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Het voormalige klooster in de Vogelwijk
Een van de fraaiste gebouwen
in de Vogelwijk is het voormalige zogenaamde klooster op
het kruispunt van de Haviklaan en de Talinglaan. Het
staat er opvallend en sierlijk;
toch lopen er veel mensen
langs zonder de oorspronkelijke en de huidige bestemming
te kennen. Het complex heeft
vanaf zijn bouwjaar 1929 een
boeiende geschiedenis achter
zich. Het was aanvankelijk
eigendom van de Congregatie
Zusters van het Allerheiligst
Hart van Jezus, waarvan
de hoofdzetel in Moerdijk
stond. De zusters waren bij
het onderwijs betrokken ten
behoeve van de rooms-katholieke jeugd.
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Daarom werd er een vijftiental
zusters naar Den Haag gezonden om
leiding en onderwijs te geven op de
r.k. Mariaschool voor meisjes en de
kleuterschool, die respectievelijk
tegenover en naast het ‘klooster’ stonden. De Mariaschool is een gemengde
school geworden en heet nu Pastoor
van Arsschool.
De zusters woonden in het klooster,
dat eigenlijk een pension was; er waren namelijk ook kamers beschikbaar
voor oudere geloofsgenoten.
In de jaren dertig van de vorige
eeuw floreerde het roomse leven nog
zodanig dat het leerlingental en de
bewoners van het klooster toenamen, zodat zelfs een uitbreiding van
het gebouw nodig was. Maar toen
kwamen de oorlogsjaren, waarin o.a.

de Vogelwijk ontruimd moest worden.
Voor iedereen werden nieuwe schoolen onderdakplekken gevonden en zo
goed en zo kwaad als het ging werd er
het beste van de nieuwe omstandigheden gemaakt. Na de oorlog had ieder
het verlangen zo snel mogelijk weer
naar de vertrouwde omgeving terug
te keren. Met vereende krachten lukte
dat: in september 1945 stonden de
schooldeuren weer wijd open voor de
leerlingen.
Toch waren de tijden nu veranderd.
De autoriteit van de rooms-katholieke
kerk ging een andere dimensie krijgen.
De zusters legden gaandeweg hun
religieuze kleding af en verschenen
in burgertenue en met een eigentijds
kapsel. Het aantal zusters nam ook
af en moest aangevuld worden door
leken onderwijzeressen. Dit liet zich
ook merken in de bezetting van het
klooster; het ontwikkelde zich meer
tot een bejaardentehuis. In 1966 is er
nog een forse verbouwing uitgevoerd.
Het woongedeelte van de pensiongasten werd uitgebreid, waaraan ook
de slaapplaatsen van de zusters op de
tweede verdieping werden toegevoegd. Voor hen werd in de achtertuin,

met uitgang naar de Sijzenlaan, een
apart woongedeelte gebouwd, dat
voor hen ongetwijfeld een luxe aan
moderne aanpassingen betekend zal
hebben.
In de jaren zeventig sloeg de secularisatie toe. Zusters die met pensioen
gingen, werden door leken met dezelfde functie opgevolgd. Het 50-jarig
bestaan van het gebouw werd nog net
gehaald en gevierd, maar in 1987 sloot
het klooster/pension definitief zijn
deuren.
Hoe nu verder met het trotse gebouw?
Er volgde een onrustige tijd van
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verhuur ten behoeve van studenten
van de Hogere Hotelschool en vervolgens van het International Institute
of Social Studies. Het is begrijpelijk
dat de toestand van het complex daar
niet op vooruitging. Uiteindelijk is
het slooprijpe gebouw gered door de
Vogelwijkse architect en vastgoedeigenaar Rondeltap. Deze heeft er een
indrukwekkend appartementencomplex van laten maken, dat nu bewoond
wordt door tien echtparen of gezinnen.

eerste bewoners, die een mondelinge
reportage hadden kunnen geven, zijn
vermoedelijk geen van allen meer
in leven. Een oproep in De OudHagenaar bracht uitkomst: een aantal
oud-leerlingen meldde zich met herinneringen en foto’s over het vroegere
roomse leren en leven. Daarvan is
dankbaar gebruik gemaakt en zo is er
een bescheiden boekje ontstaan met
foto’s in zwart-wit en kleur, dat toch
enig inzicht geeft hoe het leven in en
rond het klooster/pension en de scholen zich in de vorige eeuw afspeelde.
Eventueel geïnteresseerden kunnen
een boekje à 10 euro bestellen.
Lia Schade van Westrum
lia.schwartzenberg@hotmail.nl

Er bestond al lang een wens van de
bewoners naar een boekje over de
historie van het gebouw. Die was niet
gemakkelijk uit te voeren, immers de
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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!

naar die muziek te luisteren. Een van
de stukken dat mij erg aansprak was
een instrumentaal nummer met een
‘koekoek’ er in. Het was níet de koekoekswals (waar een tekst op past als:
koekoek, koekoek, een heer met een
lange broek). Het zal van een bekende
klassieke componist geweest zijn.

Christelijke MULO in Den Haag
Ik vond deze foto van de christelijke MULO in Den Haag waar mijn vader
op zat.

Zoals in veel plaatsen, kwam in het
Bezuidenhout vroeger regelmatig een
straatorgel. Weet iemand de naam van
dat orgel? Later draaide er ook een orgel in Leidschenhage. Was dit wellicht
hetzelfde orgel?

Kan iemand mij vertellen waar deze school was? De foto is gemaakt rond
1930.

Zijn er lezers die zich nog iets herinneren over bovenstaande onderwerpen
en daar wellicht nog iets over kunnen
vertellen?

Tilly Deelen
eribatlk@gmail.com

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

Wilma Schoevers
Ik zoek al jaren mijn achternicht
Wilma Schoevers. Ze woonde in de
jaren 60 op de Valkenboschkade 410.
Weet iemand iets over haar?
Henk Kouwenberg
hendrikkouwenberg@home.nl
Foto Rode Kruis
In De Oud-Hagenaar van 6 maart
staat op pagina 9 een foto van het
Rode Kruis 150 jaar. Deze zelfde foto
staat als zoekplaatje op de site van het
Haags Gemeentearchief. Wie weet
meer over de locatie van deze foto?
Hans de Haas
t.b.v@ziggo.nl
Straatmuzikanten
Eind veertiger of begin vijftiger jaren
werd door “werkloze” straatmuzikanten op straat klassieke muziek
gespeeld, bepaald niet onverdienstelijk. De pianist zat met zijn piano
s hrijlings op een kfiets e violist
begeleidde hem op het trottoir. Een
frequent gespeeld nummer was het
pianoconcert van Tsjaikovski. Op een
bord stond hun cv.

Colofon

Ik kwam ze toen tegen op de Frederik
Hendriklaan en bleef dan, met andere
omstanders, een tijdje luisteren en
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natuurlijk wat doneren. Wie weet hier
nog meer wat van?
Naast de rijdende Rembrandt hadden
we toen ook nog straatzangers en
draaiorgels.
Tegenwoordig de Straatkrant en elektronische muziek van immigranten en
andere zwervers.
Boy Mulder
boy@mulderh.demon.nl
Muzikale herinneringen
Ik herinner me dat er in de jaren na
de bevrijding af en toe een ‘Schots’
muziekcorps over de Schenkkade
(Bezuidenhout) liep. Of ze echt in kilt
liepen en of er ook doedelzakken bij
waren, weet ik niet meer. Wel dat mijn
ouders het hadden over de ‘Schotten’.
Omdat mijn zusje en ik mutsen hadden met schotsgeruite linten, vonden
we dat altijd erg leuk. Ze liepen daar
kennelijk om te oefenen, het betrof
geen speciaal evenement.
Op de radio was eind jaren veertig,
begin jaren vijftig in de ochtenduren
een licht-klassiek muziek programma
(tussen programma’s als Moeders wil
is wet en Kleutertje luister). Ik vond
het als kleutertje vaak prettig om

rijleraar te fungeren.
Uiteindelijk werden al mijn rijlessen
door politieagenten gegeven. Vaak
moest ik tijdens de rijles een agent
bij een van de vele politiebureaus, die
Den Haag e.o. rijk was, wisselen.
Na elf weken (ik kende inmiddels
bijna alle politiebureaus) was het
zover: een theorie-examen (dat een
cijfer zes opleverde) en een memorabel examenritje, tijdens welke de pijp
rokende examinator te laat opmerkte
dat ik abrupt moest remmen en dus
hij (er waren nog geen veiligheids-

gordels) tegen de voorruit vloog met
ergens achter zijn huig zijn pijp. Met
een krakende stem dirigeerde hij mij
terug naar het examenbureau. Ik was
geslaagd!
11 weken à 9 gulden, plus 25 gulden
voor het examen en 1 gulden voor de
pasfoto’s: 125 gulden voor een rijbewijs dankzij de Haagse politie. Of al
die rijlessen legaal waren, weet ik niet,
maar de lessen waren goed, want ik rij
inmiddels al ruim 51 jaar schadevrij.
Nico van Dijk
nicovandijk@casema.nl

Politierijschool
Al vanaf mijn zestiende reed ik met
mijn broer, die automonteur was, op
Zandvoort in een door hem opgevoerde Volkswagen Kever. Een auto
besturen wist ik dus wel toen ik één
dag voor mijn achttiende verjaardag
mijn eerste rijles kreeg.
Mijn vader was bevriend met de
chauffeur van de hoofdcommissaris van de Haagse politie, de heer
Eikelboom. Deze ambtenaar van de
Hermandad had een Volkswagen
Kever ingericht voor rijlessen.
Later bleek dat de heer Eikelboom een
tweeling had, Teun en Jeanette (roepnaam Sjaantje), die furore maakte als
een accordeon-duo onder de naam
Les Deux Jeateux. Teun zou later als
Tony Eyk een succesvolle solocarrière voortzetten als arrangeur, pianist,
componist, enz.
Reeds na de eerste rijles werd mij
gemeld dat de rijleraar alvast een
rijexamen aan zou vragen, aangezien
het wel enkele weken kon duren
voordat er afgereden kon worden.
Uiteindelijk zou het elf weken duren.
Tot die tijd kreeg ik elke zaterdag een
rijles van een uur. Dat kostte mij toen
negen gulden per rijles. Toen ik thuis
opgehaald werd voor de tweede rijles
bleek een politieagent in vol tenue als

