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Een Haags herdenkingsbord
Deze week o.a.:

Mijn vrouw Anke en ik zijn al
vele jaren verwoede verzamelaars van aardewerk, dat
in de vroegere aardewerkfabrieken (Regout/Sphinx,
Soc. Céramique, Mosa e.a.)
in Maastricht werd vervaardigd. We zijn druk bezig met
het schrijven van een boek
over aardewerk, waarop een
stuk(je) vaderlandse geschiedenis is vereeuwigd.

Zomaar een
zaterdag in de
vijftiger jaren
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Ontwikkelen
van foto’s in
de gangkast

Zoals het bord, dat gemaakt is ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in
1923 en dat werd uitgebracht door het
Comité 1923 te ‘s-Gravenhage. Dat
laatste was voor ons, oud-Hagenaars
aanleiding om wat dieper op de ontstaansgeschiedenis in te gaan.
Wilhelmina was geliefd bij het
volk, en zeker bij de Hagenaars na
de tumultueuze demonstratie op 11
november 1918, toen Wilhelmina per
koets met Juliana op het Malieveld
verscheen en het publiek enthousiast
de paarden uitspande om zelf de koets
te kunnen trekken (ook daar is een
prachtig gedenkbord uit Maastricht
van). Initiatiefnemer tot het maken
van een gedenkbord was het Haagsch
Comité voor de Luisterrijke Viering
van de 25-jarige Regering van Hare
Majesteit de Koningin (what’s in a
name), die als ontwerper G.A.H. van
der Stok (1870-1940) aantrok. Hij
was tekenaar, graficus, kunstschilder,
glazenier en beeldhouwer.
Op de achterzijde van het gedenkbord
staat een stempel met de naam Comité
1923 ‘s-Gravenhage rond een cirkel
waarin een grote letter S, alsmede een
stok staan: Van der Stok dus!
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Het bord mocht van het comité dus
niet meer dan drie gulden (1,40 euro)
in de winkel kosten. Op 8 december 1923, het feest is dan ten einde,
bericht de tussenhandel Prince aan
het Comité, dat er 3977 borden zijn
verkocht en dat het comité derhalve
recht heeft op 397,70 gulden. Einde
transactie.
In deze brief staat een akelige
rekenfout. Zoals met de hand al is aangegeven is het minimum bedrag voor
de ontwerper niet 2,50 gulden, maar
250 gulden!
Het antwoord van het comité volgt
acht dagen later. Grappig is te zien,
dat het jaartal 1923 nog niet in de
typiste-vingers zat.

De opdracht voor de productie van
het bord werd gegund aan de Société
Céramique in Maastricht via een tussenhandel (N.V. Import & Exporthandel van het Cornelis Prince in Den
Haag). Op 2 januari 1923 schrijft de
Société Céramique aan de Heer J.H.
van Mastenbroek, Gentschestraat 46 in
Scheveningen:

In Het Geïllustreerd Gemeenteblad
had inmiddels als aankondiging een
lovend artikel gestaan van de hand
van Discipulus Apollinis, pseudoniem
voor Tw. H. ten Hoet Parson.
Een fraaiere beschrijving van het bord
is niet mogelijk! Zijn opmerking dat
het ‘verblijdend is dat dit officieele
bordje naar het schijnt het eenig officieele dat uitkomt...’ roept wel
vragen op. Er verschenen namelijk

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

06-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

WWW.KEESTALEN.NL

Het bord werd door het comité aan
de koningin overhandigd, samen met
een album met handtekeningen, een
portret van de
koningin van de
hand van Willy
Sluiters, een
gedenkplaat,
gedenkpenning en een
gedenkboek.
Merkwaardig
is overigens
dat geen van
de herdenkingsborden
1923 het
portret van

Wilhelmina draagt. Mogelijk heeft zij
daar geen toestemming voor gegeven.
Toch bestond er een kopergravure met
haar portret. De ons onbekende firma
P.G. Vander Grient heeft in 1921 een
transfertekening van haar beeltenis
laten maken bij de Engelse firma
Walton & Co. Kostprijs 1.2.3 pond.
Maar welke aardewerkfabriek heeft
die plaat gebruikt?
W. Meershoek
0348-472857
w.meershoek@hetnet.nl

Een passend afscheid,
een dierbare
herinnering

WONINGONTRUIMING

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

nog minstens drie andere Maastrichtse
borden en twee bekers ter gelegenheid
van het feest.

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

24/7 bereikbaar:

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK Den Haag

www.cuvo.nl

070 - 346 95 71
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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!

bezit van beide boekjes.
Ik heb echter geconstateerd dat er nu
nog een boekje van deze schrijver/
journalist ontbreekt in mijn collectie:
Hoeren en Snoeren.
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com
06-18576628

Ford Anglia
Met volle interesse heb ik het artikel gelezen over de Ford Anglia en het deed
mij goed dit artikel te lezen in De Oud-Hagenaar van 14 juni. Zelf heb ik er
ook in gereden. Het was mijn eerste auto, gekocht op 17-05-1964. Hij was
tweedehands; hij was van mijn broer geweest. Ik heb toen mijn brommer
ingeruild. Dat ging toen nog. Het was ook een witte, maar dan helemaal wit
en ook rode leren bekleding. Hij kostte toen 3.000 gulden (was toen ook veel
geld). Hier op de foto staan mijn vrouw en onze oudste zoon. Genomen in
1964.
A.W. Gijzel
Slangekruid 117
2681 XR in Monster
‘Bleekneusjes’
Door het plaatsen van mijn oproepje
hebben we aanmerkelijk veel lezers
van De Oud-Hagenaar aan het werk
gezet. Zelfs een echtpaar dat naar
verschillende tehuizen uitgezonden is,
vertrouwen hun herinneringen aan het
papier en elkaar toe. Ik heb leuke en
interessante reacties ontvangen die ik
aan het uitwerken ben.

Na alle veranderingen is de markt voor
mij bijna onherkenbaar. Het ergste is
echter dat er, sinds ook de visafdeling
is vernieuwd en zij zelf koelingen hebben gekregen, bijna geen sprake meer
is van vérse vis, daardoor haast geen
aanbiedingen (schalen voor vijf euro)
en niet fris ruikende vis.

Jannie C. Souverein-Bouwman
janniesouvereinbouwman@gmail.com
Haagse Markt
In 1944 ben ik geboren in de Velpsestraat en na mijn diensttijd en mijn
huwelijk in Den Haag vertrokken naar
overal en nergens.

Ik weet niet of u hier iets mee kan
of wil, maar ik heb mijn hart gelucht
en besluit met de mededeling dat ik
waarschijnlijk niet meer naar Haagse
Markt zal gaan.

Sinds een aantal jaren woon ik in Rucphen (Noord-Brabant), maar kom ik
vijf à zes keer per jaar naar ‘t Haagje
om voor mijn beginnende Alzheimer
herinneringen op te halen.

Fred Kornalijnslijper
fred.kornalijnslijper@gmail.com

Colofon

Mijn vrouw en ik gaan dan steevast
ook naar de markt in de Herman
Costerstraat. Leuk voor herinneringen,
maar dé plaats om verse vis te kopen.

Dovenetel en zo meer
Als Julius weer gaat sloten achter
in zijn tuin en daarbij onzacht in
aanraking komt met zijn brandnetels,
dan raden wij hem aan om even rond
te kijken of er blaadjes van springzaad, klein hoefblad, zuring, grote
weegbree, hondsdraf, goudsbloem
of dovenetel aan zijn andere planten
groeien.
Pluk zo’n blaadje, kneus het en wrijf
er mee over de te behandelen aangetaste plek om de brand te blussen.

wegtroepen er een week lang gelegen
en op Dolle Dinsdag vorderden de
NSB’ers het gebouw voor hun op
de vlucht geslagen gezinnen. In de
Novembernacht van 1944 (de razzianacht) trapten de Duitsers de deuren
in, omdat zij het gebouw als verzamelplaats wilden gebruiken voor de weg
te voeren mannen.

oom Piet te kijken.

Na de oorlogsjaren kwam het gebouw
in handen van de Zwolsman-groep.
In de avond van de 18e december
1964 ging het gebouw door vlammen
verloren.

Marinus Paul
Ik zag op Facebook dat de Ronde
van Capitol erin staat. Hartstikke
leuk, mijn vader, Marinus Paul, staat
hier ook in. Hij heeft ook voor/bij de
partaan gefietst en ook voor mstel
en ook voor Delbana.

Karel Kanitz
Ocarinalaan 250
2287 RH in Rijswijk
Ronde van het Capitol
Vandaag zag ik een artikel over de
Ronde van het Capitol. Ik ging daar
met mijn ouders altijd naartoe om naar

Bij het huwelijk van Piet Kooyman en
Hennie Versendaal was ik bruidsmeisje. Ik zou graag zijn kinderen
ontmoeten.
Marion Koper
marvaart@hotmail.com

Heeft u nog foto’s en/of data misschien? Mijn vader hoopt dit jaar in
augustus 75 jaar te worden.
Judith Mos-Paul
judith_mos@live.nl

Van die brandnetels valt trouwens ook
nog soep of thee te maken.

Ik kan net zo goed vis kopen in EttenLeur, bij Arie Vis (ook uit Den Haag),
maar die staat hier op de markt met
een kraam en bij hem is de vis vaak
ook niet fris en vers.

Veel dank.
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Hoeren en Snoeren
Mijn oproep als Rotterdammer voor
de boekjes Happen en Stappen &
orgen ratis offie van de aagse
auteur Leo van der Velde, hebben
geweldige reacties en resultaten opgeleverd. Inmiddels ben ik (gratis) in het

J.I.M. de Bruijn
brunobrac@live.nl
K&W
Wist u dat het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen een grote voorgeschiedenis heeft gehad? Twaalf
commissies hebben zich langer dan
honderd jaar geleden al bezig gehouden over hoe Den Haag een betere
concertzaal te geven dan het gebouw
Diligentia was. In 1853 schreef men
hiervoor met succes een prijsvraag uit.
Men kocht een terrein aan de Zwarteweg, waarop naar een ontwerp van de
Delftse architect professor Gugel, het
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werd gebouwd, en op 2 december
1874 werd geopend.
De totale kosten van het terrein, bouw
en inrichting bedroeg 1.415.728
gulden. In 1905 werd de zaal verbouwd, in 1909 restaureerde men het
meubilair en in 1910 de foyer. In 1918
werden de bovengalerijen afgesloten
en de zaalloges ingericht. In 1929
kwamen de balkonloges.
In de jaren 1940-1945 zijn de spoor-

