naar de volgende
verzamelbeurs ging ik dus met een
ander doel dan voor de munten.
Na een jaar ansichten verzamelen
had ik leuke begin van een collectie
ansichten van mijn geboorte plaats dus
tijd om ze in een album te doen netjes
alle straten bij elkaar. Bij het insteken
in het album ging ik ook de achterzijde bestuderen de leuke verhaaltjes van
toen sommige wel 100 jaar oud. Voor
de gewone mens was de ansichtkaart
in die tijd één van de weinig vormen
van communicatie. Naast de verhaaltjes vond ik de diverse postzegels en
ook de stempels interessant. Postzegels van 1 cent met een stempel van
postkantoor Loosduinen erop om de
postzegel te ontwaarden. Dat stempel
van Loosduinen bleef mij toch wel
intrigeren. Bij het bekijken van mijn

‘Bevorder dat in het adres uwer stukken wordt vermeld post Loosduinen’.

album kwam ik op tien verschillende
type stempels. Tijd om daar meer aandacht aan te schenken de speurtocht
naar het poststempel Loosduinen
begon.
Waar moet je dan informatie vandaan
halen over het postkantoor en de gebruikte stempels. Bij de muntenwinkel
waar ik altijd kwam ging ik langs voor
informatie. Bij munthandel Patrick,
hoek Oude Haagweg en Laan van
Eik en Duinen kwam ik vaak, ik liet
de handelaar de diverse poststempels
van Loosduinen zien. Hij bestudeerde
deze en kwam tot de conclusie dat
hij het niet wist, hij kende alleen het
poststempel ‘s-Gravenhage. Hier had
ik dus weinig aan, een aantal weken
later was er een verzamelbeurs in het
Nederlands Congresgebouw. Ik dacht
op deze beurs waren ook postzegelhandelaren die moeten toch wel iets
weten. Na een paar uur struinen over
de beurs had ik wel resultaat met
aanwinsten voor mijn verzameling,
een kleinrond stempel uit 1880 en een
gelegenheid stempel van de internationale schietwedstijden te Ockenburgh
bij Loosduinen uit het jaar 1928. Nog

Het laatste poststempel van Loosduinen (1969-1973).

der ben ik opzoek naar de volgende
stempels:

Stempel voor het heffen van de strafport.

meer vragen maar geen antwoordt
op mijn vraag hoeveel verschillende
stempels er zijn? Echter van één van
de aanwezige handelaren kreeg ik een
belangrijke tip om langs het postmuseum te gaan in de Zeestraat.
In het postmuseum kreeg ik veel
informatie over het poststempel, heb
een gedeelte van de collectie bekeken
van de Loosduinen stempels die
aanwezig waren. De mooiste vondst
aan informatie was de stempelboeken
uit het archief. Door de toenmalige
PTT werd goed bijgehouden welk

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt al snel, men
heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een prijs die veelal een
euro per maaltijd goedkoper is dan die van de meeste andere maaltijdservice
bedrijven.

De maaltijden worden
gratis bezorgd en
zijn van uitstekende
kwaliteit.

Na een aantal jaren verzamelen en
het kopen van veel nieuwe aanwinsten voor mijn verzameling ben ik
er achter gekomen dat er door het
postkantoor Loosduinen 25 verschillende stempels zijn gebruikt.
Oproep
Maar zoals bij veel verzamelaars is
er over bepaalde periodes minder
materiaal bekend. Daarom een oproep
aan de lezers van De Oud-Hagenaar:
wil u in uw archieven voor mij duiken
en kijken of u nog een poststuk van
Loosduinen tegenkomt? In het bijzon-

Proefstempel Loosduinen, in het jaar 1926.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen
keuken op ambachtelijke wijze (zie tvopname op onze website) met de beste
ingrediënten, waardoor wij in staat zijn
om een constante hoge kwaliteit te kunnen garanderen.
Bovendien luisteren wij erg goed naar de

stempel eruit gegeven werd. Voordat
een nieuw stempel naar een postkantoor werd verzonden werd een afdruk
gemaakt in een stempelboek een
prachtig overzicht van alle stempels.
Van de conservator mocht ik van de
Loosduinse stempelafdrukken in het
boek kopieën maken. Dat was een
waardevolle bron van informatie voor
mijn vraag.

zijn toegevoegd. Telkens weer krijgen
wij lovende kritieken bij proeverijen: van
senioren, instellingen, koks en zelfs verpleegkundigen, diëtisten en welzijnsorganisaties voor ouderen.
Behalve uiterst smakeNu ook maaltijden van
lijke maaltijden is er meer
wensen van onze
groeiende klanten- 380 gr. voor “de kleine eter” waardoor 3B Diner voorop
loopt in haar streven om elke
kring en verwerken
maaltijdgebruiker tevreden te kunnen
deze wensen continue in de maaltijden.
stellen.
Door de jaren heen heeft dit geleid tot
Wensen van onze maaltijdgebruikers wauiterst smakelijke en gezonde maaltijden
ren o.a.: Nog meer groenten in de maalwaar bijv. erg weinig zout en kruiden aan

Proefstempel Loosduinen, in het jaar
1926 (van juli tot en met december)
werd erin het postkantoor Loosduinen
een proef gehouden met een nieuwe
stempelmachine. Er bestaan twee type
stempels: vier streepjes rechts en vier
streepjes links.
In de jaren dertig van de vorige eeuw
gebruikte men dit stempel: ‘Bevorder
dat in het adres uwer stukken wordt
vermeld post Loosduinen’.
a a s ha ﬁng van de stra portzegels
rond 1967 is er gedurende een korte
periode een stempel gebruikt voor het
heffen van de strafport, wie heeft er
nog een poststuk met dit stempel?
Het laatste poststempel van Loosduinen (1969-1973) is ook een moeilijk
stempel. Deze stempels zijn genummerd van 1 tot en met 5, echter ik
heb niet zoveel poststukken met dit
stempel in mijn collectie. Misschien
kunt u mij helpen, overige Loosduinen
stempels zijn ook welkom. Alvast
bedankt voor de medewerking.
H.G. Klok
loosduinen@planet.nl

tijd. Het Hollandse kruimige aardappeltje.
Maaltijden van 380 gram voor “de kleine
eter”. Deze wensen vindt u nu ook in de
maaltijden terug. Bel ons telefoonteam
en vraag onze nieuwe brochure aan. Wij
sturen u hem samen met alle andere
informatie graag toe.
Bovendien stellen wij u in de gelegenheid om 6 maaltijden naar keuze (geen
kerstmenu’s en luxe maaltijden) te
proeven voor slechts € 25,3B Diner is onderdeel van “De Jong Diepvries B.V.”
een al 60 jaar bestaande groothandel
voor de voedingsbranche.

Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33
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SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE
Hoog-Laagbed

Seniorledikant

met verstelbare bedbodem

met pocketvering matras en elektrisch
verstelbare lattenbodem

COMPLEET

COMPLEET

€274,Elektrisch verstelbare
in uw bestaande
ledikant! 90x200cm

met Sta-op Functie

LEDEREN BEKLEDING

VANAF

€895,-

€239,-

VEND
VRIJBLIJADVIES
GRATIS N HUIS!
OOK AA

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

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

en

uiz

rh
i ve

e

in m

Wij

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Nederland
5 dg. All Inclusive Hotels in
5,5,- p.p.
of Duitsland va. slechts € 17

€650,-

Lattenbodem

Relax Fauteuil

BTR REIZEN
BTR Reizen
Vakanties Voordeel van

VANAF

€1.350,-

www.BTRreizen.nl

ive Nederland
5 dg. Busreis All Inclus
9,- p.p.
€ 299,of Duitsland va. slechts
Hot el
Ultra All Inclusive vakanties
g
de Elderschans 40% Kortin
oiste rivieren
Cruises over werelds mo
0,- p.p. Korting
tot wel € 400,-

ereizen, laatste
Voor alle vakanti
tis folders
aanbiedingen, gra
l of Mail
Be
:
en
en reservering

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

“Je kunt op
meer plekken
sigaretten
kopen dan
brood!”

Kijk wat nog meer
best gek is op

eg
nb

kwf.nl/bestgek

gaa

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar

“Wij zijn er
voor u”

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er
veel zaken op u af. Graag ondersteunen wij u in deze moeilijke
periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht
centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de
uitvaart heeft. Samen met u verzorgen wij een gepaste uitvaart.
Wij zijn Erik Jansen, Erik Dorlas, Judith Wessels en Sylvia vd
Burg uitvaartverzorgers in regio Den Haag e.o. Wij zijn er voor u,
ook als u niet of elders verzekerd bent.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
Begin mei: Valkenboskade 466
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

hartstichting.nl

Mogen wij ons even voorstellen
Mogen wij
? ons even voorstellen ?
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Miedema & zn. is een ouderwets
Miedema vertrouwd
& zn. is eenHollands
ouderwets
bedrijf
vertrouwd Hollands bedrijf
Leerspecialist
Leerspecialist
waarbij kwaliteit, service
waarbij
en persoonlijk
kwaliteit,contact
servicenog
en persoonlijk
echt boven-contact nog echt bovenAntiekrestauratie
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
Interieuradviseurs
aan staan !! Voor al uw aan
stoffeerwerk,
staan !! Voor
leer-,
alantiekrestauratie
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie

G
RTIN
O
K
65+

G
RTIN
O
K
65+

en uinterieuradviezen
in onze winkels aan
benthet
u in
beste
onze
adres.
winkels aan het beste adres.
IEDEMA & zn. IEDEMA & zn. en interieuradviezen bent

Altijd een duidelijke,
Altijd een duidelijke,
geheel vrijblijvende
geheel vrijblijvende
offerte vooraf
offerte
! vooraf !

erk
Stoffeerwerk
Leerbewerking
Leerbewerking
hikken over een groteWij
collectie
beschikken
meubelstoffen
over een waarmee
grote collectie
wij almeubelstoffen
uw eetkamerstoelen,
waarmee
oorfauteuils,
wij al uw eetkamerstoelen,
Wij bekleden
oorfauteuils,
al uw zitmeubels
Wij
met
bekleden
de bestealkwaliteiten
uw zitmeubels
leder.met
Tevens
de beste
kunnen
kwaliteiten
wij diverse
leder.
leer
Tevens
reparaties
kunnen wij diverse leer reparaties
en en sofa’s herstofferen.
bankstellen
Zowel en
klassiek
sofa’sals
herstofferen.
modern. Wij
Zowel
zijn klassiek
onder andere
als modern.
gespecialiseerd
Wij zijn onder andere
verrichten,
gespecialiseerd
o.a stiknaden, uitgerekt
verrichten,
leer innemen,
o.a stiknaden,
gedeeltelijk
uitgerekt
vernieuwen
leer innemen,
van leren
gedeeltelijk
bankenvernieuwen
of stoelen. van leren banken of stoelen.
de merken o.a. ARTIFORT,
in bekende
LEOLUX,
merkenGELDERLAND,
o.a. ARTIFORT, ROLF
LEOLUX,
BENZ,
GELDERLAND,
GISPEN, PANDER
ROLFenBENZ, GISPEN,
Wij leveren
PANDER
de originele
en huiden
Wijvan
leveren
alle bekende
de originele
merken.
huiden
Wijvan
zijnalle
gespecialiseerd
bekende merken.
in hetWij
repareren
zijn gespecialiseerd in het repareren
WIJK meubelen. OISTERWIJK meubelen.
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD
en herstofferen
meubelen.
van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

tiewerk
Restauratiewerk
48 uur service
48 uur service
ureren antieke kasten,
Wijkabinetten,
restaurerenbureaus
antiekeen
kasten,
tafels.kabinetten,
Ook kunnen
bureaus
wij antieke
en tafels.
meubels
Ookvoorzien
kunnen wij antieke
meubelsbanken
voorzien
Doorgezakte
of fauteuils,
Doorgezakte
kussens veerloos,
banken of
leeg
fauteuils,
of uitgezakt?
kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
we was en/of politoerlagen.
van nieuwe
Heeftwas
u stoelen
en/of politoerlagen.
met biezen of Heeft
rietenuzittingen
stoelen met
die versleten
biezen of of
rieten zittingen die
Wijversleten
proberenofu binnen 48 uurWij
te verhelpen
proberen uvan
binnen
uw klachten
48 uur tedoor
verhelpen
middelvan
vanuw
de vullingen
klachten door
aan uw
middel van de vullingen aan uw
gd zijn, dan kunnen beschadigd
wij deze voor
zijn,
u vernieuwen.
dan kunnenTevens
wij deze
verwijderen
voor u vernieuwen.
wij houtworm
Tevens
enverwijderen
logen
wij houding
houtworm
entelogen
aan
passen, en u zo
houding
te voorzien
aan te
van
passen,
een perfect
en u zozitcomfort.
te voorzien van een perfect zitcomfort.
meubels.
wij al uw meubels.

Bel voor
meer informatie
Goejanverwelledijk
48a
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk
48a Veldweg
22 135
22
Kleiweg 135
Kleiweg
DamVeldweg
22
Gouda
Bussum
Bussum
Rotterdam
Rotterdam
Schiedam
Tel:
599220
Tel: Tel:
035 010
- 6912905
Tel: -035
- 6912905
Tel:0182
010 ––2188876
– 2188876 Tel: 010
2734727

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen.
F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Ondergang van historisch sluisje bij Rijswijkseplein
Het Rijswijkseplein is al diverse malen van vorm veranderd.
Aanvankelijk graasden de koeien op dit plein en lag hier de
Haagweide. Tevens was hier tot 1843 de grens met Rijswijk. Aan
het Zieken was het melaatsenhuis gevestigd. Het doorgaande
verkeer reed vanaf de Rijswijkseweg door het Huygenspark naar
de binnenstad. Bij de reconstructie van het Rijswijkseplein in
1956 sneuvelde het sluisje en werd de Schenk gerioleerd.
Eeuwenlang vormde de Schenk een
grenswater tussen Voorburg en Rijswijk aan de ene zijde en Den Haag
aan de andere kant. De Schenk is een
verbastering van scheiding (scheijing) en als zodanig is het water reeds
op oude kaarten terug te vinden. Aan
beide kanten van het smalle watertje
waren weilanden te vinden.
Nassau
Hierop stonden enkele wrakkige
schuurtjes en woningen en een enkel
fatsoenlijk herenhuis, zoals dat van
de Nassau’s bij het tegenwoordige
Rijswijkseplein. Dit deftige woonhuis
lag vlakbij de plaats waar heden de
Haringkoning zijn verkooppunt heeft.
Langs de Vliet en in het verlengde
het Spui, kwam rond 1600 steeds
meer bedrijvigheid. Zeker op het gedeelte van het Rijswijkse buurtschap
‘t Sluijsje, dat tegen het Rijswijkse-

plein aanlag. Het was een optimale
plek voor welgestelde Hagenaars
om wat te socialiseren en ondertussen een spelletje kolf te spelen op de
overdekte kolfbaan.
Sluis
De Schenk, die in 1403 is gegraven, was naast grenswater ook een
bevaarbare sloot waarop aanvankelijk
turfschepen af- en aanvoerden. Waar
nu het Bezuidenhout is, zijn eeuwen
geleden turfstekers actief geweest om
turf te winnen die als brandstof werd
gebruikt. De Schenk mondde uit in
de Vliet bij het Rijswijkseplein.
Om de boten van de Schenk naar
de Vliet te krijgen (en omgekeerd),
moest er geschut worden. Dit schutsluisje of verlaat moet kort na de
totstandkoming van de Schenk zijn
gerealiseerd. In 1458 wordt in ieder

geval melding gemaakt van ‘lant
behorende ande sluse’ bij de Weteringkade ter hoogte van de eeuwen
later gebouwde Geleenstraat. De sluis
en de sluiswachterswoning waren
eigendom van het Hoogheemraads hap el and.
Chique Weteringkade
Den Haag groeide. De weilanden
verdwenen en de koeien moesten
plaatsmaken voor huizen en zelfs
complete woonwijken. In 1907 werd
de Binckhorst bij Den Haag getrokken en was de Schenk niet langer
de grenssloot van de stad. Na deze
annexatie werden aan weerskanten
van de Weteringkade prachtige
herenhuizen gebouwd, die uitkeken
op de verdiept liggende Schenk met
graszoden erlangs.
Dit vriendelijke uitzicht was helaas
van korte duur. De bouw van het
foeilelijke Schenkviaduct in 1938
maakte een einde aan het landelijke
tafereeltje. De Schenk ging ondergronds. Het water werd vanaf het
begin tot het einde van het Schenkviaduct gerioleerd. Op het laatste
stukje van de Weteringkade bij het

Weteringkade, met links nog net de Geleenstraat.

romantische sluisje bleef het water
nog zichtbaar, doch dat was niet
langer functioneel. Scheepvaart was
immers niet meer mogelijk.

en grond van de Veen- en Binckhorstpolder gekocht. Veel lezers
zullen zich het sluisje compleet met
de fraaie woning nog heugen en er
wellicht dierbare herinneringen aan
hebben.

Vernieuwing Rijswijkseplein
Toen in 1956 het Rijswijkseplein een
nieuwe, 64-meter brede brug kreeg
in het verlengde van de Weteringkade, werd het sluisje opgeofferd
in het verkeerscirculatieplan. Voor
de som van 13.000 gulden werd het
historische sluisje inclusief woning

Meer geschiedenis over de omgeving
van het Rijswijkseplein, zie mijn boek:
‘t Sluijsje (1580-1834) het onbekende
Rijswijkse buurtschap bij Den Haag.
Nog verkrijgbaar bij de schrijver:
helmhuis@ziggo.nl .

Haags monopoly-mysterie nog onopgelost
Een paar weken geleden vroeg spellendeskundige en -verzamelaar Fred Horn uit onze stad de aandacht van de lezers om meer
te weten te komen over een door hem verworven ‘monopolyspel’,
gebaseerd op de straten van onze stad Den Haag.
Het spel was overduidelijk zelf
vervaardigd en waarvan het ontstaan
vermoedelijk uit de tijd rond de
Tweede Wereldoorlog moet worden
gedateerd.