Wie kent nog pater Piet Lommerse?
Hij is inmiddels 40 jaar dood, maar in de jaren 1970 tot 1977 was hij een
bekende verschijning in Den Haag. Eerst als kapelaan (een half jaar in de
parochie van de H. Agnes, Beeklaan 186), en later in het jongerenwerk in de
oude Schilderswijk. Hij werkte een tijd samen met de bekende zuster Van der
Mast die jongeren opving in haar kraakpanden in de Fagelstraat (circa 1974).
Hij woonde er 8 maanden. Pater Piet Lommerse wilde ‘zijn verdwaalde
jongeren’ helpen, waarmee dan ook. Hij was Montfortaan (heeft jaren als
missionaris in Belgisch-Kongo gewerkt, en later op het seminarie Beresteyn
in Voorschoten). Hij was herkenbaar aan zijn witte priesterboord. Hij richtte
- met anderen - de stichting Let it Be op en vestigde een jongerenopvang in
de (verdwenen) Ternootstraat. Hij was vaak in het Paard van Troje waar hij
jongeren aansprak die De Kiem bezochten.
Binnenkort verschijnt een boekje over zijn leven. Wie heeft hem gekend en
meegemaakt in zijn rol van jongerenwerker in Den Haag? Ik ben geïnteresseerd in (alle) verhalen en ervaringen en beeldmateriaal.
Henk van der Post
hpostius@xs4all.nl
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Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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De Gemeentelijke Haagsche Schoolbioscoop
Als er één museum in onze stad is dat aantrekkelijk is voor kinderen is het wel het Museon, vooral
ook omdat ze er zoveel zelf kunnen doen. De naam Museon komt dan ook van de woorden Museum
en Onderwijs. Oorspronkelijk heette dit museum Het Museum ten bate van het Onderwijs. In 1909
was het gevestigd in een gebouw aan de Wijnhaven, in 1922 is het verhuisd naar de Hekkelaan en
in 1929 naar de Hemsterhuisstraat. Vanaf 1986 kreeg het een plaatsje naast het Gemeentemuseum
op de Stadhouderslaan. In een boekje uit 1913 dat betrekking heeft op dit museum wordt het begrip
bioscoop genoemd en daar wil ik u in deze bijdrage iets meer over vertellen.
Rond 1900 vond men het belangrijk
dat leerlingen van de lagere school
voorwerpen te zien kregen die ze
moesten bestuderen en eventueel
konden natekenen. Ook de schoolplaten die aan de wand hingen, pasten
binnen die gedachte. De bekende
schoolmeester Jan Ligthart had hier
oog voor en samen met een leerkracht
uit het middelbaar onderwijs, A.W.
Akkerman, schreef hij op 25 oktober

waarin onderwijs met staande beelden
en met den bioscoop kan worden
gegeven.” Tijdens een vergadering
van de gemeenteraad in 1911 werd
al duidelijk dat zo’n bioscoop voor
het onderwijs er moest komen. Vanaf
1916 werden er dan ook in een klein
zaaltje bioscoopvoorstellingen voor
scholieren gegeven. In 1917 werd J.W.
Albarda wethouder van onderwijs. Hij

was koopman. In 1899 haalde David
de onderwijzersakte en twee jaar later
de hoofdakte en hij ging in een volkswijk in Utrecht werken. De spoorwegstaking van 1903 maakte diepe indruk
op hem en hij werd dan ook lid van de
SDAP. Binnen deze partij heeft hij diverse functies bekleed, zoals voorzitter
van de afdeling Utrecht en omdat hij
zeer muzikaal was, werd hij dirigent
van het koor De Stem des Volks.
In 1913 kwam hij op een lagere school
in onze stad werken. Hoewel hij geen
enkele ervaring op het gebied van
film h d ontwikkelde hij zi h tot d
expert op het terrein van de educatieve
film o ontwikkelde hij s men met
W. Mullens een hele reeks onderwijsfilms ill ullens w s een filmproducent die onder de naam Haghe Film
sinds
edu tieve films m kte
Haghe Films was gehuisvest op het
dres o n etsu kerstr t
In 1928 werd David benoemd als
voorzitter van de Centrale Commissie van de Filmkeuring en zo kon hij
zowel nationaal als internationaal de
onderwijsfilm prop geren ijdens
de Tweede Wereldoorlog woonde hij
in het Bezuidenhout en tijdens het
bombardement ging zijn hele archief
verloren. Op 20 oktober 1966 is hij
overleden.
Hoefkade 602
In hetzelfde gebouw waar Meester de
Bruin in 1926 het Clubhuis de Mussen van start heeft laten gaan, is de
Schoolbioscoop in 1918 begonnen. Uit
diverse publicaties, veelal door David
zelf geschreven, blijkt dat de bioscoop
een succes was.

1904 een artikel in De Avondpost
waarin ze aangaven dat veel scholen
over een verzameling voorwerpen
beschikten en dat die eigenlijk in
een museum zouden moeten worden
samengebracht. Dit museum moest
zowel voor kinderen als voor hun
ouders gratis toegankelijk zijn. Later
is dit museum Het Schoolmuseum
genoemd. In voornoemd boekje
wordt beschreven hoe zo’n museum
ingericht zou moeten worden. Laat
ik een deel hiervan overnemen. “Het
gebouw zal tevens moeten bevatten
een ruime gehoor- tevens demonstratiezaal, met minstens 200 zitplaatsen,

was lid van de SDAP en ging op zoek
naar een partijgenoot die eventueel
directeur van de Schoolbioscoop zou
kunnen worden. In datzelfde jaar werd
een bestaand bioscoopgebouw op het
adres Hoefkade 602 gekocht en in
1918 werd David van Staveren directeur van deze bioscoop. Al snel werd
besloten dat het vervoer van leerlingen
met de tram van en naar de bioscoop
gratis moest zijn, in eerste instantie alleen voor de openbare scholen en later
voor alle scholen.
David van Staveren is op 16 januari
1881 in Utrecht geboren. Zijn vader

Zo las ik: “Tijdens de voorstelling
waren honderden kinderen tegelijk,
ook de woeligste en achterlijkste,
in ademlooze aandacht gevangen.”
Er konden 175 leerlingen in de zaal
en in het begin was er nog duidelijk
ehoefte n e hte onderwijsfilms et
was geen uitzondering wanneer een
leerling acht maal per jaar naar deze
ios oop ging ijdens en n de film
werd er het een en ander uitgelegd en
werden er toepasselijke voorwerpen
getoond et ging v k om korte films
zonder geluid, waarbij de schoolvakken aardrijkskunde, geschiedenis
en biologie aan bod kwamen. Ook
werden er wel ontsp nningsfilms
vertoond. Een voorstelling duurde
meestal anderhalf uur en er werd
uiteraard een pauze ingelast. Ook de
leerlingen van middelbare scholen

maakten gebruik van de Schoolbioscoop en wat de lagere school betreft
ging het vrijwel altijd om de zesde
klas. De leerkrachten kregen van te
voren uitgebreide informatie over de
te vertonen films zod t ze de leerlingen alvast konden voorbereiden op
de te behandelen leerstof. Overigens
was niet iedereen enthousiast over
dit leermiddel, want dat was het. Het
ging niet om de film zelf m r om de
les die eruit geleerd kon worden. Zo
vroeg de bekende pedagoog, Ph. A.
Kohnstamm, zich af of dit leermiddel
wel zo nuttig was.
In De Gooi- en Eemlander van 4 februari 1921 krant trof ik een uitermate
lovend stukje aan over deze school-

bioscoop.
“Men denke in de allereerste plaats
aan de Gemeentelijke Haagsche
Schoolbioscoop, een inrichting met
een vermaardheid ver buiten de
grenzen van Nederland, vereerd met
bezoeken van ministers en kamerleden
en de hoogste autoriteiten op onderwijsgebied, niet alleen uit ons land,
maar ook uit andere landen, zelfs uit
N.O. Indië.”
In 1937 werd deze bioscoop in
verband met bezuinigingsmaatregelen
gesloten.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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BTR REIZEN
Speciale service voor senioren

Een team van
prothesespecialisten

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Hemelvaartsdagtocht Zaanse Schans met Cruise

Speciale lezersactie van € 62,50 nu slechts € 49,50 p.p.
donderdag 10 mei 2018
n
n
n
n

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

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

 Reis per luxe touringcar
 Bezoek Zaanse Schans
 Cruise met salonboot Jacqueline

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

van Zaanse Schans naar Almere

 Hollandse koffietafel
 Kopje koffie met gebak
Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

(boeken onder code: BTR 10)

All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen
More All Inclusive Hotel Elderschans ***
Aardenburg / Zeeland
Nu 50% KORTING

Lijst 15

All Inclusive Hotel Altastenberg ***
Altastenberg / Sauerland
Nu 30% KORTING
BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel

All Inclusive Bus excursievakanties
5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe al voor € 339,339,- p.p.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****
369,-- p.p.
Assen / Drenthe - al voor € 369,
5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***
Soest / Sauerland al voor € 349,
349,-- p.p.
Deze busreizen zijn inclusief:
  Reis per luxe touringcar
  Mooie excursies met entreegelden
  Volpension met ‘s avonds drankjes

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).

50plusdenhaag.nl

Instap: Rotterdam - Den Haag - Utrecht

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
349,-- p.p.
Stadtkyll / Eifel - al voor € 349,

ingen
Reserveren - aanbied
gratis reisbrochure

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

‘Nooit gedacht dat
een afscheid zo veel
persoonlijker kon zijn’
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

Toen we het programma voor de uitvaart van
mijn moeder moesten bedenken, kwamen
we zelf niet verder dan wat korte toespraken
en koffie met cake. De mensen van Yarden in
de regio Den Haag hebben ons echter enorm
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geholpen om er een afscheid van te maken dat

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg
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www.seniorenhulp.com
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Behoefte aan bezinning?
Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van onze groep
mannen is er ruimte voor levensbeschouwing,
bezinning en muziek in een bijzondere omgeving,
met vriendschap als basis. Voel je welkom en
neem vrijblijvend contact met ons op.

PLATINAWEG 25 • 2544 EZ DEN HAAG • 070 345 94 34

www.oddfellows-denhaag.nl

veel beter bij haar paste. Dat verdiende ze ook.

EN
EN ONTR
UIMEN

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
yarden.nl
T 070 325 7955

AD.130.NOV17

John, Martijn en Jasper Jellema
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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.

Onthoofding na vriendenruzie in 1746
Halverwege de 18e eeuw werd Jacob de Haas naar het schavot gebracht om met een zwaard door de beul te worden gedood. Een tragisch schouwspel dat moest dienen als voorbeeld
voor iedereen om te laten zien dat Holland een land van recht
en orde was. Het vonnis was hard en onherroepelijk en dat allemaal vanwege een uit de hand gelopen ruzie.
Den Haag kende in de 18e eeuw veel
kroegjes, herbergen en uitspanningen
waar het nodige vertier te vinden
was. De kleine bevolking van zo’n
38.000 man leefde hoofdzakelijk
binnen de singels op enkele boeren
na, die in Segbroek en langs de
Bezuidenhoutseweg te vinden waren.
Scheveningen en Den Haag lagen
nog kilometers van elkaar verwijderd
en waren slechts door de Scheveningseweg met elkaar verbonden.
Vrachtvervoer ging te voet, te paard
of per wagen over deze weg naar
Scheveningen en terug.
Groenmarkt
De veroordeelde Jacob de Haas was
knecht bij zo’n vrachtvervoerder,
die zijn begin- en eindpunt had bij
de Scheveningse Brug. Hij was een
stevige kerel van 22 jaar, wat onbehouwen maar wel dienstbaar. In geen
enkel opzicht week hij af van andere

ongeschoolde werkkrachten van die
tijd. Vrienden had hij volop. Eén van
zijn boezemvrienden was Daan Singenberg, een metselaarsknecht met
wie hij het goed kon vinden.
Op maandagmiddag 7 november
1746 toogden zij samen naar de
Groenmarkt naar de tent van Jan
Loos om wat te drinken. Ze sloegen
enkele biertjes achterover en nog
wat jenevertjes. Toen het op betalen
aankwam, had Jacob slechts een paar
stuivers bij zich. Daan eiste echter
dat Jacob zou betalen, maar toen
Jacob hem een dreun verkocht was
die dwingelandij voorbij. Voorlopig
althans.
Kloosterkerk
Vervolgens trokken de drinkers die
middag om 4 uur naar de tent van
Pieter Brunninse achter de Kloosterkerk bij het Nachtegaalspad (nu

Parkstraat geheten). Daar stonden
wat duistere tentjes. Ze bestelden
samen een glas jenever, dronken de
helft op, omdat ze al aardig beschonken waren. Vervolgens verlieten ze
de kroeg richting Nachtegaalspad.
Met hun dronken kop begonnen ze
weer te ruziën over de betaling op de
Groenmarkt, eerder die middag.
Messen
Op een gegeven moment trok Daan
een mes, dreigde ermee en gauw
bleek dat het geen spelletje was. Hij
stak in het wilde weg en juist Jacob
probeerde hem tot bedaren te krijgen.
De vechtpartij leek uit de hand te
lopen. Jacob zei: “Laten we ermee
stoppen en met een drankje de zaak
uitpraten”. Maar Daan had daar geen
trek in. Ze liepen vechtend verder,
dan weer de messen opgepakt en
dan weer tevoorschijn halend. Van
schelden lijkt geen sprake volgens
het proces-verbaal. Bij het schelppad
aangekomen begon het sarren uit de
hand te lopen.
Dood
Daan stak een paar keer, maar het
was Jacob die de eerste bloedende

steek toebracht boven op Daans
hoofd.
Spoedig volgde een tweede en de
dronken vrienden wisten van geen
ophouden. Omstanders riepen: “Daar
komt de wacht” en Jacob leek het
te geloven en rende weg, maar hij
bedacht zich en kwam terug om zijn
hoed op te rapen.
Hij zag Daan badend in het bloed op
de grond liggen. Later zou hij horen

Een reactie uit Australië
Zeker wel tien jaar geleden vertelde mijn broer Wim van de Zandt uit Den Haag dat hij graag een familiekroniek wilde schrijven en of ik en met vier andere broers en een zus ook een bijdragen wilde leveren om
een boek te schrijven over onze lieve, maar toch wel bijzondere vader en moeder.
Waarschijnlijk kunt u vele verhalen van
dit boek ook aan uw lezers kwijt, waarbij
u vele van de Beeklaan een plezier doet.