Q65 en de politie
Het verhaal van Paul van Werkhoven deed mij terugdenken aan eind jaren
zestig. Ik woonde op de Carel Reinierszkade. Achter een breed balkon. Het
was een mooie zomerdag toen ik wat geluiden hoorde uit de tuinen. Nieuwsgierig keek ik naar beneden. Ik zag wat mensen rondlopen in een achtertuin
van een woning aan de Cornelis van der Lijnstraat. Ze sleepten met grote
zwarte ‘dozen’, snoeren en draden. Na verloop van tijd werd er een drumstel
opgesteld en zag ik mensen met gitaren rondwandelen. Na een korte pauze
hoorde ik vanuit wat speakerkasten, vele malen groter dan de exemplaren bij
mijn grammofoon, geluid. De heren begonnen te spelen! Ik vond het prachtig, twee hoog op mijn balkon. De buurtbewoners, veelal keurige ambtenaren
van middelbare leeftijd, vonden het minder. Overal verschenen ze op balkons
om hoofdschuddend en gebarend weer naar binnen te gaan. Die ‘pestherrie’.
Het duurde dan ook niet lang voordat ik politieagenten in uniform ontwaarde
in de tuin waar de Q, want die waren het, speelde. Einde oefening. De spullen
werden afgevoerd. De lol had nog geen kwartier geduurd. Maar ik had wel
eerste rang gestaan. En gratis.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerciele krant, zonder enige binding met de overheid

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

Hoofdredacteur

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

Uitgever
Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.email

estland, Delft, idden Del and, eidschendam

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden
via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Vaste auteurs
Julius Pasgeld
Hans Roodenburg
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Administratie
Jan Vos jr.
boekhouding@deoud-hagenaar.email
Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06-23700323
Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322305
www.baasimmedia.nl

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

Dinsdag 26 juli 2016

pagina 3

Daar bij die molen
Er is een tijd geweest dat er meer dan twintig molens in Den
Haag stonden nog los van de molens die in de directe omgeving
hun werk deden. Alleen al in straatnamen is hier iets van terug
te vinden. Denk maar aan: de Malle Molen, Bij de Westermolens,
Gortmolen, Slijpmolen en zelfs een hele wijk, de Molenwijk. Rond
1300 stond er zowel bij Loosduinen als bij Eik en Duinen al een
molen zoals uit diverse archieven blijkt. Op dit moment staan er
nog drie molens binnen de gemeentegrens. In het Bezuidenhout,
in Laak en in Loosduinen.
Voordat ik u ga vertellen hoe ik aan
een heel bijzonder boekje gekomen
ben, lijkt het me verstandig iets over
molens in het algemeen te noteren.
Veel mensen denken dat de molen
lang geleden in ons land bedacht is,
maar dat is niet juist. Gezien het grote
aantal molens in ons kleine landje ligt
deze gedachte wel voor de hand. Er
was een tijd dat er zo’n 20.000 molens
stonden. Voornamelijk poldermolens
die moesten zorgen dat het gedeelte
van ons land dat (ver) beneden de
zeespiegel ligt niet al te drassig werd
en in een dorp of stadje van enige
omvang kon men op z’n minst één
korenmolen aantreffen.
In landen als China en Afghanistan stonden al vele eeuwen eerder
eenvoudige maar zeker bruikbare
molentjes. Wel is het zo dat heel veel
verbeteringen, vaak vanuit de praktijk,
in ons land bedacht zijn. De oudst
bekende molen stond in Brabant en is
in 1180 gebouwd. Dat wil zeggen de
oudst bekende windmolen. Molens
konden niet alleen door de wind
aangedreven worden maar ook door
stromend water. Wanneer er sprake is
van een redelijk verval kan men in het
water een rad aanbrengen en dan is er

sprake van een watermolen. Dit type
molens is ouder. Je kunt molens op
allerlei manieren indelen, bijvoorbeeld
naar de vorm en naar de functie. Wat
dit laatste betreft ging het in steden en
dorpen vaak om industriemolens. We
moeten zo’n molen dan ook zien als
een fabriekje waar planken gezaagd
werden, waar olie geperst werd of
waar graan vermalen werd en zo zijn
er nog veel meer functies te noemen.
Het is dan ook niet zo vreemd dat het
Engelse woord mill zowel molen als
fabriek betekent.
Een boekje uit 1767
Onlangs werd ik op een boekenmarkt
die eenmaal per maand in Wassenaar
gehouden wordt, aangesproken door
een man en hij liet me een boekje zien
waarvan hij dacht dat ik het graag zou
willen hebben. Hij vertelde me dat
hij in Den Haag gewoond had en in
Scheveningen geboren was. Momenteel woont hij in Wassenaar en hij
wist dat ik artikelen schrijf voor De
Oud-Hagenaar. Hier zou wel eens een
artikel in kunnen zitten. Hij liet het
boekje zien en ik vroeg hem hoeveel
hij ervoor hebben wilde. Niets was het
antwoord en dan te bedenken dat het
hier om een boekje uit 1767 gaat. U

Loosduinseweg.

begrijpt dat ik hem uitgebreid bedankt
heb en een artikel zit er zeker in.
Keure en Reglement voor
de Koren- en meelkeurders,
broodbakkers, koekbakkers
en molenaars
Waarom is dit boekje geschreven? Er
bestond in die tijd kennelijk onenigheid tussen de hierboven genoemde
beroepsgroepen. Ik zal de inleiding
letterlijk overnemen en u zult zien dat
zo’n tekst nog steeds te lezen is.
Schout, Burgemeesteren, en Schepenen
van ‘s Gravenhage, vernomen hebbende
de disordres en verwyderingen tussn de
Bakkers en Molenaars, en de wederzydsche zwaare klagten deswegens ontstaan,
en daar in willende voorzien, zo veel
doenlyk, tegen de ongemakken die daar
uit, zo voor hier Gemeen, als ook in het
byzonder voor de Bakkery en Maaldery
zijn voortgekomen, en noch verder kunnen voorkomen, hebben goedgevonden
te keuren en te statueeren, gelyk als zy
goedvinden keuren en statueeren mits
deelen als volgt. De schout hield zich
onder andere bezig met het handhaven
van de openbare orde, de burgemeester was een bestuursfunctionaris op
gemeentelijk niveau en de schepenen
zouden we nu met enige vrijheid de
wethouders kunnen noemen.
In het vervolg hierop wordt duidelijk
gemaakt wat er zowel van de bakker
als van de molenaar verwacht wordt.
Om hierop toe te zien worden ‘vijf
kundige Keurmeesters’ met name
genoemd: Cornelis Trompert, Aard
van Harmelen, Christoffel Bisschop,
Jan van Meekeren en Jan van Zellem
(misschien zit er nog wel een voorvader van u bij). Mocht men in overtre-

ding zijn dan konden er forse straffen
worden uitgedeeld. Bijvoorbeeld een
boete van zes honderd gulden, voor
die tijd een enorm bedrag, verbanning
en zelfs lijfstraffen. De helft van de
boete ging naar ‘de Nederduitsche Ge-

Keure en Reglement voor de Koren- en
meelkeurders, broodbakkers, koekbakkers, en
molenaars.

reformeerde Diaconie armen alhier’.
Een drietal voorbeelden van regels
waar men zich aan te houden had: De
Bakkers zy zullen het Koren in de zakken
aan den Molenaar leeveren wel geharpt
en zuyver, zonder vermenging van eenig
ander zaad of vuiligheid, of eenig ander
ongelyk Koren dat het maalen belet of
het Meel ongelyk doet uivallen. Geharpt
betekent gezeefd.

dat gewigt aan den Molenaar overleveren. De maten en gewichten waren
in die tijd nog niet algemeen geldig.
Zo kende men in onze stad een eigen
inhoudsmaat, de Haagsche zak. Mocht
één van u mij kunnen vertellen over
hoeveel (huidige) kilo’s we het
hier hebben, graag. Ik heb het
niet kunnen vinden. Wat ik wél
heb kunnen vinden, is, dat een
Haagsche zak gelijk is aan drie
schepel, een schepel is gelijk
aan vier spint en een spint is
gelijk aan acht kop, maar ja, daar
kom ik ook niet veel verder mee.
De Molenaars zy zullen het Koren
gehouden zijn te maalen in den
eisch van het werk, en ten dien
einde hunne Molens en Maaltuig
houden in behoorlyken staat, en
inzonderheid hunne Maalsteenen
bequaamelyk billen. ‘Billen’ wil
zeggen: de groeven die in de
stenen zitten uitdiepen en scherper
maken.
Zoals gebruikelijk werd een en ander
ondertekend door de ‘Secretaris’:
Aldus gedaan bij Schout, Burgemeesteren, en Schepenen den 11 December
1767.
In kennis van my Secretaris,
(was geteekent)
J. STEENIS.

De Bakkers zy zullen zich moeten
voorzien van groot yzer gewigt, ten
minsten van het gemeene beloop van een
Haagsche zak, en na behooren geykt, en
met vernieuwing van den Yk zo dikwijls
als zulks vereischt word, en het Koren op

En nu maar hopen dat het geschil
hiermee opgelost was.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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KRINGLOOP
LOOSDUINEN

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Oude Haagweg 6 Loosduinen
kringlooploosduinen@gmail.com
www.kringlooploosduinen.nl

OPEN MA. t/m ZAT.
9.30 - 17.00 UUR
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BTR REIZEN

WIJ HALEN SPULLEN
GRATIS OP

BEL ONZE 24 UURS SERVICE

0610 216 215
Bovenverdieping
met o.a. retro’s & 50’s

GRATIS
woning
ontruiming
Bel voor
info!

BEZORGING MOGELIJK

WIJ ZOEKEN NOG ENKELE
ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGERS

gratis

P

Een team van
prothesespecialisten

Reizen
Vak anties Voordeel van BTR
ive Nederland
5 dg. Busreis All Inclus
9,- p.p.
€ 299,of Duitsland va. slechts
Hotel
Ultra All Inclusive vakanties
Korting
Elderschans Zeeland 40%

uisd

W
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h
ver

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

oiste rivieren
Cruises over werelds mo
0,- p.p. Korting
tot wel € 400,eizen, laatste
Voor alle vakantier
tis folders
gra
,
gen
din
aanbie
l of Mail
en reserveringen: Be

“Wij zijn er
voor u”
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

kringloopwinkel

070-415 82 54
0610-216 215
Tram 2 en bus 26 voor de deur
open ma. t/m zat. 9.30 - 17.00

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

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Nederland
5 dg. All Inclusive Hotels in
5,5,- p.p.
of Duitsland va. slechts € 17

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Wij zijn

DE GOEDKOOPSTE

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

GESPECIALISEERD IN:
* VERHUIZINGEN
* ONTRUIMINGEN
* VEEGSCHOON
* OPLEVEREN
* OUDE SPULLEN
* AFVOEREN

www.BTRreizen.nl

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

Vloerbedekking

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

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

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN VOOR
SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Heerlijk temidden van bossen en vennen Mid
week 22 t/m 26
augustus
in “De parel van brabant” Oisterwijk!
op basis van
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
halfpension
• € 650,- p.p.
• 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen
Nog beschikbaar in aug en sept. (overd. ﬁetsenstalling aanw.)

€ 275,00

SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL
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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.