Uit het Brabantse Son en Breugel
kwam een reactie van de heer Leo van
der Laken, met de mededeling dat zijn
vader en oom in de oorlog onder de
naam ‘Mercurius’, deze spellen had-

den geproduceerd, die in een winkel in
Den Haag zijn verkocht.
Leo van der Laken had al eerder eens
een berichtje, over dit spel van zijn
vader en oom, in De Oud-Hagenaar
geplaatst waarbij hij vroeg aan mensen
die het kenden en/of meer informatie
konden geven om zich bij hem te
melden. Helaas heeft hij daar verder
nooit reacties op gekregen.
Bij het bezoek van Fred Horn aan Son
en Breugel om Leo over het spel te
interviewen, bleek ‘Mercurius’ iets
totaal anders te zijn dan het door
Fred verworven spel: beide spellen
zijn gebaseerd op het oorspronkelijke monopoly, maar verschillen in
vele onderdelen toch van elkaar.
Omdat er bij beide spellen geen
spelregels meer aanwezig zijn en
beide borden en de erbij aanwezige
spelmaterialen toch afwijkende
regels doen vermoeden ten opzichte
van het ‘gewone’ monopoly, zijn
zowel Leo als Fred benieuwd naar
meer aanwijzingen over deze twee
monopoly-varianten.
Kent u een van deze spellen of weet
u meer over productie, makers, ver-

Mercurius.

koop, enzovoorts? Dan kunt u contact
opnemen met mij.
Fred Horn
020-3506718
wm.fred.horn@kpnmail.nl
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Klompendans op de Parallelweg
Op de ombouw van mijn opklapbed stonden ze in rijen uitgestald.
Blankhouten klompen in allerlei maten, wachtend op hun decoratie. Klompen van enkele centimeters lang, van tien, twintig,
maar ook forse stampers van wel dertig centimeter lengte.
Een wat morsige man, met nadrukkelijk Haags accent en met de gladde
vriendelijkheid van iemand die iets
van de ander wil, had kort daarvoor
deze partij bij mij thuis afgeleverd,
met de opdracht deze van een hollandse decoratie te voorzien en gereed
en wel binnen een week bij hem thuis
af te leveren. Daarna was hij neuriënd
de trap afgedaald, had bij de deur nog
eens ‘gelúk!’ geroepen en liet mij met
de massa alleen.
Ik liet mijn ogen nog eens over het nu
nog maagdelijk withouten schoeisel
gaan en voelde een combinatie van
zowel opwinding als lichte paniek.
Het decoreren van klompen was voor
mij geheel nieuw, had dus ook geen
ervaring in dit soort souvenirpoductie.
Weliswaar had ik van tevoren een
proefklomp beschilderd en was dat
door de de klompenman als ‘pragtug’
betiteld, maar het werk wat mij nu
wachtte was door zijn omvang van een
geheel andere orde.
Wat de zaak enigzins verzachtte was
de uitkomst van een snelle optelsom
die ik aan de hand van aantallen en
formaten maakte; een verdienste van
zo’n vijfentwintig gulden moest wel
haalbaar zijn, want had de man niet
gezegd: de kleinsten doen twee dubbeltjes, en dat loopt dan naar gelang
het formaat op tot pakweg vijftig
cent. En vooral dat laatste bedrag tikte
aardig aan, vond ik.
Ik had deze bijverdienste te danken
aan Guus, de vrijer van Greet, die
weer een dochter van kennissen van
mijn ouders was. Omdat ik in al mijn
jeugdigheid bekend stond als vaardig
met potlood, pen en penseel, waren
ze hiervoor bij mij uitgekomen. Want
Guus, die in Greet een leukere tijdsbesteding had ontdekt, wilde nu graag
van deze handel af en zocht zodoende
een opvolger. Zijn praatje was dermate
wervend en vol vuur, dat ik al snel
door de knieën ging. “Broeder in de
kunst”, noemde hij mij ook nog.
Zo begon het dus en op die bewuste
avond, het eten nog maar net achter
de kiezen, zat ik achter mijn kleine
bureau, omringd door de klompen en
potjes plakkaatverf in velerlei kleuren,
moed te verzamelen. De klompen
waren van een laagje celluloselak
voorzien en stonken daar nog altijd
naar, wat mij door de huisgenoten
bepaald niet in dank werd afgenomen.
Weliswaar ruikt deze lak naar zuurtjes,
maar begint zich ook langzaam maar
zeker in neusholten, gordijnen en
kamerinrichting te nestelen. Op het
laatst ruik je alleen nog maar dát. Nog

buiten beschouwing gelaten wat dat
met je gezondheid doet, maar in die
tijd woog dat door onwetendheid niet
zo zwaar.
Beginnen dus maar, want de tijd liep
als een zandloper, schijnbaar langzaam
maar heel zeker. Ik begon aanvankelijk met het totale tafereel er in één
keer op te zetten: water, lucht, wolk,
bootje, gras en tot slot Holland, maar
daar stapte ik al spoedig van af. Het
werkte beter door eerst op alle klompen, stuk voor stuk, het water, dan de
lucht, te schilderen en tenslotte met
wat zwart ondersteunende lijnen en de
tekst het geheel af te ronden.
Het decoreren duurde eindeloos lang,
ik wilde resultaat zien, maar op een
gegeven moment kwam er toch schot
in en het lukte me de hele collectie
op tijd af te ronden. En dat werd tijd
want de vrolijke poldertjes begonnen
zo ongeveer mijn neus uit te komen.
Toch was ik stiekem een beetje trots,
zo staand voor de ombouw, nu gevuld
met kleurrijke houten schoenen. Nog
even hier en daar wat bijwerken en de
zaak kon de deur uit.
Nu was het zaak de partij huisvlijt
snel naar de klompenman te krijgen,
per ﬁets natuurlijk. orgvuldig deed
ik klomp voor klomp in een grote
kartonnen doos en wist deze ook nog
dicht te krijgen. Daarna de vracht twee
trappen afdragen en gelukkig kwamen
doos, inhoud en ik ongeschonden
beneden. Het kostte vervolgens nogal
wat moeite de doos goed onder de
snel inders van de ﬁets te krijgen
waarbij de hele handel zoveel als kon
in evenwicht moest blijven. Maar met
wat acrobatiek en vergezeld van wat
vloekjes lukte ook dit tenslotte .
Het transport gereed voor vertrek
keek ik nog even naar boven, waar
de huisgenoten het geworstel vanuit
de erker hadden gevolgd. En na wat
omhoog gestoken duimen ter aanoediging begon ik de rit. Zoveel mogelijk
de hobbelige kinderkopjes van het
middenwegdek vermijdend, ging het
al schommelend naar de bestemming:
Falckstraat, waar de klompenman
woonde en ongetwijfeld met smart
naar mijn komst uitkeek. Via de van
Zeggelenlaan reed ik rechtsaf de
Laakweg op en daarna linksaf de
Calandstraat in. Na het viaduct met
de kruising Vaillantlaan dan rechtsafslaand de Parallelweg op, door echte
Hagenezen ook wel de ‘Parelleweg’
genoemd.
En dát viel lekker tegen. De weg had
niet, zoals in de buurt waar ik woonde,

Illustratie: Wim Hoogerdijk.

aparte ﬁetsstroken met vlakke klinkers, maar een wegdek dat geheel uit
keien estond. Het ﬁetsen daarover
had dus veel weg van het berijden van
een mobiele mixer. Maar na enkele
honderden meters kon ik gelukkig
linksaf de Falckstraat in en zocht daar
al speurend de toegang van het hofje,
waar de klompenman residentie hield.
In dit deel van Den Haag was ik nog
niet eerder geweest. Er gingen geruchten over daar heersende dronkenschap
en straatvechters en hier en daar
scheen je er ook ‘meisjes van plezier’
te kunnen vinden, wat dat ook mochten zijn. Ik was dus op m’n hoede,
maar vond het ook wel spannend.
‘Koos met de klómpies’
Voor ik het wist stond ik even later
voor een poort die naar het bewuste
ho je leidde. k stapte van mijn ﬁets
liep door de donkere toegang en kwam
in een steegje met aan weerszijden
kleine woningen. Her en der stonden
deuren wijd open en vrouwen, veelal
met een peuk in de mondhoek, wisselden tegen vensterbanken geleund
luidkeels met elkaar van gedachten.
Al gauw kregen ze me in het vizier.
“Waar mot je weze, jonge?”, hoorde
ik een doorrookte stem achter me.
“Bij de klompenman”, antwoordde ik
enigzins bedremmeld. “O, je mot bij
Kóós zijn... Koos met de klómpies!”
De vrouw die het zei schoot in een
lach, waarop ook de anderen luid
meelachten, en die pas eindigde in een
alles overheersende rochelhoest.
Koos himself had het rumoer kennelijk gehoord, want hij kwam al broekophijsend zijn huis uit kachelen. “Zó
Rembrandt, laat je kunswerke maar
es zien”, was zijn begroeting, met een
vette knipoog richting de vrouwen.
Ik volgde hem zijn huis in en kwam

in een krapbemeten woonkamer waar
in een hoek een vrouw van perkament zeilvormpjes zat te knippen.
Op een tafel naast haar lagen gerede
met goudgalon omrande exemparen,
osjes snoeren met stekker en ﬁtting
en meer klomponderdelen. Tot mijn
grote vreugde stonden er ook een paar
geheel opgetuigde souvenirklompen,
compleet met een brandend lampje,
aldus gereed voor de Holland bezoekende toerist. Groeten uit Holland!
Ik klapte mijn doos open, deed de
kleppen opzij en wachtte vol ongeduld
op de prijzende woorden die mij nu
ongetwijfeld ten deel zouden vallen.
Ik had tenslotte mijn stinkende best
op het schilderwerk gedaan. Maar er
gebeurde secondenlang niets. Dan zag
ik de man met afgrijzen een greep in
de doos doen en een klompexemplaar
tevoorschijn halen. “Wat kreige we
náh?”, hoorde ik hem misprijzend
zeggen en begreep meteen dat er iets
goed mis was. “Fóut jonge! Ik zei
je toch dat je ze had motte lákke!
Tjézes...” Het hoofd van de man was
nu helemaal rood aangelopen. En toen
ik tenslotte ook maar eens in de doos
keek zag ik tot mijn grote schrik waardoor hij zo bozig rood was... Van mijn
zo bloedig gepenseelde Hollandse
tafereeltjes restte bij de meeste klompen niet veel meer dan wat kleurrijke
abstracties. Als in een schudmachine
hadden de klompen met hartelijke
medewerking van de keien op de
Parallelweg elkaars poldertafereeltjes
deerlijk gehavend. Een enigzins gaaf
exemplaar was nog maar nauwelijks
te vinden.
“Zó ken ik ze nie kwéit”, voegde de
man mij nog eens geheel overbodig
toe. Ik begreep zo ook wel dat geen
sterveling hier ook maar een cent voor
over zou hebben. Het was heel moei-

lijk mezelf een houding te geven en
ik beloofde dus maar snel en blozend
dat ik thuisgekomen meteen met het
herstelwerk zou beginnen.
En zo reed ik even later gedesillusioneerd met een rammelende
doos wanhoop achterop en een blik
celluloselak aan het stuur de weg naar
huis terug. Het vooruitzicht dat de hele
handel opnieuw beschilderd moest
worden stemde me niet alleen droevig,
maar meer nog beschaamd, al wist ik
zeker dat de klompenman het eerder
met geen woord over het a akken
van de klompen had gehad, maar ik
durfde in deze situatie daar niet over
te beginnen. Ik had gefaald en dat de
boel tijdens het transport beschadigen
zou, had ik kunnen weten.
De collectie klompen heb ik met veel
moeite en vele extra werkuren toch
nog in redelijke tijd weer in fatsoen
kunnen krijgen. Maar de lol was er
wel even af. Niet lang na dit dieptepunt kwam er echter, buiten mijn
schuld, een einde aan mijn nog zo
prille staat van klompdecorateur. De
klompenman en zijn vrouw verhuisden vrij abrupt naar een ander adres en
toen mijn vader hoorde dat dat nieuwe
adres in de Scheldestraat was, verbood
hij me om daar mijn werk af te gaan
leveren. Dat zou hij dan wel doen, dat
was geen buurt voor jonge jongens.
Groen al ik nog was, begreep ik niets
van zijn verbod maar omdat ik toch
liever de touwtjes zelf in handen hield
besloot ik na lang dubben toch maar
een punt achter dit werk te zetten.
Lang daarna hoorde ik dat het daar in
de Scheldestraat wemelde van meisjes.
Meisjes van pleziér... En de stukjes
vielen ineens allemaal op hun plaats.
Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com
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DEZE WEEK OP

Zoals u ongetwijfeld bekend
zal zijn, is er laat ik zeggen
vanaf de jaren vijftig van de
vorige eeuw het nodige veranderd in onze stad. Jongeren
en oudere jongeren lieten op
alle mogelijke manieren van
zich horen.
Soms letterlijk via de popmuziek of
scheurend door de stad op een bromﬁets soms ﬁguurlijk ijvoor eeld door
duidelijk afwijkende kleding te dragen
o een inke tijd niet naar de kapper
te gaan. Die kleding gold niet alleen
voor meisjes maar ook voor jongens.
Het nette pak en de stropdas bleven
vaak in de kast hangen. De keuze van
kleding vond op twee manieren plaats.
Of je wilde bij een groep horen - denk
aan de Afghaanse jassen en de groene
parka’s - of je koos voor een geheel
eigen stijl. Als er in die tijd één man in
onze stad rondliep die van die laatste
mogelijkheid gretig gebruik maakte,
was het wel Harry Kamoen en over
hem wil ik in dit artikel het een en
ander vertellen.
Henricus Johannes Kamoen is op 17
november 1921 in Amsterdam geboren. Toen hij een jaar of veertig was,
besloot hij in Den Haag te gaan wonen, op het adres Nieuwe Schoolstraat
11a. Hij had het hier kennelijk zo naar
zijn zin, dat hij zich vanaf dat moment
Hagenaar is gaan noemen. Hij woonde
boven Ton Venselaar, ook al iemand
die er duidelijk afwijkend bijliep!
Omdat Harry zeer gastvrij was, werd
dit adres een zoete inval. Wanneer
je in de buurt was, ging je even een
bakkie bij hem doen. Je moest overigens maar afwachten of er nog een
zitplaats vrij was, want iedereen was
welkom en bovendien was hij slecht
van weggooien waar het kranten en
tijdschriften betreft. Die stonden dan
ook hoog opgestapeld tegen de muren.
In 1957 en 1958 volgde hij lessen in
otograﬁe s hilderen en tekenen aan
de Vrije Academie in onze stad. Hij
kreeg onder andere les van Hessel
de Boer en Ton Hoogendoorn. Hij
tekende en schilderde voornamelijk
fors uitgevallen vrouwen en daarnaast
maakte hij bewust onscherpe foto’s.
Zijn werk werd in diverse steden zoals
Leeuwarden, Delft, Leiden en bij
Al-Veka in Den Haag tentoongesteld.
In een recensie over een van zijn schilderijen in Leeuwarden kwam ik de zin

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

Wakker worden met Michiel Steenwinkel, het nieuws, weer en verkeer.

10.00

Debby en haar Mannen (ook op TV West)
Debby Roukens presenteert iedere dag een programma vol gezelligheid,
gasten en (live) muziek. Samen met Fred Zuiderwijk, Gregor Bak, René van
Kooten, Pierre Wind en andere bekende regiogenoten.
13.00

Patrick in de Middag

Een gezellige middag met muziek en shownieuws, door Patrick van
Houten.

16.00

Studio Haagsche Bluf

Tjeerd Spoor brengt je iedere middag nieuws, achtergronden en muziek.

“Een door werk en kleding opvallende
exposant” tegen. Hij droeg inderdaad
vaak diverse kledingstukken over
elkaar, waaronder vrouwenkleren en
hij had bovendien zeer lang haar, veel
langer dan zelfs in die tijd gebruikelijk
was. Kennelijk werd dit niet door iedereen gewaardeerd. Hij werd dan ook
met enige regelmaat achterna gezeten.
Zo herinner ik me dat hij tijdens een
happening georganiseerd door Adje
Lagerwaard in De Drie Stoepen, een
verenigingsgebouw op de Prinsengracht, door de achterdeur gevlucht
is omdat hij werd lastiggevallen. Hij
was kennelijk zo bang, dat hij op de
een of andere manier bij het Westeinde
op een dak geklommen is en zo vervolgens via de daken kon ontsnappen.
Rond 1970 is hij in Friesland gaan
wonen, in Nieuwe Bildtzijl en hier kon
hij zich, naast het schilderen, nuttig
maken voor de Sosjale Joenit.
Naast het uitzendbureau voor langharig werkschuw tuig, de SWEM,
dat al enkele malen in deze krant ter
sprake is gekomen, werd er begin
1970 een tweede stichting opgericht,
de Sosjale Joenit. Zowel de SWEM
als de Joenit zijn voortgekomen uit de
EM. Deze letters staan voor Experimentele Maatschappij. In 1968 werd
duidelijk dat er behoefte bestond aan
een ontmoetingsplaats waar ongeorganiseerde jongeren elkaar konden
ontmoeten. De doelstelling werd als
volgt omschreven: “Jonge mensen
een pretentieloze ontmoetingsplaats te
bieden, waar zij naar eigen vermogen
en door middel van de ontmoeting met
de ander zelf komen tot het vinden
van zichzelf , de erkenning van de
ander, tot waardebepaling van de
huidige samenleving , de creatie van
een zinvolle toekomst.” Mooi gezegd,
nietwaar? Het kwam in die tijd ook
nogal eens voor dat jongeren - al of
niet terecht - van huis wegliepen en

hier moest opvang voor geregeld
worden. Omdat men wilde voorkomen
dat deze jongeren naar een kindertehuis zouden moeten gaan, ging men
op zoek naar opvangadressen. Een
van die adressen was in Friesland, bij
Harry Kamoen. Het plaatsen van die
jongeren werd één van de taken van
de Joenit. Een probleem waar men
al snel tegen aanliep was de vraag of
de betreffende ouders mochten weten
waar hun kind opgevangen werd.
Sommigen vonden van niet omdat dit
tot gevolg zou kunnen hebben dat het
kind door de ouders werd weggehaald,
anderen vonden dit wel erg hard ten
opzichte van die ouders.
In Nieuwe Bildtzijl woonde Harry in
een bescheiden landarbeidershuisje.
Ook hier weer stonden de kamertjes
vol met stapels kranten en tijdschriften. Bovendien verzamelde hij radio’s
en bandrecorders die hij gelijktijdig
afspeelde zodat er een soort stereo
effect ontstond. Overigens werd hij
hier niet gepest of nagewezen. Zo’n
artiest uit het westen vond men wel
interessant. In 1979 ontmoette hij Tonia en na korte tijd zijn ze getrouwd.
Ze kregen een dochter,Quirina. Harry
woonde toen al in Leeuwarden en
later zijn ze naar Zeeuws Vlaanderen
verhuisd. Dit huwelijk heeft niet lang
stand gehouden. Na een jaar of vijf
zijn ze alweer gescheiden. Ze woonden toen in Hulst. Op 2 januari 2006 is
Harry hier overleden. Een bijzondere
man met een grote belangstelling voor
ges hiedenis politiek en ﬁlosoﬁe en
dat zou je weten ook. Het gebeurde
heel vaak dat wanneer je de radio aanzette, tijdens een programma waarop
gereageerd kon worden, dat Harry
zijn mening liet horen. Een kleurrijk
ﬁguur dat was ie
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

19.00

Rudo op de de Radio

Rudo Slappendel (foto) start de avond met veel muziek en gezelligheid.

20.00

dagelijks wisselend programma

Kijk op Omroepwest.nl/radiogids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.

maandag t/m vrijdag
07.00

TV West Ochtendnieuws

Het laatste nieuws uit de regio, afgewisseld met het NOS Journaal

10.00

Debby en haar Mannen

Kijk live mee met de radiouitzending.

17.00

maandag: TV West Sport Een overzicht van de sport
waaronder ADO Den Haag. Presentatie: Bart Nolles.
dinsdag: Team West Opsporing met Kirsten van Dissel.
woensdag: On my Way Serie over Haagse kansarme
jongeren die hun droom najagen: beroemd worden in de muziek.

donderdag: Van de Kaart Jet Sol (foto) loopt in een
rechte lijn door de regio en komt bijzondere mensen tegen.

vrijdag: De Medleys op weg naar Eeuwige Trouw
Real-life programma waarin volkszanger John Medley wordt
gevolgd in de voorbereidingen op zijn huwelijk met Mijntje.

17.30

TV West Nieuws

Het nieuws uit de regio

Kijk op Omroepwest.nl/tvgids voor een volledig overzicht
van de programmering, inclusief het weekend.
Mis niks!
Blijf altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en kijk en luister naar de programma’s: download nu de gratis Omroep West
app en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
Omroepwest.nl/nieuwsbrief
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Vijftig jaar ‘rode bussen’ in Nederland
Het is dit jaar vijftig jaar
geleden dat de eerste standaardbus werd afgeleverd,
bij het publiek ook wel beter
bekend als ‘de rode bus’. Het
wijnrode met grijze uiterlijk,
later opgevolgd door rood
met beige, de letters DAF
prominent op de grille, het
zal velen bekend in de oren
klinken.
In juni 1966 werd de eerste standaardbus in Amsterdam afgeleverd, in
november van dat jaar kwam het eerste
exemplaar voor de HTM in Den Haag
aan. De bussen bepaalden gedurende
de jaren 70, 80 en 90 het straatbeeld in
veel steden.
Ontstaansgeschiedenis
Begin jaren 60 staken de vervoersbedrijven van de gemeenten Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht de
koppen bij elkaar om te komen tot een
gezamenlijk ontwikkeld bustype. Door
gezamenlijk bussen aan te schaffen,
hoopten de bedrijven een goedkope
bus te kunnen aanschaffen, een bustype
dat geheel ontwikkeld werd volgens de
eisen van de vier vervoersbedrijven.
Zij verenigden zich in de zogenaamde
‘Commissie Standaardisering Autobusmaterieel’. Fabrikant Werkspoor (onderdeel van het Stork-concern) tekende
voor het ontwerp, maar uiteindelijk
zouden zij geen standaardbus bouwen.
Het leeuwendeel zou van de band
rollen in Heerenveen, bij een ander
Stork-bedrijf: Hainje.
De vervoersbedrijven ontwikkelden
in enkele jaren in samenwerking met
Werkspoor en Hainje de standaardbus.
Eerste generatie
In 1966 rolde de eerste standaardbus
van de band. Het eerste exemplaar
werd aan het GVB in Amsterdam
geleverd en maakte in de maanden na
a evering een kennismakingstour langs
de verschillende vervoersbedrijven
en kwam zodoende ook bij de HTM

Foto: Nick Roestenburg

langs. Enkele maanden later werd het
eerste Haagse exemplaar aan de pers
getoond.
Voor die tijd was de bus een noviteit
met veel luxe: naast de andere kleuren
had de bus ook een automatische
versnellingsbak, drie deurpartijen en
luchtvering. Wat een verschil met de
groen/crème bussen die de Hagenaars
tot dan toe gewend waren! Die bussen
waren inmiddels in grote getalen aan
het einde van hun levensduur beland,
waardoor uiteindelijk een groot aantal
standaardbussen nodig was om hen te
vervangen.
Kurhaus - Bohemen
Op 1 januari 1967 kwamen de eerste
standaardbussen op de toenmalige lijn
14 (Kurhaus - Bohemen v.v.) in dienst.
Langzaamaan zouden de wijnrood/

grijze bussen de groen/crème bussen
gaan vervangen. In 1974 was het hele
wagenpark van HTM wijnrood met
grijs van kleur. Een kleurencombinatie
die uiteindelijk nog tot 1996 in het
stadsbeeld te zien zou zijn. De laatste
wijnrood met grijze exemplaren werden in 1983 afgeleverd, waarbij in de
loop der jaren diverse modiﬁ aties in
het bustype waren doorgevoerd. Zowel
qua uiterlijk als qua techniek was er in
de loop der jaren het nodige veranderd
aan het bustype.
Tweede generatie
Eind jaren 70 wilden de vervoersbedrijven (het gezelschap was inmiddels aangevuld met bedrijven uit
andere steden) een nieuw bustype. De
standaardbus tweede generatie werd
door busbouwer Hainje ontwikkeld in
nauwe afstemming met de Commissie

Geef eens een Oud-Hagenaar
abonnement cadeau!

rood met beige standaardbus haar
laatste rondjes op lijn 23 maakte. Na
33 jaar reed er geen standaardbus meer
door de Haagse straten.