Nooit heb ik hierbij stil gestaan, totdat ik
ineens deze week een prachtig exemplaar
ontving, omwikkeld met De Oud-Hagenaar, ter bescherming van het boek.
Geweldig om dit foto-rijke boek met
308 bladzijden met al onze bijzondere
jeugdbijdragen hierin verwerkt te zien.
Een zeldzaam gebeuren dat dit prachtboek tot stand is gekomen. Ik weet dat hij
hiervoor enorm zijn best heeft gedaan en
alhoewel hij niet weet dat ik dit schrijf,
vind ik dat dit toch zeker ook een plaats
mag hebben in uw geweldig leuke krant.
Het was nog wel een recente bijlage, van
9 januari 2018.
Ons gezin is verdeeld. Vijftig jaar geleden ben ik met twee broers vrouw en een
kind naar Australië vertrokken. Ik kon
lezen over wat een vrij leven wij hadden,
met al onze acties als deugnieten - die

onze vader en moeder allemaal moesten
doorstaan in een toch wel moeilijke periode om een gezin van zes kinderen groot
te brengen, net na de oorlog.
Tranen gelachen om alle verhalen, het is
een boek met zo veel leuke en interessante foto’s en anekdotes. Maar het zal
helaas bij mij verloren raken. Ik zal er
voor zorgen dat mijn exemplaar aan the
National Library of Australia wordt gegeven, omdat helaas dit boek bij mij op
de plank komt te liggen, mede ook omdat
vier van mijn kinderen geen van allen
nog Nederlands kunnen lezen of praten.
Ik ben zelf eigenlijk geen lezer, maar ik
kan dit toch wel enorm waarderen, het is
bijzonder groot met een prachtige harde
kaft en dik als een oud telefoonboek.

Met plezier heb ik uw krant gelezen.
Zelfs neef Wim Zweekhorst had bij u onder de ‘oproepjes en brieven’ een oproep
gedaan voor bandleden voor zijn ‘Bill
and his hawaiians band’, die ik daardoor
van hier uit lekker in de maling heb
kunnen nemen via de mail, door mijzelf
aan te bieden door met een ‘grass skirt’ te
kunnen dansen, terwijl ik tegelijk ook
muziek kan spelen. Wat is het toch een
kleine wereld?
En ook dat verhaal in de uitgave van
16 november 2017 met lezersreacties
over uitgaan in Den Haag, waar ik een
foto herkende van de crypte waar ik
met de handbalvereniging Wings in
1962-1963 met heel veel plezier een
‘dans-schuifelende’ herinnering aan heb
overgehouden.
Hans van de Zandt
admin@australianflag.biz

dat Daan spoedig was overleden.
Jacob vluchtte naar Amsterdam waar
hij aan boord ging van het schip
Zuyderburg richting Indië.
Hij werd van boord gehaald en
eindigde vervolgens op het schavot
wegens moord, wat we nu doodslag
zouden noemen.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Weet u dat
er zoveel
mogelijk is?

Uw
plekje.

Bent u op zoek naar inspiratie voor een afscheid?
Ga naar dela.nl/inspiratie of bel 040 260 10 20
voor een gratis persoonlijk gesprek met een consulent in
de buurt. Ook wanneer u niet of elders verzekerd bent.

Geïnspireerd
door uw
ideeën.

Samen.
Verbonden.

IN LO NU OO
OSDU K
INEN
!

Last van
uw voeten?
Maak
een
eenvoudig
voor een
afspraak

gratis
!
voetcheck
Maak eenvoudig een afspraak
voor een GRATIS voetcheck via
Tel: 070 305 25 50.
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
www.pendersvoetzorg.nl

Blijf er niet
mee lopen!
Pijnlijke of vermoeide voeten,
enkels of knieën? Heeft u reuma of
diabetes? Laat onze specialist de
conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.
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Koninklijke Stallen en de handboogschutterij
Naar aanleiding van het artikel van Frans van der Helm in De Oud-Hagenaar van dinsdag 20 februari
jl. over de nieuwbouw van de Koninklijke Stallen hebben wij nog een, wellicht verassende, aanvulling. Naast de paarden, koetsen en personeel herbergde de stallen namelijk ook enige tientallen
jaren een handboogvereniging!
Op 2 juni 1957 werd, de eerste handboogvereniging in Den Haag na de
Tweede Wereldoorlog, “De Oranjeschutters” opgericht. Deze bestond
in de eerste instantie uit leden van
de hofhouding maar werd later ook
opengesteld voor het “gewone” volk.
‘s-Gravenhage heeft natuurlijk een
lange traditie wat de handboog betreft.
Vanaf de middeleeuwen werd er met
de handboog geschoten door leden van
het Sint Sebastiaensgilde tot ongeveer
halverwege de zestiende eeuw. Daarna
werd de boog volledig verdrongen
door het vuurwapen om pas in de
negentiende eeuw een opmerkelijke
revival door te maken. Op 22 augustus
1844 wordt de handboogschutterij
“Eendragt” opgericht onder het beschermheerschap van niemand minder
dan zijne majesteit Koning Willem III.
Dat is nog niet alles want 5 jaar later,
op 11 juni 1849 wordt er nog een
tweede handboogschutterij in Den
Haag opgericht die zelfs genaamd
wordt naar Koning Willem III. Hoelang deze twee schutterijen bestaan
hebben is niet duidelijk maar in het
begin van de twintigste eeuw is er in
de kranten niets meer over te vinden.
Den Haag heeft het dan waarschijnlijk
zonder een handboogvereniging moeten stellen tot 1934, begin juni wordt
dan de Handboogschietvereniging
Roos of Vier opgericht. Haar banen
lagen achter café Overbosch aan de
Bezuidenhoutse weg. Lang heeft deze
vereniging echter niet bestaan want
het café wordt eind jaren 30 afgebroken.
Pas in de jaren vijftig begint er weer
leven in de brouwerij te komen van
“deze gezonde en sierlijke sport”.
Eerst zoals gezegd door de oprichting

in 1957 van de “Oranjeschutters” en
een jaar later door de oprichting van
“Handboogschutterij Sagittarius”.
Deze laatste wordt na enige bewustwording van de Haagse geschiedenis
na vier jaar omgedoopt tot “Haagsch
Handboogschuttersgilde van Sint
Sebastiaen” en bestaat heden ten dage
nog! Het is een sterke vereniging met
meer dan 200 leden en heeft haar
banen op een prachtig terrein aan het
Groenendaal 10 te Wassenaar, maar is
toch een echte Haagse vereniging. Op
dit moment zijn er vergaande plannen

om naast de 45 schietbanen op de 25
m, een lange baan tot 90 meter ook
een binnenbaan te bouwen op dit
terrein voor de 18 m. In de beginjaren
zestig schoot St. Sebastiaen op een
baan onder de hoofdtribune van ADO
in het Zuiderpark! Enige jaren is zij
zoekende geweest toen ADO ging
uitbreiden, maar vanaf 1969 schiet zij
aan het Groenendaal, dat eerder nog
Theo Mann Bouwmeesterpad heette.
De Oranjeschutters moeten bestaan
hebben tot ongeveer 1980. Het was
altijd een kleine vereniging, geschoten
werd er in een gang onder het stallencomplex, maar is toch belangrijk
geweest voor de ontwikkeling van de
sport omdat in de jaren zestig de districtswedstrijden verschoten mochten
worden op de binnenplaats van de
Koninklijke Stallen! Dat was trouwens
geen sinecure, tien doelpakken opstellen, de organisatie van pijlenjongens
en schrijvers die de punten moesten
noteren. Daarna moest alles weer worden opgeruimd, de bokken opgeslagen
en het hele plein weer spic en span
worden aangeveegd want het waren
wel de Koninklijke Stallen.
Henk Chervet
henk.chervet@casema.nl
Marius Offringa
cjoffringa@kpnmail.nl
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag 08.00 -17.00 uur

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

Samen aan
alles gedacht!

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

GRATIS lid worden van
DE VOLHARDING
heeft veel voordelen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar


Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl



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


Samen ruim
123 jaar ervaring
en een begrip
in de reg io



WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL
KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES OP
MAAT



Behang(werk)•Vloerbedekking•Laminaat•BinnenZonwering•BuitenZonwering

Leyweg 1150, Den Haag

T: 070 - 321 14 00


Vaste kortingen in onze voordeelwinkel
Blijmakers voor hulp, samen wandelen,
begeleiding bij bezoek aan arts of
specialist een leuk gesprek of een
boodschapje doen.
Raad & Daad.
Schuldbemiddeling.
Hulp bij administratie.
Gratis deelnemen aan
het Depositofonds van
DE VOLHARDING met
€ 250,00 uitvaartkorting!
Gratis vier maal
per jaar ons
VOLHARDING
Magazine.
Gratis toegang tot
onze jaarlijkse Dag van
De Volharding.
MEER WETEN?
BEL 070 221 05 81