Gegluur bij het oude Ministerie van Sociale Zaken
Inmiddels hebben de rijksambtenaren het grote pand van het Ministerie van Sociale Zaken verlaten en is de buurt in de onzekere
afwachting van de komst van 600 statushouders, die hun plaats
gaan innemen. Het gebouw dat gevestigd is op een A-locatie
op een steenworp afstand van het fraaie treinstation Laan van
Nieuw Oost-Indie heeft ruim 25 jaar dienst gedaan als ministerie.
Het vertrouwde beeld van wandelende ambtenaren die in de middagpauze
de benen strekten door de naburige
straten is verleden tijd. Hun uitstapjes
worden weldra overgenomen door
de nieuwe bewoners. Het voormalige
ministerie wordt dadelijk geschikt gemaakt voor permanente huisvesting
van statushouders.

Bezuidenhout en Voorburg.

Het foeilelijke gebouw dat een schepping is van architect Herman Hertzberger (1932) heeft vanaf het begin
veel stof doen opwaaien. Dat was al
voordat de ambtenaren er zelfs nog
maar één voet hadden ingezet. De architect is overigens ook de schepper
van het Theater aan het Spui.

Daaraan kwam een einde toen in
1989 werd begonnen met de kantorenkolos. De buurtbewoners zagen
het schouwspel met lede ogen aan.
De volkstuintjes verdwenen maar
gelukkig kwam er later een mooie
groene Schenkstrook voor in de
plaats. Het was allemaal even wennen voor de omgeving.

De bouw
Waar eens weilanden en volkstuintjes te vinden waren, staat inmiddels
het kolossale gebouw van het oude
ministerie nabij de grens tussen

In 1989 was er nog een alleraardigst
paadje waar je overheen kon lopen
van de Schenkkade naar het station.
Via een eenvoudige houten voetgangersbrug ging je dan over de Schenk.
Het zag er verzorgd en vriendelijk
uit.

Te klein
Het aantal werkplekken bleek overigens bij het begin al te klein te zijn
berekend. Er moesten 2.000 ambtena-

ren werken, terwijl er maar plaats
was voor 1.550 mensen. Bij de bouw
ging de architect uit van maximaal
drie werkenmers op een kamer, zo
rapporteerde de Dienstcommissie
Bouw aan de toenmalige minister
Bert de Boer van Sociale Zaken.
Maar dit maximum zal zeker worden
overschreden.
‘Broeikaseffect’
Geklaagd werd er over de ruimten die
extreem klimaatgevoelig waren door
de vele ramen. Op die plekken zou
het te koud worden in de winter en te
heet in de zomer. Geschreven werd
over ‘het broeikaseffect in de vides’
en gevraagd werd om een oplossing.
Zo stond het gebouw erbij op negen
maanden voor de oplevering.
Het gebouw gaf bij de toenmalige
eerste generatie ambtenaren geen
aangenaam gevoel. Wellicht schikte
men zich later in zijn lot. Uiteindelijk
moet aan alles worden gewend en de
locatie was ideaal voor degenen die
met het openbaar vervoer naar hun
werk kwamen.
Dat de ervaringen rond het gebouw

Het voormalige Ministerie van Sociale Zaken.

discutabel waren, bleek uit de prijs
die de architect ontving voor de
bouw.
Hij werd gelauwerd met de BNAkubus ingesteld door de Koninklijke
Maatschappij tot bevordering der
Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architecten. Over smaak valt
dus niet te twisten.
Gegluur
Geleidelijk trok de storm van kritiek
over. Maar nog in de beginjaren werd

er door de ambtenaren geklaagd over
geluur op de toiletten. Door de vele
raampartijen was het mogelijk om
vanuit verschillende plaatsen in de
wc-ruimten te gluren. Glurende ambtenaren in diensttijd, je zou menen
dat ambtenaren meer te doen zouden
hebben!
De klachten werden serieus verzameld en waren binnen enkele maanden opgelost. Zijn er nog ambtenaren
die met weemoed aan hun tijd in dit
gebouw terugdenken?

Zomaar een zaterdag in de vijftiger jaren
Hoewel er al officieel over de vrije zaterdag werd nagedacht, zou
het toch nog enkele jaren duren voor ook dit ideaal voor iedereen
gerealiseerd zou zijn. Zaterdagochtend moest er in die tijd nog
gewerkt worden, zodat het vrije weekend, voor praktisch iedereen die werkte, pas omstreeks één uur ‘s middags begon.
Met als gevolg dat er elke zaterdag op
dat tijdstip als het ware een spitsuur
losbarstte. Iedereen wilde, veelal per
fiets, o vlug mogelijk thuis ijn om
zo veel mogelijk van de vrijheid te
gaan genieten. De meesten van mijn
leeftijdgenoten gingen - net als ik voordat ze zaterdags van het werk
naar huis gingen, eerst even langs het
badhuis om alvast een nummertje te
halen. Daarna naar huis wat eten en
dan terug naar het badhuis.
‘Denk aan je tijd!’
Wanneer je daar dan eindelijk aan de
beurt was om te baden, werd een badruimte voor je droog gezwabberd, de
klok op deur ingesteld en kon je gaan
douchen onder het irriterend genot van
de vaste kreten van de badmeester:
iet uiten iet ingen Denk aan
je tijd!” Voordat je goed en wel onder
de douche stond werd er alweer op je
deur geklopt: “De tijd is om, aankleden, voortmaken!”
Een aanmaning die na steeds kortere

tussenpozen, met heviger gerammel
aan de deur, werd herhaald en waarvan
de toon ook steeds wat onvriendelijker
werd. Met als gevolg dat je eenmaal
buiten de badruimte, de schoenveters
nog moest vastmaken en/of je haar
nog moest kammen.
Was dit wekelijks terugkomend ritueel
echter achter de rug, dan stond er niets
meer in de weg om het weekend te
gaan vieren. Mogelijkheden genoeg.
Gezellig thuis naar de radio luisteren: Paul Vlaanderen, De Familie
Doorsnee, Negen Heit De Klok. Altijd
was er wel een programma dat je met
vrienden of familie wilde horen.
25 bioscopen in Den Haag
f naar een goede film. ioscopen
in overvloed. De buurtbioscopen:
Capitool (Loosduinsekade) en WestEnd (Fahrenheitstraat), Olympia
(Prins Hendrikplein), Rembrandt,
Metropole om er zo maar een paar te
noemen. Of naar de stad. Direct in
de Boekhorststraat al drie bioscopen:

Hollywood, Roxy en Thalia. En iets
meer in het centrum Apollo, Passage,
Asta, Flora, City, enzovoorts. Alles bij
elkaar telde Den Haag toen zo’n 25
bioscopen. In het weekend waren deze
theaters voor de avondvoorstellingen
altijd tot de laatste plaats uitverkocht.
Wilde je zeker zijn van plaatsen voor
een bepaalde tijd en film, dan moest
je daarom vooraf kaartjes kopen en
plaats bespreken. Een in orissant
uniform gestoken portier (uitsmijter)
stond je voor de kassa meestal bij, om
je bestelling met een forse duidelijke
stem aan de kassière te herhalen. “Drie
stalles voor vanavond negen uur.” De
kaartjes werden soms door hem aan
de bespreekbewijsjes geniet, ervan
uitgaande dat je dan wat wisselgeld
voor de geboden service voor hem zou
achterlaten. Ook de ouvreuse die je ‘s
avonds de gereserveerde plaatsen aanwees, verwachtte hiervoor eveneens
een tip te incasseren.
Rookpauze
Na wat reclame, het polygoon-journaal en een voorproefje van de film
die verwacht werd, begon de hoofdfilm die halfweg plotseling, op een
spannend moment, werd onderbroken
voor de pauze. Allemaal naar de foyer
om een sigaretje op te steken. Omdat

Bioscoop Capitol aan de Loosduinsekade (1957). Foto: archief Filmhuis Den Haag

haast iedereen in die tijd nog rookte,
stond die ruimte praktisch gelijk
blauw van de rook. Nog een pilsje of
een en glaasje fris drinken en weer
terug naar de zaal waar de ouvreuses
vaak met de collectebussen voor het
BIO-vakantieoord klaar stonden om
een bijdrage voor het misdeelde kind

te vragen. De film werd daarna verder
afgedraaid en zo’n drie kwartier later
stonden we weer op straat. Nog even
gezellig ergens wat gebruiken en weer
naar huis.
Joop Arts
jwarts@casema.nl
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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

Nieuwe schoenenwinkel en podotherapeut opent 2 augustus
Mooie schoenen en loopcomfort? Een combinatie die niet vaak perfect samengaat. Daar gaat Yves
schoenen en podotherapie verandering in brengen en dat met onwijs gave merken als Blackstone.
D.A.T.E, Nero Giardini, Timberland, Serafini en veel meer!
Yves is nieuw concept in Den Haag en omstreken: een schoenenwinkel in combinatie met een
podotherapiepraktijk. Last van je voeten, kniëen, heup of rug? Midden in het centrum aan de
Kneuterdijk 4, wordt Yves schoenen en podotherapie gevestigd. Yves schoenen en podotherapie
biedt modieuze en stijlvolle schoenen die voldoen aan de gewenste kwaliteit van de podotherapeut.
Daarnaast is de podotherapeut elke dag aanwezig voor consulten op afspraak en op verwijzing
van de huisarts of fysiotherapeut. Het bedrijf wordt gerund door twee zussen, Mara en Romy van
Heeswijck, die consumenten willen voorzien van goede schoenen met een mooi design. Yves
schoenen en podotherapie is mode. Bij Yves vind de consument schoenen volgens de laatste
trends die zorgvuldig zijn samengesteld door het team inclusief een gediplomeerde podotherapeut. Kortom: lekker winkelen, ook met zooltjes! Niet meer urenlang zoeken naar schoenen waar
deze in passen, maar gewoon direct laten aanpassen in de winkel. De meiden kunnen elk zooltje
direct aanpassen en op maat slijpen zodat ineens bijna alles mogelijk is! En het allerbelangrijkst:
klachtenvrij naar huis. Benieuwd naar de collectie?
Op 2 augustus starten de zussen met hun winkel en praktijk. Alvast een afspraak maken? Dat kan!
Ze zijn te bereiken op 070-4064881. Gewoon gezellig binnenlopen kan natuurlijk ook. Online zijn
ze ook te vinden: www.yvesdenhaag.nl en kijk ook eens op Instagram en Facebook op @yvesdenhaag. Openingstijden: van 10.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur.

Rondleiding Oude Stadhuis en Grote Kerk Den Haag
Op dinsdag 9 augustus organiseert het Historisch Informatiepunt (HIP) een rondleiding met gids, door
het Oude Stadhuis en de Grote Kerk in Den Haag. De rondleiding kost 2,50 euro per persoon. Meld u
snel aan want er kan maar een beperkt aantal mensen mee. Aanmelden kan per email via haagsgemeentearchief@denhaag.nl.
Verzamelen op dinsdag 9 augustus om 10.00 uur bij het Oude Stadhuis aan de kant van de Dagelijkse
Groenmarkt.
Het oudste deel van het stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt dateert uit de zestiende eeuw en het
is een van de rijkste voorbeelden van de vroegere renaissance in Den Haag. In de achttiende eeuw is
er een nieuwe zijvleugel aangebouwd, die begint achter de toren. Dit is aan de buitenkant goed te zien
want het nieuwere deel is gebouwd in een heel andere stijl. Bij binnenkomst in het Oude Stadhuis wordt
u meteen bedolven onder veel pracht en praal. De gids geeft tekst en uitleg bij de bijzondere collectie
schilderijen die te zien is in het Oude Stadhuis. Deze collectie is eigendom van het Haags Historisch
Museum.
Na deze rondleiding brengen we een bezoek aan de Grote Kerk. Dit is één van de oudste gebouwen van
de stad. Vermoedelijk stond er al in de dertiende eeuw een houten kerkgebouwtje, maar hoe dat eruit
zag weten we niet. In de Grote Kerk krijgt u van alles te horen over de geschiedenis van het gebouw, de
ontdekking van het graf van vader en zoon Huygens, de Crabeth-ramen en de schilden van de Orde van
het Gulden Vlies.