Eind jaren 80 bleek dat veel vervoersbedrijven graag weer zelf bussen
wilden bestellen. Ook was door
busbouwer Hainje een nieuw bustype
ontwikkeld dat niet aan de eisen van
veel vervoersbedrijven voldeed. De
HTM had meer oren naar een nieuwe
ontwikkeling: de kniel-/ lagevloerbus.
HTM bestelde in 1989 uiteindelijk als
eerste vervoersbedrijf in Nederland een
grote serie lagevloersbussen met een
nieuw, wit met rood uiterlijk.

Speciale dag ter herdenking
Om stil te staan bij het jubileum van
dit bustype wordt er op zaterdag 11
juni van 10 tot 16 uur een evenement
gehouden op het terrein van het Haags
Bus Museum aan de Binckhorstlaan
215 te Den Haag. Ruim twintig museale standaardbussen, aangevuld met
opvolgers van dit bustype geven acte
de présènce in het Haagse. Ook zullen
er rondritten over de oude lijn 14 gereden worden en is er een tentoonstelling. Meer informatie is te vinden op
www.standaardbus.nl.

In 2000 kwam het standaardbussentijdperk deﬁnitie ten einde toen de laatste

Nick Roestenburg
n.roestenburg@standaardbus.nl

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Bezorgadres
Naam:

Leuk voor alle Hagenaars die wat verderop zijn gaan wonen. Sommigen zelfs in Australie of Zuid Amerika.

Straat en huisnr.:

Per 1 januari 2016 kost een abonnement voor 2016 in Nederland € 50,00
In de EU kost het € 65
In het VERRE buitenland kost het i.v.m.
de verzendkosten € 80.

Factuuradres

Ook voor u is er een
kadootje (op is op)
Als gever ontvangt u het
inmiddels bekende boek van
Casper Postmaa “Napels zien “

Standaardisering Autobusmaterieel. In
1982 kwam het eerste rood met beige
exemplaar op de weg. In 1984 werd
het eerste exemplaar feestelijk door de
HTM in gebruik genomen tijdens een
open dag.

Postcode:

Woonplaats:

Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Betaling:  overmaking

E-mail:

 via acceptgiro

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Wij zenden u een acceptgiro toe en na ontvangst van de betaling sturen wij het boek aan u af.
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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

Voetbalvereniging SVC’08 stelt clubgebouw open
Ook SVC’08 is van plan het clubgebouw voor Haagse burgers open te stellen als ‘Clubhuis van
de toekomst’. De club is van plan maatschappelijke activiteiten te ondersteunen en dat kan door
het clubhuis te laten gebruiken op tijden dat de voetbalclub er geen gebruik van maakt. SVC’08
speelt op een prachtig complex op de rand van Scheveningen en Wassenaar, vlak achter het
park Clingendael. De bereikbaarheid van het clubhuis is goed met voldoende parkeermogelijkheden. De ruime opzet van de kantine, ook met een lift toegankelijk, en een professionele
keuken bieden volop mogelijkheden voor uiteenlopende activiteiten. Van wandelingen in Clingendael en Jeux de Boule op een sportveld tot kaarten en biljarten in de kantine.
Bewoners van de tehuizen van Uiterjoon aan de Vissershavenweg, van Florence aan de Hofzichtlaan en van Cato aan de Bezuidenhoutseweg zijn uitgenodigd om op 2 juni aanstaande naar
het clubgebouw te komen. Zij kunnen daar aan de gang met
Binnen:
-Gezellig samen zijn
-Sporten, yoga, tai shi
-Kaarten
-Sjoelen
-Koken
-Computerles
-Lessen volgen, zoals koken, schilderen, tekenen, etc.
En buiten:
-Wandelen
-Nordic walking
-Voetballen
-Jeu de boules

55+-toneelspelers/muzikanten/zangers gezocht voor theaterproject
Aankomende zomer is afdeling 4 Oost van het HagaZiekenhuis het decor van een uniek theaterproject onder leiding van theatermakers Jeroen de Graaf en Roeland Drost. Samen met ervaren en
nieuwsgierige spelers, muzikanten en vrijwilligers betrekken Koorenhuis en Grey Vibes een zomer
lang de leegstaande afdeling aan de Sportlaan in Den Haag om te werken aan een unieke eigenzinnige
locatievoorstelling, op basis van de vraag: hoe menselijk is de huidige (ouderen)zorg? In enkele weken
ontstaat een volledige voorstelling.
Dit is een gezamenlijk initiatief van Grey Vibes en het Koorenhuis in het kader van Haagse Herinneringen. We werken hiervoor samen met Bibliotheek Den Haag, Haags Historisch Museum, het Gemeente
Archief en het HagaZiekenhuis.

Zomerkamp
Bijzonder aan dit theaterproject is het intensieve repetitieschema. In juni zijn er vijf repetities ter
voorbereiding van de maand juli 2016, wanneer in vijf weken de voorstelling echt gemaakt wordt.
Op Afdeling 4 Oost van het HagaZiekenhuis bouwen we een heus zomerkamp waarin theatermaken
centraal staat en 3 dagen 3 dagen per week (ca. 12 uur per week) gerepeteerd wordt.

Wat gaan we doen?
Een bonte verzameling van performances, beelden, muziek en teksten waarin we op zoek gaan naar
de kracht van ouderdom. Welke sporen laten we met de jaren achter en hoe speelt de zorg hier op in?
Is er in het huidige zorgsysteem nog wel ruimte voor menselijk contact of wordt de vergankelijkheid
weggemoffeld?

Selectie-dag

Vanaf september zullen deze activiteiten op een vaste dag per week worden georganiseerd.
Medewerkers, vrijwilligers en studenten van de Stichting Steun en Toeverlaat, de Volharding,
SVC’08, Respect, Cato, Florence, ROC Mondriaan, Sportief Plan, YMCA Scheveningen, Welzijn
Scheveningen en, last but not least, de gemeente Den Haag, hebben zich belast met de organisatie van de activiteiten.
Vrijwilligers van SVC’08 en de stichting Steun en Toeverlaat hebben het initiatief genomen en
zijn voor die organisatie verantwoordelijk. Zij zorgen ook voor het vervoer naar het clubhuis van
SVC’08 en voor het vervoer terug.
Het programma van 2 juni is:
-14.00 uur: opening met een welkomst drankje. Daarna informatie over de activiteiten door
SVC’08, Sportief Plan en de fysiotherapeut van SVC’08 Edgar Miltenburg
-14.30 uur: wandeling naar Japanse Tuin onder begeleiding van leerlingen van ROC Mondriaan
-16.00 uur: afsluiting met een hapje en drankje
-16.30 uur: einde
Het vervoer staat ook voor de open dag van 2 juni klaar, en wel op verschillende plaatsen:
-het tehuis Uiterjoon op de Vissershavenweg 277
-het tehuis Cato op de Bezuidenhoutseweg 150
-het tehuis Florence Mariahoeve op de Hofzichtlaan 115
De kring van deelnemers is niet tot de bewoners van deze drie tehuizen beperkt. Alle lezers van
De Oud-Hagenaar worden uitgenodigd om zich voor deelname aan deze binnen- en buitenactiviteiten aan te melden. De geïnteresseerden zijn welkom op de open dag van 2 juni aanstaande.
Zij kunnen zich op de receptie van de drie genoemde tehuizen opgeven. Zij kunnen zich ook
via een email opgeven: moniquevanvugt65@gmail.com. Een vriendelijk verzoek is om in de
email uw naam en adres te melden en op te geven op welk van de drie adressen de aanstaande
deelnemer 2 juni klaar zal staan om mee te gaan.
Tenslotte, de vertrektijd op 2 juni is om 13.00 uur en om 16.30 uur wordt ieder weer naar de
vertrekplaats teruggebracht.

Zomerbridge in het Deijlercentrum in Wassenaar
Vanaf dinsdagavond 7 juni starten wij weer met het organiseren van bridgedrives in het Deijlercentrum, Hofcampweg 3. Het is een ideale gelegenheid voor startende bridgers om kennis te
maken met het ‘club-bridgen’. Ook is het een mooie gelegenheid om tijdens deze avonden een
nieuw partnerschap uit te proberen. We spelen met bridgemates en de uitslag wordt direct na
aﬂoop bekend gemaakt en gemaild aan alle deelnemers. Er zijn enkele prijsjes en we verstrekken meesterpunten. De aanvang van de avonden is 20.00 uur. Aanmelden bij Maria BellekomVogels op 06-51359334 of per email op bridgeclub.groot.deijleroord@gmail.com. De prijs is 6
euro per paar. Graag tot ziens in het Deijlercentrum, Hofcampweg 3.

Workshop ‘spannende gedichten schrijven’
Op zaterdag 11 juni om 10.00 uur, tijdens de Spannende Boekenweken, organiseert Van
Stockum Boekverkopers in Den Haag in samenwerking met Huis van Gedichten een workshop
Spannende gedichten schrijven.
Niet alleen verhalen kunnen u de rillingen langs het lijf doen lopen. Gedichten kunnen dat ook.
Met docent Karin van Kalmthout duikt u in de spannende en onheilspellende poëzie van dichters
als Keats, Dickinson en Rilke en gaat u natuurlijk vooral zelf aan de slag met schrijven. Doe mee
en ontdek wat voor duistere dichter er in u huist.
Zaterdag 11 juni 2016, 10.00 tot 11.30 uur. Boekhandel Van Stockum, Spui 40, 2511 BS, Den
Haag.Toegang: gratis. Aanmelden: algemeen@vanstockum.nl.

In verband met de samenstelling van de groep organiseren we een selectie/kennismakingsdag. Laat
dit je niet afschrikken. Mate van ervaring is niet bepalend, eerder je enthousiasme en de rol die je in de
groep zou kunnen spelen.
Opdracht: Zet je eigen ideeën over de Haagse zorg om in een theatrale solo van maximaal 3 minuten.
Laat (je eigen) muziek klinken en neem ons mee in je verhaal, speel een monoloog (bestaande tekst),
draag een gedicht of je eigen tekst voor, zing een lied, vertel een persoonlijke anekdote. Het kan en
mag allemaal. Laat jezelf zien op toneel! Hou het simpel en persoonlijk. Het thema is: Haagse zorg
toen, nu en in de toekomst. Wat is jouw beeld van de vroegere of huidige (ouderen)zorg? Tijdens de
selectie-dag werken Jeroen en Roeland met je act en gaan op zoek naar de verbeeldingskracht van je
act.
Helpen achter de schermen? Graag! Gezocht: regieassistenten/ klussers / kostuumhelden / cateringmedewerkers / fotograaf / gastheren en -vrouwen
• Selectie/kennismakingsdagen maandag 30 mei of 6 juni tussen 18.00 en 21.00 uur.
• Repetitiedata: voorbereiding: 8, 13, 28 en 29 juni - tijd: van 19.00 tot 22.00 uur. Zomertheater: vanaf
1 juli iedere maandag, woensdag en zaterdag. Tijden: maandag en woensdag van 19.00 tot 22.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
• Try-outs 30 en 31 juli
• Voorstellingen najaar 2016
• Deelnemersbijdrage: 235,00 euro (117,50 euro met Ooievaarspas). Mocht deze bijdrage een bezwaar
zijn neem dan contact met ons op.
• Regie: Jeroen de Graaf
• Muzikale leiding: Roeland Drost

Kunstexpo MIENT 184
Na 4,5 jaar heropent Regina, voormalig eigenaresse van ‘Modehuis Regina’, haar winkel aan de Mient
184. Niet als ‘Modehuis Regina’, maar als ‘Kunstexpo MIENT 184’. Momenteel wordt het werk van drie
bevriende beeldend kunstenaars geëxposeerd, waardoor de voorheen lege etalages gevuld zijn met
diverse prachtige kunstobjecten. Hierdoor straalt het hoekpand aan de Mient weer als vanouds! De
huidige exposanten zijn: Jan van den Akker - beeldhouwer- meubelmaker, Margreet Buziau - beeldend
kunstenaar, Eliza Oldenhave - beeldend kunstenaar. ‘Kunstexpo MIENT 184’ zal op 18 juni 2016 haar
deuren openen voor alle geïnteresseerden. U bent van harte welkom tussen 12.00 uur en 17.00 uur
om de huidige expositie van dichtbij te bewonderen. Overige bezichtigingen vinden plaats op afspraak.
Iedere drie maanden biedt Regina verschillende kunstenaars de gelegenheid te exposeren en hun werk
te verkopen. Bent u geïnteresseerd in een tijdelijke expositieruimte? Of heeft u interesse in een van de
geëxposeerde kunstobjecten? Neemt u dan contact op met: Regina van den Berg-Van Rooyen, Mient
184, 2564 KT, Den Haag. E-mail: reginavandenberg@outlook.com. Telefoonnummer: 06-22172054.

Bijeenkomst ZZP-netwerk Loosduinen
Op maandag 6 juni 2016 vindt van 13.45 tot 17.00 uur een bijeenkomst plaats van ZZP-netwerk
Loosduinen. Locatie: kantoorpand De Grote Keizer, Loosduinse Hoofdstraat 563 (2e etage), Den
Haag (entree naast bibliotheek in winkelcentrum Loosduinen). Doelgroep is de startende zelfstandige
ondernemer. De bijeenkomst (géén inloop) is gratis, maar wel op aanmelding tot uiterlijk 2/06 via
emailadres: zzploosduinen@gmail.com (Simone Bergmann, coördinator). Op het programma staan
pitches van diverse ondernemers, waaronder Let’s Cook Together, Koffertijd, Ik Gids U Door Den Haag.
Daarna geeft het bedrijf MarketSolutions de workshop: ‘Sales Summer Boost: van hardselling naar
HARTselling’. Nog even de puntjes op de ‘i’ zetten voor de zomermaanden beginnen! Aan het eind is er
ruimte voor vrij netwerken: napraten, visitekaartjes uitwisselen e.d. ZZP-netwerk Loosduinen is halverwege 2014 ooit opgezet door Stek en Bergmann Media in de context van armoedebestrijding. Omdat
er onder zzp’ers nu een maal ook ‘verborgen armoede’ heerst en er tegenwoordig überhaupt steeds
méér ondernemers bij komen. Met ZZP-netwerk Loosduinen wordt gestreefd om starters zo snel
mogelijk aansluiting te laten vinden met andere ondernemers, samenwerking (bijv. in een coörperatie)
én wijkeconomie te stimuleren. Het netwerk biedt ook een platform voor ondernemers om zichzelf te
presenteren (pitches, presentaties, workshops). Sinds 7 oktober 2014 zijn er inmiddels 11 bijeenkomsten geweest. Rode draad is het uitwisselen kennis en ervaring, elkaar versterken (samenwerken),
ruilen of delen.
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Bel en bestel 070 - 221 0581

Senioren Smartphone, Android
Een smartphone die even praktisch en toegankelijk is als een normale telefoon.
De belangrijkste functies van deze smartphone op een rij:
• Speciaal door Fysic ontwikkelde menustructuur, eenvoudige bediening met
grote toetsen en foto toetsen.
• Uitgebreide alarmfunctie voor een gerust gevoel.
• Bluetooth, 3G internet en WiFi.
• Prettig telefoneren in combinatie met een hoortoestel, dankzij de M4/T4
waarden.
• Dit toestel is Google Play gecertiﬁceerd zodat u verzekerd bent van de beste
kwaliteit.
• Camera 5 megapixel

Onze prijs vanaf € 199,00
Vergrootglas Pocket
Voor leden vanaf

Vergrootglas in
combinatie met ledverlichting. Handig om mee
te nemen in zak of tas.

159,50

- Vergroot tweemaal
en de biofocal vergroot
viermaal.

Vierpoot wandelstok met
smalle basis

Voor leden

Onze prijs €8,95

7, 15

U kiest deze wandelstok
indien er een beetje méér
stabiliteit nodig is dan bij
een gewone wandelstok,
maar wanneer de handigheid en wendbaarheid ook belangrijk zijn.
Hoogteverstelbaar van
69 tot 94 cm.

Tuin kniezit-bankje
Dit opvouwbare bankje heeft een stevig metalen
frame met zacht kussen en zorgt voor comfort
tijdens het geknield werken in de tuin.
Omgekeerd
kan hij gebruikt
worden als zitje
of opstap.
Voor leden

Onze prijs € 37,95

30,35

Nederlands sprekende
klok
Klokje waarbij de tijd zeer duidelijk
met een natuurlijke stem in spreektaal wordt uitgesproken. Met alarm/
wekker functie.

Bel
070 - 22 10 581
en wordt gratis

Voor leden

Onze prijs € 27,95

22,50

lid !

Onze prijs € 29,95

Voor leden

26, 95
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Oorlog in Kijkduin
Toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940 woonde ik net een jaar in Kijkduin, waar mijn ouders in
voorjaar 1939 een zaak hadden geopend met een bord aan de deur ‘koek, gebak, limonade, koffie
en thee’. Het was indertijd crisistijd en mijn vader was zijn baan kwijtgeraakt. Via-via hoorde hij,
dat er in Kijkduin een winkelpand leeg stond en samen met mijn moeder werd besloten om daar
een seizoenszaak te beginnen. Het eerste jaar liep naar wens, ze werkten hard en al gauw werd het
assortiment uitgebreid met een snoeptafel, chocolaterie, koeken, patat frites en huzarenslaatjes,
door mijn moeder zelf gemaakt in de keuken.

Helaas brak het jaar erop op 10 mei
1940 de oorlog uit. ‘s Ochtendsvroeg
werden we gewekt door vliegtuiggeronk en schieten: de Duitsers waren
ons land binnen gevallen en richtten
zich onder andere op het kleine vliegveld bij Ockenburgh.
Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd en er werden soldaten
ondergebracht in de lagere school vlak
tegenover onze winkel. Zo kregen we
ook te maken met de oorlogshandelingen. Voor onze zaak stond op een
gegeven ogenblik een jonge jongen,
die was opgeroepen voor het leger.
Hij vertelde, dat hij in het oosten van
Nederland woonde, vlakbij de Duitse
grens en veel Duitse vrienden had. Van
die grens was nauwelijks iets te merken. Huilend zei hij: “Straks moet ik
op ze schieten en misschien schiet ik
er dan een dood.” Op mij, als kind van
zeven jaar, heeft dat grote indruk gemaakt. De waanzin van de oorlog: je
vrienden, waarmee je bent opgegroeid,
worden ineens je vijanden. Je moet op
ze schieten. Van wie, waarom?
De Duitse vliegtuigen vlogen zo laag,
dat je de piloot kon zien zitten. Er
werden parachutisten afgeworpen. Een
bleef hangen in het in aanbouw zijnde
Zeehospitium. Er zat nog geen dak op,
alleen de balken waren al aangebracht
en daaraan hing hij te bungelen. Bij
een ander was de parachute niet open
gegaan. Hij kwam terecht in een
drassig weiland vlakbij het vliegveld
Ockenburg. Door de klap was hij helemaal in elkaar gedrukt en was een stuk

kleiner geworden. Een aantal inwoners
ging er naar kijken. Ik mocht er niet
naar toe van mijn moeder. Vlakbij het
vliegveld stond een boerderij. Een
jongen van een jaar of 11 werd geraakt
door een verdwaalde kogel en heeft
het niet overleefd. Dat gebeurde allemaal in de eerste oorlogsdagen.
Na de capitulatie verdwenen de Nederlandse soldaten uit ons schooltje en
werden vervangen door de Duitse soldaten. Wij hebben nooit meer les gekregen in het gebouwtje, maar werden
ondergebracht in de Dalton H.B.S. aan
de Aronskelkweg, totdat dat gebouw
ook niet meer gebruikt mocht worden
vanwege het graven van de tankgracht
een paar jaar later. De Dalton H.B.S.
kwam in de Vlierboomstraat terecht
en de Kijkduinse Lagere School in de
Zonnebloemstraat.
Het eerste oorlogsjaar was het strand
nog open, er was nog te eten en te
drinken. Het strandleven ging door.
Op de omhooglopende straat naast de
kleine winkelgalerij was het levendig.
olwassenen aneerden er kinderen
speelden er. Zo ook mijn vriendinnetjes en ik. Ik zat op de rug van een iets
ouder meisje, we speelden paardje.
Op een gegeven ogenblik zei ze, dat
ik de pet van het hoofd van een Duitse
soldaat moest pakken en weggooien.
Ik was niet zo in voor dat soort grappen, maar deed het toch, want ik kon
er bij. Wij gingen lachend verder, tot
de betreffende soldaat even later op
ons afkwam en mij een klap gaf. Ik

Duitse invasie vliegveld Ockenburgh.

schrok geweldig, want ik werd nooit
geslagen, begon te huilen, liet me van
de rug afglijden en wilde naar huis
lopen. Maar de soldaat liep iets voor
ons en ging de winkel van mijn mijn
ouders binnen om iets te gebruiken. Ik
ben toen de achteringang bij de tuin
ingelopen en kwam zo bij de keuken,
waar mijn moeder stond. Ze vroeg
wat er aan de hand was. Snikkend
zei ik, dat een Duitse soldaat me had
geslagen en dat hij nu in de winkel
zat. “Wat?”, riep mijn moeder en haar
ogen schoten vuur. Ze pakte mijn
hand en zei: “Mee, naar de winkel.”
Nadat ik hem had aangewezen liep ze
recht op de soldaat af en zei: “U hebt
mijn dochtertje geslagen.” De man
kreeg een rood hoofd, sprong op in de
houding, salueerde onder het uitroepen
van: “Verzeihung, Verzeihung.”
Hij vertelde, dat ik de pet van zijn
hoofd had geslagen. Hij had hem
opgeraapt en weer opgezet. Maar net
kwamen er twee uitse o ﬁ ieren aanlopen, die het hele gebeuren hadden
gezien en tegen hem zeiden dat een
Duitse soldaat niet zijn pet van zijn
hoofd moest laten slaan en dat hij dat
kind een klap moest geven. ‘’Befehl
ist Befehl.” Hij was verplicht terug te
lopen om aan het bevel te voldoen. Hij
zei er wel bij, dat hij had geprobeerd
niet te hard te slaan en bood nogmaals
zijn excuses aan, terwijl hij zijn hand
uitstak. Mijn moeder begreep de situatie en aanvaardde zijn excuus. Maar
ik hield mijn handen op mijn rug en
keek naar de grond, ik voelde me diep
beledigd.