Coöperatie de Volharding | Roggeveenstraat 116 | 2518 TT Den Haag
T. 070 221 05 81 | E. info@devolharing.nl | I. www.devolharding.nl
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Hoe pixels trachten de ﬁlmrol te verdringen
In 1930 wordt het mogelijk foto’s meermaals af te laten drukken
door middel van negatieven van een 35mm-rolletje; een spoeltje
met een daarop aangebrachte strook lichtgevoelig materiaal.
Rond de jaren zestig werd het zelfs
mogelijk kleurenfoto’s te maken. Consumenten gingen toen nog naar een
fotowinkel waar de foto- camera en de
filmrollen werden geko ht
Persfotografen, na het volschieten van
hun filmpjes in hun n loge mer
maakten gebruik van een rolletje
li htgevoelige film en stonden d gelijks een aantal uur in de krantendoka
of r hten hun filmrollen n r een
Fotolaboratorium toe.
In de jaren vijftig was Gerrit Hendrik
Jautze (01 oktober 1905 - 4 januari
1982) een bekende schoolfotograaf
bij onder andere de Jan van Nassauschool, gelegen aan de Gouwestraat
11A-13, hoek Mijdrechtstraat.
e te ontwikkelen filmrollen r ht
Gerrit Jautze eerst onder de naam
‘Foto Page’ en later onder de naam
‘Foto G.H. Jautze’ bij de eerste
ontwikkelcentrale in Nederland aan de
peldoornsel n eze entr le w s
door Bart Hoogwerff Eikelenboom en
d ikelen oom opgeri ht in
en het heette dan ook ‘kleurenlaboratorium ‘Hoogwerff Eikelenboom
B.V.’, een dochteronderneming van
Kodak Nederland B.V.
De kinderen van Gerrit en zijn vrouw
Geertruida Hendriks (20 februari 1907
- 24 januari 1996), Trudie, Guus, Lex
en erm n h dden het v k fotogr fie
dan ook niet van een vreemde, zij
groeiden er mee op p j rige
leeftijd, in 1965, werkte Herman
utze
septem er
ls v k ntiekracht bij dit bekende kleurenlabor torium in de filmontwikkeling zijn
broer Guus (3 januari 1942) werkte

d r toen l op de fdeling h ndwerk
wat wil zeggen foto’s afdrukken en
zijn roer le
pril
op de
afdeling ‘technische dienst’. Hun zusje
Geertruida (Trudie) (8 juni 1941)
werkte toen op j rige leeftijd sinds
op het hoofdk ntoor v n od k
in het od kp nd n de nn
ulown str t d t in
ontworpen
en gebouwd was door architect A. J.
vn k
in opdr ht v n
od k et p nd met ugendstil elementen is gebouwd in de stijl van de
Haagse School en behoort vandaag tot
het beschermde stadsgezicht van ‘sr venh ge et film en foto edrijf
bleef er tot 1973 gehuisvest om vervolgens te verhuizen n r dijk
De leidinggevenden van het uit 1881
daterende Eastman Kodak, groot
geworden met de sl gzin ou press
the button and we do the rest’, konden
zich niet voorstellen dat de digitale broodrooster het afscheid van de
grootste uitvinding van het bedrijf, het
fotorolletje, aankondigde.

de Beeklaan wat al snel een Fotovak
or torium werd geri ht op de
professionele v kfotogr f n
komt het eerste digit le fototoestel op
de m rkt w rmee digit le fotogr fie

werd in 1990 aan de Boomsluiterskade
opgeri ht
r werden toen nog
tot
filmrollen per d g ontwikkeld
Vanaf 1993 veranderde alles in een
r zendsnel tempo p de red ties v n

mogelijk is geworden. De traditionele
mer gel den met film is verv ngen
door een camera met een lichtgevoelige beeldsensor. Kodak, dat de eerste
digitale camera uitvond en ooit het
grootste bedrijf van de wereld was, liet
zijn hemis he filmf rieken te l ng
draaien en investeerde veel te laat in
de digitale omwenteling.

de kr nten vlogen de nieuwe omputers en meg pi els je ineens om de
oren. De landelijke kranten sloten de
fgelopen j ren hun donkere k mers
de Volkskrant als laatste in november
2005. Het digitale medium had zijn
intrede gedaan en daardoor is het werk
voor de Fotovak Laboratoria veranderd of zijn ze gewoon verdwenen.

Langzamerhand verdween hierdoor de
donkere kamer, oftewel de doka, die
ruim een eeuw lang de belangrijkste
werkruimte voor iedere fotograaf is
geweest, in de geschiedenisboekjes.
Het ‘geklieder met chemicaliën’ door
de film te ontwikkelen w rdoor een
negatief ontstaat waarvan afdrukken
gemaakt kunnen worden, het leek
voorbij te zijn.

Een aantal jaren verwierven kranten
en tijdschriften het merendeel van
hun foto’s via het digitale aanbod van
oto gents h ppen op internet en v n
freel n e fotogr fen ok deze tijd is
voorbij. Met de mogelijkheid om digitale foto’s te maken met een mobiele
telefoon is het gebruik van digitale
mer s zo wijdverspreid ger kt d t
pr ktis h iedereen met een mer
op z k loopt igit le fotogr fie heeft
op deze m nier voorgoed de m nier
w rop wij fotogr feren en ons leven
vastleggen veranderd. Fotograferen

d t de filmrol volges hoten w s
werd deze door de consument weer
ij de fotowinkel ingeleverd die op
hun eurt deze opstuurden n r een
heuse Foto Centrale in Steenbergen:
Foundation of ‘Bac Color’ (Brabantse
fwerk entr le opgeri ht in
Inmiddels is de Foto Centrale al jaren
in handen van Fuji. In 2001 werd de
naam van de Foto Centrale gewijzigd
in ‘Fujicolor Benelux B.V. en sinds
pril
heet het edrijf ujifilm
Imaging Products & Solutions B.V.’.
egin j ren op
j rige leeftijd
opende erm n utze het edrijf
otoprintshop voor de m teur op

Het Fotovak laboratorium Phobutechvak (Photo Business Technology
Vaklaboratorium) van Herman Jautze

k n tegenwoordig op elk moment v n
de dag en door iedereen.
Toch is er nog steeds vraag naar analoge ontwikkeling v n de filmrol en de
analoge afdruk daarvan. Sinds 2004
zetelt Herman Jautze met zijn bedrijf
New Color, verscholen in een steeg
van de Wagenstraat, het enige Fotovak
Laboratorium in ‘s-Gravenhage waar
men terecht kan ‘voor elke techniek,
zowel analoog als digitaal’. Vandaag
de dag worden er variërend van 15 tot
filmrollen ontwikkeld e v ste
kl nten weten de weg en de opdr hten lopen nog l uiteen en filmrol
ontwikkelen, een negatief of een
digitaal beeld afdrukken, het kan! Een
v kprint die h ndm tig wordt gem kt
w rdoor spe i le kleur orre ties
mogelijk zijn, doordrukken en tegenhouden f een digit l eeld v n een
kleine print tot
meter reed tot
en met een oneindig lange afdruk. Er
zijn ook mensen die wel foto’s maar
geen negatieven meer hebben en dan
is de uitkomst van een hoogwaardige
s nner en een grootform t printer
een uitkomst.
Een goede reden ook om voor de
vijfde keer gevraagd te worden mee te
werken n de rinsjesfotoprijs
voor de este politieke foto v n het
jaar. Tenslotte staat Herman Jautze
bekend om zijn kleurcorrecties en runt
hij het bedrijf met zijn vrouw Arianne
Jautze-Dekker.
Smaken verschillen, er is dus ook niet
iets mooier of beter. Welke beelden
meer sfeer en karakter hebben weet je
p s ls je de foto s n loog en digit l
naast elkaar legt.
New Color
Wagenstraat 85
Den Haag
070-3652006
Arianne Dekker
foto@fotozuiver.nl
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
Linido™ – Douchezittingen

Wandmontage

Voortaan veilig zittend onder de douche met de robuuste en
makkelijk schoon te houden douchezittingen van Linido

Een douchezitje wordt vast op de muur gemonteerd waardoor de gebruiker verzekerd is van een veilige houding en
een mogelijkheid om rustig te kunnen zitten.

Opklapbaar
Na gebruik kan de zitting worden opgeklapt. Zo neemt
deze minder ruimte in wanneer andere mensen de douche
staand willen gebruiken.

Stabiel en duurzaam
Frame en zitting zijn getest op een maximale belasting van
150 kg. Gemaakt van roestvrij staal en versterkt

kunststof.
Met en zonder armleuningen
De Linido douchezitting is verkrijgbaar met rugleuning en
met armleuningen. De armleuningen geven extra houvast
bij het gaan zitten en opstaan.

Hulppootset als optie
Met de Hofpas

Uitvoering

Normaal

Zitting
Zitting met rugluning
Zitting met rug- en armleuningen

€ 169,95
€ 279,95
€ 289,95

LICHTGEWICHT ROLLATOR

De bijbehorende Hulppootset wordt aanbevolen bij gebruikers
met een lichaamsgewicht van meer dan 100 kg. of twijfel over de
sterkte van de wand.

20%
KORTING

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET GO UP

FIETSTRAINER

Met de Hofpas
Met de Hofpas

00
240,
Normaal € 299,-

Vergroot uw mobiliteit
met deze stabiele rollator in 11 kleuren.

20
119,
Normaal € 149,Deze trolley combineert
design en comfort tot
één praktisch geheel
en weegt slechts 5 kg.
Met 4 wielen kunt u
hem zowel vooruit
trekken als duwen.

Nog geen Hofpas?

Met de Hofpas

50,35

Train uw arm- en beenspieren zittend op een
Normaal € 62,95
luie stoel.

VOETENZAK FWS Medisana

Wordt dan snel gratis lid van
de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

3 temperatuur instellingen.
Automatische uitschakeling na 90
minuten

20% KORTING
op meer dan 1800 producten
die zorgen voor een veilig en
comfortabel ouder worden.

Met de Hofpas

26,50

Normaal € 32,95

BIj bestellingen boven de 75 euro rekenen wij geen verzendkosten. Komt u langs? Belt u dan van te voren of het artikel voorradig is!
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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

De Volharding ontvangt donatie van 3.000 euro uit ING-fonds
Zeemansloop 2018
Wandelsportvereniging de Zeemansloop organiseert op 21 april 2018 voor de 17e keer hun Zeemansloop. Vanuit Houtrust Squash aan de Laan van Poot te Den Haag. Wij hebben de volgende
afstanden: 5, 10, 15, 20, 30 en 40 km.
De 5 km gaat via het bos van Poot en Duindorp en de overige afstanden lopen vanaf de start naar het
Monument Nederlands Indië, net na dit monument buigt de 10 km af naar haar rust bij zwembad De
Blinkerd en lopen naar de Scheveningse Boulevard, waar de samenloop is met de overige afstanden.
De andere afstanden gaan langs Madurodam en lopen via de Waalsdorperweg naar de eerste rust bij
de Haagsche Rugby Club (HRC). De 15km gaat door naar de Watertoren en de 20 km gaat via het
monument bij de Waalsdorpervlakte naar boerderij Meyendel waar de rust is en de samenkomst met
de 30 en 40 km. Bij HRC is de splitsing, 15 en 20 km gaat linksaf en de 30 en 40 km gaat rechtdoor
naar hun rust bij camping Duinhorst (honden zijn niet toegestaan op de camping). De 30- en 40 kmlopers vervolgen hun weg via Wassenaar naar paviljoen de Klip op de Katwijkseweg, hier is de rust en
de splitsing, 30 km gaat rechtdoor en de 40 km gaan rechtsaf richting het Panbos en de duinen. Bij de
Wassenaarseslag/Ganzenhoek is de samenloop van de 30 en 40 km en gezamenlijk vervolgen zij hun
weg naar boerderij Meyendel voor de rust en controlestempel.
In het kader van de ING-actie “Helpt Nederland Vooruit” heeft de Volharding Steun en Toeverlaat een donatie ontvangen van 3.000 euro voor het werk van onze Blijmakers. Van de vijf genomineerden werd Steun en Toeverlaat gekozen tot nummer vier. De prijzen werden uitgereikt
door Jacomina Martens van ING Private Banking op een feestelijke bijeenkomst in Den Haag
aan de Frederik Hendriklaan.
De Blijmakers zijn lid en vrijwilliger van onze coöperatie en bezoeken per week honderden
mensen (Ontmoeters) die behoefte hebben aan contact,aan een luisterend oor of menselijke
aandacht.
Met de gift van het ING-fonds kunnen we nóg meer onze Blijmakers inzetten en de leden helpen
een beetje gelukkiger te maken.
Wilt u ook stichting De Volharding Steun en Toeverlaat steunen? Gratis lid worden kost u niks
en u kunt gebruik maken van al onze diensten. Meer informatie? Bel 070-2210582 of mail
info@devolharding.nl, zie ook onze website www.devolharding.nl.
De Volharding heeft als motto voor de stad en zijn leden: ‘Samen Voor Elkaar’. Deze donatie zal
daar zeker aan bijdragen.