Roze Ouderenagenda Haaglanden/Delft voor juli en augustus
Zondag 7 en 21 augustus: ZilverUitje: elke eerste en derde zondag van de maand van 15.00 tot
21.00 uur (café is reeds geopend vanaf 12.00 uur) in het COC cafe, Scheveningseveer 7 in Den
Haag.
Zondag 14 augustus: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den Haag). Elke tweede zondag van de
maand van 16.00 tot 21.00 uur in Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 in Den Haag.
Vrijdag 29 juli en 26 augustus: Roze Ouderensalon. Elke laatste vrijdag van de maand van 16.00
tot 19.00 uur in Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft.
Donderdag 18 augustus: Foyere Colore: elke derde donderdag van de maand vanaf 14.30 uur in
De Eshoeve, Doorniksestraat 150-152 in Den Haag.

Tourist Tram gaat de boot in met de Ooievaart
De nieuwe Haagse attractie de Touristtram gaat een samenwerking aan met rondvaartorganisatie De
Ooievaart. Den Haag ontdekken (vanaf de rails en het water) wordt nu nog leuker. The Tourist Tram is
een typisch Haagse tram: crèmekleurig met groene bies, zoals deze vroeger ook in de stad rondreden.
Ook het interieur van deze trams is zeer comfortabel en sfeervol, en biedt reizigers een riante blik op de
stad. Van Den Haag naar Scheveningen en weer terug.
Een rondvaart en de hele dag op de hop-on hop-off tram voor de speciale prijs van 20 euro. Kinderprijs
is 10 euro. Een korting van maar liefst 30 procent. Deze actieprijs kunt u boeken bij de Ooievaart boekingskantoor aan de Wagenstraat 193 of telefonisch reserveren op 070-4451869 (toestel 1). Meer info
op www.ooievaart.nl en www.touristtram.nl.

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
Jazz in de Gracht
JULI-NOV

JULI-AUG

2-7
Joods Den Haag
/M 13-11 Den Haag kende voor de Tweede

28-7
/M 7-8

T

Wereldoorlog de grootste Joodse gemeenschap in Nederland na Amsterdam. Toch
werd aan dit onderwerp nooit eerder een
tentoonstelling gewijd. Het Haags Historisch
Museum brengt hierin verandering en brengt
de tentoonstelling ‘Joods Den Haag’. De
tentoonstelling schetst een beeld van 350
jaar Joodse geschiedenis. Bij de tentoonstelling worden activiteiten georganiseerd, zoals
lezingen, wandelingen door de voormalige
Joodse buurt en excursies aan de Liberaal
Joodse Synagoge en de Joodse Begraafplaats.
haagshistorischmuseum.nl

T

Delft Chamber Music
Festival

Het Delft Chamber Music
Festival is uitgegroeid tot
een kamermuziekfestival
van wereldformaat en bestaat dit jaar 20 jaar. Iedere
zomer wordt de absolute wereldtop van de
klassieke muziek uitgenodigd om tegen het
prachtige historische decor van Delft en
omgeving te musiceren. In een feestelijke,
zomerse en intieme setting worden de
meest bijzondere programma’s ten gehore
gebracht.
www.delftmusicfestival.nl
Delft Chamber Music Festival

Haags Historisch Museum

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: € 7,50, met Ooievaarspas gratis

Locatie: Van der Mandelezaal in Museum
Prinsenhof Delft
Aanvang: verschillende tijden
Toegang: van € 3,- tot € 45,-

migratie. Op 4 augustus is de
film Norteado. De film gaat
over de Mexicaan Andres,
die na elke mislukte poging
om de grens met de VS over
te steken, terugkeert naar
Cata en Ela.
www.humanityhouse.org
Humanity House

Locatie: Prinsegracht 8, Den Haag
Aanvang: 21.00 uur
Toegang: € 8,50 / € 6,50, Voertaal is Engels

28-7 Bios in de Buitenlucht
/M 25-8

Op het sfeervolle terras van het
Humanity House kunt u naar de beste films
in de openlucht kijken. Het thema dit jaar is

18-20

Jazz in de Gracht

Jazz’ in de Gracht is een Haags
muziekevenement in de binnenstad van Den
Haag. Op en rond het water langs de Bierkade,
Dunne Bierkade, het Groenewegje, de Veenkade
en de Hooikade geven tientallen jazzartiesten
gratis concerten vanaf boten en drijvende podia.
Tijdens het muziekevenement kun je bij de
verschillende cafés en restaurants aan de kades
genieten van een hapje en een drankje.
www.jazzindegracht.nl
Jazz in de Gracht

AUGUSTUS

3

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 3 augustus kunt u luisteren naar Willem
Hormann op orgel.
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

JULI-AUG
T

AUGUSTUS

Kunstcentrum Kloosterkerk

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

Locatie: de Bierkade, Dunne Bierkade,
Groenewegje, Veenkade en Hooikade
in Den Haag
Aanvang: 17.00 uur
Toegang: gratis
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De regels van het spel
kastrieken of katrikken
Peter, ik las jouw stukje in De Oud-Hagenaar van dinsdag 9
februari over het verhaaltje dat een zekere Joan schreef over
‘kastrieken’ of ‘katrikken’. Dat vond ik heel interessant, omdat
ik dat spel in het voormalig Nederlands-Indië als kind veel heb
gespeeld. Het is een leuk spel dat weinig ruimte vraagt en dat
overal op een pleintje of park kan worden gespeeld. Het vergt
wel een zekere behendigheid.
Hieronder kun je een uitgebreide beschrijving over de ‘gatrik’-spelregels
lezen.
‘Gatrik’ (Soendanees), ‘patok lélé’
(Oost-Javaans) of ‘pinkelen’.
Eerste ronde
Hierbij werd een korte stok van ongeveer twaalf à vijftien centimeter lengte
op twee, een kleine drie centimeter
van elkaar opgestelde, platte stenen of
over een in de grond gemaakte sleuf
geplaatst. Met een langere stok van
ongeveer dertig centimeter lengte die
je met het onderste gedeelte onder het
kleine stokje schuift moet je nu het
kleine stokje weg ‘zwiepen’. Je tegenstander, die een eind verder voor je
staat mag proberen het weg gezwiepte
stokje op te vangen. Weet hij het
stokje met twee handen op te vangen
dan heeft hij een van tevoren bepaald
aantal punten verdiend (bijvoorbeeld
tien punten). Bij het met één hand
vangen van het stokje verdient hij het
dubbele aantal van de afgesproken
punten (dus twintig punten). Wordt
het kleine stokje door de tegenstander
opgevangen, dan wordt er nu van
plaats gewisseld.
Je probeert het stokje dus zodanig weg
te zwiepen, (naar links, rechts of zo
laag mogelijk) om het de tegenpartij
zo moeilijk mogelijk te maken het
stokje te vangen. Heeft de tegenpartij
het weggezwiepte stokje niet weten te
vangen, dan moet hij vanaf de plaats
waar het stokje op de grond is terechtgekomen, de langere stok, die intussen
dwars over de stenen of het sleufje is
geplaatst met het stokje zien te raken.
Lukt het de tegenstander het stokje
zodanig te gooien dat het tussen de
stenen of in de sleuf terechtkomt, dan
heeft hij weer een aantal punten weten
te scoren. Zowel bij het raken van de
lange stok als het tussen de stenen
weten te gooien van het kleine stokje,
wordt dan van plaats gewisseld.
Tweede ronde
Nu pak je de lange stok met daarover
gekruist de korte stok met één hand
vast, zwaai je arm omhoog en laat het
korte stokje los. Probeer nu het korte
stokje in ijn vlucht een inke klap te
geven met de lange stok. Mis je het
stokje, dan wordt er gewisseld. Lukt
het je echter het stokje weg te slaan,
dan moet de tegenstander proberen

deze te vangen. Vangt de tegenpartij
het stokje niet, dan moet hij vanaf de
plaats waar deze terechtgekomen is,
het stokje zo dicht mogelijk bij de
stenen of het sleufje zien te gooien.
De lange stok wordt nu dus niet dwars
over de stenen of de sleuf geplaatst,
want als slagpartij mag je nu met de
lange stok proberen het terug gegooide
stokje weg te slaan. De tegenpartij
mag het stokje nu niet vangen.
Je telt nu je aantal gewonnen punten,
door de lange stok in het midden vast
te houden en deze al draaiend en tellend richting stenen of gleuf te lopen.
Om van beurt te kunnen wisselen
moet je natuurlijk proberen het stokje
tegen de stenen of de lange stok aan
zien te gooien, zonder dat deze terug
geslagen kan worden. Maar ook indien
de afstand van het stokje, (na het terug
naar de stenen gooien) tot de stenen of
de sleuf gemeten net of korter dan de
lengte van de lange stok is, (elk gemeten stoklengte telt namelijk één punt)
dan wordt er ook van beurt gewisseld.
Is de afstand veel groter, dan is elke
stoklengte gemeten vanaf de plaats
waar het stokje terechtgekomen is tot
aan de stenen (sleuf) een punt voor de
slagpartij.
Derde ronde
Het korte stokje wordt nu zodanig
over een steen of in de sleuf geplaatst
dat een kort stukje van dit stokje over
de steen of uit de gleuf steekt.
Met de lange stok sla je dan op het
gedeelte van het stokje dat over de
steen of sleuf heen steekt, waardoor
het stokje omhoog schiet. Voordat het
stokje weer op de grond valt moet je
proberen deze zover mogelijk weg te
slaan. Dit mag je drie keer proberen,
lukt dit niet dan wordt er gewisseld.
Elke (lange) stoklengte vanaf het punt
waar het stokje is neergekomen tot
aan de stenen (gleuf) telt dan voor één
punt. Hier geldt ook dat, als je tegenstander het weggeslagen stokje heeft
weten te vangen, je af bent.
Lukt het je echter om, voordat je het
stokje van je af slaat, deze eerst nog
een keer omhoog te tikken, dan werd
het aantal punten niet met de lange
maar met de korte stok bepaald. Hoe
vaker je het korte stokje op kon tikken,
alvorens het van je af te slaan, hoe

meer punten je kon verdienen. Hoe
deze telling verder gaat, weet ik niet
meer zo precies, ik geloof dat bij twee
keer op tikken je voor elke gemeten
lengte met de lange stok tien punten
mag rekenen en bij drie keer op tikken steeds tien punten per afgemeten
lengte met het kleine stokje.
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DEZE WEEK OP