Kijkduin: Duitse soldaten ingekwartierd.

Vervolgens kocht de soldaat een doos
bloemen, chocolaatjes in de vorm van
viooltjes, zoals op het deksel stond
en bood dat aan, maar ik bleef met
de handen op mijn rug naar de grond
staren. Mijn moeder heeft het toen in
ontvangst genomen en bedankt.
Later werd de doos weer teruggezet in
de etalage, want zo’n grote doos (in
mijn ogen) gaf je niet aan een kind. Ik
heb er ook niet iets anders voor in de
plaats gekregen, al was het maar een
snoepje of koekje. Wij werden niet
verwend met spullen uit de winkel.
‘Scheissrede’
De betreffende soldaat kwam later nog
een paar keer in de winkel en onder
vier ogen vertelde hij mijn moeder,
dat hij een vreselijke hekel had aan
het nazi-regime van Hitler. Hij was
verplicht te werk gesteld in een fabriek, die oorlogstuig maakte. Hij was
bouwkundig tekenaar. Op een keer
tijdens de lunchpauze in de kantine
stond de radio aan met een rede van
Hitler. Hij ging gewoon door met zijn
gesprek, maar een collega zei, dat hij
stil moest zijn en luisteren naar de
rede van Hitler, waarop hij reageerde
met: “Wat kan mij die Scheissrede van
Hitler schelen.” Dit werd doorgegeven
aan de leiding en hij werd veroordeeld
tot gevangenisstraf.
In onze winkel kwam op een gegeven
ogenblik regelmatig een echtpaar in de
leeftijd van mijn ouders, waarmee ze
goed konden opschieten. Het bleken
NSB’ers te zijn. Ze hadden geen
kinderen en waren ook altijd aardig

tegen mij. Op een gegeven ogenblik
vroeg de vrouw aan mij: “Luisteren
jouw ouders ook altijd naar Keuvel en
Klessebes?” Dat was een stel uit het
radioprogramma van het NSB-cabaret
van Paulus de Ruiter. Als de radio aan
was, kreeg je dat horen. Ze hadden
dan grappen als ‘worteltje boven’,
als bespotting van ‘Oranje boven’.
Mijn moeder deed dat misprijzend af
als kinderachtig. Maar ik wist ook,
dat er Radio Oranje bestond, en dat
dat verboden was. En ik vroeg me
koortsachtig af, of Paulus de Ruiter
nou wel of niet verboden was en of
ik wel kon vertellen, dat het aanstond
op de radio. Ik wilde mijn ouders niet
verraden. Als oplossing zei ik, dat ik
het niet wist of ze er naar luisterden.
Ik was toen een jaar of zeven of acht.
En achteraf ben ik wel verbaasd hoe
ik de hele situatie als klein kind heb
ervaren.
Langzaamaan werd de toestand
slechter. De toegang tot het strand
werd afgesloten. Er werden bunkers
in de duinen gebouwd. Er was geen
strandleven meer mogelijk. Voeding
werd schaarser en ging op de bon. Er
was niets meer te verkopen. De etalage en de schappen waren leeg. Mijn
vader werd verplicht in Duitsland te
gaan werken. De tankgracht werd
gegraven, bedoeld om geallieerde
tanks bij een eventuele invasie tegen
te houden. Tenslotte werd Kijkduin tot
‘Sperrgebiet’ verklaard en moesten de
bewoners vertrekken.
Elly Adolf-Goedhart
ellyadolf@ziggo.nl
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“Mark Rietman
excelleert in een
virtuoze vertolking
van een proleterige,
enge man”
Volkskrant

“In de regie van
Antoine Uitdehaag
heeft het Nationale
Toneel er iets zeldzaam
moois van gemaakt.”
Leeuwarder Courant

Waarom
deelnemen aan
het Depositofonds
De Volharding?
• DIRECT € 250,- STARTKAPITAAL
• JAARLIJKS EEN MOOIE RENTE
• FLEXIBEL BIJSTORTEN

The little
foxes
Een groots familiedrama
over geld en geluk

7, 10 en 11 juni
Koninklijke Schouwburg
Boek nú via
0900-3456789 (10cpm)

Depositofonds De Volharding
Veel mensen zijn bang hun nabestaanden op te zadelen
met hoge uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart
kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname aan het depositofonds
van De Volharding kan voor u de juiste oplossing zijn.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Debby en haar Mannen
Elke werkdag op Radio West én TV West
Vanuit de gezellige huiskamerstudio presenteert Debby Roukens
iedere werkdag tussen 10.00-13.00 uur een programma boordevol
gasten, gezelligheid en muziek. En dat doet ze elke dag met
een andere man aan haar zijde, zoals (van links naar rechts op de
foto hieronder) Pierre Wind, Fred Zuiderwijk, Rene van Kooten en
Gregor Bak. Het programma is op zowel 89.3 Radio West als
TV West live te volgen.

U ontvangt € 250,- op uw rekening
bij het openen van een
depositospaarrekening.
Bij het openen van een deposito
stort de Volharding een bedrag
van € 250,- op die rekening.
De rente die u ontvangt op uw
deposito is hoger dan sparen
bij de bank
De rente op uw rekening bedroeg
2,4% over 2015 en 3% over 2014.
Geen deelname eisen
Er gelden geen beperkende
voorwaarden aan deelname
aan het fonds.
De Volharding stort op elke
geopende depositorekening € 250,-.
Het staat u vrij om te bepalen
hoeveel u maandelijks, jaarlijks
of af en toe overmaakt.
Depositorekening als aanvulling
op uw huidige uitvaartverzekering
Ook als u al een uitvaartverzekering
heeft kunt u een deposito spaarrekening openen. Bij uw overlijden
valt het bedrag vrij om dit naar
eigen inzichten te besteden
aan uw uitvaart.

Teveel gespaard?
Het bedrag dat overblijft is voor
uw nabestaanden. Dit bedrag kan
bijvoorbeeld ook gebruikt worden
voor de uitvaart van uw partner.
Gratis en vrijblijvend
advies aan huis
Onze uitvaartprofessionals van de
CUVO helpen u gratis en vrijblijvend
uw uitvaartwensen vast te leggen
en de bekostiging van uw uitvaart
inzichtelijk te krijgen.
Dit kan op afspraak bij u thuis of
tijdens het gratis inloopspreekuur.
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 116,
hoek Prins Hendrikstraat in Den Haag.
Voor een afspraak aan huis
belt u naar: (070) 346 95 71

Deelnemers van het depositofonds zijn
automatisch lid van de Coöperatieve
Uitvaartvereniging De Volharding.
Dit lidmaatschap is levenslang kosteloos.
Het Depositofonds is een zelfstandige
stichting en onderdeel van
De Volharding (Cuvo/Coöperatieve
Uitvaartvereniging De Volharding U.A.
sinds 1935)

Kijk voor meer informatie op:

www.omroepwest.nl
Op pagina 7 van deze krant vind je de volledige programmering van Omroep West

Meer weten? Tel. (070) 346 95 71 | depositofonds@devolharding.nl | www.devolharding.nl
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Haags liefdesdrama eindigde met moord
Zaterdagmiddag rond de klok van twaalf uur werd de beroemde
64-jarige advocaat Mr Alexander Carolus van Blommestein
(1858-1923) dusdanig met een dolk gestoken dat hij die avond
in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. De daderes
werd snel gevonden: zijn eigen vrouw, Catharina Thomee, die
handelde uit jaloerse motieven. Een heuse ‘crime passionel’ in
het Bezuidenhout.
In de zomer van 1923 was het op
zaterdagmiddag 23 juni 1923 een
drukte van belang aan de Schenkkade
264. Buurtbewoners stonden op straat
en in de deuropening. Het aantal toeschouwers was groot en er werd volop
gepraat. Het zou om een steekpartij
gaan. Inmiddels reden politieagenten
a en aan. p de ﬁets en met de wagen. Ook andere voertuigen zag men
komen. De buurtbewoners meenden
enkele huisartsen te herkennen.
Wondje
Kruidenier Van Alsem, die enkele
huizen verderop zijn winkel De Tol
had, kreeg die dag even na twaalf uur
een klant van de Schenkkade 264 op
bezoek met het dringende verzoek om
een huisarts te bellen, want er was iets
gebeurd in haar woning. Meer vertelde
ze niet. Nadat Van Alsem een zestal
artsen had gebeld, die geen van allen
thuis gaven, meldde hij dat de klant.
Inmiddels was er al een dik half uur
verstreken. De klant vroeg toen aan
Van Alsem of hij met haar mee wilde
gaan en of hij wat verband en watten
mee wilde nemen. De kruidenier had
niet het geringste vermoeden wat hij
aan zou treffen in het huis. De consternatie was groot in het vierkamerappartement op de eerste etage. In het zijkamertje dat met touwen was afgesloten
bevond zich de neergestoken advocaat.
Maar de daderes was ook in dat kabinetje en gevreesd werd dat ze zich van
het leven had beroofd. Hevig kloppen
op de deur leverde geen resultaat op.
De deur zat van binnen op slot en de
gewonde advocaat en diens vrouw
gaven geen enkel levensteken. Toen
de kruidenier dit paniekerige tafereel
aanschouwde, aarzelde hij geen moment om de politie en de hulpdiensten
te waarschuwen. Ondertussen bleef de
kruidenier proberen contact te zoeken
met de personen achter de gesloten
deur. Hij riep: “Mevrouw, doet u open,

ik ben de kruidenier van hiernaast!”
En plotsklaps deed de daderes de deur
open. De kruidenier werd geconfronteerd met het beeld van een hevig
bloedende man, die onderuitgezakt
lag in een verouderde herenfauteuil.
Hij leek meer dood dan levend. De
gewaarschuwde politie nam de regie
weldra over. De kruidenier vertelde
geschokt zijn bevindingen aan de
buurtbewoners, die in veel gevallen
tevens zijn klanten waren. De buurt
was diep geschokt en de bewoners
spraken hun ongeloof en afschuw uit
over het gebeuren. Huisvrouwen met
hun schort voor, deden hun best hun
kinderen bij het bewuste trapportiek
weg te houden. Zelf drongen ze naar
voren om een glimp op te vangen van
zowel het slachtoffer als de daderes
die het portiek afkwamen. De daderes
ging mee naar het politiebureau aan de
Nieuwe Haven. Daar volgde een eerste
verhoor. Met een apathische blik keek
ze wat voor zich uit en wist alleen uit
te stamelen: ‘Ik heb mijn man met
een dolkmes gestoken!” Ze verkeerde
duidelijk in een shock.
Reconstructie
De advocaat was geruime tijd bezig
met een echtscheidingsprocedure van
zijn cliënte: de 50-jarige mevrouw
De Graaf, die in het bewuste perceel
aan de Schenkkade woonde. Ook die
zaterdag was hij daar om de stand van
zaken door te nemen. Hij had zelfs
een bedrag van 15.000 gulden bij zich
om haar in deze echtscheidingszaak
namens de wederpartij uit te betalen.
Vermoedelijk heeft de scheidende
echtgenoot, de jaloerse advocatenvrouw opgebeld met de mededeling
dat haar man bij zijn maîtresse was
aan de Schenkkade. De advocatenvrouw was geheel opgefokt en pakte
een dolk, deed die in haar handtas en
pakte de stoomtram van haar villa
aan de Voorburgse Laan van Nieuw

Schenkkade rond 1930.

Oosteinde naar de Schenkkade. Toen
ze daar aanbelde, deed de scheidende
vrouw open. Aanvankelijk probeerde
ze stotterend de aanwezigheid van
haar man te ontkennen, maar toen de
advocatenvrouw zijn regenjas aan de
kopstok zag hangen, stoof ze het huis
binnen, waar ze haar man doodkalm in
een werkhouding op de bank aantrof.
Toen leken de stoppen bij de advocatenvrouw door te slaan. Hij probeerde
haar rustig het verhaal te vertellen en
dat er niets aan de hand was. Maar
de daderes had het telefoontje nog
in haar hoofd zitten en geloofde haar
man niet. Mogelijk had ze al meer met
hem meegemaakt. Ze haalde de dolk
tevoorschijn en stak haar man enkele
malen in zijn borst, wat een wond
van 15 cm veroorzaakte. Hij zwalkte
hierop via de gang naar het kabinetje
al roepend naar medebewoners: “Mijn
vrouw heeft me gestoken!” Zijn
beduusde vrouw liep hem achterna
en deed de deur van het kabinetje op
slot. Mevrouw De Graaf bonkte op de
deur en vroeg of ze open wilde doen.
Toen er geen geluid kwam, ging ze
vervolgens naar de kruidenier om hulp
te halen.
40 jaar getrouwd
Het echtelijke drama was eigenlijk
nog tragischer wanneer we weten
dat het advocatenechtpaar onlangs

Laan van Nieuw Oost Einde met links in de verte de toren van de H. Liduinakerk aan de Schenkkade rond 1930.

hun 40-jarige huwelijk had gevierd.
De man werd afgeschilderd als een
sympathieke, vriendelijke kerel die
onmogelijk ontrouw kon zijn aan zijn
vrouw. Hij hield met nog een advocaat
kantoor in Rotterdam, waar hij vroeger
ook woonde. In Rotterdam werd hij
door collega’s en vrienden op handen
gedragen. Integer, vriendelijk en andere loftuitingen vielen hem te beurt.
Sinds enkele maanden was hij met
zijn vrouw naar de villa in Voorburg
verhuisd. Hun huwelijk werd enkele
jaren eerder zwaar getroffen door het
tragische overlijden van hun zoon en
schoondochter. Dat gebeuren trok een
zware wissel op de gemoedstoestand
van de vrouw.
Hart
In het kabinetje troostten de echtelieden elkaar. De vrouw snotterde en
de man hield zich kranig en streelde
haar met zijn hand over haar hoofd.
Hij bloedde niet noemenswaardig, zo
oordeelde huisarts Moelker die even
voor de komst van de recherche de
wond had bekeken en het niet eens nodig vond om verband aan te brengen.
De arts kon niet zien dat het hart was
geraakt, dat bleek pas bij opname in
het ziekenhuis.
Ondertussen bleek de gerenommeerde
advocaat niet zo nobel te zijn als zijn
vrienden en collega’s eerder verhaalden. De man was bijvoorbeeld dusdanig jaloers dat zijn vrouw niet eens
naar een particuliere huisarts mocht
gaan, maar bij de broer van haar man
moest langsgaan als ze een consult
wilde. Verder was hij kwistig met geld
en had het hele fortuin van zijn vrouw
er doorheen gejaagd in dat 40-jarige
huwelijk, waarin het amoureuze vuur
gedoofd was. De verhuizing van Rotterdam naar Voorburg was ook niet
zomaar uit de lucht komen vallen. De
advocaat had wel degelijk een oogje
op mevrouw De Graaf en hun liefdesuitingen leken wederzijds te zijn.
Aanvankelijk kwamen beide families

bij elkaar over de vloer en konden een
tijdje goed met elkaar overweg, maar
dat veranderde toen amor met pijlen
begon te schieten. Het echtpaar De
Graaf wilde gaan scheiden en daartoe
ging mevrouw alvast apart wonen
op de Schenkkade. Getuigen zouden
voor de rechtbank verklaren dat de
advocaat daar méér langs kwam dan
noodzakelijk was voor zijn beroep.
Schaars gekleed
Niet zelden opende de vrouw
schaars gekleed de deur wanneer
haar advocaat op bezoek kwam. De
buren wisten dat het een amoureuze
kwestie was, waar ze zo hun ideeën
over hadden. De fatale ontmoeting
op zaterdagmiddag had ook eerder al
kunnen plaatsvinden. Het was spelen
met vuur: het lont in het kruitvat
hoefde alleen nog maar te worden
aangestoken. Voor de steekpartij had
de advocaat tegen zijn vrouw gezegd,
dat de Schenkkade zijn nieuwe huis
werd en dat maakte haar furieus. Maar
na de steekpartij verzoenden beiden
zich weer. Dat had zich in het kabinetje afgespeeld. Tegen de recherche
had de stervende advocaat gezegd
dat hij zijn vrouw had vergeven en
verzocht haar niet te vervolgen. De
daderes ging met de politie mee voor
verhoor, terwijl mevrouw De Graaf
in het ziekenhuis te vinden was aan
het bed van de stervende advocaat. Ze
vertelde het personeel dat ze familie
was en zodoende werd ze toegelaten.
Verplegend personeel had de twee intiem zien liefkozen. De zusters zouden
later voor de rechtbank verklaren dat
ze dachten dat mevrouw De Graaf de
vrouw van de advocaat was. Hij overleed korte tijd na zijn opname.
De daderes is veroordeeld wegens
mishandeling met dood tot gevolg
tot één jaar gevangenis na aftrek van
voorarrest.
F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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1e Christelijke Hoogere Burger School in de
Vrijdag 10 mei 1940. Geen
school. De bezetter is Nederland binnengevallen. De
stuka’s vliegen over Den
Haag. Onze jongens vechten
op vliegveld Ockenburgh. Pas
de 16e mei, als de overgave
een feit is, begint de school
weer.
De bezettingstijd: wanorde en
afbraak. We zijn onze vrijheid kwijt.
Zelfs vóór 1940 had de 1e Chr.
H.B.S. al te maken met omstandigheden die verband hielden met de
oorlog. In 1939 werd namelijk het
gebouw van de 2e Chr. H.B.S. in het
Bezuidenhout (nu Chr. Lyceum Zandvliet) gevorderd door de Nederlandse
Strijdkrachten. De 1e H.B.S. kon hulp
bieden. Er werd een speciaal rooster
opgesteld waarop de ene school
tijdens de ochtenduren les kreeg en de
andere school in de middaguren.
Tijdens de bezetting werd het door
bepaalde verboden van de bezetter
echter steeds moeilijker. Allereerst
moesten de ouderavonden worden
uitgesteld. Dit in verband met de
verduistering. In 1940 kwam ook het
bevel van de nieuwe Regeringscommissaris dat er geen bibliotheekboeken meer mochten worden uitgeleend
voordat ze ‘gezuiverd’ waren. Ook
voor de gewone leerboeken gold
hetzelfde bevel.
Oranje Zal Overwinnen
Al snel kregen de leerlingen door
dat er een zevental onder hen was
die heulde met de bezetter. Het lijkt
duidelijk dat licht ontvlambare en
Vaderlandslievende leerlingen fel
gereageerde op de bezetting en alles
wat er mee samenhield. Illegale acties
bleven dan ook niet lang uit, uitjouwen doorprikken van ﬁets anden
oranje potloden in je buitenzak van
je jas dragen als Prins Bernhard jarig
was, je hoefde maar O.Z.O. (Oranje
Zal Overwinnen) in de klas te zeggen

Tankgracht met in de cirkel de 1e Chr. H.B.S. (Chr. College De Populier).

of er ontstond grote hilariteit. Het
verbranden van een hakenkruisvlag
achter de school in de Pijnboomstraat
was wel het ergste. Het was voor de
directeur elke keer weer een uiterst
moeilijke opdracht om alles binnen
de perken te houden en daarbij te
laten zien dat je je toch als Nederlander kan gedragen. Eén keer is een
NSB-jongen met een revolver op

school gekomen, de directeur er weer
achteraan.
Het was duidelijk te merken dat de
kolen en voedselvoorraad beneden peil raakte. Huiswerk werd in
woonkamers gemaakt, de enige nog
beetje warme, maar niet de rustigste
plaats in huis. Eind april 1942 werd
de school door de bezetter gevorderd.