Nieuwe 55-plus-workshop in Bibliotheek Scheveningen
Er is weer een nieuwe 55-plus-workshop van Indigo Preventie gepland in bibliotheek Scheveningen!

Maandag 26 maart: ‘Communicatie’
Contacten met anderen zijn belangrijk voor je welzijn en geluk. De manier waarop je communiceert is hierbij belangrijk. In deze workshop staan we stil bij wat je zegt én bij wat je uitstraalt.
Aan de hand van voorbeelden krijg je meer inzicht en handvatten om sterker te staan in contact
met anderen.
Meedoen is gratis, maar vanwege het persoonlijke en interactieve karakter is het aantal
deelnemers beperkt. Reserveer dus tijdig een plekje bij de workshop! Dit kan telefonisch (0703538620), per mail (scheveningen@bibliotheekdenhaag.nl) of aan de balie aan de Scheveningseweg 333.

De geschiedenis van mijn thuis
Binnenkort gaat het fotoproject ‘De geschiedenis van
mijn thuis’ van start.
Buurtbewoners uit Bouwlust
Vrederust kiezen tijdens
één van de drie Fotocafés
de foto’s die voor hen de
geschiedenis van de buurt
hét best symboliseert.

Vanaf Boerderij Meijendel lopen 20, 30 en 40 km gezamenlijk door de duinen over glooiende schelpenpaden naar de boulevard in Scheveningen. Halverwege is het mogelijk de tocht naar die boulevard via
het strand af te leggen. Dat is ongeveer 2 km korter, maar uiteraard ook pittiger, of via de watertoren
waar ook gerust kan worden, hier is ook de samenloop met de 15 km, de tocht gaat verder naar de
Scheveningse boulevard. Via de boulevard of over het strand lopen de deelnemers op 10, 15, 20, 30
en 40 km langs het beeld van het Vissersvrouwtje. De route loopt daarna langs de eerste en tweede
binnenhaven naar Duindorp, waar zij samenvalt met de route van de 5 km. Vanaf Duindorp is het nog
maar een klein stukje door de Bosjes van Poot, voordat de finish bij Houtrust Squash wordt bereikt en
een shantykoor u verwelkomt met gezellige muziek.

Voor meer informatie zie onze website: de-zeemansloop.nl.

CWP handbal-reünie
In mei 2018 is het 80 jaar geleden dat CWP handbal werd opgericht. Wij zijn op zoek naar oud-CWPleden voor het houden van een reünie, welke wordt gehouden op 6 juli 2018 in sporthal Loosduinen.
Aanmelden graag voor 1 mei 2018.

Informatie

Aanmelden

CWP-handbal
Vrijdag 6 juli 2018
Sporthal Loosduinen
14.30 - 17.30 uur
Herinneringen ophalen
Gezellig bijkletsen
19.00 - 01.00 uur
Feest!
Met live muziek vanaf 20.00 uur
Foto-diashow

Via: CWPreunie@gmail.com
en door 7.50 euro p.p. over te maken op
NL86 RABO 0179 9139 13
T.n.v. S.C.M.Witte-van Dijk
Onder vermelding van:
· naam deelnemer(s)
· middag- en/of avondprogramma
Nadere informatie via: Petra Boek-Antonisse
(CWPreunie@gmail.com)

Paaseieren verven met planten
Op Goede Vrijdag (30 maart 2018) organiseert de
Botanische Tuin TU Delft voor kinderen tussen de
7 en 12 jaar van 13.00 tot 15.00 uur ‘Paaseieren
verven met planten’.
Meedoen kan alleen na inschrijving t/m 27 maart
2018 via botanischetuin@tudelft.nl. De kosten voor
deze activiteit bedragen 3 euro per kind. Belangrijk:
kinderen mogen alleen onder begeleiding de tuin in.
Toegang tot de tuin voor volwassene is 4 euro.
Op deze dag zijn de Museumkaart, Rotterdampas,
Delftpas en Vrienden van de Tuin, alleen voor
volwassenen geldig.

Deze foto’s worden groot en
op een prominente plek in de
buurt gepresenteerd.
Heeft u ook foto’s uit Bouwlust Vrederust kom dan langs
bij één van de drie Fotocafés
of mail voor meer informatie
naar mijnthuisfotos@gmail.
com.
Het project is een initiatief
van Steadion.

Bent u uw trage pc beu?
Uw computer weer in topconditie?
Dat kan met System Mechanic,
uw eigen computer reparateur
24 uur per dag bij u thuis?
System Mechanic optimaliseert en repareert uw computer.
Wij hebben een eigen Nederlands sprekende hulplijn en helpen u als u problemen heeft.
Voor lezers van De Oud-Hagenaar hebben wij een exclusieve aanbieding.
U betaalt geen € 29,95 maar € 19,95 inclusief de BTW.
Om gebruik te maken van dit aanbod gaat u naar : https://www.iolotechnologies.nl/denhaag/
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De geelgroene trams van de HTM (1949)
In een vorig artikel nam ik u mee terug naar 1955 toen de
geelgroene HTM-bussen hun intrede deden in Den Haag. In
1973 verdween de laatste bus van straat. De geelgroene trams
hielden het echter veel langer uit, zij het dat zij de laatste jaren
sleten in een modernere felgele uitvoering. Dankzij een stel
tramhobbyisten kunnen we zomers nog een aantal P.C.C.’s,
want dat is de officiële benaming van dit type tram, in de vorm
van de Touristtram door Den Haag zien rijden, bestuurd door
vrijwilligers waaronder de ons bekende radio- en tv-presentator
Edvard Niessing.
Maar we beginnen bij het begin.
Reeds in 1929 begon een comité van
directeuren van Amerikaanse trambedrijven met het ontwikkelen van
een moderne tram. Het idee was een
standaardtram te ontwikkelen, geheel
elektrisch bediend vanuit de bestuurderscabine, waarbij ook deuren, bel,
zandstrooiers e.d. elektrisch bediend
werden. De heren waren hun tijd ver
vooruit want nog tot de jaren zestig
(om precies te zijn 10 januari 1967)
reed de HTM ook nog met houten
trams uit de serie 800 met voor- en
achterbalkon. Overigens waren toen
de P.C.C.-trams vanaf 1949 ook in
dienst gekomen.
Op 19 juli 1949 werd de eerste
P.C.C-car met wagennummer 1001
afgeleverd bij de HTM, op 14
december gevolgd door de 1002, nog
in de grondverf. Deze twee prototypes waren volledig van Amerikaans
ontwerp maar gebouwd door de
Belgische fabriek La Brugeoise, in
samenwerking met het Nederlandse
Werkspoor. Opvallend Amerikaans
detail aan deze trams waren de zogenaamde ‘standee windows’, kleine
ramen voor de staande passagiers
die boven de ramen voor de zittende
passagiers waren geplaatst. De trams
kregen hierdoor hun fraaie uiterlijk.
Met deze nieuwe trams werd de eenrichtingswagen ingevoerd. Hiervoor
bestond het Haagse tramnet nog uit

kopsporen. Aan het eindpunt werd
de beugel omgeklapt (de stroomafnemer) en liep de conducteur door
de wagen om alle stoelen en banken
om te klappen richting de rijrichting.
Met de komst van de PCC kwam ook
de zogenaamde keerlus in gebruik.
Apart waren ook de uitstapdeuren die
aan de achterzijde van de tram waren
gesitueerd. Dit voor inzet van een
conducteur. Passagiers moesten dan
ook achter instappen. Bij latere types
werden deze deuren verplaatst naar
het midden. De trams kwamen in de
fraaie geelgroene, Haagse kleuren in
dienst op lijn 11.
Middenuitstap
In 1950 gaf de HTM de Belgen de opdracht voor levering van nog eens 22
trams, serie 1003-1024. Deze werden
afgeleverd met een middenuitstap en
kwamen als eenmanswagen in dienst.
Hierdoor moest de passagier nu voor
instappen en werden de plaatsbewijzen afgerekend met de bestuurder. We
zien in het artikel nog een afbeelding
van zo’n plaatsbewijs. De trams kregen op de neus een groene balk met
daarin de tekst voor instappen.
e flevering v n de tr ms vond
snel plaats: reeds in november 1952
was de hele serie afgeleverd. Het
succes van de P.C.C. was groot
en dat betekende vanaf 1957 de
instroom van nog eens 100 trams
(serie 1101-1200) en in 1963 de serie

Op de Cannenburglaan, hoek Loevensteinlaan was vroeger het beginpunt van lijn 16. H

1201-1240, in 1969 gevolgd door de
series 1301-1340, afgeleverd in een
nieuwe streekgele kleur, en vanaf
1972 de aanhangwagens 2101-2130,
die vanwege het ontbreken van een
bestuurderscabine voordeliger uitvielen, maar wel meer capaciteit boden.

Op 10 augustus 2017 zien we in de Gravenstraat Touristtram 1101 die de goeie ouwe tijd laat herleven.

Uiteindelijk bleken de aanhangrijtuigen geen succes en met de komst
van de moderne GTL vond al vanaf
1984 buitendienststelling van deze
trams plaats. De serie 1001-1024 was
toen al uit het straatbeeld verdwenen.

Eind 1978 werd besloten deze serie
af te voeren en te vervangen door een
tiental trams uit de serie 3000 van het
type GTL. Deze serie is ook nooit
meer overgeschilderd in de felgele
kleur, wat wel met de overige serie is

Op 10 augustus 2017 zien we in de Gravenstraat Touristtram
1101 die de goeie ouwe tijd laat herleven.

De sloop van de trams vond plaa
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5-rittenkaart uit de jaren zestig waarbij een tramrit nog een
dubbeltje kostte.

Folder van de moderne tram van de HTM met op de voorzijde een afbeelding van de P.C.C.-car.

Hier staat de 1016 nog in zijn originele uitvoering gereed voor de rit naar het centrum

gebeurd.
Na een voorzichtige poging de eerste
tramwagen met nummer 1012 te slopen op het voorterrein van de remise
Scheveningen werd de sloop verder
uitgevoerd door de firm etten op

het voormalige remiseterrein aan de
Delftweg. Door vriendschap te sluiten
met ‘big boss’ Netten, altijd aanwezig
met hoed, is uw auteur er destijds
in geslaagd wat attributen van de
trams te bewaren voor het nageslacht.
Plaatsgebrek in de zich tot museum

ats bij de oude remise ’s-Gravenmade. Op de foto tekent de sloper in 1981 het doodvonnis voor tram 1007.

ontwikkelende woning noopte ondergetekende echter weer afstand te
doen van veel curiosa, die dankbaar
kon worden overgedaan aan andere
verzamelaars.
Als we de hele geschiedenis van de

geelgroene trams willen beschrijven
wordt dat een boek, en dat is uiteraard
niet de bedoeling. Wij willen u een
beeld geven van het Haagse vervoer
in de jaren vijftig tot en met tachtig, in
de hoop dat de herinneringen aan dit
gemoedelijke vervoer bij u terugkomen.

betaal je je rit met de ov-chipkaart
en neemt dan, indien mogelijk plaats
op een van de gestoffeerde banken
waarbij men zich omringd ziet door
medereizigers die zwijgend op hun
mobieltjes staren en pas weer in beweging komen wanneer zij de plaats van
bestemming bereikt hebben.

Het was gezellig in de Haagse trams
met hun stemmige verlichting,
groene kunstleren bekleding en een
bestuurder op de bok met wie je nog
een praatje kon houden, en die je kon
waarschuwen dat je er bij de volgende
halte uitwilde door aan een leren
koord te trekken (later vervangen door
drukknoppen). Tegenwoordig zit de
bestuurder in een afgesloten cabine,

Wilt u dat gevoel van toen nog eens
herbeleven, stap dan van de zomer
eens in de Touristtram en reis nog eens
terug naar de tijd dat geluk nog heel
gewoon was.