maandag t/m vrijdag
06.30

Mogge Michiel

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

Wie het eerst het van tevoren afgesproken aantal punten weet te behalen,
is de winnaar. De winnaar mag nu het
kleine stokje zover mogelijk wegslaan,
waarna de verliezer de winnaar vanaf
de plek waar het stokje is terechtgekomen op zijn rug naar de startplaats
moet dragen.
Friesland
Een oom van mijn vrouw vertelde dat
hij vroeger in Friesland een soortgelijk
spel als gatrik en patok lélé speelde,
onder de naam ‘tiepelen’. Alleen is
hier het korte stokje aan beide uiteinden in een punt geslepen. Verder kon
je dit korte stokje, net als in Indië, op
twee platte stenen of boven een geultje
opstellen, waarna je (de slagspeler)
deze met een langere stok zover mogelijk weg probeerde te zwiepen. Wordt
het korte stokje door zijn tegenspeler
(de veldspeler) die verderop stond met
twee handen opgevangen, dan heeft hij
25 punten verdiend. Wordt het stokje
met één hand opgevangen dan heeft de
veldspeler vijftig punten gewonnen.
De veldspeler moet nu vanaf de plaats
waar hij het stokje heeft opgevangen
of - indien hij het stokje niet heeft
weten te vangen - vanaf de plaats waar
het stokje (het kleine stokje werd toen
de klinkerd genoemd) is terechtgekomen, de lange stok - die de slagspeler
inmiddels dwars op de stenen of over
de sleuf heeft gelegd - met het kleine
stokje zien te raken. Lukt dit, dan
wisselen de spelers. Komt de klinkerd
in de buurt van de lange stok, dan mag
de slagspeler (ook wel de tiepelaar
genoemd) met de lange stok op het
spitse eind van de klinkerd slaan,
zodat het omhoog springt, waarna
hij het in de lucht nog een klap mag
geven. In totaal mag hij dit drie keer
doen. De bedoeling is dat de klinkerd
zo ver mogelijk van de sleuf of stenen
af komt te liggen. Dan telt hij de passen tot aan de sleuf, waarna gewisseld
wordt. Wie het eerst het afgesproken
aantal punten haalt is de winnaar.
Klompen
In plaats van twee platte stenen of een
in de grond gemaakt geultje, wordt de
klinkerd ook wel voor op de klompen
opgesteld en daar vandaan met de
langere stok weg gezwiept.
G.W. Benjamins
gamy.benjamins@kpnmail.nl

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.

19.00

Non-stop muziek

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: Westdoc Documentaires over en uit de regio.
dinsdag: Hollands Groen Over de natuur in Zuid-Holland,
onder meer met Johan Overdevest (foto).

woensdag: De Medleys op weg naar Eeuwige Trouw
Real-life programma waarin volkszanger John Medley wordt
gevolgd in de voorbereidingen op zijn huwelijk met Mijntje.
donderdag: Van de Kaart Jet Sol loopt in een rechte lijn
door de regio en komt bijzondere mensen tegen.
vrijdag: Alles op 1 A4 Over het gebied rondom de A4.

17.30

TV West Nieuws

Het nieuws uit de regio

17.45

Verkeersjournaal

Kirsten van Dissel vertelt de kijker waar de komende week verkeersomleidingen en opstoppingen te verwachten zijn.

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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Mee met de FC: voetbalreizen van vroeger
Een middag met mijn oud-collega Roeland Gelink, voetbaljournalist en ADO-kenner, levert altijd
een mooie terugblik op naar het roemruchte verleden van ADO Den Haag, dat in de jaren zeventig
en tachtig als FC Den Haag in competitie was. Dit keer stond het bezoeken van uitwedstrijden
centraal in ons gesprek. Aan de hand van krantenknipsels en een unieke voetbalverzameling kwam
onderstaand verhaal tot stand. Aan het woord is Rob van den Beukel, ADO-fan sinds 1965 (zie De
Oud-Hagenaar van 17 februari 2015).
Voetballiefhebbers vandaag de dag
zullen het misschien niet willen geloven, maar er is echt een tijd geweest
dat je op zondagmorgen kon besluiten
een wedstrijd te bezoeken, vervolgens
op je gemak met de auto of de fiets
naar het stadion reed en daar - ongeacht afkomst, ras, religie of de kleur
van je sjaal en zonder clubkaart of
identiteitsbewijs - rustig aan de kassa
een kaartje voor een vak naar keuze
kocht. In die idyllische tijden reisde
ik als ADO Den Haag-supporter mijn
favorieten achterna, ook na de degradatie uit de Eredivisie in 1982.
Mijn allereerste uitwedstrijd was
Xerxes/DHC-ADO in Delft op 12
november 1967. Daar ging ik met
mijn vader op de fiets naartoe, want
mijn vader deed alles op de fiets.
De buurman was ook mee met zijn
transistorradio. Dan kon je tijdens de
wedstrijd luisteren naar wat er op de
andere velden gebeurde. Ik weet nog
dat de wedstrijd te laat begon, omdat
Xerxes/DHC het veld op kwam in een
shirt dat te veel leek op dat van ADO
en toen weer naar binnen werd gedirigeerd. Bij Xerxes/DHC speelden
onder anderen Wim van Hanegem en
Hans Dorjee. ADO won uiteindelijk
met
en wij fietsten met twee punten op zak terug naar de Residentie.
Een wedstrijd die ik het liefst zou
vergeten, was Ajax-FC Den Haag in
het degradatiejaar 1982. Ik reed in de
auto naar Amsterdam met mijn broer
Cees en twee jongens uit het C-team

De wedstrijd NAC-FC Den Haag leverde in 1984 naast een 1-0 nederlaag ook nog schade aan
mijn auto op.

van Laakkwartier, waar ik toen leider
van was. Onderweg kwamen wij
toevallig naast de spelersbus te rijden.
Politie was in geen velden of wegen
te bekennen. Ik weet nog dat Aad
Mansveld en keeper Dido Havenaar lusteloos uit het raam keken. Zij
waren wellicht in gedachten al meer
bezig met het eerstvolgende duel
tegen mede-degradatiekandidaat
MVV, dat belangrijker was dan deze
uitwedstrijd bij Ajax. De weer bij
Ajax teruggekeerde Johan Cruijff
scoorde al snel met een lob een fantastisch doelpunt en uiteindelijk werd
het 9-1, de grootste nederlaag ooit.
De wedstrijd moest ook nog worden
onderbroken toen supporters van
FC Den Haag het veld opkwamen.
Mansveld haalde hen er weer van af
en kreeg toen van een van hen een
groengele pet op.

Hattrick
Het eerste seizoen dat ik veel uitwedstrijden bezocht, was na de degradatie
van FC Den Haag in 1982. Ik wilde
dat mijn club zo snel mogelijk terug
zou komen en vond het daarom ook
een must om mee te gaan. De meest
aansprekende uitwedstrijd die ik heb
bijgewoond was direct het eerste
uitduel van dat seizoen, op een zaterdagavond tegen Eindhoven. FC Den
Haag was het seizoen begonnen met
een overwinning van 3-1 op Vitesse
en een 1-1 tegen SVV. ‘s Middags
had ik nog een jeugdelftal van Laakkwartier begeleid en daarna ben ik
met mijn vader en broer in mijn auto
naar Eindhoven gereden. FC Den
Haag won die wedstrijd met 8-0,
nog steeds de grootste overwinning
ooit, en Bram Rontberg scoorde een

FC Veendam - FC Den Haag eindigde in 1983 in 2-2 en scoorde Bram Rontberg een wereldgoal.

Door een briljante Johan Cruijff verloor FC Den Haag in 1982

hattrick en zou dat seizoen topscorer
worden van de Eerste divisie met 23
goals.
De uitwedstrijd tegen Cambuur was
dat seizoen belangrijk voor de eerste
periodetitel. Een collega van Nationale-Nederlanden, die uit Leeuwarden
kwam, had voor kaarten op de nieuwe
Oost-tribune van Cambuur gezorgd.
Behalve mijn vader en broer waren
ook mijn toenmalige vrouw en een
jeugdspeler van Laakkwartier mee en
wij hadden daar in de stad een heerlijke middag. Tijdens de wedstrijd
werd er echter gegooid met stenen die
in verband met de bouwwerkzaamheden achter het doel lagen. Omdat wij

vlak naast het vak met FC Den Haagsupporters zaten, heb ik mijn vrouw
daar nog tegen moeten beschermen.
Ook de grensrechter werd bekogeld en daarom lieten ze die op een
gegeven moment op één lijn met zijn
collega vlaggen. Vooraf hadden we in
de kantine van Cambuur nog gezellig
een kop koffie gedronken. oen wij
na de wedstrijd naar huis reden door
een straat vol gebroken glas leek het
wel de Kristallnacht.
Wereldgoal
Later dat seizoen ben ik ook naar een
uitwedstrijd in Veendam gereden.
Voor de wedstrijd haalde je daar
rustig kaartjes aan het loket en daarna

Het team van Xerxes:DHC in 1
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Naast begeleiding van C4 bij HVV Laakkwartier, ook vaak mee met FC. Uiterst rechts Rob van den Beukel, uiterst links broer Ed, broer Cees vierde
van rechts.

maaltijd en ik nam de punten mee
naar huis.

met 9-1 van Ajax in Amsterdam, de grootste nederlaag ooit.

kon je voor een kop koffie in de
kantine terecht met de mensen van
eendam. oor de supporters van
Den aag bij die wedstrijd waren
overigens wel estig politiemensen op
de been. ram ontberg scoorde er
een doelpunt dat veel leek op de wereldgoal die ohan ruijff op januari
tegen Den aag scoorde.
et enige verschil was het lintje dat
ohan ruijff in de hand had toen hij
uitbundig juichtte.
ls er in eendam tv beelden waren
gemaakt, was het doelpunt van ontberg ook de hele wereld over gegaan.
an het volgende sei oen is mij een

uitwedstrijd tegen
in het aparte
stadion De oel bijgebleven.
Den aag kwam daar met
voor
door een blunder van doelman errit
ooijs. ij kreeg toen van alles naar
ijn hoofd van ijn eigen supporters
en liep vervolgens het veld af.
kwam daarna op , maar in de
allerlaatste seconde scoorde arel
ouwens het winnende doelpunt voor
Den aag. n mijn programmaboekje stond ook nog het winnende
nummer van de secondenloterij, goed
voor een dinerbon van een taliaans
restaurant. k heb mijn programma
aan een
supporter gegeven, die
de hele wedstrijd verschrikkelijk at te
schelden en te tieren. ij een lekkere

1967, dat met 1-0 van ADO verloor, met o.a. Willem van Hanegem en Eddy Treytel.