Het oog viel op ons mooie gebouw
met de mooie aula. Konden ze goed
gebruiken vonden ze. De aula had
toen nog een heel mooi orgel en
podium en houten lambrisering.
Om te voorkomen dat de aula
werd gebruikt, werd samen met de
conciërge alle tafels en stoelen uit de
lokalen gehaald en opgestapeld in de
aula. Gelukkig vertrokken de soldaten
weer na enkele weken, achterlatend
één grote puinhoop. Deuren waren
ingetrapt, orgel vernield, gordijnen als
poetslappen gebruikt en schade aan
stucwerk door de hele school.
St. Janscollege
Toen alles weer een beetje was
hersteld kreeg de school inwoning
van het Stokrooslyceum (het gebouw
moest worden afgebroken in verband
met de aanleg van de tankgracht). Dit
duurde totdat de gemeente een ander
verblijf had gevonden voor onze
gasten.

Cypresstraat richting Populierstraat, met nog net te zien het front van de school.

Kort daarop verkeerde het R.K. St.
Janscollege (nu Hofstad Lyceum) in
dezelfde omstandigheden. Weer was
het de 1e Chr. H.B.S. die de deuren
openzette om een andere school te

ontvangen.
De bezetter begon in 1942 met de
aanleg van de Atlantikwall. Een verdedigingslinie aan de kust met onder
andere bunkers, betonnen muren, hekken, landmijnen en een tankgracht.
Iedereen ten westen van de H.B.S.
moest zijn huis verlaten. Ook de
bewoners in het gedeelte tegenover de
school aan de Populierstraat en achter
de school in de Pijnboomstraat. Aan
de andere kant van de Haagse Beek
werden huizen afgebroken, onder andere het grote Rode Kruisziekenhuis.
Hele wijken gingen plat of waren dus
niet meer bereikbaar. ‘Sperrgebiet’.
Waagde je je nabij of in dat gebied,
dan was je je leven niet zeker.
Conciërgewoning
De school stond op het randje van het
Sperrgebiet en mocht op eigen risico
doorgaan met lesgeven met alleen
het verbod dat in het vervolg de deur
aan de Pijnboomstraat gesloten moest
blijven. De conciërgewoning moest
ook ontruimd worden. Echter, omdat
er geen toezicht was en na een paar
onverklaarbare inbraken op school,
mocht de conciërge terugkeren en de
woning weer gebruikt worden.
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e jaren 1940 - 1945

Brengen van eten aan de bevolking in de Pijnboomstraat achter de school, rechts staat het schoolgebouw.

Elke dag was het weer anders. De
leerlingen hadden geen aandacht bij
het schoolwerk. Het gedrag van de
leerlingen - hoe kan het ook anders werd steeds minder. Protesten tegen
de bezetting bleven komen, waren
duidelijk hoorbaar, ook voor de bezetter. Menigmaal moest de directeur op
het matje komen en moest hij weer
uitleggen wat er nu weer aan de hand
was. Door zijn wijsheid en takt lukte
het hem elke keer weer de zaak uit te
leggen.

omdat hij samen met anderen van het
verzet 200 revolvers uit een politiebureau had gestolen.
Extreme onderwijslast
Veel geheimen werden ‘de baas’
verteld. Naast de extreme onderwijslast ook de extreme personele last.
Wel werd er op gezette tijden naar
de Engelse radio geluisterd, zodat de
berichten van de vorderingen van de
geallieerde troepen gevolgd konden
worden. De radio ergens ver weg ver-

stopt waar ‘niemand’ hem kon vinden.
Op een gegeven moment reden er
geen trams meer, niemand had nog
een ﬁets eten en kolen waren s haars.
De Hongerwinter breekt aan.
Een enkele les werd nog thuis gegeven. Zodra het klimaat het toeliet,
begon de school weer met een gedeelte van de leerlingen. De stakkers
waren bleek, uitgehongerd en hadden
versleten kleding.

5 mei 1945. Bevrijding! Een feest
wat je met geen enkel ander feest kan
vergelijken.
Orde op zake stellen. De school moet
weer school worden. Intussen komen
berichten binnen van bestuursleden,
docenten en leerlingen die de oorlog
niet hebben overleefd.
Aan Hen Die Vielen
Naast de feestvreugde geeft dat heel
veel verdriet. Besloten wordt om een

Spoorwegstaking
1944 was het jaar van de grootste
problemen. Geregeld werden er
ﬁetsen in eslag genomen. Leerlingen
konden dus niet meer naar school.
Ook ontstonden er problemen met
het openbaar vervoer. Docenten uit
andere plaatsen konden niet meer naar
school komen. Daar kwam ook nog
de spoorwegstaking bij. Na oktober
1944 reden er ‘s middags geen trams
meer dat hield in dat de school zich
genoodzaakt zag de lestijd te beperken
tot vier dagen per week ‘s morgens
vier uur les.
Arbeidsdienst
Voor jongens van 18 jaar of ouder was
het veel te gevaarlijk om over straat
te lopen zonder te worden opgepakt
voor de Arbeidsdienst, zodat ze over
de grens bij de bezetter tewerkgesteld
konden worden. Ook gebeurde het dat
een docent ‘s avond bij de directeur
thuis aanbelde en vertelde dat hij de
volgende dag, en daarna, niet meer
op school zou komen. Hij vertelde
‘de baas’ dat hij moest onderduiken,

Luchtfoto vliegveld Ockenburg.

gedenkraam te laten maken - Aan Hen
Die Vielen. Daarop de namen van
diegene die zijn omgekomen. Het gedenkraam hangt rechts in de beneden
gang naast de deur van lokaal 004 (in
de oude nummering; lokaal 26).
Toen 24 mei 1945 de school weer
normaal begon, bleken van de 520
leerlingen er 370 aanwezig te zijn.
Jan van den Burgh
jvburgh@depopulier.nl
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
Ut Haags Notûh Festival

unieke voorstellingen waarin klassieke muziek,
theater, dans en nog veel meer bijzondere
kunstvormen samensmelten.
www.festivalclassique.nl

JUNI

4&5

125 jaar
Haagse Kunstkring

Het eerste weekend van juni is het feest
op de Denneweg ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de Haagse Kunstkring.
Kunstenaars en leden van de vereniging trekken alles uit de kast om hun jubileum groots
te vieren. In de winkels stellen de kunstenaars werk ten toon, dragen gedichten voor
of spelen muziek. Ook zijn er diverse gratis
workshops te volgen. De festiviteiten worden
4 juni om 11:00 uur door
burgemeester Van Aartsen
geopend.
www.haagsekunstkring.nl

het jaar. De dag van de Sposalizio del Mare,
het verbond van de doge met de zee, de dag
ook van de Fèsta de la Sènsa, de viering van
de hemelvaart van Christus. Met de Belgische
Monteverdi-specialist Erik van Nevel als
gastdirigent.
www.haagsvocaalensemble.nl

Haagse Kunstkring

Haags Vocaal Ensemble

Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64
Den Haag
Aanvang: 11.00 uur
Toegang: gratis

Locatie: Nieuwe Kerk, Spui 175 Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: €10,- €17,50

Festival Classique Den Haag

Locatie festivalterrein: het Kurhaus, de Boulevard en op de Pier
Aanvang: 12.00 uur
Toegang: verschillend

JUNI

15

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 15 juni kunt u luisteren naar Collegium
Musicum: Ines d’Avena (blokfluit), Sara DeCorso
(barokviool), Rebecca Rosen (barokcello) en
Claudio Ribeiro (klavecimbel)
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

JUNI

12

Ut Haags Notûh Festival

Zondag 12 juni vindt de 10e editie
van Ut Haags Notûh Festival plaats. Meer dan
50 deelnemende orkesten, bands en ensembles
laten zich zien en horen in het centrum van Den
Haag. Een festival dat wil verbinden: Hagenaars
en Hagenezen, zand en veen, amateurs en
professionals, muziekmakers en muziekliefhebbers. Kortom een puur Haags Festival!
www.uthaagsnotuhfestival.nl

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

JUNI

10 t/m 19 Festival Classique

JUNI

5

Pracht en Praal
in de San Marco

Het Haags Vocaal Ensemble vertelt het verhaal van Venetië op de feestelijkste dag van

Festival Classique verhuist van
de stad naar de kust. Scheveningen is van 10
t/m 19 juni de thuisbasis voor de alweer 10e
editie van het festival. Tien dagen lang zijn er

Haagse Notûh

Locatie: rondom en in de Grote Kerk, in het
Nutshuis
Aanvang: 12.00 uur
Toegang: gratis

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK!
ER IS NOG ZOVEEL TE KIEZEN!

Heeft u h’m al bezocht,
geliked en gedeeld?

DESIGN COUPÉ

Blijf mobiel
De medische rijkeuring
niet doorgekomen?
Het rijbewijs AM behoudt u en
daarmee kunt u een AIXAM berijden.

Diesel of elektrisch

DESIGN BREAK

De Coupé is ook leverbaar in
een elektrische uitvoering
en biedt u maximaal comfort.
Bezoek de dealer voor een proefrit.

Ruim en luxe
Door de enorme afmetingen van
de Break is deze bijna niet van
een echte auto te onderscheiden.
Ruimte en luxe zijn samen gekomen.

www.aixam.nl of bel
gratis 0800-249 26 28

JA! Stuur mij de uitgebreide AIXAM brochure.
De heer / mevrouw:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
E-mail:
 Neem contact met mij op voor een gratis proefrit (evt. bij u thuis)
Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:
AIXAM MEGA Nederland BV, Antwoordnummer 10072, 5400 VB Uden

Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer
te hebben. Sterker nog, de ontwikkeling van computers en
vooral internet is zo explosief geweest dat ons leven er door
veranderd is. De Oud-Hagenaar is
ook heel actief op social media,
een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
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(Advertorial)

The little foxes van het Nationale Toneel
The little foxes is een groots en meeslepend familiedrama over
geld en geluk, dat na ruim 55 jaar weer in de Nederlandse theaters te zien is.
In een klein plaatsje in het zuiden van
de Verenigde Staten kan Regina Giddens (gespeeld door Anniek Pheifer)
het wel uitschreeuwen. Zij verlangt
hartstochtelijk naar een zelfstandig
bestaan. Weg uit de saaie provincie en
weg van haar zieke man, de bankier
Hora e van wie ze ﬁnan ieel a hankelijk is.

geld bijeen te brengen. Dit is haar
kans. IJskoud slaagt ze erin haar
broers het grootste deel van het vermogen te ontfutselen. Wanneer Regina
op sluwe en onverbiddelijke wijze de
macht en het geld in handen krijgt,
maakt ze zich los uit de knellende
familiebanden. Eindelijk is ze rijk en
vrij. Maar ook volkomen alleen.

Wanneer haar broers Ben en Oscar
(vertolkt door Mark Rietman en Jappe
Claes) met een grote investering een
fortuin kunnen maken, dwingen ze
Regina via de bank van haar man het

Het stuk is geschreven door de
Amerikaanse Lillian Hellman (1939).
De Amerikaanse schrijfster van
joodse komaf had jarenlang een relatie
met Dashiell Hammett en was een

Jappe Claes, Pieter van der Sman, Anniek Pheifer en Mark Rietman. Foto: Kurt Van der Elst

Anniek Pheifer. Foto: Kurt Van der Elst

boezemvriendin van Dorothy Parker.
Vanwege haar linkse sympathieën
belandde ze in de jaren vijftig op de
zwarte lijst van Hollywood. In de door
mannen zoals Tennessee Williams,
Arthur Miller en Eugene O’Neill
gedomineerde Amerikaanse theaterwereld van de twintigste eeuw, was
Hellman de enige vrouwelijke auteur
van ormaat. e verﬁlming van he
little foxes door William Wyler met
Bette Davis als Regina Giddens kreeg

maar liefst negen Oscarnominaties.
De uitvoering van het Nationale Toneel is geregisseerd door Antoine Uitdehaag (Augustus: Oklahoma, en de
DeLaMar zomerkomedies met Tjitske
Reidinga) en werd goed ontvangen
door de pers.
Zo schreef Trouw dat “Enscenering en
spel de sfeer van satire ademen”, vindt
Volkskrant dat “Mark Rietman excel-

leert in een virtuoze vertolking van
een proleterige, enge man” en noemt
NRC Handelsblad Anniek Pheifer
“met felrode pruik en zuigend-tartende
speelstijl, briljant”.
The little foxes is op dinsdag
7, vrijdag 10 en zaterdag 11
juni voor het laatst te zien in
de Koninklijke Schouwburg.
Boek nu via 0900-3456789
(10cpm)

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
Opname echtgenoot
in verpleeghuis (2)
Mijn man is in een verpleeghuis opgenomen. Hij is dementerend. Nu heb ik
bericht gekregen dat ik als een eenpersoonshuishouden AOW kan krijgen. Is
het verstandig om dat te doen? Ik heb
huurtoeslag, zorgtoeslag en een klein
pensioentje van het ABP.
Op dit item van 14 april kregen wij
een reactie van een ter zake deskundige. Het kan namelijk van ieders
persoonlijke situatie afhangen of
alleenstaande AOW aantrekkelijker
is. Het administratie en belastingadviesbureau J. Lensink schrijft: “U
stelt, dat het altijd verstandig is, om
alleenstaande AOW te ontvangen.
Het is juist voor 90 procent van de
gevallen ongunstig om te kiezen
voor alleenstaande AOW, omdat
de eigen bijdrage (AWBZ bijdrage
aan het CAK) aan het tehuis fors
hoger wordt. Door de opname in het
verpleeghuis lij je ﬁs ale partners.
Je kunt dus niet apart zorgtoeslag

aanvragen. Voor huurtoeslag telt
het inkomen van de persoon in het
verpleeghuis wel mee. Je kunt wel
aan de belastingdienst laten weten,
dat je geen ﬁs ale partner wilt zijn.
Dit kan erg nadelig uitpakken indien
er spaargeld is of een eigen woning
met hypotheek en de persoon die
in het verpleeghuis is opgenomen
het hoogste inkomen heeft. Het is te
complex om hier inhoudelijk verder
op in te gaan. Voor de inkomstenbelasting kun je bij opname in
verpleeghuis allebei in aanmerking komen voor de alleenstaande
ouderenkorting, ondanks dat je geen
AOW uitkering voor alleenstaande
ontvangt.”
Een ander reageert met een nog radicalere oplossing: echtscheiding!

Erf- en schenkingsrecht
Testament of
codicil maken
Mijn man en ik zijn in gemeenschap
van goederen getrouwd. Wij hebben
geen noemenswaardig vermogen maar

wel een eigen huis. Wij hebben drie
kinderen. Nu willen wij dat als wij
beiden overleden zijn, dat onze dochter
de nalatenschap regelt. Wij hebben in
1981 beiden een testament laten maken
op de langstlevende. Dat is nu niet
meer van toepassing. Volstaat het dat
wij beiden een verklaring opstellen en
die door onze kinderen laten tekenen of
moeten wij onze testamenten herzien?
Uw langstlevende testament blijft
geldig, ook als de wetgeving voor
erfrecht inmiddels is aangepast. Het
door uw dochter laten afwikkelen
van uw nalatenschap zou ook in een
zogenoemd codicil - een handgeschreven verklaring van uw beiden
- kunnen staan. Maar daaraan kleven
sommige bezwaren. Daarom is het
beste dat u nagaat of uw testament
nog voldoet en of er géén andere
dingen instaan. Dat is vaak wel
het geval in oudere langstlevende
testamenten.
Een codicil kan trouwens niet een
alternatief zijn voor een testament.
Dus u moet het testament opzeggen

en daarna een codicil maken. Het
lijkt ons eenvoudiger en handiger
dat u er wat kosten tegen aangooit en
het testament laat wijzigen door een
notaris die u ook kan adviseren hoe
u het beste kunt handelen.

Sociale voorzieningen
Echtgenote wordt
thuis gewassen
In januari is mijn vrouw thuis gevallen
en dit had tot gevolg dat zij haar rechter bovenarm had gebroken. Aangezien
zij niet was te verplaatsen, heb ik de
huisarts gebeld. Deze stuurde een van
zijn collega’s en deze was van oordeel
dat zij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Aldus geschiedde en vervolgens zijn foto’s gemaakt waarop de breuk zichtbaar was.
Nadat de nodige voorzieningen waren
aangebracht, mocht zij naar huis. Zij
kon gedurende een periode van zes tot
acht weken weinig of niets doen. De
huisarts heeft direct de persoonlijke
verzorging (wassen) met behulp van
de Thuiszorg geregeld. De verdere
huishoudelijke taken worden door mij

en mijn beide dochters verzorgd. Op
dit moment hebben de dames van de
thuiszorg de wasbeurt gedurende 33
dagen verzorgd. Ik ben er tot heden
niet in geslaagd hoe de betaling zal
worden geregeld. De ene partij zegt u
hoeft niets te betalen terwijl anderen
weer zeggen dat dit waarschijnlijk
door de gemeente in rekening wordt
gebracht. Waaraan moet ik denken?
In het ingewikkelde systeem zijn er
twee mogelijkheden. Gaat het om
ziekenzorg dan kunt u wellicht een
beroep doen op de AWBZ. Dan is er
wel een indicatie nodig en mogelijk
heeft uw huisarts daarvoor gezorgd.
Gaat het om uitsluitend huishoudelijke hulp, dan valt dat onder de
Wmo in uw gemeente. In beide gevallen wordt wel een eigen bijdrage
in rekening gebracht die grotendeels
afhankelijk is van het gezamenlijk
inkomen in uw huishouden.
U kunt aan uw gemeente of aan uw
ziektekostenverzekeraar vragen hoe
het zit.
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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 Gestolen melkgeld en vieze plaatjes
met Julius Pasgeld

Op je school van weleer vond soms een gebeurtenis plaats die je je leven lang is bijgebleven. Dat
hoefde niet altijd iets belangrijks te zijn.