Lijnenkaart van de HTM in 1955

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Als op dit moment verkiezingen zouden worden gehouden, zou D66 met zeven zetels de
grootste partij worden in Den Haag. Groep de Mos en GroenLinks zouden samen op de
tweede plek komen, met allebei zes. De VVD zou vijf zetels krijgen.

21 MAART 2018

Dat blijkt uit de meest recente peiling van I&O Research. Dat bureau voerde in opdracht van de Haagse gemeenteraad
een representatief onderzoek uit onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag. Dat gebeurde van maandag 19 februari tot en met zondag 4 maart 2018. In totaal namen 1.801 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel.

DEN HAA

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend
referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv).
Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Den Haag.
Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.
Deze wet bepaalt: de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(MIVD), de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden en
hoe het toezicht is geregeld.
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren
over de wet waarover een referendum wordt gehouden.
De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u
vinden op referendumwiv2017.nl.

Omdat sprake is van een onnauwkeurigheidsmarge van ongeveer één zetel, kunnen in principe alle vier de partijen over
een week de grootste worden, stellen de onderzoekers. Daarbij speelt ook mee dat een kwart van de kiezers nog niet
weet op welke partij hij of zij gaat stemmen. Uit de nieuwste peiling blijkt verder dat de PVV vier zetels zou halen. De
PvdA en Haagse Stadspartij krijgen er allebei drie. ChristenUnie/SGP, CDA, 50Plus, Partij voor de Dieren en Islam
Democraten staan allemaal op twee zetels. De SP zou nog maar één zetel krijgen.
DEN HAA

Elke 4 jaar is de verkiezing van de gemeenteraad. De komende verkiezing is op woensdag 21 maart 2018. Stem op 21 maart 2018 in één van de stembureaus in Den Haag.
De meeste stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Sommige locaties hebben andere
openingstijden. Bekijk het overzicht op stembureausindenhaag.nl.
Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen bijna vijfhonderd kandidaten mee. Gebruik de site denhaag.allekandidaten.nl
om kandidaten te vinden die bij u passen.
De burgemeester nodigt u van harte uit voor de bekendmaking van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op
woensdag 21 maart 2018. Vanaf 21.00 uur bent u die avond welkom in het Atrium van het stadhuis, Spui 70, om de
presentatie van de voorlopige uitslag bij te wonen. De ruimte in het Atrium is beperkt.

Gemeenteraadsverkiezingen Den
Gemeenteraadsverkiezingen
Den Haag
Haag21
21maart
maart
Bekijk ons unieke Partijprogramma:
1. Het bestrijden van het Partijkartel & de schending van uw Burgerrechten.
2. Parkeerbeleid terugdraaien & versoepelen voor Haagse bewoners.
3. Verbod discriminatie op o.a. woonvoorrang & gratis (tand)zorg.
4. Gemeentelijke belastingen verlagen ter compensatie van de BTW verhoging van 6% naar 9% door kabinet Rutte 3.
5. Onrechtmatige beslagleggingen door o.a. Deurwaarders & Zorgverzekering strafrechtelijk vervolgen en handhaving naleven.
6. Participatiewet; contractverplichting van vrijwilligerswerk afschaffen, vervangen voor nieuw speciaal werk- & leertraject met minimumloon.
7. MKB bevorderen door de regelwetgevingen te versoepelen.
8. Mantel- & Ouderenzorg verbeteren d.m.v. bezuiniging op ambtenarij & overbodige subsidies.
9. Uitbreiding bouw sociale huurwoningen & betaalbare studentenwoningen.
10. Invoering directe democratie, gekozen Burgemeester & einde Banencarrousel.
11. Afschaffing Erfpacht.
12. Forum voor Den Haag verwacht dat ons partijprogramma een domino-effect zal veroorzaken in behoorlijk bestuur, zowel lokaal als landelijk.
13. Wij willen onze Westerse culturele normen & waarden centraal stellen bij alles dat wij doen, om onze vrijheid te garanderen!
14. Forum voor Den Haag staat voor eerlijkheid, rechtvaardigheid, openheid, veiligheid, betere zorg, soevereiniteit, burger- & ouderenbelangen.
*

Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften.

Official Partners: www.forumvoordenhaag.nl & www.bondoverheidszaken.nl

BREEK HET PARTIJKARTEL !

Dinsdag 20 maart 2018

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

pagina 15

DEN HAA

018

2
n
e
g
n
i
z
e
i
k
r
e
v
s
Gemeenteraad

ROSITA DRIGPAL

De Slag om het IJspaleis
In de tiendelige programmareeks ‘De Slag om het IJspaleis’ laat Debatmeester je kennismaken met de lijsttrekkers en hoe in de stad over Haagse vraagstukken wordt gedacht.

In de tien programma’s wordt aandacht
besteed aan de thema’s zoals armoede,
woningmarkt, onderwijs, cultuur, duurzaamheid, veiligheid, participatie, economie,
mobiliteit en sport. Verder zijn alle twintig
Haagse lijsttrekkers geïnterviewd.
Ook zijn verslaggevers Theodore Pronk en
Ivar Lingen aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten tijdens de verkiezingscampagne, zoals bij de nieuwjaarsreceptie
van het CDA, het campagnepand van D66,
de bekendmaking van de resultaten van de
eerste en tweede peilingen, de verkiezingsbijeenkomst van NIDA, een verkiezingsmarkt in het Bezuidenhout, de opening van
het campagnepand van de Haagse Stadspar-

GEEF
HINDOE
VROUWEN

HINDOE
POWER

LIJST 20
SAMEN DEN HAAG 070
WWW.ROSITADRIGPAL.NL

tij, de hoorzitting van het centraal stembureau, een bijeenkomst van Positief Links en
een kijkje in de campagnebus van Groep de
Mos.
De programmareeks is een initiatief van
stichting Debatmeester en is tot stand gekomen in samenwerking met Omroep West,
Den Haag TV, Stichting Luis in de Pels en de
gemeente Den Haag.
De programmareeks is elke werkdag uitgezonden op Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).
De uitzendingen zijn terug te kijken via het
YouTube-kanaal van Debatmeester.

DEN HAA

Op 21 maart is het zover: dan zijn de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen open. Dan kan je gewoon naar het dichtsbijzijnde
stembureau gaan, maar er zijn ook een hoop bijzondere locaties waar je je
stem uit kan brengen. Omroep West heeft de de leukste op een rij gezet.
1. Stemmen in de tram
Stemmen en tegelijkertijd van A naar B
komen. Dat kan in Den Haag in de speciale
tram van de HTM. Op het traject van lijn 11
rijdt tussen 9.00 en 17.00 uur de tram ‘11
stembureau’ heen en weer. De dienstregeling
van de tram is op de website van de HTM
te zien.
2. Nachtelijk stemmen
Kan je echt niet wachten met stemmen,
of heb je gewoon zin in een borrel? Café
de Boterwaag op de Grote Markt in Den
Haag heeft een speciaal nachtstembureau
ingericht. Je kan daar al vanaf middernacht

terecht. Het stembureau is tussen 0.00 en
2.00 uur open. Wie niet zo’n nachtbraker is
kan er vanaf half acht weer terecht.
3. Tweede Kamer
Waar is stemmen nou leuker dan in het hart
van de Nederlandse democratie? De Tweede
Kamer aan het Binnenhof is een wel heel
bijzondere stemlocatie. Wie weet spot je nog
wat politici...

PvdA
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De lijsttrekkers van Groep de Mos en GroenLinks kunnen wederom tevreden zijn met de derde en laatste peiling voor
de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Groep de Mos en GroenLinks zouden samen op de tweede plek komen,
met allebei zes zetels. Zij moeten alleen D66 voor zich dulden, de sociaal-liberalen hebben volgens de peiling zeven zetels.
GroenLinks-leider Arjen Kapteijns: ‘GroenLinks staat spectaculair hoog in de peiling en we zijn nog niet klaar met stijgen.’
‘Er is geen twijfel meer over mogelijk dat Den
Haag een nieuwe koers wil varen’, zegt Kapteijns.
‘Dit is de kans om dingen echt te veranderen. De
kiezer staat nu voor de keuze: wordt het links of
rechts? We kunnen nu kiezen voor een duurzame
en leefbare stad waar we de verschillen tussen
mensen kleiner maken. Het is daarom echt heel
erg belangrijk dat iedereen zijn of haar stem laat

horen op 21 maart.’
Lijsttrekker Richard de Mos van Groep de Mos/
Hart voor Den Haag denkt ook nog de grootste te
kunnen worden: ‘Je ziet dat het verschil met de
gevestigde partijen steeds kleiner wordt en wij op
21 maart de grootste partij van Den Haag en Scheveningen kunnen worden.’ De Mos verklaart zijn

succes in de peilingen: ‘Mensen waarderen ons
keiharde werken en zien dat wij een serieuze partij
zijn die haar bestuursverantwoordelijkheid wél
wil nemen. Kiezers zien dit en gooien hun stem
daarom niet weg door op bijvoorbeeld de PVV,
Haagse Stadspartij of 50PLUS te stemmen.’

DEN HAA

De verkiezingskoorts begint toe te nemen. Althans, in elk
geval bij de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Morgen, op woensdag 21 maart, is de uitslag bekend. Maar op
wie kan je stemmen? Welke partijen doen er in Den Haag aan de
gemeenteraadsverkiezingen mee en wat zijn hun plannen voor de
stad?
Omroep West en Stichting Debatmeester hebben alle twintig lijsttrekkers geïnterviewd
op ‘hun’ plek in Den Haag. Maak kennis met de lijsttrekkers van de twintig Haagse
partijen die meedoen aan de verkiezingen. Ga naar www.omroepwest.nl/gemeenter dsverkiezingen
om de filmpjes te ekijken

HAAGSE OUDEREN
VERDIENEN BETER
Te vaak ontvangt de SP nog noodkreten van Haagse ouderen die niet
de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dat kan zo
niet langer! Goede thuiszorg is zoveel meer dan alleen schoonmaken.
Iedereen heeft recht op persoonlijke aandacht. Bovendien mag geld
nooit een drempel zijn voor goede zorg. Samen met zorgverleners
strijdt de SP al jaren voor het recht op betaalbare en toegankelijke
zorg. En dat blijven we doen, totdat alle Haagse ouderen de steun
krijgen die zij verdienen!
Hanne Drost
Lijsttrekker SP Den Haag

HIER GAAT DE SP VOOR KNOKKEN:
De zorg is geen markt. We halen de marktwerking uit de thuiszorg.
Buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen worden verantwoordelijk voor
de ondersteuning en thuiszorg voor ouderen. Thuiszorgmedewerkers
krijgen meer zeggenschap over hun werk, goede arbeidsvoorwaarden en
een fatsoenlijk salaris.
Goede zorg is een recht. De thuiszorg wordt niet langer uitgekleed.
Mensen die de afgelopen jaren gekort zijn op hun uren thuiszorg
krijgen deze terug. De eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging,
dagbesteding en begeleiding wordt afgeschaft.
Aandacht voor mantelzorgers. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet
ingezet voor professionele zorgtaken. Overbelaste mantelzorgers krijgen
extra steun vanuit de buurtzorgteams.

Wonen blijft betaalbaar. Er komen meer kleinschalige woonvoorzieningen
voor ouderen in de buurt, bijvoorbeeld in de vorm van hofjes en
aanleunwoningen. Het aanvragen van een woningaanpassing gaat
voortaan met minder rompslomp.
We bestrijden armoede. Ouderen die moeilijk rond kunnen komen krijgen
jaarlijks een ﬁnanciële bijdrage.
Beter openbaar vervoer. Iedereen krijgt een bus- of tramhalte op
loopafstand. We maken alle bussen en trams toegankelijk voor mensen
die slecht ter been zijn.