Haagse invasie
adat ik na een uitwedstrijd tegen
in het sei oen
mijn
auto terugvond met een enorme deuk,
lette ik er wel op dat ik mijn Den
aag vaantje niet liet hangen. nders
was je auto niet veilig. ij een bekerwedstrijd uit tegen E celsior in het
sei oen
was er een echte
aagse invasie. emco oere speelde
tegen ijn broer eroen en toen eroen
ijn schoen verloor, gooide emco die
over het hek. Den aag, met mijn
uitblinkende ationale ederlanden
collega eter van eene in de basis,
won die wedstrijd met , maar toen
wij terugkwamen op de parkeerplaats,
lagen van auto’s uit Den aag de ramen eruit. ijdens de wedstrijd bleek
een groep e enoord supporters langs
te ijn geweest.

afdeling van ationale ederlanden
toen midden in het gereed maken van
de jaarcijfers aten, had ik alleen met
veel pijn en moeite vrij kunnen krijgen. ij Den aag waren toen veel
’ers actief red van al, ob
lierendrecht, arel otteveel en ij
konden voor kaartjes orgen. k ben
met mijn vader, broer en nog twee collega’s naar die wedstrijd gegaan en de
sfeer was heel grimmig, helemaal toen
Den aag met
had gewonnen.
ij staat nog bij dat supporters van
Den osch een busje met kinderen
erin eerst bekogelden en daarna probeerden om te gooien.

speelde Den aag ook in eeland
in het sei oen
. ijn
schoonfamilie woonde daar destijds,
dus uiteraard was ik van de partij bij
het duel met lissingen in de kwartfinale van het bekertoernooi. edereen
maakte ich orgen dat het daar uit
de hand ou lopen, omdat lissingen
speelde op een veld onder omheining, maar het ging prima.

Polonaise
Een memorabele bekerwedstrijd

Rob van den Beukel
beukelaar134@gmail.com

p een gegeven moment liepen
aagse supporters wel de polonaise,
net achter de achterlijn. ontberg
sloot daar rustig bij aan om vervolgens een hoekschop te nemen.

oiets heb ik ook meegemaakt toen
Den aag het volgende sei oen in
de halve finale van het bekertoernooi
uit tegen Den osch speelde. Die
wedstrijd werd op een dinsdagmiddag
gespeeld en omdat wij op de financi le

Op zaterdag 4 september 1982 behaalde FC Den Haag een monsterscore op FC Eindhoven,
de uitslag was 0-8 en de grootste overwinning ooit.
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Langer thuis wonen met
een Stannah TRAPLIFT
Betaalbare traplift voor elke trap
Ruime keuze uit nieuw en gebruikt
Montage op uw treden
Ruimtebesparend door
opklapbare stoel
Levertijd vanaf 3 dagen
Servicedienst elke dag beschikbaar

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

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

0,€ 6t5
m
ing t/
kor
mber
septe

BEL GRATIS 0800-5066
voor vrijblijvende informatie. Vraag naar toestel 6347

‘s werelds grootste fabrikant van trapliften

www.stannah.nl

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
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.

VAREND CORSO
Op 5, 6 en 7 augustus trekt
het Varend Corso weer
door het Westland en omgeving.
Op zondag 7 augustus hoor je
alles via 89.3 Radio West, lees
je alles op Omroepwest.nl (en
in de app!) en kun je ‘s middags vanaf 13.00 uur naar
een speciale uitzending op
TV West kijken. Deze wordt
daarna ieder uur herhaald.
Het Varend Corso van het
Westland volg je uitgebreid
via Omroep West.

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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Wild kamperen: van Kijkduin tot de Sinaï
Ik las onlangs een oudere
versie van De Oud-Hagenaar
(15 september 2015). Daarin
staat een artikel over wild
kamperen. Dat is iets wat ik
ook altijd graag gedaan heb
en daar kan ik dus ook wel
iets over vertellen.

die herinneringen blijven natuurlijk
wat langer hangen. Zo ging het bijvoorbeeld wel eens mis. In de Algarve
had ik mijn tent op einige afstand van
het water opgezet op een strand, maar
toen ik de volgende ochtend wakker
werd, stond het water tot aan de tent!
n de
, is er ook g n gebrek aan
een goed voorbeeld, in Florida, waar
een plotse tropische regenstorm de
tent blank zette en ik naar een kroeg
moest vluchten waar ook andere mensen werden opgevangen.

scheen die prompt alles ging verwoesten, eten en drinken. Een ranger kwam
kort daarop kijken en waarschuwde
ons dat er ook een moeder beer in de
buurt was, dus we moesten oppassen.

fata morgana. Hij groette ons en reed
weer verder. Wat later kwam er een
Palestijn met een ezel vol handelswaar. Hij bleef staan en hij begon zijn
waren te tonen. Er was een wandkleed
wat ik wel mooi vond, diep blauw met
een wulpse buikdanseres in een trance.
We onderhandelden, na wat gehakkel
en heen en weer bieden, dacht ik een
goede deal gemaakt te hebben, maar
toen we een paar dagen later op een
markt liepen, vonden we hetzelfde
ding voor een véél lagere prijs!

mooie, lege stranden. In 1979 was het
een door Israël bezet gebied waar zich
weinig toeristen bevonden en men de
tijd doorbracht met zonnen, duiken,
enzovoorts.

Maakt u het mogelijk dat mensen
elkaar blijven ontmoeten?

Ik was met een Canadees - zwarte
Mexico
huid, kroeshaar, enzovoorts - en we
In Mexico is er de Copper Canyon,
vielen best wel op. We liepen gewoon
vergelijkbaar met de Grand Canyon
in ons blootje rond, toen opeens een
in de
. et de trein ga je naar
Ik kocht mijn eerste tent in de jaren
Iroquois helikopter van het leger op
het hoogste punt, de Divisadero. Dan
zeventig en ik oefende het opzetten erons toevloog en die boven ons bleef
krijgt men de keus, ofwel na een
van in de duinen bij Kijkduin. Daarna
hangen om polshoogte te nemen.
uurtje pauze verder reizen, of uitstapging dat tentje mee in de rugzak en
pen en blijven tot de volgende dag
toen ik éénmaal de smaak van het reiiet al te ver daar vandaan, kwam ik
In de verte stopte een legertruck, twee
zen te pakken gekregen had, werd ook
om weer de trein nemen. Ik had een
Miami
in een kibboets terecht. Hoog boven
figuren stapten uit en liepen op ons af.
er ook ink gebruik van gemaakt.
Amerikaan leren kennen die ook wel
Een andere keer kwamen we na een
ons lag het stadje afed, ik besloot dus
Het waren twee jonge dames die zich
wilde kamperen, dus we bleven op het
lange dag reizen aan in de buurt van
de berg op te gaan en er te kamperen.
zonder een woord te zeggen naast ons
hoogste punt, zetten twee tentjes op en
Miami; géén slaapplaats gevonden.
Avignon
Het werd me afgeraden, te veel wind
in het zand zetten. Dat lieten we ons
gingen wat lopen. Het weer was goed,
Het was al donker, dus we besloten
Meestal ging het goed, er waren geen
en slangen, zei men. Maar omdat ik
niet ontgaan, we maakten contact en in
er waren geen problemen, dus dat ging
de tent op te zetten op een vlak terrien
bijzondere omstandigheden en ik kon
al zoveel slangen had gezien en geen
de avond gingen we dansen op het dak
prima. Ik moest diep in de nacht even
aan het strand. We stonden vroeg
de slaap best vatten. oms stond ik op
problemen had gehad, besloot ik toch
van de duikschool wat verderop.
wat water afgieten, dus stond ik op en
op, liepen in ons ondergoed rond en
een kampeerterrein, vaak ook gewoon
willen
nu ook
in de
groeiende
• Heeft
mensen?
te gaan.met
iemand
wilde mee, dus
keekvan
naar de prachtige hemel.
Ik deedu geduld
zagen toen
pas dat
we bij iemand behoefte
in
in een bos,We
ergens
in de bergen
of voorzien
ik alléén de bergen
wat stappen en stond opeens
in een u uw trok
De disco had slecht een handvol lp’s,
de tuin voor
het deur
huis onsnaar
kamp hadden
aan een strand.
Dan maar
weerveilig
alléén per busje
mensen
om
van
deur te worden
• Komt
afspraken
na? in. Ik vond
halverwege een grote rots waar ik een
koeienvlaai! Tja, de voet moest dus
dus we dansten de hele tijd op die
opgeslagen!
onderweg, dan iemand onderweg leren
vervoerd. Wij gaan dat doen in Den Haag, Zoetermeer,
• Bent u 4-8 uur beschikbaar ’s avonds, doordeweeks
beschutte plek kon benutten voor de
eerst worden gereinigd, en de slaapmuziek!
kennen of met een goede bekende of
Leidschendam-Voorburg,
het Westland en Delft. Enhervatting moest even wachten!
en/of in hetnacht.
weekend?
Mijn tent stond, het weer was
vriendin op
pad. Bijvoorbeeld tentje
Californië
goedbezit
en ik zag
géénhet
slangen,
dus ging B? Sterrenhemel
opgezet opdaarvoor
een klein eilandje
in de wij enthousiaste
Aan het strand bij een
bos in Califorzoeken
vrijwilligers!
• Bent u in het
van
rijbewijs
ik
slapen.
Diep
in
de
nacht
stortte
mijnwerken?
rivier te Avignon, waar ik een paar
nië werd ik diep in de avond wakker
Daarna nog even de zee in, onder de
Israël
• Vindt u het leuk om in een team te
tent in vanwege de storm! Ik moest de
dagen met een Marokkaan ondergemaakt door luid toeteren en het gemaan en sterrenhemel, het was echt
In Israël kampeerde ik met twee
De
vrijwilligers
met
een beloning
vanen een Zuid-Afrikaan op
hele tijd de stokken hoog houden en
weg was en
hemVolharding
slaapgelegenheidwaardeert
roep van:
“Beer, een beer!”
En jawel,
Amerikanen
tof.
€ aan
4,50
per uur
tot eenermaximum
€ 125,00
maand.
Bel ons op 070-221
05 82opende
of stuur
een e-mail naar
toen ik de voorkant
om te zien
aanbood, of
de rotskust
bij Rijeka
kwam een grotevan
donkere
massa in per de
ruïne van een kruisvaarderskasteel.
wat er loos was, zag ik véél slangen
waar het met
paar oorsede
dames
de richting
van mijn tent, dus nam ik
Dit is in Banyas, het grensgebied
van
Dit artikel gaat verder op
Diteenvolgens
landelijke
vrijwilligersregeling.
info@devolharding.nl.
die zich daar ook een beschut plekje
ook best vertoeven was. Je leert zo
de benen om in de huurauto veilig de
sra l, ibanon en ri . Een prachtig
www.deoud-hagenaar.nl.
hadden gevonden!
héél veel mensen kennen.
boel van een afstandje te bekijken. In
uitzicht, een reusachtige ruïne met
de ochtend had een familie iets verder
onderaardse waterreservoirs. Ineens
Lubertus Neijmeijer
op
een
ontbijt
klaargezet
op
een
groot
kwam
er
een
Arabier
op
een
wit
lubertus.neijmeijer@privat.auswaertiFlorida
Sinaï
kleed toen er een jong beertje verpaard uit het bos. Het leek wel een
ges-amt.de
oms echter, ging het niet o goed en
n het diepe uiden, in de ina , ijn er

Word chauﬀeur en/of reisbegeleider bij De Volharding!