Het staat me bij als de dag van gisteren. Meester van Praag staat langzaam
op van zijn stoel, vouwt zijn armen
over elkaar, zegt niks, kijkt de klas
in met een blik die niet veel goeds
beloofd en wacht net zolang totdat ook
de aandacht van de laatste leerling op
hem gevestigd is.
En alsof dat niet genoeg is, wacht hij
nog even. We zijn doodstil. En dan
ineens barst hij los:
‘In déze klas…’, pauze, ‘zit een leerling…’, opnieuw pauze, ‘die we niet
langer kunnen vertrouwen!’.
Abeelstraat
Het was 1954. We zaten in de zesde
klas van de Openbare Montessorischool in de Abeelstraat in Den Haag.
En we waren wel wat gewend als
het ging om het optreden van onze
charismatische, maar o, zo manipulerende onderwijzer. Nu voelde iedereen
echter op z’n klompen aan dat er echt
stront aan de knikker was.
‘Het melkgeld, dat ik vanochtend
van jullie in ontvangst heb mogen
nemen…’, zo gaat hij verder, ‘is verdwenen uit het laatje van mijn bureau.
En dat moet gebeurd zijn in de pauze.
Want daarvóór lag het er nog’.
Opnieuw stilte. Langzaam dringt het
tot ons door. We durven elkaar niet
aan te kijken. Al was het alleen al omdat we daarmee misschien de schijn
zouden wekken iemand te verdenken
van het zojuist geopenbaarde misdrijf.
‘En nu ga ik dat als volgt oplossen’,
deelt meester van Praag ons mee.
‘Steeds noem ik de naam van iemand.
Dat is dan iemand, die het volgens mij
echt niet gedaan kan hebben. Als je je
naam hoort verlaat je de klas en ga je
op de gang wachten tot deze vreselijke

gebeurtenis is opgehelderd’.
En daar ging-ie met tussenpauzes
van zo’n tien seconden die in onze
beleving iedere keer wel een half uur
leken te duren: Marijke Morren…,
Inge Dissen…, Robert Engels…,
Alfred Kruis…, Jan Schijf…, Julius
Pasgeld…, Peter Hofman…, Ronnie
van der Linden…..
Zo ging het door tot we met z’n
zesentwintigen in de gang stonden.
Alleen Peter Zoutendijk, Peter Treffers, Arnold Stoop en Kobus Meijer
zaten nog in de klas. Nieuwsgierig
keken we naar ze over de kapstokken
door het raam dat de gang van de klas
scheidde.
‘Je zal daar maar zitten’, zei Yvonne
Schipper. ‘Dan word je er toch maar
mooi van verdacht dat je dat melkgeld
hebt gejat’.
‘Hufter’
Juist op dat moment, zo staat het me
althans bij, zwaaide de klassedeur
met een vaart open en kwam Peter
Treffers geheel eigenstandig, vloekend
en tierend de gang op. ‘Ik heb het niet
gedaan!’, riep hij verontwaardigd uit.
‘Wat denkt die hufter wel!’
Even later kwamen ook Peter Zoutendijk en Arnold Stoop de gang op. Rustig. Want Kobus had zojuist bekend
het melkgeld te hebben ontvreemd.
Na een kwartier mochten we de klas
weer in. Wat meester Van Praag in dat
kwartier met Kobus had besproken
bleef geheim. Tot 1963. Bijna tien jaar
later.
Want toen werd de hele klas uitgenodigd voor een reunie. Georganiseerd
door Kobus. Dat was de straf die
meester van Praag voor Kobus had

verzonnen. ‘Organiseer jij over tien
jaar een reunie voor je klasgenoten. Dan is alles weer vergeven en
vergeten.’
De reunie op 14 december 1963 was
buitengewoon gezellig. Vergeten
herinneringen werden opgehaald.
Oude vriendschappen weer verstevigd.
Maar wat was ik blij, dat ik niet in de
schoenen van Kobus had gestaan. Tien
jaar lang tegen je straf opzien tot het
zover is…
Pet af voor Kobus. Want geen haan
had er immers naar gekraaid als hij z’n
straf ontlopen had.
Porno avant la lettre
Zes jaar later zat ik in de vierde klas
van de Dalton HBS aan de Aronskelkweg. Ook in Den Haag. De vakantie
was net afgelopen. De eerste uur
betrof het vak aardrijkskunde. Opgediend door juffrouw Van Haaften.
Een bedaagde, enigszins chique dame
die, om háár moverende redenen,
ongetrouwd was gebleven en haar
roeping om jonge mensen te instrueren
met geograﬁs he gegevens daarom
misschien trouw was gebleven. Want
zo ging dat in die tijd.
Nog wat onwennig zaten we te
luisteren naar haar betoog, dat ze
illustreerde met aantekeningen en
symbolen op het bord. U moet zich
daarbij bedenken dat de schoolborden
indertijd nogal ingewikkeld waren:
een voor- en een achterbord. Als het
voorbord vol was gekalkt, kon je dat
naar boven schuiven, zodat het achterbord, dat de hele tijd onzichtbaar
achter het voorbord had gehangen,
tevoorschijn kwam om verder beschreven te worden.
Op zeker moment was het zover. Het
voorbord was vol. Nietsvermoedend

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

schuift juffrouw Van Haaften dat bord
omhoog. Zodat het achterbord tevoorschijn komt. Dat achterbord blijkt niet
leeg. nverlaten he en er een ﬁkse
gekleurde pornograﬁs he prent opge
plakt. Niet eens heel erg heftig. Want
het was pas 1960. Iets met fellatio
staat me bij. Maar toch.
Ineens staat juffrouw Van Haaften
oog in oog met een duo dat fellatio
bedrijft. Ik zie het nog voor me. En
vooral hoor ik de stilte in de klas. Die
aldra wordt verstoord door een klein
soort gilletje van mejuffrouw Van
Haaften. Ze laat haar krijtje vallen en
rent de klas uit.
Alle leerlingen drommen nu naar
voren om zich eens goed op de hoogte
te stellen van de oorzaak van de schrik
van de juf. Veel van die leerlingen
hebben zoiets nog nooit of slechts
zelden en dan nog zeer besmuikt
waargenomen. Na een kwartier komt
de conrector de klas in en meldt
dat de les verder geen doorgang zal
vinden. We mogen pauzeren. Als we
de klas verlaten zien we nog net hoe
de conrector de illustratie van het bord
verwijdert.
De geruchten
In de grote pauze doen geruchten de
ronde. In veel meer klaslokalen blijkt
in dat eerste lesuur een volgeschreven
bord omhoog geschoven om vervolgens een illustratie met min of meer
pornograﬁs h gehalte te onthullen.
Sommige docenten bleken dat plaatje
gewoon van het bord te hebben gescheurd om hun aantekeningen op
het bord te kunnen vervolgen. Andere
docenten hadden van de unieke gelegenheid gebruik gemaakt om hun
leerlingen de kwalijke aard van de
betreffende illustratie in het bijzonder,
en de pornograﬁe in het algemeen

bij te brengen. Weer andere docenten
hadden het bord gewoon teruggeschoven teneinde hun les zonder
aantekeningen, schetsen en symboliek
te hervatten.
Van Kooten en De Bie
Nog dagen miegelde het daarna van de
veronderstellingen en verdachtmakingen. Een van die geruchten is me goed
bijgebleven. De illustere leerlingen
Kees van Kooten en Wim de Bie, die
een klas hoger zaten dan ik en die
zich, in positieve zin, altijd buitengewoon verdienstelijk maakten voor het
schoolgebeuren (onder andere met hun
schoolcabaret ‘Grapsgewijs, trapsgewijs’en met het schoolblad ‘Cebrah’)
zouden zich thans van een wat minder
inschikkelijke kant hebben laten zien.
De laatste dag van de vakantie zouden
zij, met medeweten van de conciërge,
de school zijn binnengeslopen om
de achterste borden in vrijwel alle
lokalen van pornograﬁs he materiaal
te voorzien.
De daders zijn, voor zover ik weet,
nooit gegrepen.
Reünie
Nu, ruim een halve eeuw later, zou
het niet alleen leuk zijn, maar ook een
bijdrage kunnen betekenen aan de
feitelijke Haagse historie om de ware
toedracht te reconstrueren. Het vergrijp is immers allang verjaard en ook
de heersende mores voor wat betreft
het afbeelden van de seksuele handel
en wandel is ink verruimd. us weet
u er meer van, organiseer dan via De
Oud-Hagenaar een reünie van Daltonklasgenoten uit die tijd en beken!
Ook andere verhalen over ingrijpende
gebeurtenissen tijdens het onderwijs
dat u vroeger genoot, kunt u mailen
naar: julius.pasgeld@deoud-hagenaar.
email.

Iedereen kan door Parkinson
getroffen worden
Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar parkinsonfonds.nl

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN VOOR
SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

Dag en nacht bereikbaar

Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
• € 650,- p.p.
• 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Centraal Station platform/Mozartlaan
Nog beschikbaar juli, aug en sept.

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Mercedes-Benz 190D
Het merk Mercedes-Benz is voor mij altijd synoniem geweest
aan een taxi. Ongetwijfeld zal daar aan bijgedragen hebben
dat mijn vader een kennis had die eigenaar was van een taxibedrijf dat gevestigd was in de Tasmanstraat in Den Haag die
met Mercedes-Benz 190D’s reed.
Zijn naam was Bertus Rustenburg en
ik kan mij herinneren dat zijn broer
eigenaar was van autorijschool Correct, dat gevestigd was aan het Spui.

enorme chromen grille die alleen
maar van Mercedes-Benz kon zijn,
met het drie ster logo er pontiﬁ aal
bovenop.

Hij leerde mij hoe je vakkundig een
auto moest wassen. Van bovenaf
naar eneden en voor de ﬁnishing
touch de raampjes omlaag om de
bovenranden af te zemen. Ik zal het
nooit vergeten.

Langwerpige lamppartij
De 190D had traditionele koplampen, maar de luxere versies hadden
aan beide kanten een brede langwerpige lamppartij. Iets wat geen ander
merk had.

225.645
En ja, een grote garage vol met
zwarte Mercedessen 190D. Een
model dat in 1961 op de markt kwam
en waarvan er tot 1965 225.645 van
werden geproduceerd.

De achterkant was redelijk vierkant
met een ruime bagageruimte en
bovenop de spatborden was de
achterkant aan beide zijden voorzien
van, zeg maar, Italiaans ogende
scherpe vleugels.

In die tijd kostte zo’n model 14.650
gulden. In tegenstelling tot tegenwoordig hoefde je bij deze Mercedes
geen moment te twijfelen welk
model er voor je stond. Een echte
klassiek gevormde Sedan met een

Om te tanken moest je de kentekenplaat naar je toetrekken, want daar
zat de brandstoftank.
Schuimrubber
Het interieur had ook wat eigen-

Mercedes-Benz 190D.

aardigheden. Het stuur was apart
gevormd en had in het midden een
ronde rand van schuimrubber, dat
een veiligheidsaspect suggereerde.
Daarbij een fraai gevormde chromen
claxonring. Daarachter de snelheidsmeter in de lengte, dus zag je de
snelheid stijgen. Heel apart.
De versnelling zat standaard aan het

stuur en zoals in die tijd gewoon
was, moest je de dieselmotor nog
voortvloeien. Dus zat er een gloeiroostertje op het dashboard en een
daarvoor bestemde drukknop. Pas als
het lampje uitging kon je starten.
Taxi’s
Groot royaal zitmeubilair. Echte
werkpaarden dus en geen wonder dat
Mercedes-Benz geassocieerd werd

met taxi’s.
Ik zou het bijna vergeten, maar wat
ook een leuk detail was, was dat de
wieldoppen voor een deel in dezelfde
kleur gespoten waren van de kleur
van de auto. Dat had ook geen enkel
ander merk. Leuk toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.
Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 17 mei vond u ook
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 6-2-9-5. De

4

6
9

6

8

8
5
9
1

2 3 7
5

1
2 6
7 8

4

1
8

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
vij keer de dvd o ﬁehuis e oievaar
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de

6 1
3

4

dvd gaat naar de volgende inzenders:
• Bert Wijnstra, te Den Haag
• Hans Dolleman, te Den Haag
• Dylan Hogeland, te Den Haag
• Reijer London, te Gouda
• F. Ammerlaan, te Houten

inzending natuurlijk ook uw postadres te
vermelden!
We moeten uw oplossing van de nieuwe
puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen
hebben op: woensdag 8 juni.
Mail
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 11’

8

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

2

4

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

Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing
dus niet mailen? Vraag dan iemand om het
voor u te doen!
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8

9
8
5 2 7
8
9
1 5
8
6

6
9
4 8

3
7
2 1 9

1
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1
9
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2
8

2

5

2
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5
8 2
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SPETTERENDE KORTINGEN BIJ MANGO:
TOT € 2.000,- VOORDEEL!
BOBBY DELUXE

TIGER 4

Compact en comfortabel

Optimaal rijplezier

• Uitgerust met grote koplamp en luchtbanden
• In hoogte verstelbare stuurkolom
• In één handeling volledig opgevouwen

• Uitgerust met zeer luxe achtervering
• Rijdt op fietssnelheid
• Voorzien van verstelbare armleuningen,

€ 2.195,-

• Snelheid tot 17km/u, bereik tot 50 km

€ 1.795,-

€ 4.495,-

CITY CAR A100
In anderhalf uur opgeladen

stuurkolom en stoel

10 I

Geen rijbewijs vereist
Overal kosteloos parkeren
Zeer compleet uitgerust
Snelheid tot 45 km/u, bereik tot 55 km

€ 14.995,-

€ 12.995,-

€ 2.995,-

Weer
vanaf
leverbaar

•
•
•
•

€ 1.500,VOORDEEL!

JUN

€ 400,VOORDEEL!

OPNIEUW

VERKRIJGBA AR!

€ 2.000,VOORDEEL!

Vraag nu de productcatalogus en actieprijslijsten aan
via 0800 2002 (gratis) of kijk op www.mangomobility.nl
JA, STUUR MIJ DE GRATIS CATALOGUS!
Naam

Dhr. / Mevr.

Adres
Postcode/plaats

OHA2SA15061

Telefoon
E-mail

Zonder postzegel opsturen naar:
Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

Maak een proefrit
in onze showroom:
De Lierseweg 13,
2291 PD Wateringen
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.30 uur,
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Actie geldig t/m 30 juni en zolang de voorraad strekt

SPECIAL 2016

Klein: ‘Den Haag op gebied van senioren taboedoorbrekend’
“Oud worden is mooi”, zei de Haagse wethouder Karsten Klein
vijf jaar geleden. Namens de gemeente Den Haag kwam hij toen
met de nota ‘Oud is in’. De kernboodschap: ‘Vitaal ouder worden
in de seniorvriendelijke stad Den Haag’. Wat doet hij precies
voor de Haagse senioren? En in hoeverre is zijn blik op de senioren veranderd?
“Dat de gemeente zei dat ‘oud
worden mooi is’ vond ik echt wel
een verandering”, vertelt Klein
tegen deze krant. “Oud worden,
daar hoef je je niet voor te schamen, maar dat is iets belangrijks.
Er is toen ook in die nota een
thema opgenomen, namelijk
‘doodgaan’, wat in Den Haag echt
taboedoorbrekend was. Iedereen
zoiets had van: moet je dat wel
in die nota opnemen? Ik ben
toen bij een ouderenbijeenkomst
in Madurodam geweest en toen
legde ik daar zo’n paar honderd
ouderen voor: ‘Jullie mogen het
zeggen, het hoofdstuk is ge-

schreven. Zal ik ‘m toevoegen of
niet? Ze zeiden toen: ‘Ja, graag’.
Dus het thema ouderen, erover
praten en taboedoorbrekend zijn,
dat is de afgelopen jaren wel
goed neergezet”, vindt Klein.
Het doel van de gemeente is
dat senioren zo lang mogelijk en
zo gezond mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. “Dat staat
helemaal los van budgettaire
kaders”, voegt Klein daar snel aan
toe. “Toen ik net wethouder was,
kwam ik in verzorgingshuizen
en dan vroeg ik aan de mensen:
‘Hoe bent u hier terechtgekomen? En woont u hier
graag?’ Ze vinden het er allemaal wel prima - alleen het
eten niet altijd - maar ik heb
eigenlijk nooit iemand gehoord die zei dat dit echt zijn
keuze is geweest om in een
verzorgingshuis te wonen. Ik
heb ook nooit gehoord dat
iemand dat heel graag wilde.
Altijd is er wel een goede
reden geweest dat mensen
afhankelijkheid beginnen te
voelen. Bijvoorbeeld doordat
ze niet genoeg vrienden
hebben die hun willen of
kunnen helpen.”

Vraag naar de mogelijkheden.

Senioren moeten aan
bepaalde voorwaarden
voldoen om zo lang mogelijk
thuis te kunnen blijven
wonen. Dus het huis moet er
geschikt voor zijn, iemand
moet voldoende mensen
om zich heen hebben en
iemand moet voldoende
actief zijn. Klein: “Als aan die
voorwaarden wordt voldaan,
dan zijn mensen in principe
bereid om heel lang thuis
te blijven wonen. Want het
is je vertrouwde omgeving
die je goed kent en die ook
bijdraagt aan een normaal
bestaan.”

www.deontzorgcentrale.nl
T: 0174-768888
e: info@deontzorgcentrale.nl

Dat werd door de landelijke
overheid ook gezegd, maar
dan met een wat andere uitwerking, weet Klein. “Grote

Voor al uw klussen in en
rondom het huis, voor
persoonlijke aandachte en
ondersteuning, voor hulp bij
(zorg) verhuizingen, of zo
maar voor een praatje.

budgettaire kortingen werden
toegepast. Daar is op bezuinigd. Maar in mijn ogen op een
verkeerde manier. Ik snap dat je
op verzorgingshuizen bezuinigt
als je wil dat mensen langer thuis
blijven wonen. Maar bezuinigen
op de zorg bij mensen thuis vind
ik eentje die niet kan. En dat
doen we dus ook niet.”
Klein legt uit dat het ‘voor hem
nooit een budgettaire afweging
is geweest’ om de landelijke
bezuinigingen op de zorg in de
stad Den Haag op te vangen.
“Ik bekijk het vanuit het geluk
en vanuit de menswaardigheid,
dat mensen thuis blijven wonen.
Dat je ze niet verbijzondert in
een verzorgingshuis. Want hoe
je het went of keert: hoe gezellig
je het daar ook maakt, het is een
verbijzondering van jouw leven.
Je gaat ergens heen, tussen leeftijdsgenoten, met andere mensen
die ook afhankelijk zijn. Denk
dat heel veel mensen daar niet
per se voor kiezen. Dus het staat
voor mij los van de ﬁnanciën.”
Toch zijn de ﬁnanciën niet geheel
onbelangrijk. Ouderen die langer
thuis blijven wonen zou de overheid namelijk zo’n 130 miljoen
euro meer kosten dan begroot,
bleek deze maand. Klein: “Het
is de vraag of dat niet een korte
termijnontwikkeling is. Als je een
keer in de praktijk dat wel zo
zou laten werken - met goede
voorzieningen, met goede sociale
netwerken, met goede ondersteuning - misschien dat het dan
wel goedkoper is. Want 24 uur
per dag zorg is duurder dan een
paar uur goede professionele begeleiding aan huis.” Maar je hebt
wel iedereen en alles bij elkaar in
een verzorgingshuis? Klein denkt
dat een verzorgingshuis duurder
is dan dat mensen thuis blijven
wonen: “Een verzorgingshuis levert dure zorg: 24 uur per dag en
zeven dagen in de week een bed
en zorg, dat is niet goedkoop.”
Mensen kunnen langer thuis
blijven wonen, als ze onderdeel
uitmaken van een ‘community’.
De wethouder: “Daar is nu een
beweging ontstaan, die door de
gemeente wordt ondersteund.
Je ziet dat bedrijven zich daarbij
aansluiten en realiseren: ik

heb eigenlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Hij
geeft een voorbeeld: “Een bakker
die een bezorgservice heeft en
daar geld voor rekent. Maar dat
doet hij niet voor ouderen in de
wijk die hij kent. Ondernemers
zien dat als zij op een bepaalde
manier werken, niet zozeer commercieel gedreven, maar ook
menselijk, dat zij dan bijdragen
aan de zelfstandigheid van mensen. Een ander voorbeeld is Pathé. De bioscopen hebben bij de
matineevoorstellingen een pauze
ingelast tijdens de ﬁlms. Zodat
mensen in de lobby ook weer
even met elkaar kunnen praten.
In plaats van dat je een ﬁlm kijkt
en weer naar huis gaat.”
Wat heeft Den Haag te bieden
voor senioren die nog heel erg
vitaal zijn? Voor hen is er de Ambassade van Den Haag. “Dat is
voor mensen van niveau, die hun
talen spreken, die een schat aan
ervaring hebben en die trots zijn
op hun stad. De gemeenschap
heeft er wat aan en zij worden
gewaardeerd. Dus het is een winwinsituatie.”
Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

Vrijwilligersacademie
De dagen van Claudia Noordzee zijn
goed gevuld. Naast het alleen opvoeden van haar twee kinderen, is ze als
vrijwilliger onder meer heel actief in het
buurthuis De Sprong in het centrum van
Den Haag, onderdeel van Zebra Welzijn.
“Op maandag ben ik daar receptioniste.
Ik krijg veel telefoontjes en er komen
natuurlijk allerlei mensen aan de balie. Ik
probeer iedereen zo goed mogelijk verder
te helpen.” Ook besloot ze handwerkcursussen aan te bieden.
Claudia volgde de workshop bij de Den
Haag Doet Vrijwilligersacademie. “Ik volg
allerlei trainingen en workshops. Met
name over zelfredzaamheid, je eigen
positieve kanten versterken, je mogelijkheden leren kennen en sterker worden.
En wat ik leer geef ik ook weer door aan
andere vrouwen.”
‘Ontdek je talent’ is één van de vele workshops en cursussen van de Den Haag
Doet Vrijwilligersacademie. De Vrijwilligersacademie is er voor iedereen in Den
Haag die een steentje wil bijdragen. Ook
mantelzorgers kunnen gebruik maken van
het aanbod. Het cursusaanbod is gevarieerd en veelal gratis. Inschrijven kan heel
eenvoudig op www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl.

pagina 2 - Zorgspecial

Dinsdag 31 mei 2016

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser

Bogaard Kliniek is volledig gericht op gebitsreconstructies met
behulp van implantaten, kronen, bruggen en protheses (NVOI erkend)

B.a.B Zorg biedt thuiszorg op maat B.a.B Zorg staat voor
Begeleiding, Advies, Bemiddeling in de thuiszorg.
B.a.B Zorg biedt professionele thuiszorg die rekening houdt
met de persoonlijke wensen van de zorgvrager.
Het mooiste is toch als u thuis kunt blijven wonen in
uw vertrouwde omgeving met zorg zoals u die wenst.
Wij willen er dan ook alles aan doen om dit voor u mogelijk te maken.
B.a.B Zorg, Thomsonlaan 129
2565 JA Den Haag.
www.babzorg.nl
Tel.: 085-30 335 89
e-mail: info@babzorg.nl

Zorg van mens tot mens

€ 125,retour
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€
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bij
een klikgebit
een klikgebit