Vragen? Neem contact met ons op via denhaag@sp.nl
of bel (070) 353 37 34

DENHAAG.SP.NL
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Voor iedereen

#17 Tomas Martini
Stem op uw buurtgenoot voor:
Een groen Regentesseplein als hart van de buurt
Beter wonen en een veelzijdig winkelaanbod
Een aanspreekbaar raadslid uit uw buurt
DEN HAA

Debatmeester is een initiatief van de Haagse journalisten Ivar Lingen en Theodore Pronk. De stichting wil met journalistieke producties over lokale politieke
onderwerpen het maatschappelijk debat hierover stimuleren.
Hiervoor wordt samengewerkt met media, zoals Den Haag Centraal, Omroep West, De Oud-Hagenaar en Stadsomroep Den Haag.
Als ‘bijlage’ van deze media wil Debatmeester op eigen wijze zorgen voor verdieping van de Haagse gemeentepolitiek.

21 MAART - STEM CDA
KARSTEN KLEIN LIJST 6 NR. 1

FOTOGRAFIE ANETTE BROLENIUS

VOOR EEN STAD
DIE BLOEIT
VOOR OUDEREN
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DEN HAA

Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. En ook nu kunnen inwoners van Den Haag weer terecht
in het ‘mooiste stembureau van Nederland’: het Gemeentemuseum Den
Haag. Iedereen die in het museum komt stemmen - dus in het bezit van
een stempas uit Den Haag - krijgt tijdens de openingstijden van het museum (tussen 10.00 uur en 17:00 uur) gratis toegang tot alle tentoonstellingen. Het stembureau in het museum is open van 7.30 uur tot 21.00 uur.
De kiezers uit Den Haag kunnen stemmen in het daglicht op de Erezaal van het
prachtige Art Deco gebouw dat is ontworpen door H.P. Berlage. Na het stemmen
kan men tussen 10.00 en 17.00 uur meteen

doorlopen naar de ingang van de tentoonstelling González, Picasso en vrienden. In
die tentoonstelling staat González’ ontwikkeling van ambachtsman naar avant-garde
kunstenaar centraal.

DEN HAA

Horen straten vol sekswerkers bij een grote stad of moeten ze juist gesloten worden? Vuurwerk tijdens het
laatste, drukbezochte lijsttrekkersdebat.
De klacht was al langer bekend: de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn deze keer wel heel erg saai. Er gebeurt
weinig, er zijn geen scherpe lijsttrekkersdebatten meer. Partijen gaan
zodoende steeds meer op elkaar lijken. En als er heel even meningsverschillen dreigen, hebben die betrekking op ingewikkelde dossiers
waarin partijen zich kunnen verstoppen achter een haag van cijfers.
Denk aan thema’s als volkshuisvesting en gesubsidieerde banen.

trekkersdebat in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Het lijsttrekkersdebat was weer in handen van de stichting Debatmeester en Den
Haag Centraal. Dat de koorts na weken van campagne inmiddels aan
het oplopen is, bleek deze avond; de bovenzaal zat stampvol, er waren
uiteindelijk alleen nog maar staanplaatsen beschikbaar. Het veelkoppige publiek werd getrakteerd op een partijtje vrij worstelen met als inzet
het plan van de VVD om de Doubletstraat en Geleenstraat te sluiten.

Maar het kan anders, zo bleek dinsdagvond tijdens het laatste lijst-

Lees verder op denhaagcentraal.net.

Door te kiezen voor
een puur lokale partij
halveert u zo ongeveer de invloed van
uw inbreng. Want
de gemeente bepaalt
maar een stukje van
alle dingen die er
in uw dagelijks leven toe doen - en
een belangrijk deel
van de dingen die
de gemeente regelt
betreft zogenaamde
uitvoeringsmaatregelen voor hogere
overheden, zoals
het Rijk en de Provincie. Partijen die
op alle niveaus zijn
vertegenwoord, zoals
50PLUS, kunnen
belangrijke dingen
veel sneller en breder op de politieke
agenda krijgen dan
lokale partijtjes. Daar
heeft u baat bij. Stem
daarom niet lokaal.

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

Het laatste verkiezingsdebat!
Het Haags Ondernemersdebat op dinsdag 20 maart
om 20.30 uur in het Koorenhuis is het laatste debat
voor de verkiezingen op 21 maart. D66, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA, Haagse
Stadspartij, Groep de Mos en de Partij voor de
Dieren vaardigen dan ook allemaal hun lijsttrekkers
af om hun visie te geven op een aantal thema’s die
ondernemers in Den Haag bezighouden, namelijk
binnenstedelijke en interstedelijke bereikbaarheid,
economie, werkgelegenheid en duurzaamheid.
Het Haags Ondernemersdebat is een initiatief van
MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag en de
Mobiliteitsalliantie.
Het Koorenhuis is makkelijk bereikbaar. Het
openbaar vervoer stopt praktisch voor het gebouw.
Bus- en tramhalte Grote Markt bevindt zich op twee
minuten loopafstand van het Koorenhuis. Ook is er
een aantal parkeergarages in de buurt waarbij het
vijf minuten lopen is naar het Koorenhuis.
floop v n het
gs ndernemersde t lopen
wij gezamenlijk naar het stemlokaal in de Boterwaag, hetgeen slechts 200 meter verderop ligt.

Burgers moeten heel snel meer
invloed krijgen op wat er in hun
stad, wijk en buurt gebeurt. Hun
vertrouwen in de politiek taant,
omdat ze zelfs in hun directe leefomgeving dingen zien gebeuren
waarvoor ze niet hebben gekozen,
Méér dan de helft van alle kiesgerechtigde Hagenaars
die ze slecht vinden of onbegrijis 50 jaar of ouder. Maar in de gemeenteraad van onze
pelijk. Daarom wil 50PLUS dat
stad is nog geen kwart van de leden zo oud. Dat is een
er in Den Haag lokale referenda
wanverhouding, met het keiharde gevolg dat uw belang
(raadplegingen) worden ingevoerd,
in onze stadspolitiek niet goed wordt verdedigd.
op een makkelijke manier en met
Door te stemmen op 50PLUS kunt u dat recht trekken, al
gebruik van internet.
ónze kandidaten zijn namelijk wel zo oud en ervaren!

Wij zijn de echte partij
van ouderen om op te
stemmen in Den Haag

Dinsdag 20 maart 2018
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Ouderen Partij Den Haag gaat op in Groep de Mos / Hart voor Den Haag
Weet u al op wie u gaat stemmen op 21 maart? U kunt uw stem geven aan de enige partij die daadwerkelijk
opkomt voor de belangen van ouderen in Den Haag. De Ouderen Partij Den Haag, met als gezicht Lex Kraft van
Ermel, heeft samen met Groep de Mos de afgelopen vier jaar keihard geknokt voor onze ouderen. Met bewezen
resultaat, in tegenstelling tot sommige andere partijen die beweren dat ze voor onze ouderen opkomen.

Foto Groep de Mos: Lijsttrekker De Mos op
campagne in Loosduinen

Samen zorgden de Ouderen Partij Den
Haag en Groep de Mos voor het instellen van lief-en-leed-straten om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.
We hebben de eigen bijdrage voor de
dagbesteding van ouderen afgeschaft.
Ook hebben we een door de gemeenteraad gesteunde aanpak ouderenroof
gepresenteerd om kwetsbare ouderen
te beschermen. Dat betekent dat een
Verklaring Omtrent Gedrag verplicht
moet worden voor medewerkers in
zorginstellingen. Daarnaast verzetten

we ons met hand en tand tegen het sluiten van verpleeg- en verzorgingshuizen.
De Ouderen Partij gaat de verkiezingen
in onder de nieuwe naam Groep de Mos
/ Hart voor Den Haag. Dat de enige
echte Ouderen Partij van Den Haag een
nieuwe naam heeft, betekent niet dat we
stoppen met het strijden voor uitmuntend beleid voor onze ouderen die de
Nederlandse samenleving hebben opgebouwd. Integendeel! Ons verkiezingsprogramma staat bol van de voorstellen
voor een seniorenvriendelijk Den Haag.

Een greep uit onze voorstellen:
l

Niet op de thuiszorg beknibbelen;

l

Zorg aan huis met de wijkzuster;

l

Verpleeghuizen mét ziekenboeg;

l

Vrijwillige vitaliteitscheck voor ouderen;

l

65+ gratis met tram en bus;

l

Dagbesteding ouderen moet gratis blijven;

DEN HAA

Bij de verkiezingen van 21 maart richt de gemeente Den Haag acht stembureaus in voor mensen met een visuele beperking. Met behulp van een mal én audioondersteuning kunnen zij op deze stembureaus zelfstandig stemmen. In elk Haags stadsdeel staat een stembureau met deze hulpmiddelen.
Op de locatie van Visio in Den Haag kunt u op 20 maart een gratis training bijwonen om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met deze nieuwe stemmethode zelfstandig te kunnen stemmen. Wilt u dinsdag 20
maart deelnemen aan de training bij Koninklijke Visio in Den Haag? Stuur een e-mail naar denhaag@visio.org of neem telefonisch contact op via 088 - 58 59 200.

“Iedereen moet in de stad kunnen blijven wonen”
Nieuw in gesprek met oud en andersom: twee kandidaten voor de gemeenteraad praten over wonen in Den
Haag. Bülent Aydin is Haags gemeenteraadslid en staat op plaats 3 van de kandidatenlijst van de PvdA. Tomas
Martini is geboren en getogen Hagenaar en woont weer in het Regentessekwartier. Hij staat op plaats 17.
Tomas Martini werd geboren op de
Beeklaan en ging op de Galvanistraat
naar school. “Ik woon weer in Den
Haag, nu een halve kilometer van
mijn geboortehuis vandaan, en ben
en voel me Hagenaar. Mijn vraag
aan Bülent; Heb jij speciale plekken
in onze stad waar je bijzondere
herinneringen aan hebt?”
Bülent Aydin: “Het Bronovo
ziekenhuis heeft natuurlijk een
speciaal plekje in mijn hart omdat
mijn beide dochters daar geboren
zijn. Maar ook het strand om
een keertje uit te waaien of wat
te drinken. En niet te vergeten
de Haagse Markt waar de
verscheidenheid aan kleuren van Den
Haag samenkomt is mij dierbaar.”
Tomas: “Den Haag verwacht een
enorme bevolkingsgroei. Steeds
meer mensen denken dat ze in Den
Haag gelukkig kunnen leven en
werken, en dat is eigenlijk een groot
compliment. Den Haag is een mooie
statige, historische en terrassenstad.
Als vader wil je dat er ruimte is om je
kinderen hier te laten wonen. Ook

mensen die hier willen werken en
willen wonen zijn welkom. Hoe
maken we het mogelijk dat iedereen
fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen,
zonder de stad vol te proppen? Als
we daar niet voor zorgen, dan is
straks iedereen - en zeker de oudere
Hagenaars - de dupe.”
Bülent: “Dat klopt, en dat moeten
we voorkomen. Voor een deel is
dat simpel: we moeten woningen
bijbouwen, vooral betaalbare. Als we
dat niet doen, dan zijn de prijzen en
de huren van huizen straks zo hoog
dat gewone mensen dat niet meer
kunnen betalen. Ook ouderen zitten
soms in een onmogelijke situatie:
ze willen best naar een passende
geschikte woning verhuizen, maar
dan moet je wel vaak de financiële
hobbels wegnemen. Iedereen moet in
de stad kunnen blijven wonen.”
Tomas: “Wat ik wel merk, is dat
er nu in sommige wijken enorme
overbewoning is. Huizen worden
illegaal onderverhuurd en sommige
panden zijn amper onderhouden.
Daar moet echt veel meer aandacht

voor komen: door corporaties, maar
ook door de pandbrigade in te zetten.
Overbewoning levert overlast en
gevaarlijke situaties op, vandaar dat
de PvdA wil dat hierop beter wordt
gehandhaafd.”
Bülent: “Zeker. Daarnaast moet
het ook voor mensen die niet een
grote portemonnee hebben mogelijk
zijn om hun huizen te isoleren
en zonnepanelen op hun dak te
plaatsen. Dat scheelt enorm in de
energierekening en is belangrijk
om onze stad voor onze kinderen
leefbaar te houden.”
Tomas: “Den Haag aantrekkelijk
houden betekent ook dat we jonge en
nieuwe Hagenaars een plek moeten
geven. Als de doorstroom op gang
komt, ontstaat er ook plek voor jonge
gezinnen. Op andere plekken zou
je kunnen kijken of je studenten in
hetzelfde gebouw als ouderen of
vluchtelingen kunt laten wonen. Of
dat je studenten die vrijwilligerswerk
in de buurt doen korting op de huur
kunt geven.”