De Volharding komt op voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Onze Blijmakers zijn mensen die zich inzetten om anderen wat aandacht en
aﬂeiding te bezorgen.

WWW.DEVOLHARDING.NL

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

Erf- en schenkingsrecht
Bij samenwonen kinderen
uit eerdere relaties
Enkele jaren geleden hebben mijn
partner en ik samen een appartement
gekocht en zijn we gaan samenwonen.
Beiden hebben we voor de aankoop
van dit appartement, een even groot
deel aan eigen vermogen ingebracht
en ook nog een stukje hypotheek op
beider naam genomen. De maandelijkse hypotheeklasten worden door
ons samen gedeeld. We hebben door
een notaris een samenlevingscontract
met testament laten opstellen. Beiden
hebben we namelijk uit eerdere relaties
kinderen. Wij vragen ons echter af,
hoe de Belastingdienst zo’n erfenis
beschouwt.
Goed geregeld. Mochten u en uw
partner overlijden, wat voorlopig
nog niet aan de orde is, vermoeden
wij, dan is de erfbelasting - zo heet
het tegenwoordig; vroeger successierechten - per kind vrijgesteld tot
20.148 euro (in 2016). Daarboven
betaalt het eigen kind tot een verkrij-

ging van 121.902 euro (in 2016) 10
procent erfbelasting. Lijkt ons alleszins redelijk. Er zijn natuurlijk ook
mogelijkheden voor ‘estate planning’
om indien beiden zijn overleden
zo weinig mogelijk erfbelasting te
betalen. Maar daarvoor moet u naar
de notaris. Lijkt ons pas zinvol als
u méér dan ruim 100.000 euro per
kind wil nalaten.
Nalaten huis aan
alleen de dochter
Kan mijn zoon de helft van het huis
opeisen, terwijl ik in een testament
heb laten opnemen dat dit voor mijn
dochter is?
Uw zoon kan als hij dat per se wil de
helft van uw nalatenschap opeisen
als ‘legitieme portie’. Daarvoor moet
hij wél moeite doen. Dus niet de
helft van de waarde van uw huis op
enig moment als u nog in leven bent.

Fiscale zaken
Huishypotheek loopt
in 2017 helemaal af

In november 1992 sloot ik een spaarhypotheek voor mijn huis (hoofdverblijf/woonadres) af. De looptijd is
25 jaar en de hypotheek loopt dus af
in november 2017. Het ‘spaarpotje’
groeit in de loop der tijd en de hypotheekschuld blijft onveranderd. De
bank zal uiteindelijk het ‘spaarpotje’
tegen de hypotheekschuld wegstrepen,
want aan het eind van de looptijd zullen die precies even hoog zijn.
Wat moet ik fiscaal verwachten als ik
in maart 2018 mijn belastingaangifte
over 2017 ga invullen? Mag ik ervan
uitgaan dat de Belastingdienst (zoals
nu gebruikelijk) alles al correct zal
invullen en verwerken of moet ik zelf
nog iets ondernemen?
Dat geeft vanaf het fiscale jaar
alleen maar voordelen want op dat
moment wordt uw waarde van het
huis in box 1 nul! Het beste kunt u
altijd zelf controleren of uw formulier door de Belastingdienst goed
is ingevuld en de bedragen vooraf
kloppen. Er zijn namelijk posten die
aftrekbaar zijn (of ietwat gunstiger,

bijvoorbeeld de verdelingen tussen
fiscale partners die de elasting
dienst niet vooraf invult. Dus: wij
adviseren altijd te controleren en het
digitale formulier in te vullen. Ook
als er geen verplichting is.
Heffingskorting
op de AOW
Ik krijg in de loop van dit jaar AOW en
mijn vrouw over vier jaar. Mijn vrouw
heeft géén werk en géén inkomen. Hoeveel heffingskorting krijg ik dan?
De algemene heffingskorting voor
u wordt als u AOW krijgt 1145
euro. Die wordt over het jaar 2016
tijdsevenredig vastgesteld. In uw
aangifte volgend jaar kunt u precies
zien hoe dat wordt berekend. Ook
bij een hoger inkomen (belastbaar
uit werk en woning meer dan bruto
€19.922) moet u rekening houden
met extra kortingen op de algemene
heffingskorting. De
verrekent
al in de loop van het jaar uw algemene heffingskorting op uw
uitkering. Indien uw vrouw AOW
krijgt over vier jaar, dan krijgt zij

van de
het elfde als u, namelijk
de bruto-uitkering voor partners.

Consumentenzaken
Heel kleine teruggave
wordt niet gedaan
Ik huur van Vestia een appartement en
betaal verlichtingskosten, waarvoor
ik eens per jaar een afrekening krijg.
Over 2015 had ik 0,75 eurocent tegoed
maar Vestia betaalt niet onder de 2
euro terug. Het is mijn geld en dat
wordt niet verrekend. Kan en mag dit
zomaar?
Het hangt van de betalingsvoorwaarden af van estia. atuurlijk kan het
zomaar want u bent er eerder mee
akkoord gegaan en bij eventuele
wijzigingen wordt u dat gemeld. Bovendien rekenen wij erop dat estia
ook onder de 2 euro niet in rekening
brengt als u moet bijbetalen. De
reden is om allerlei administratieve
kosten te voorkomen. Maar mocht
het anders zitten dan horen we graag
van u.
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Bel en bestel 070 - 221 0581

Dunlop Trolleykoﬀer Cabin size
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht cabin size koﬀer welke mee mag als handbagage in het
vliegtuig.
Voorzien van 4 zwenkwielen.
Handig opbergvak aan de binnenzijde
Aan de voorzijde 2 opbergvakken met rits.
Voorzien van spanbanden.
32x22x52cm (inclusief de wielen)
32x22x45cm (exclusief de wielen)
verkrijgbaar in blauw, rood en zwart.

Onz
e prijs vanaf € 39,50
Voor leden

Ribbelbeker Sure Grip

Onz
e prijs €4,95

De ideale mobiel voor
senioren.

Onze catalogus 2016 is uit.
Vraag hem nu aan !

Bel
070 - 22 10 581
De Wicked Wedge komt pas echt

goed van pas tijdens die lange
zomeravonden in de tuin of het
park.

•

en wordt gratis

Makkelijk mee te nemen als
klein pakket, 570 gram.
Voor op het strand, in bed, op
de camping.
In drie leuke kleuren te bestellen.
Voor leden
Grijs, blauw en roze.

Onz
e prijs € 19,95

15,

95

3,95

Comfort GSM
FM-7500

3,60

Opblaasbaar Loungekussen
Wicked Wedge

•

•Opvouwbare koelmand voorzien van isolatielaag.

Voor leden

Geschikt voor zowel warme als koude
dranken.
Deksel niet standaard bijgeleverd.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Geschikt voor de magnetron.

Onz
e prijs €4,50

•

Onz
e prijs vanaf € 14,95

Opblaasbaar nekkussen
voor steun tijdens lange
reizen, in bad of op het
strand. Fluweelachtig
uiterlijk.

Voor leden

•

95

11,

Nekkussen opblaasbaar

Deze transparante
policarbonaat beker is
stapelbaar en heeft diepe
groeven. Hierdoor
ligt de beker comfortabel
in de hand en heeft u een goede grip.

•
•
•

Voor leden

•Artikelen blijven langer fris en koel (of warm)
•Frame is lichtgewicht aluminium (13mm diameter).
•Afmeting 48x28xH24cm.
•Verkrijgbaar in blauw, roze en lila.

31,60

•

Koelmand 32 liter

lid !

•Vereenvoudigde bedeing
•Duidelijk en groot contrasterend kleurendisplay
•Alarmtoets: tot 5
noodnummers bellen met
1 druk op de knop
•Extra grote letter / cijferweergave
•Extra grote toetsen

Onz
e prijs € 39,95

Voor leden

31,95
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KIJK VOOR ALLE ACTIES OP WWW.UWHULPMIDDELENOUTLET.NL
KERKETUINENWEG 30, DEN HAAG
TEL: 0229 - 753242
Openingstijden: ma-vr 08.30-17.00 uur
za 10.00-16.00 uur

ACTIEPRIJZEN OP
AL
VANAF
SCOOTMOBIELEN
GELDIG T/M ZATERDAG 6 AUGUSTUS 2016

399,-

NIEUW
VANAF 699,-

ENORM
ASSORTIMENT

E T.W.V. € 100,-

NAAR KEUZ
E
IR
O
S
S
E
C
C
A
IS
T
A
OOTMOBIEL EEN GR
C
S
N
E
E
N
A
V
P
O
O
K
BIJ AAN

GRATIS
THUISBEZORGD

DIRECT
RIJKLAAR
OOK VOOR GRATIS LENEN VAN UW HULPMIDDELEN
HET ADRES VOOR UW ROLLATOR, STA-OPSTOEL, HOOG-LAAGBED EN VEEL MEER
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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 Ontwikkelen in de gangkast
met Julius Pasgeld

Nu hebben jongeren geen flauw idee. Maar ooit ging bijna alles anders. Vaak moeilijker. En onbegrijplijker. Neem bijvoorbeeld foto’s maken.

Vroeger maakte je met je fototoestel
eerst een transparant negatief. Dat
moest ontwikkeld worden. En als je
dan licht door dat negatief via een lens
op daarvoor gevoelig papier projecteerde en het daarna in een badje deed
zag je, o wonder, heel langzaam de
foto opkomen.

Zo’n groene. Met een schuine, zilverkleurige stang waarmee je de koker
op en neer kon schuiven. Zodat je je
negatief scherp op het onderliggende
fotopapier kon projecteren.

Toen ik zestien werd (1959), kreeg
ik van mijn oom een oude camera
met een dubbel-uittrekbare balg. U
weet het vast nog wel. Zo een die je
moest openklappen. En dan trok je de
lens naar voren. Die zat aan een soort
zig-zag opgevouwen, zwarte, kartonnen huls. Zo kon je de afstand tussen
de lens en het negatief in de camera
instellen. Dat was nodig om de zaak
scherp te krijgen.

Donkere kamer
Dat had ik wel. Maar hoe moest ik
verder? Om foto’s te ontwikkelen had
je toen een donkere kamer nodig. En
die was bij ons thuis natuurlijk niet
voorhanden. Wel hadden we een diepe
gangkast die mijn ouders een paar
jaar daarvoor hadden laten ombouwen
tot badkamer waarin een douche en
een wastafel. Alles bij elkaar op een
vloeroppervlak van ongeveer drie
vierkante meter.

Dat negatief zat op een rolletje. Bij
iedere nieuwe foto moest je eerst
met een hendeltje een nieuw stukje
negatief voor de lens zien te krijgen.
Ik schrijf het maar even op voordat we
het vergeten zijn.
Mijn oom had die camera gebruikt
als vergrotingskoker. Het klepje aan
de achterkant van de camera had hij
vervangen door een doos met een
lamp erin. Zo had hij zelf zijn foto’s
ontwikkeld. Maar nu had hij genoeg
geld voor een echte vergrotingskoker.