GRATIS
ING
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bij Bogaard Kliniek op vertoon van uw Florencepas 2016
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bij
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op vertoon
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LET OP!
✓
€125,- per kaakdeel retour (de maximale
✓ Actie loopt bij inschrijving en start behandeling
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tot 1 juli 2016
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verzorgd
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1 juli 2016
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ZATERD
✓ Ook
het consult
is gratis
✓
voorwaarde
is dat
de implantologie ook door
SCHRIJF
✓ houdt rekening met uw eigen risico! Dat komt voor
Bogaard Kliniek wordt verzorgd
AL
uw eigen rekening als het nog niet is besteed in 2016.
✓ Ook het consult is gratis
✓ controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar
✓ houdt rekening met uw eigen risico! Dat komt voor
uw eigen rekening als het nog niet is besteed in 2016.
✓ controleer
controleeraltijd
altijddedevoorwaarden
voorwaarden
van uw zorgverzekeraar
van uw zorgverzekeraar
wettelijke eigen bijdrage)

LET

Deze actie vervangt de lopende Florencepas actie 2016 van Bogaard KLiniek.
Informeer altijd naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.
Kijk op www.bogaardkliniek.nl voor de voorwaarden

Wilt u gebruik maken van deze actie? Stuur dan een e-mail naar:
balie@bogaardkliniek.nl of bel 070-22 100 07
Prins Johan Frisopromenade 32
2284 DB Rijswijk

Winkelcentrum In de Bogaard
T : 070 -22 100 07

I : www.bogaardkliniek.nl
E : balie@bogaardkliniek.nl

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

‘kleinschalig en persoonlijk’
Ouderenzorg • Zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking • Dagbesteding en groepsactiviteiten, óók voor mensen die thuis wonen

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

basis BringinWellness_basis adv. pagina 19-12-14 09:34 Pagina 1

senioren- en
aanleunwoningen

Rudolf Steiner Zorg
Nieuwe Parklaan 58 2597 LD Den Haag 070-306 83 06
Onderdeel van de Raphaëlstichting
www.rudolfsteinerzorg.nl

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

is lid van Provoet

De woningen worden verhuurd
aan senioren met een inkomen dat
in aanmerking komt voor huurtoeslag.
PEDICURE PRAKTIJK
PRAKTIJK BRINGINGWELLNES
BRINGINGWELLNESS
PEDICURE
is gevestigt
gevestigt binnen
is
binnen Hallo
Hallo Schoonheid
Schoonheid aan
aan
het Arnold
Arnold Spoelplein
Spoelplein 75A
het
75A in
in Loosduinen.
Loosduinen.
Wij staan
staan voor
voor uu klaar
klaar op
op werkdagen
werkdagen van
Wij
van
09.00 tot
09.00
tot 20.00
20.00 uur.
uur.
Voor een
een afspraak
afspraak belt
Voor
belt uu 070-4041100.
070-4041100.
Pedicure basisbehandeling
basisbehandeling
Pedicure
45 minuten
minuten --Euro
28,50
45
Euro
28,50
•• Nagelsknippen,
Nagelsknippen, nagelsreinigen,
nagelsreinigen,eelt
eelten
en
likdoorns
verwijderen
voetencreme.
likdoorns
verwijderen
en en
voetencreme.
•• Behandeling
Behandeling ingroeiende
ingroeiendenagel
nagelen
en
andere
nagel
aandoeningen.
andere
nagel
aandoeningen.

Aan
Aan het
het einde
einde van
van de
debehandeling
behandelingsluiten
sluiten
we
we af
af met
met een
een heerlijke
heerlijkemassage.
massage.

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

Bij inlevering
advertentie
Bij inleveringvan
van deze
deze cadeaubon
eeneen
gratis
gratisvoetencheck.
voetencheck.

Kijk voor meer
info@bringingwellness.nl
info@bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl
www.bringingwellness.nl

www.cato-wwz.nl
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Zon schijnt weer voor Scheveningse broers
Soms stapelen de problemen
zich op. Een uitkering valt
weg, de kachel gaat stuk,
het dak lekt en oude kwalen
spelen op. Hoe hou je dan nog
greep op het leven?
Ton (66) en Gerard (61) Gerritsen
wonen samen in het ouderlijk huis
waar ze opgroeiden. Scheveningen
is hun wereld. Gerard werkte als
kok op De Pier. ‘In de gloriejaren,’
zoals hij zelf zegt. Werken gaat
niet meer door slijtage en ziekte.
Maar ze redden het samen, totdat
de uitkering van Gerard stopte.
Ineens kwam er de helft minder
geld binnen.
‘Ik heb gebeld en gebeld, maar
niemand kon uitleggen hoe het
zat,’ vertelt Ton. ‘Toen viel ook nog
de kachel uit, midden in de winter.
We zaten in de kou, de rekeningen
stapelden zich op en er was bijna
niks meer te eten in huis. Hopeloos, maar ik wilde per se alles

zelf oplossen. Hulp gaan vragen,
voelde als bedelen.’
Op huisbezoek
Toch gingen ze uiteindelijk naar
een Servicepunt XL in het wijkcentrum en legden daar één van hun
problemen op tafel. Later gingen ze
terug met een volgende vraag en
zo werden ze vaste klant. Gezien
de vele problemen werd besloten
het sociaal wijkzorgteam in te
schakelen. Pauline van Assema is
lid van het team en tevens cliëntondersteuner bij MEE. Ze ging bij de
heren op huisbezoek.
Haagse Pandbrigade
‘We willen graag zien hoe de mensen wonen. Het eerste probleem
was meteen duidelijk. Ik kon mijn
jas aanhouden, zo koud was het.
De broers vertelden wat er allemaal aan de hand was. Ik heb met
ze afgesproken hoe we de zaak
zouden aanpakken. Belangrijk was
de heren in contact te brengen met

SPECIAL 2016

de juiste personen bij instanties.
Dat is gelukt. De gemeente heeft
de uitkering van Gerard in orde
gemaakt. Dankzij de ﬁrma Zwennes en een steunfonds kwam er
een nieuwe kachel. De Haagse
Pandbrigade heeft het achterstallig
woningonderhoud op een rij gezet
en de huisbaas geïnformeerd wat
er moet gebeuren. Komt dat niet
op tijd in orde, dan riskeert hij een
boete.’
Schaamte opzij
Pauline van Assema houdt contact
met de broers om te zien of iedereen zich aan de afspraken houdt.
‘Ik ben blij dat we hulp hebben
gevraagd,’ zegt Ton. ‘Ik weet niet
hoe het anders was afgelopen. We
waren bezig het ene gat met het
andere te vullen. Als dit allemaal
achter de rug is, redden we het wel
samen. Eindelijk weer op onszelf.’
Wat is het advies aan Hagenaars
die vastlopen door een opeensta-

peling van problemen? Pauline:
‘Vraag op tijd hulp. Je hoeft je niet
te schamen. Het kan iedereen
overkomen. Misschien kun je
iemand uit de familie of een goeie
kennis in vertrouwen nemen. Of
je vraagt advies bij een Servicepunt XL van de gemeente. Spelen
er op meerdere levensgebieden
problemen, dan kan het sociaal

Gemeente bedankt mantelzorgers met cadeaus
Elke dag zetten vele duizenden Haagse mantelzorgers
zich in voor hun naasten. Ze
doen het uit liefde, meestal
in stilte en in huiselijke kring.
Als blijk van waardering, is
er nu een webwinkel waar
mantelzorgers cadeaus kunnen uitkiezen, van gezellige
uitstapjes tot gezonde producten.
‘We gaan graag naar de bioscoop.
Soms wel twee keer per week.
Daar geniet mijn man nog steeds
erg van.’ Mevrouw Isabel Porsul
(78) heeft de waardering voor
mantelzorgers helemaal besteed
aan bioscoopbonnen (veertien in
totaal).
Ze zorgt voor haar man Ed (79),
die al bijna zes jaar lijdt aan de
ziekte van Alzheimer. Wat vindt ze
van de attentie? ‘Heel leuk. Echt
een klein feestje. Leuker ook dan
een geldbedrag, want dat verdwijnt
ongemerkt in de huishoudpot.’
‘Maatje ben ik kwijt’
Voor mevrouw Porsul gaat de
mantelzorg altijd door. Ze kan haar
man geen moment alleen laten.
Toch blijft ze positief gestemd. ‘Ed
was altijd een heel lieve man en
dat is hij nog steeds. Nooit boos of
agressief. We waren gewend veel
te praten, maar nu zegt hij weinig
meer terug. Nee, mijn maatje ben
ik kwijt. Toch hebben we het nog
best ﬁjn. Pas geleden deden we
een vijfdaagse riviercruise. Dan
zie je pas hoe mooi Nederland is.

We hebben zelfs nog gedanst aan
boord.’
Een mantelzorger ontvangt jaarlijks
100 credits om mee te shoppen in
de webwinkel. Een bioscoopbon
kost bijvoorbeeld 7 credits, een
bezoek aan Madurodam 12 credits,
een diner 20 en een hotelovernachting 80. Het tegoed kan in één
keer worden besteed, maar ook in
de loop van het jaar worden opgenomen. Mantelzorgers hebben
het druk en nemen vaak te weinig
tijd om te ontspannen. Vandaar
dat veel cadeaus te maken hebben met de mooie, smaakvolle en
leuke dingen van het leven.
Statenkwartier
De gemeente koopt de producten in bij Haagse ondernemers
uit allerlei branches. Ze geven
doorgaans een ﬂinke korting. Eén
van de deelnemers is Oil & Vinegar
aan de Fred in het Statenkwartier.
‘We waren direct enthousiast,’
zegt franchisemanager Marjolein
Boshuizen. ‘Onze winkel richt zich
op levensgenieters. Mensen die
ervan houden om in goed gezelschap van heerlijke producten te
genieten. Dat wensen we mantelzorgers van harte toe. Zelf zorg ik
voor mijn vader. Ik weet dat een
blijk van waardering een enorme
boost kan geven.’
Wie komen voor deze waardering
in aanmerking? Als u minimaal
acht uur per week en/of gedurende
minimaal drie aaneengesloten
maanden zorgt voor iemand in Den

Haag, kunt u zich digitaal aanmelden. Na een geslaagde registratie
van uw gegevens ontvangt u een
brief met een code die toegang
geeft tot de webwinkel.
Aanmelden via www.denhaagmantelzorg.nl/waardering-uit-dewebwinkel
Hulp bij de registratie nodig? Bel
070-3024419 of ga langs bij een
van de Servicepunten XL.
Ook voor vrijwilligers
Ook Haagse vrijwilligers kunnen
jaarlijks een of meer cadeaus kiezen uit de webshop. Ze krijgen een
tegoed van 20 credits. U kunt zich
hiervoor registeren op de website:
www.denhaagdoet.nl/webwinkel.

Hoe zit het met jou voeten?
Wist je dat een op de drie Nederlanders last van schimmelnagels heeft en dat deze besmettelijk zijn? Of heeft u soms
last van pijnlijke voeten? Blijf daar dan niet te lang mee
doorlopen, zo voorkom je namelijk allerlei andere klachten.
Wil je graag weten hoe het met
de conditie van jou voeten is
gesteld?
Laat dan je voeten checken bij
Christine van Eck, de pedicure
van Pedicure Praktijk Bringingwellness.
Maak een afspraak voor een
voetencheck op 070-4041100.

De pedicure praktijk P.P
Bringingwellness is gevestigd
binnen Hallo Schoonheid de
salon waar alles onder een dak
op het gebied van beauty en
wellness te verkijgen is.
Of wilt u eerst eens langskomen voor een kennismaking?
Ons adres is Arnold Spoelplein
75a in Loosduinen
(eindhalte lijn 3)

wijkzorgteam worden ingeschakeld. Hoe dan ook: zoek hulp. Het
kost moeite, maar voor heel veel
problemen is er een oplossing.’
Servicepunten XL
Verspreid over de stad zijn er
Servicepunten XL. Kijk waar er een
bij u in de buurt is, op de website
www.denhaag.nl/servicepunt.
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IK ZIE, IK ZIE
WAT JiIJ NIET ZIET...

Gebitsreconstructies
met implantaten vaak
de beste oplossing

Dankzij de DNEye® scanner kunnen we zeker 25x nauwkeuriger meten dan meetapparatuur
®
voorheen. De DNEye scanner doet namelijk niet één oogmeting, maar scant het oog met
een onschadelijke lichtstraal waarbij het 1500 hypernauwkeurige metingen verricht.

Een implantaat als vervanger van de natuurlijke wortel is steeds vaker favoriet
bij de reconstructie van tanden en kiezen. Met behulp van de implantologie
wordt namelijk de natuurlijke wortel van de ontbrekende tand of kies vervangen door een kunstwortel.

NACHTBLINDHEID
Veel mensen ervaren kijkproblemen in het donker. Hun
oogafwĳking is ’s avonds anders dan overdag.
Met de DNEye® scanner worden verschillende
lichtomstandigheden nagebootst en wordt vervolgens
de exacte afwĳking bĳ diverse pupilgroottes gemeten.
|Deze extra meetgegevens gebruiken we bij het
nauwkeurig slijpen van uw glazen. Het resultaat?
Volledig individuele brillenglazen met een ongekende
scherpte en helderheid. Zo heeft u altijd optimaal zicht:
overdag én in het donker!

Wilt u ook ee
n metin
met de DNEy ® g
e
scanner erva
ren?
Bel voor een
afspraak
of kom vrijblij
vend langs
voor een grat
is
oogmeting!

KOSTELOZE OOGMETING
Maak een afspraak en kom langs op vrijdag 10 juni tussen 10.00 - 17.00 uur, want dan
staat de Rodenstock DNEye® scanner de hele dag opgesteld in de speciale DNEye® caravan
voor onze winkel! Wees er snel bij, dan bent u verzekerd van een kosteloos onderzoek.
Tijdens deze exclusieve Rodenstock DNEye® dag ontvangt u eenmalig een waardecheque ter
waarde van €100,- korting op de aanschaf van een paar Rodenstock multifocaalglazen
met DNEye® techniek cadeau!

Exclusief in DEN HAAG!
Kom langs op

VRIJDAG 10 JUNI

Groot voordeel is dat het implantaat een
ontbrekende tand of kies vervangt, zonder
daarmee andere tanden of kiezen bij de
oplossing van het probleem te betrekken.
Beschadiging van naastgelegen elementen
is niet meer nodig. Een enorm voordeel
voor het gebit op de lange termijn. Doordat
de natuurlijke wortel wordt vervangen door
de kunstwortel blijven de contouren van de
kaak en het tandvlees bovendien ook beter
intact. Ook na jaren zal niemand zien dat een
tand of kies vervangen is.
Mensen worden steeds ouder. Daardoor
neemt de vraag naar dit type constructie
ook enorm toe. Het is zelfs eenvoudig een
hele tandboog te vervangen door een aantal
implantaten met een vaste constructie van
kronen. Het klikgebit is een gebitsprothese
op implantaten. Dit is een semi-vaste constructie. Het gebit kan los geklikt worden.
Voordeel van het klikgebit is dat het in ieder
geval in 2016 nog in veel gevallen vergoed

zal worden via het basispakket van de zorgverzekering.
Het plaatsen van implantaten is vrijwel
pijnloos Complicaties zijn zeldzaam. Kies
een gespecialiseerde tandarts, die deze
behandeling uitvoert in een omgeving waar
veel (pre-) implantologische behandelingen
worden verricht. Voorwaarden voor een
succesvolle behandeling zijn: een juiste
diagnose, gedegen voorbereiding, een gespecialiseerde tandarts en het opvolgen van
de mondhygiëne instructies. Gespecialiseerde tandartsen zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie
(www.nvoi.nl)

www.bogaardkliniek.nl - bel 070- 22 100 07
- mail balie@bogaardkliniek.nl
Winkelcentrum in de Bogaard Prins Johan
Friso Promenade 32 2284 DB Rijswijk.

Cato bi edt wonen,w elzijn en zorgi n Escamp,H aags e Hout en eS gbr oek. Cato is,ne t als veel andere
zorgor gani saties,v olopi n be weg
i ng.Z ij he eft daarbi j een dui delijke koers voor oge n.In dedienstverleningv an Cato staan rui mte voor eige n ge woonten,opr echt e en pe rsoonlijke aandacht en samenwerken
centraal. Dat ze daarin slag
e n laten de verhal en van mevrouw Flaton en mevrouw Sm ithz ien.

Duo Optiek
Thomsonlaan 93, 2565 HZ Den Haag

T: 070 - 360 7002
W: www.duooptiek.nl

Mevrouw Flaton over Cato:

‘Het personeel is geweldig!’
Wonen in een rustige woonwijk met veel groen én met zorg en ondersteuning om
de hoek? Cato wonen welzijn en zorg biedt zorgeloos wonen op diverse plekken in
Escamp. Mevrouw Flaton, 88 jaar woont sinds 2011 in een huurflat Toon van Hagen
in Escamp en ontvangt zorg van Cato.

Met Stichting Eykenburg langer comfortabel thuis
Stichting Eykenburg is een gastvrije organisatie die, naast zorg op de locaties
Huize Eykenburg en Het Zamen, ook diverse mogelijkheden van zorg en
dienstverlening biedt, waardoor mensen langer en comfortabel thuis kunnen
blijven. Een gevoel van veiligheid en geborgenheid en de wetenschap dat er in
geval van nood adequaat wordt gehandeld, is daarbij cruciaal.
HUISHOUDELIJKE HULP
■ Via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) of particulier
■ Vaste teams, dus weinig verschillende
medewerkers over de vloer
■ Huishoudelijk Hulp Toelage mogelijk
via gemeente Den Haag

CASEMANAGERS DEMENTIE
■ Informatie en advies voor cliënt en
betrokkenen
■ Intensieve begeleiding en ondersteuning
■ Ontlasten van de mantelzorger(s)
■ Vast aanspreekpunt binnen de zorg

THUISZORG/WIJKVERPLEGING
■ Professionele zorgverlening
■ Advies en ondersteuning
■ Aan- en uitkleden, douchen,
wondverzorging, etc.

■

TEVENS VOOR CLIËNTEN IN DE WIJK:
Volledig Pakket Thuis
■ Persoonsalarmering
■ Ontmoetingscentrum Segbroek
■ ZekerThuis abonnement
■ Dagverzorging

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Zoveel mogelijk zelf en verder
hulp van vaste kern
In 2011 kreeg mevrouw Flaton een herseninfarct. Sindsdien is ze halfzijdig verlamd en
kan ze niet meer lopen. ‘Maar gelukkig kan
ik nog goed praten en werkt mijn geheugen
nog prima’, vertelt ze met een glimlach.
‘Het is fijn wonen hier. Ik heb een ruim en
praktisch appartement en dat moet ook wel
met mijn rolstoel. Ik doe zoveel mogelijk zelf
zoals aankleden en lekker koken met verse
producten. Twee keer per dag krijg ik hulp
bij het aan- en uitdoen van mijn steunkousen. En verder komt er drie keer per week
iemand om te helpen bij het douchen.
Mevrouw Flaton kletst gezellig verder: ‘Het
personeel is echt geweldig! Gelukkig zie
ik vaak dezelfde gezichten en dat is prettig
en vertrouwd. Ze krijgen van mij een dikke
voldoende. Ik weet hoe druk ze het hebben
maar ze doen zo hun best en zijn lief voor
me’.
Genieten van gezelschap
en voorzieningen
Tegenover mevrouw Flaton woont de vrouw
van een vroegere collega van haar man, ook
weduwe. De dames kunnen het heel goed
met elkaar vinden en zoeken elkaar bijna
dagelijks op. Ze kletsen, doen een spelletje
en drinken een borreltje. Elke vrijdag wordt
er gekaart en gegeten bij inloop ‘De Buren’,
een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond, dat ook over een heuse daktuin
beschikt op de vijfde etage. ‘Daar ben ik pas
nog geweest, erg mooi. Cato heeft voor het
idee een prijs gewonnen’, vertelt mevrouw
Flaton verder. De tuin is ook rolstoelvriendelijk, heel fijn. Laat het zonnetje maar schijnen
in Escamp!’, sluit ze af.