Of ík soms interesse had in die oude,
zelfversleutelde camera.

Na veel vijven en zessen slaagde ik
erin die badkamer te transformeren
tot een tijdelijke donkere kamer. Het
lampje boven de wastafelspiegel
verving ik door een rode lamp. Fotopapier wordt namelijk onmiddellijk
zwart als het wordt blootgesteld aan
wit licht, maar is ongevoelig voor rood
licht. En helemaal bovenin hing ik aan
de douchekop de camera. Het snoer
van de lamp in die vergrotingscamera
sloot ik aan op de stroombron van het
spiegellampje boven de wastafel. Onverantwoord natuurlijk. Al dat geknoei
met elektriciteit in een natte ruimte.
Nauwelijks ademend
Om de gang van zaken tijdens het
belichten van het fotopapier goed te
beschrijven ontkom ik thans niet aan
een wat meer gedetailleerde uiteenzetting.

Een van de resultaten uit de donkere kamer
van Pasgeld (1965).

1. Het neerzetten van een vergrotingsbord op de bodem van de douche.
2. Het bevestigen van de vergrotingscamera (met de lens naar beneden
gericht) aan de douchekop.

3. Het plaatsen van een foto-negatief
vlak achter de lens van de camera
in een, daartoe speciaal door mijn
oom vervaardigde sleuf tussen twee
glaasjes.
4. Het scherpstellen van de projectie van het negatief op het witte
vergrotingsbord op de grond. Dit kon
eenvoudig door aan de scherpstelknop
van de vergrotingscamera te draaien.
De fases 2, 3 en 4 dienden staande op
een wankele keukentrap te geschieden.
Anders kon ik er niet goed bij.
1. Trap af.
2. Witte licht boven de wastafelspiegel
uit. Rode licht aan.
3. Voorzichtig een vel foto-ontwikkelpapier (Agfa, meestal 18 x 24 cm) uit
een lichtrode, kartonnen enveloppe halen en op het vergrotingsbord leggen.
4. Op het krukje naast de wasbak gaan
zitten.
5. Met een schakelaartje de lamp in de
vergrotingskoker aandoen
6. Al naar gelang ervaring, staat van
het negatief en het soort ontwikkelpapier (mat of glanzend) 1 à 7 minuten
dood- maar dan ook doodstil en nauwelijks ademend blijven zitten omdat
er anders misschien dingen zouden
gaan bewegen.
7. De lamp in de vergrotingskoker
weer uit doen.
Een wonder
Zo. En dat was alleen nog maar het
belichten. Een andere keer zal ik misschien eens wat uitvoeriger stilstaan
bij het feit, dat mijn vader, mijn
moeder of mijn zusje zich wensten
te douchen op momenten dat ik middenin een belichtingstijd zat. En dat
zij helemaal waren vergeten, dat ik
daar zat.
Een andere keer dus.
Thans zullen we het hebben over het

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

volgende stadium in het altijd weer
boeiende proces van het tot standkomen van de foto van weleer. En dat
is het stadium van het ontwikkelen,
stoppen, fi eren en spoelen.
Drie platte, rechthoekige, plastic bakken met brede ribbels op de bodem
had ik daartoe op een plank op de
wastafel gezet. In de linkerbak zat ontwikkelaar. Een oplossing van een of
ander chemisch concentraat met water.
Daar moest het fotopapier in nadat het
‘belicht’ was. Nog steeds met het rode
licht aan dus.
En dat was eigenlijk het mooiste moment in de toch al zo bonte traditie van
de fotografie. ant lang aam maar e
ker zag je je foto in dat bad opkomen.
Prachtig! Hoe slecht de foto ook was,
híervoor deed je het allemaal. Het was
een wonder! Maar pas op! Het moest
natuurlijk niet te wit blijven. Maar ook
niet te zwart worden. Dus op zeker
moment... Stop! Stop! Snel haalde je
op een zeker moment, ingegeven door
kunstzinnig instinct, met een groot,
gekleurd plastic pincet de foto uit de

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

Daarna kon je hem naar wens alleen
maar drogen met grote wasknijpers
aan de de stang van het douchegordijn
of glimmend maken in een glaspers.
Stopbad
Ik zal het nooit vergeten. Maar de
vraag is natuurlijk wel of ik het
allemaal goed onthouden heb. Uit
ervaring weet ik dat het geheugen na
zoveel jaar onnodig veel schade kan
aanrichten aan de feiten van weleer.
Was het nou twee minuten in het stopbad of was het langer? Of korter? En
hoe wist je eigenlijk van te voren hoe
lang je het papier moest belichten?
Wie het allemaal nog wel weet moet
dat dan vooral mailen naar
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email.

Voor het Jacobshospice op de Koningin Emmakade 160,
zoeken wij:
In ons hospice bieden
vrijwilligers, verpleegkundigen,
coördinatoren, hospice-artsen
en de geestelijk verzorger
met elkaar zorg aan terminaal
zieke mensen in de laatste drie
maanden van hun leven. Wat
wij belangrijk vinden is dat
de terminaal zieken- bij ons
gastbewoners geheten- zoveel
mogelijk de regie van hun
laatste levensfase in eigen
hand kunnen houden.

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

ontwikkelaar en deed hem in de middelste bak: het stopbad. Ook weer een
oplossing van een of ander chemisch
goedje. Na één of twee minuten in het
stopbad moest de aak gefi eerd wor
den. Dat gebeurde in de derde bak. Na
dit badje mocht het gewone licht weer
aan en deed je de foto in een emmer
water om schoon te spoelen.

Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag
Tel. 070 308 10 81

Vrijwilligers aan bed (m/v)
Wij bieden een klein en intiem werkveld, waarin het ook
gaat om verzorgende handelingen zoals het meehelpen bij
lichamelijke verzorging, de maaltijdverzorging, het bieden
van een luisterend oor, hand en spandiensten in het huis
zelf en aan het bed.
Wij vragen hiervoor mensen met levenservaring, die stressbestendig zijn, communicatief vaardig, flexibel, liefdevol en
over gevoel voor humor beschikken. Wij verwachten dat u
zich verbindt voor minimaal twee dagdelen per week van
vier uur.
Als het bovenstaande uw interesse heeft en u meer wilt
weten, neem dan contact op met één van de coördinatoren,
Annemarie van Veldhuizen of Lieke Mouthaan.
Telefoonnummer: 070-3081081
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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.

Datsun 240Z
Kunt u zich nog herinneren dat ik in
één van de vorige edities sprak over
de Toyota Corolla Coupé en Karen de
Vries die in de Chinese Muur woonde?
Nou, dat was aanleiding voor een
trouwe lezer van deze rubriek om te
reageren. Het is Koos Buth die ook in
de Chinese Muur woont en mij foto’s
toestuurde van zijn Datsun 240Z die
hij nog steeds in originele uitvoering in
zijn bezit heeft. De foto bij dit artikel
is zijn Datsun.
Dat was voor mij weer aanleiding om mij eens
in deze auto te verdiepen. Blijkbaar heeft hij
nooit zo’n indruk op mij gemaakt en daarbij
komt nog dat ik in die tijd niet zo was van het
Japanse product. Dat was het in het algemeen
naar mijn gevoel net niet. Te veel blik en
kunststof.
Als ik nu naar deze Datsun kijk, moet ik toegeven dat het toch wel een hele bijzondere auto
was voor een toch wel heel redelijke prijs. Een
standaard 240Z met 150 pk, 2.4 liter 6 cilinder
kostte in die tijd 21.500 gulden. Een MGB GT
kostte toen 17.600 gulden en een Porsche 911
T2.4 33.400 gulden.
Allereerst dat design. Hele fraaie lijnen met een

lange neus en een korte kont. Mooie toepassing van chromen omlijsting, ruitenwissers en
bumpers. Hoewel Amerika de belangrijkste
afzetmarkt voor deze Datsun was, oogde hij
heel beschaafd Europees.
Driespaakstuur
Ook het interieur zag er fraai sportief uit.
Imitatie-houten driespaaksstuur met daarachter
goeie klokken, met nog een serie infoklokken
bovenop het middenconsole.

Het zitmeubilair ziet er ook on-Aziatisch
mooi uit en ze zitten ook prima. Grappig is
het choke-hendel op het console direct naast
de bestuurdersstoel. Hoewel Japanse auto’s
destijds en ook nu nog bekend staan om hun
vederlichte bediening, was dat gelukkig niet zo
bij deze 240Z. In zijn rijgedrag voelt hij massief
aan en dat geldt ook voor zijn uitlaatgeluid. Een
heerlijke donkerbruine brom.
Het sturen gaat ook wat zwaar, maar het scha-

kelen gaat strak en soepel. Hij lustte ook een
aardige slok, 1 op 7.
Eigenlijk toch een hele bijzondere auto toen en
zeker nu. Ik denk dat Koos een goede investering in de garage heeft staan die hem stukken
meer plezier oplevert, dan een pakket papieren
aandelen.
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 12 juli vond u ook
vier Sudoku-opgaves. We kregen veel goede
antwoorden, maar ook enkele foute. De goede
oplossing luidde de vorige keer: 3-9-1-8. De

5
7
8

Inzenden
Voor de puzzel van deze week wordt wederom
vijf keer de dvd offiehuis De oievaar
verloot. Vergeet u alstublieft niet om bij de

6
3

9

1

6
2

5
9
6
7
5 3
5
8 4

3

5
9 8
1 3
7
8
2

inzending natuurlijk ook uw postadres te
vermelden! We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, dus de vier Sudoku’s, uiterlijk
binnen hebben op: vrijdag 5 augustus.

dvd gaat naar de volgende inzenders:
• Willi Sikking, te Den Haag
• L.J. Teunissen-Harland, te Zoetermeer
• J. van der Toorn-Keus, te Voorburg
• Wim Boersma, te Den Haag
• André van der Meijs, te Den Haag

8
1
4
2

7

4

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

6
7
7 8
1 3
6

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

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

Zet in de onderwerpregel:
‘Oplossing Sudoku nr. 15’

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

6

7 3 9
9 5
2
6
8

1
6
7 9

9 4

5
3
9
2

1 3
9 7

2
4

1
5

4

5

6
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SCOOTMOBIEL ZOMERVOORDEEL!
BOBBY DELUXE
Meest verkochte vouwscootmobiel
• Zeer comfortabel dankzij luchtbanden
• Voorzien van grote koplamp

GRATIS VOUWSCOOTMOBIEL BIJ AANSCHAF VAN EEN LION 4 OF FR-1!
LION 4
FR-1

22
70

€ 2.199,-

km/u

€ 1.749,-

17
55
km/u

€ 5.895,-

GRATIS

€ 4.995,-

km

km

€ 450,VOORDEEL!

Sammy LA 6
vouwscootmobiel

km/u

t.w.v. € 1.249,-

14
km

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

Dhr. / Mevr.

Adres
Postcode/plaats

OHA2VS16071

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
Acties geldig t/m 13 augustus en zolang de voorraad strekt.