Dochter over Cato: ‘Samenwerking en
communi-catie geven vertrouwen’
Meneer en mevrouw Knijff, 85 en 82 jaar,
wonen samen in een ruime aanleunwoning
bovenop het Haagse Bos. Beiden ontvangen
zorg van Cato. Dochter Corrie Smits woont
op een uur rijden van haar ouders en is heel
blij met de zorg en ondersteuning die Cato
biedt.
Een dikke 9
Als we vragen hoe tevreden dochter Corrie
is antwoordt ze ‘Ze krijgen van mij een dikke
negen! Zowel ik als mijn twee broers wonen
niet om de hoek. Natuurlijk zijn we zo vaak
als we kunnen bij onze ouders, maar dat
kan gewoon niet altijd. En dan is het extra
fijn dat we volledig kunnen vertrouwen op
het vaste team van Cato. De communicatie,
afstemming en samenwerking verloopt heel
fijn. Ze zijn alert en bij twijfel wordt er altijd
overlegt met ons. En niet onbelangrijk: mijn
ouders zijn ook heel tevreden.’
Oprechte interesse
Mevrouw Knijff heeft beginnende Alzheimer, die gelukkig al jaren stabiliseert. Ze
gaat naar de dagopvang van Cato. Meneer
Knijff heeft hulp nodig bij de steunkousen
en medicijngebruik. ‘Mijn vader verzorgt
mijn moeder zoveel als zijn gezondheid
het toelaat.’ gaat Corrie verder. ‘Mijn vader
is de laatste tijd wat slechter en heeft ook
een paar ziekenhuisopnames gehad. De
verzorgenden zijn oprecht geïnteresseerd en
informeren dan hoe het met hem en met ons
gaat. Ik vind het geen
vanzelfsprekendheid
maar ervaar deze
goede en fijne zorg
voor mijn ouders als
een luxe’.
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Burgerhulpverleners van groot belang
RAV Hollands Midden is gestart met de campagne ‘Helpt u ons
de eerste 6 minuten?’ om zo veel mogelijk burgerhulpverleners
te werven. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en Floris
Italianer, directeur van de Hartstichting gaven 31 maart jl. het
startschot voor deze campagne.
Als er een melding van een hartstilstand binnenkomt bij de meldkamer, krijgen burgerhulpverleners
in de buurt van het slachtoffer een
bericht met daarin de locatie van
het slachtoffer.
Reanimeren
Een deel krijgt hierbij het verzoek
om direct naar het slachtoffer toe
te gaan om te reanimeren. Andere
krijgen een verzoek om een AED
op te halen en daarmee naar het
slachtoffer te gaan.
Het streven is om dit jaar 7.600
nieuwe burgerhulpverleners te
werven.
‘Mensenlevens te kostbaar’
Henk van Elten (53) uit Katwijk
aan Zee is sinds oktober 2015
burgerhulpverlener geworden in
zijn regio. Eerder was dit nog niet
mogelijk.
Hij zou graag zien dat zoveel
mogelijk mensen zich aanmelden,

omdat iedere seconde telt. “Mensenlevens zijn te kostbaar om te
verliezen”, zegt Henk. Dit was voor
hem de reden om burgerhulpverlener te worden.
‘Geen verplichting’
“Als je kunt reanimeren, geef je
dan op als burgerhulpverlener. Voel
het niet als een verplichting, maar
persoonlijk vind ik het mijn taak om
mensen te helpen als ik over de
mogelijkheden beschik en daartoe
in staat ben”, zegt Henk.
Wanneer iemand een hartstilstand
krijgt zijn de eerste zes minuten
het belangrijkst. Hulpverleners
redden het niet altijd om binnen die
tijd bij het slachtoffer te zijn.
‘Verlengstuk’
“Ik ben van mening dat ik een verlengstuk van deze hulpverleners
kan zijn, maar niet hun werkzaamheden kan overnemen. Ik heb niet
de beschikking over zwaailichten
en sirenes, dus moet ik mij gewoon
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aan de geldende verkeersregels
houden”, zegt Henk.
1 kilometer
Daarom vindt hij het voor zichzelf
en de slachtoffers ﬁjn dat als je
gealarmeerd wordt, dit binnen een
straal van 1 kilometer is van waar
je je bevindt.
Tot slot zegt hij nog: “Ik zit er niet
dag en nacht op te wachten tot ik
gealarmeerd word, maar mocht
het gebeuren, dan kan men op mij
rekenen.”
Over RAV Hollands Midden
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden is een
onderdeel van de Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg
(RDOG) Hollands Midden.
De ambulancedienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van
ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Henk van Elten met een AED. Foto: Arie van Duijvenvoorde

De hoofdvestiging van de RAV
Hollands Midden bevindt zich aan
de Vondellaan in Leiden.
261 medewerkers
De RAV Hollands Midden heeft

261 medewerkers, waarvan 187
ambulancemedewerkers (chauffeurs en verpleegkundigen), 31
meldkamercentralisten en 43
medewerkers in staf en onder-

steuning. Per jaar rukken de 31
ambulances ongeveer 50.000 keer
uit in de regio.
Meer informatie: ravhm.nl.

Zorghulpmiddelen Outlet in Wateringen
voor de beste service en scherpste prijs
Sinds mei 2015 heeft Zorghulpmiddelen Outlet aan de Turfschipper 5 in Wateringen een groot assortiment voordelig geprijsde
zorghulpmiddelen te bezichtigen in de showroom. Alle artikelen
zijn schoon, in goede staat, volledig nagekeken en vaak ook aangeboden met volledige garantie. “Dankzij onze ervaring op het
gebied van zorghulpmiddelen kunnen wij de klant goed adviseren” vertellen Marco Winterswijk en Manuela Sanders. Met een
bezoek aan onze Zorghulpmiddelen Outlet kunt u een hoop geld
besparen en kunt u veel artikelen direct meenemen.
Tweede kans
Steeds vaker krijgen mensen te
maken met bezuinigingen in de
zorg. Zorghulpmiddelen worden
amper vergoed of zijn vrijwel niet
meer te betalen. “Dit heeft ons
gemotiveerd om te starten met
inkopen van goede gebruikte
zorgartikelen die vaak kort gebruikt

zijn en in zeer goede staat verkeren om te worden hergebruikt”
vervolgen Marco en Manuela. De
doelstelling is om de gebruikte
artikelen zo laag mogelijk in te
kopen en daarmee deze artikelen
ook zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden. Daarnaast bieden
we nieuwe artikelen tegen scherpe

prijzen. Tevens kunnen wij elk
artikel nieuw voor u bestellen.
Groot aanbod en goede service
Bij Zorghulpmiddelen Outlet is
het aanbod groot en zijn veel
artikelen direct leverbaar. In de
showroom staat een ruime variatie
van scootmobielen, rolstoelen,
rollators, verpleegbedden, sta-op
stoelen en vele accessoires van
A-kwaliteit. Wij onderscheiden ons
door goede service, kwaliteit en
persoonlijke aandacht. “Als men
niet in de gelegenheid is om naar
onze showroom te komen gaan we
met ons aanbod naar de mensen

toe” aldus Marco en Manuela.
Zodat iedereen op hun gemak het
artikel kan uitproberen en kiezen
wat het beste bij hen past. Tevens
kunt u ook bij Zorghulpmiddelen
Outlet terecht voor het huren van
een scootmobiel.
Dealer
Naast de verkoop van zorghulpmiddelen in de showroom is
Zorghulpmiddelen Outlet tevens
dealer van merken zoals: Travelux,
Excel en Caremart.
Zorghulpmiddelen Outlet bevindt
zich aan de Turfschipper 5, 2292
JC in Wateringen (Wateringse

Veld)
Tel: 0174-621544 E-mail: info@
zorghulpmiddelenoutlet.nl
Voor online kopen of bestellen zie
ook www.zorghulpmiddelenoutlet.
nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
18.00 uur en zaterdag van 9.30 tot
17.00 uur. Buiten openingstijden
graag bellen voor een afspraak.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en makkelijk te
bereiken met tram 16 en 17.
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Vrijwilligers
gezocht!

Welkom bij
Bij ons
heeft u
altijd
iets te
kiezen
Want wij wéten hoeveel meer
het leven te bieden heeft als je je
eigen keuzes kunt maken. Juist
als het gaat om iets persoonlijks
als gezondheid en zorg.
Zelf kiezen maakt je sterker en
minder kwetsbaar. Daarom kun
je bij Florence rekenen op een
breed aanbod. En op proactieve
en professionele medewerkers
die je graag helpen bij het maken
van je keuze.

Bij Florence werken ruim 1.900 vrijwilligers. Zij zetten
zich elke dag op verschillende manieren in voor onze
cliënten. En of iemand nu piano speelt of achter het stuur
van een bus wil kruipen, Florence heeft voor iedereen
passend vrijwilligerswerk. Zo zijn we altijd op zoek naar
mensen die onze gasten verwelkomen in de restaurants
van onze woonzorgcentra. Naar enthousiastelingen met
groene vingers om samen bloemstukken te maken. En
naar amateurkoks die het leuk vinden om met bewoners
te koken. Op www.ﬂorence.nl/werkenbij staan diverse
vacatures voor vrijwilligers.

Handig
• Flinke korting bij diensten
aan huis met de FlorencePas
• Iedere dag gezellige activiteiten
in onze woonzorgcentra
• Schuif aan en geniet van een
gezonde, warme maaltijd

AGENDA

Advies
• Advies van onze huisverpleegkundige
• Hulpmiddelen en advies
in de Gezondheid en
Zorgwinkel
• Gezondheidscheck voor
60-plussers

Voorrondes Florence Musicals
9 juni van 10.00 tot 12.00 uur
Woonzorgcentra Duinhage, Uitzicht,
Dekkersduin en Duinstede
Finale Florence Musicals
16 juni van 10.00 tot 12.00 uur
Expertisecentrum Gulden Huis

Zorg
• Een veilig gevoel met halsof polsalarm
• Thuiszorg voor jong en oud
• Dagbesteding voor
mensen met dementie
• Beschermd wonen in onze
woonzorgcentra
• Gespecialiseerde zorg bij o.a.
revalidatie en dementie

www.florence.nl/musicals

Meer informatie:
W www.ﬂorence.nl, T 070 - 41 31 000
E info@ﬂorence.nl,
Florencezorg

Voordelig met de elektrische taxi van eco cabs?
Vraag ook een FlorencePas aan. Voor € 18,50 per jaar proﬁteert u van veel voordeel.

www.florence.nl/florencepas

Hét abonnement voor
informatie, service, diensten
en activiteiten van
Saffier De Residentiegroep
In de stadsdelen Scheveningen, Haagse Hout,
Loosduinen en Escamp bieden wij het
abonnement Wel Thuis aan.
Een abonnement dat zich richt op informatie,
service en diensten op het gebied van zorg en
welzijn. Tevens geeft het abonnement een aantal
voordeelregelingen, zoals op verhuisservice,
dagtrips, schoonheidsspecialiste aan huis en
bijvoorbeeld georganiseerd museumbezoek.
De kosten van het abonnement zijn:
€ 8,50 per maand voor alleenwonenden en
€ 12,50 per maand voor samenwonenden.
Personenalarmering
In de stadsdelen Haagse Hout en
Scheveningen bieden we ‘Wel Thuis’
aan inclusief Personenalarmering.
In samenwerking met Evita Zorg.
De kosten bedragen dan:
€ 18,50 per maand voor alleenwonenden en
€ 22,50 per maand voor samenwonenden.

Informatie
0800 7233 437 (gratis nummer) op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.
www.saffierderesidentie.nl
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HWW zorg heeft alles in huis voor een goede revalidatie
SPECIAL 2016

Meneer Vellekoop zit in een rolstoel. Veertig jaar geleden kreeg hij een autoongeluk. Toen was het onderbeen helemaal verbrijzeld. Twee jaar geleden kwam
hij voor het eerst bij Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg). Het ging toen niet zo
goed met zijn been.
In april van dit jaar kreeg de Westlander een
beroerte. “Ik heb er gelukkig niks aan over
gehouden”, zegt Vellekoop opgewekt. Na zijn
beroerte revalideerde hij in Vrederust-West
(HWW zorg), aan de Schuttersdreef. Hij is
positief over de verzorging van HWW zorg.
“Dat is mij veel waard.” Vooral de service
wordt gewaardeerd door Vellekoop. “Aan alle
mensen die hier komen, wordt goede zorg
besteed”, zegt hij.
Hannie van Gijzen ervaart de zorgverlening vanaf de andere kant. Van Gijzen is
teamleider van HWW zorg. “Het werk is
voor therapeuten lastig: je hebt een bepaald
aantal uren en daar moet je je aan houden.
En je hebt een bepaald aantal ligdagen en
ook daar moet je je aan houden.” Van Gijzen
heeft als teamleider daarom veel contact met
de mensen op de werkvloer om in de gaten
te houden wat er beter kan.
Korte lijntjes
Waar Van Gijzen vooral trots op is, is het
multidisciplinair team dat als het ware om
een cliënt heen zit. Zo heeft HWW zorg alles
in huis om iemand snel en goed te helpen bij
het revalideren. Dat betekent dat bijvoorbeeld
de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de
logopedist in het pand zijn om de cliënten te
ondersteunen bij hun revalidatie. “Het is dus
een heel kort lijntje tussen verschillende dis-

ciplines en dat is zo ﬁjn”, vindt Van Gijzen. “En
de ‘fysio’, ‘ergo’ en ‘logo’ trainen op de afdeling
met de cliënten, zodat ook de verzorgenden
zien hoe iemand zich ontwikkelt. En ook niet
onbelangrijk: het is een enorme stimulans
voor de andere cliënten.”
Sfeer
Voor de verzorging is het de taak om de
cliënt en zijn of haar familie ‘het naar de zin
te maken, voor zover dat kan’, vertelt Van
Gijzen. De verzorging staat daarin niet alleen:
“De ‘positieve’ cliënten beuren de ‘negatieve’
mensen op. Dat is belangrijk voor de sfeer.”
Met de sfeer zit het bij meneer Vellekoop wel
goed. Op de vraag hoe een Westlander het
vindt om tussen de Hagenaars en Hagenezen te zitten, antwoordt hij droogjes: “Dat
geeft niks. Gaat goed, hoor.” Hij móest wel
naar Den Haag om te revalideren, vertelt
hij: “In het Westland kan ik niet terecht.” Van
Gijzen reageert: “Ik denk wel dat er voor de
Westlanders een drempeltje is om deze kant
op te komen. Maar je ziet wel dat het steeds
beter gaat.”
Qua gezondheid gaat het ook goed met de
patiënt. Vellekoop: “Tja, je wordt niet ongestraft 88. Je denkt toch niet dat je zomaar 88
wordt?!” Boven het bed staan de cijfers en
letters ‘17 mei’ geschreven. Vellekoop: “Vorige
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Teamleider Hannie van Gijzen met meneer Hellekoop. Foto: Ivar Lingen

keer stond er nog 10 mei!” Van Gijzen: “We
hebben vlak voor 10 mei een gesprek gehad
met de familie. Als iemand nog niet helemaal
klaar is met revalideren, dan wordt de datum
verschoven. Zodat iemand echt goed is
verzorgd en dat thuis alles is geregeld. Dat is
ook onze taak vanuit HWW zorg; dat we er-

voor zorgen dat iemand goed naar huis gaat.”
Verpleeghuis Vrederust-West
Schuttersdreef 125-127
2542 XA Den Haag
070-3083636
www.hwwzorg.nl

Eenzaamheid:
genoeg gepraat erover, nu
Eenzaamheid, genoeg gepraat erover,
nu doen! De Volharding Verzorgt!
We horen en lezen er allemaal veel over :
Grote zorgen over een overheid, die bezuinigt op zorg.
De mensen moeten meer voor zichzelf
zorgen, langer thuis wonen en hun zelfredzaamheid vergroten door het inschakelen
va n hun sociale netwerk. Voor velen erg
moeilijk, zo niet onmogelijk.
De Volharding vindt dat het tijd wordt voor
doen. Daarom is De Volharding gekomen
met de volgende succesvolle initiatieven :

liger helpt om weer inzicht te krijgen in de
beste en snelste
weg om de eigen leefsituatie te verbeteren.
Waar gewenst gaat de vrijwilliger mee op
de tocht
langs de diverse overheidsloketten. We zetten onze vele contacten in om uw zaak te
versnellen en
weer in beweging te krijgen.

1. De Blijmaker : een vrijwilliger komt langs
bij degene, die sterke behoefte heeft aan
wat aandacht in
de vorm van een praatje, het samen een
boodschap doen, het helpen bij de administratie.

3. Kom langs en doe aan een verenigingsactiviteit in het Volharding-Verenigingsgebouw
aan de
Roggeveenstraat 116.
Deskundige vrijwilligers zorgen ervoor dat
u een leuke ochtend of middag meemaakt
met vele
nieuwe sociale contacten bij de brei-ochtend, de gym- en beweegmiddag en PC-les
middag en in
opbouw de naailesmiddag.

2. Raad en Daad-ombudswerk : een vrijwil-

Genoeg gepraat, tijd om te doen.

Kies B.a.B Zorg
Mijn naam is Margriet Plaizier, oprichtster van
B.a.B Zorg. B.a.B staat voor Begeleiding, Advies
en Bemiddeling in de thuiszorg.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of verhogen van
uw indicatie in PGB ? Wilt U dat wij de juiste zorgverlener(s) voor u bemiddelen?
Zoek dan niet verder en kies voor B.a.B Zorg!.
Wij leveren diverse soorten zorg. Uw eerste intake
gesprek is geheel vrijblijvend en gratis!
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Voor al uw thuiszorghulpmiddelen
www.volharding-voordeelwinkel.nl
070 - 22 10 580

Kijk voor nadere info op www.babzorg.nl of bel naar
085-30 335 89.
B.a.B Zorg
Thomsonlaan 129
2565 JA Den Haag
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U woont zelfstandig
in Den Haag
en u wilt dit zo lang mogelijk blijven doen!
Het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen is groot maar wat
past bij uw situatie? Heeft u behoefte aan iemand die uw vragen verheldert en u
advies op maat geeft?

De ouderenconsulent denkt graag met u mee! Samen met u
verkent zij de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Wilt u een afspraak maken?
Neemt u dan contact op via 070 - 20 52 000.

De ouderenconsulent kan u bijstaan over onderwerpen zoals eenzaamheid,
financiën, ondersteuning, belangenbehartiging en aanvraag van voorzieningen
op maat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een huisbezoek behoort tot onze
mogelijkheden.

Of ga naar onze websites voor meer informatie en locaties:
www.stichtingmooi.nl: Escamp & Laak
www.voorwelzijn.nl: Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg & Leidschenveen
www.zebrawelzijn.nl: Centrum

Meer info
→

Ouderen langer zelfstandig dankzij huisbezoeken
Wil Klop enorm geholpen door vrijwilliger
‘huisbezoek’ en ouderenconsulent.
Wanneer een Haagse oudere de leeftijd van
75 jaar bereikt, is dat een mooi moment voor
de gemeente om eens te kijken hoe het met
iemand gaat. Middels een informeel bezoek
van een welzijnsvrijwilliger van MOOI, VÓÓR
Welzijn of Zebra worden belangrijke vragen
afgesteld. ‘Redt u zich goed in huis?’ ‘Heeft u
voldoende contacten?’

gaat, maar uit hun verhaal kun je veel opmaken. Als er moeilijkheden of wensen zijn, heb
ik een informatiemap bij mij. Ik ben eigenlijk
een soort doorgeeﬂuik.” Astrid signaleert
dat mensen vaak tevreden zijn met hun huis
en met wat extra ondersteuning kunnen ze
daar nog lang van blijven genieten. Iedere
week bezoekt ze twee ouderen, geeft ze informatie en rapporteert ze haar bevindingen
aan de ouderenconsulent. Die bevindingen
lopen sterk uiteen.

Astrid is zo’n vrijwilliger-huisbezoek en
neemt graag de tijd om samen met ouderen
te kijken naar wensen, knelpunten en vragen.
Astrid (67): “ Mensen zijn altijd bereid te vertellen over hun leven, dat van nu en dat van
vroeger. Ik vraag niet rechtstreeks hoe het

Vaak zijn ouderen blij verrast door alle mogelijkheden die er zijn zoals de boodschappendienst en administratieve ondersteuning.
Ook kunnen er wekelijks vrijwilligers aan
huis komen, voor een goed gesprek, samen
spelletjes spelen of samen wandelen.

Maar soms is een gesprek intensiever. Zoals
bij Wil Klop. Wil bleek nergens meer zin in
te hebben en zag het leven niet meer zitten.
Hij is alleenstaand, had ﬁnanciële problemen was net met pensioen en mistte zijn
collega's. Als eerste werd er ondersteuning
ingezet om de administratie op orde te
brengen. Samen met de ouderenconsulent
keek Wil naar zijn situatie en gingen ze op
zoek naar de reden waarom het nu niet en
eerst wel goed ging met Wil. Wat is er in zijn
situatie veranderd?
Door op deze manier naar zichzelf te kijken,
kreeg Wil inzicht in wat hij nodig had om
weer met plezier in het leven te staan. Door
daarnaast in te zoomen op Wil’s kwaliteiten
werd het mogelijk om voor hem leuk en

uitdagend vrijwilligers werk te vinden. Wil:
“Ik verricht vrijwilligerswerk in een kringloopwinkel en voel me hier als een vis in het
water. Ik heb structuur in de dag, kan andere
mensen helpen en ik ontmoet hier mensen
die ik van jaren terug ken en ben veel sociale
contacten rijker. Door het gesprek met de
ouderenconsulent heeft mijn leven echt ten
positieve veranderd.”
Heeft u ook behoefte aan meer informatie
over wat er te doen is bij u in de wijk of wilt
u graag eens praten met een ouderenconsulent? Ga dan naar www.xtralocaties.nl/
wijkcentra of bel naar 070-205 33 33 voor
een Wijkcentrum bij u in de buurt.