Tomas Martini (l) en Bülent Aydin (r)

Bülent Aydin is 50 jaar en woont met vrouw en dochters in het Geuzenkwartier.
Hij is werkzaam bij de politie en tevens bestuurslid van De Volharding.
Tomas Martini is 32 en groeide op aan de Beeklaan. Sinds 2016 woont hij weer
in Den Haag met zijn vriendin en zoon van negen maanden. Hij werkt bij het
Nederlandse Rode Kruis en is daarnaast muzikant.
Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Haagse
PvdA wil 1 miljard euro investeren in meer betaalbare woningen. Den
Haag moet de komende vier jaar 16.000 nieuwe woningen bouwen en
25.000 woningen renoveren. Ouderen die kleiner willen gaan wonen
moeten beter geholpen worden. Daarom moet de gemeente volgens de PvdA
meer seniorenwoningen bouwen en de drempel om te verhuizen verlagen.
Daarnaast wil de PvdA een doorstroommakelaar, waarmee de gemeente
samen met woningbouwcorporaties senioren aan een passende woning helpt.

kijk voor meer informatie op denhaag.pvda.nl
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De bakker van de Paul Krugerlaan
Graag wil ik reageren op het stukje van Tom Frowein over ‘De bakker van de Paul Krugerlaan’ in De
Oud-Hagenaar van 20 februari 2018.
Het stukje van Tom Frowein over
zijn familie met een bakkerij op de
hoek van de Christiaan de Wetstraat
deed mij weer even terugvoeren naar
deze plek. Voor de oorlog en in de
oorlog woonde ons gezin op de Paul
Krugerlaan 109. Mijn zusje Ans werd
daar als 9e en laatste kind in 1944
geboren van de familie Klein. Wij

Tijden

hadden op de hoek met de Christiaan
de Wetstraat een slagerij, J.J. Klein.
Mijn vader en moeder begonnen in
1926 met deze zaak. Op de andere
hoek Bakkerij Frowein.
Vlak na de oorlog in 1945 verhuisden
wij met elf man naar het leegstaande
pand en winkel op Paul Krugerlaan

89-91, in welk pand ook een slagerij
was gevestigd. Twee broers Hennie en
Dick volgden mijn vader later op.
Slagerij Klein heeft van 1926 tot 1 mei
1990 daar het bedrijf uitgevoerd.
Theo Klein
kleinwiek@casema.nl

Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De OudHagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen die over Den Haag
gaan. Het gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen.
Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik maken van deze digitale boekwinkel.

Hofpasbezitte
rs en pashoude
rs
van de Volhard
ing krijgen (ond
vermelding va
er
n hun pas en
nummer)
het boek grati
s thuisbezorgd
.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

JFK: idealist zonder illusies - Actuele ideeën van John F.
Kennedy over politiek, democratie en leiderschap
Alex Krijger
Den Haag, het Plein. Augustus 1937. Een twintigjarige Amerikaanse student
zit op de bumper van zijn uit New York meegenomen Ford Convertible.
Samen met een studievriend maakt hij twee reizen door Europa, in 1937 en
1939. De student heet John F. Kennedy.

Den Haag zoals het nu is - The Hague as it is now
Piet Gispen
Den Haag zoals het nu is presenteert het mooie en historische Den Haag
zoals dat vandaag de dag te zien en te bezoeken is, in ieder seizoen. Piet
Gispen heeft niet gestreefd naar een volledig overzicht, maar wel wil
hij de stad laten zien zoals hij deze dagelijks tijdens wandelingen of
fietsto hten ontmoet

Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor
v n el ergen zijn refle ties v stlegt op m rk nte momenten in en rond de
Hofstad. Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO, het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

De Papaverhof van Jan Wils - 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg
Marcel Teunissen, met bijdrage van Hans Janssen en Gerard van Otterloo
De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende
Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese tussen
de esthetiek van De Stijl en de kubische baksteenarchitectuur van de
Nieuwe Haagse School.

€ 14,95

€ 15,95

€ 34,95

€ 29,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V.
onder vermelding van de naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.
Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,50 aan verzendkosten bij.
Na ontvangst van dit bedrag kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien.
De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).
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Bij de PTT: altijd een stropdas en een pet
Met veel genoegen de artikelen over de PTT gelezen. Daar over kan ik ook het een en ander vertellen. Mijn man die vanaf de jaren 1957 tot 1992 werkzaam was in het postkantoor bij het hoofdgebouw van de PTT in de Waldorpstraat in Den Haag en later in de Badhuisstraat in Scheveningen. Ik
kan er een boek over schrijven. Van hem weet ik dat de hoofdbestellers echte bullebakken waren,
met uitzondering van hoofdbesteller Gerritsen. Hij was een vriendelijk mens, dat soms zelfs hielp
om de pakjes en de portbrieven voor je weg te brengen.
Een leuk voorval was dat mijn man de
z.g. ‘nabrengzakjes’ met de dienstauto
moest wegbrengen naar verschillende
winkels, waar de postbestellers dan
deze zakjes kwamen ophalen en zo de
daarin aanwezige post konden bezorgen in hun wijk zonder eerst weer naar
hun kantoor te hoeven gaan.
Hondendrollen
Nu was er een besteller die zijn zak
altijd zo zwaar maakte, dat het haast
niet te tillen was. Menig keer was
deze man daar al op aangesproken dat
het niet toegestaan was de zakken te
zwaar te maken. Mijn man moest die
zak immers vanuit de auto naar de
desbetreffende winkel dragen. Op een
dag was mijn man het zat, weer moest
hij een bijna niet te tillen zak naar de
winkel dragen. Het was koud en nog
donker en in de Frankenslag zag hij
overal verse hondendrollen liggen. Dit
bracht hem op het idee de zak niet te
tillen, maar dwars door de hondendrollen te trekken om hem vervolgens
in de winkel neer te zetten.
Toen de postbesteller daar later arriveerde, pakte hij de zak van onderen
beet om hem leeg te schudden met

de bedoeling de post te sorteren. U
begrijpt dat hij niet blij was toen
bleek dat hij met zijn handen onder de
stront zat. Hij maakte daar natuurlijk
melding van en mijn man moest op
kantoor verschijnen om te verklaren
hoe dat mogelijk was. Met zijn meest
onschuldige gezicht vertelde hij dat
hij van niets wist, maar dat hij de zak
had moeten slepen omdat deze weer
te zwaar beladen was om te dragen,
en het was nu eenmaal donker, dus die
hondendrollen had hij niet gezien.
Zonder straf kwam hij er van af en
zegt zelfs een licht geamuseerde blik
in de ogen van zijn baas te hebben
gezien.
De zakken zijn daarna nooit meer te
zwaar geweest.
Bestraft
Dat hij geen straf kreeg was een
wonder, want daar waren ze erg goed
in. Daar moet je vandaag de dag
niet meer mee aankomen, er werden
hoofdbestellers als spionnen de straat
op gestuurd om te controleren of je
je tas met post toch vooral wel alle
portiektrappen op meesleurde. Je

mocht vooral niet de tas onderaan de
portiek laten staan om vervolgens met
een klein stapeltje post naar boven te
lopen. Brievenbussen onderaan het
portiek waren er nog niet. Je kreeg
dan zomaar een paar uur strafdienst,
onbetaald werk doen en liefst op je
vrije zaterdag of avond. Dit werd toen
ook allemaal maar gepikt. Ook als je
je pet met erg warm weer niet op had,
werd je bestraft. Een voorbeeld van
zo’n strafdienst was bijvoorbeeld een
keer dat mijn man op de zevende etage
de postzakken vanaf de perronwagentjes op de lopende band moest gooien
naar het verdeelpunt. Toen kreeg hij
commentaar van de hoofdbesteller dat
hij te weinig zakken op de lopende
band gooide. Nou, dat hebben ze
geweten, hij is vervolgens als een gek
tekeer gegaan met het smijten van de
zakken, zodat de lopende band overvol
werd en het niet meer kon verwerken,
waardoor de rubberen band begon te
roken. De hoofdbesteller kwam woest
aandraven en riep: “Wat doe je? Je
gooit er veel te veel op!” Waarop mijn
man zei dat hij daar zelf opdracht
voor gaf. Het gevolg was dat er drie
perronwagens volgeladen met zakken
post niet verwerkt werden. Er hing en

vreselijke hi r r hie
Vrouwelijke sorteersters die naar de
toilet gingen werden op tijd gecontroleerd. Er werd bijgehouden hoe vaak
ze gingen en hoe lang ze wegbleven.
‘Afrekenambtenaar’
Nu lopen bestellers er soms bij als
zwervers, terwijl je toen moest zorgen
dat je altijd je stropdas en pet droeg;
al vielen de mussen van het dak. Ook
de commentaren die je kreeg als je
als laatste binnenkwam, waren niet
mals. Zo’n ‘afrekenambtenaar’ zat
op je te wachten, want negen van de
tien renden daarna naar hun volgende
bijbaantje in de visverwerking. Mijn
man had geen bijbaan en deed alles op
z’n gemak en was daardoor meestal de
laatste, al was hij altijd ruim voor zijn

tijd terug. Mooie verhalen heeft hij
nog uit de bezorging. Vreselijk vond
hij het als ‘de Wehkampgids’ uit was.
Het was de hele dag sjouwen, portiek
op en af. Nog steeds als we voorbij
Zwolle rijden, zegt hij: “Oh, nee!
Wehkamp!” Het gebeurde ook wel
dat een klant een pakje van Wehkamp
ontving en dan vroeg: “Postbode, wil
je even wachten tot ik het gepast heb,
anders kan je het meteen weer meenemen als het niet past.” Nou, dat deed
hij dus niet (zegt hij).
Dit jaar viert hij zijn 25-jarige pensioen. Door reorganisatie mocht hij met
57 jaar het bedrijf verlaten. Maar de
verhalen borrelen nog steeds op.
Suze Mulder-Brune
suzemulder@gmail.com

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
Mogelijk fraude met
toeslagen en subsidie
Onlangs is mijn broer en schoonzus
kort op elkaar overleden. Zij waren
kinderloos en hadden geen testament.
Mijn broer had een flinke spaarpot
welke hij bij zijn zus in de kluis heeft
laten leggen om redenen de maximale
vergoedingen bijstand, thuishulp en
huurtoeslag te ontvangen. Een van
de zussen heeft de laatste jaren zijn
administratie en aanvragen subsidies
verzorgd. Tevens ook de uitvaart en
andere financiële zaken. De familie
van zijn vrouw zijn wel op de begrafenis geweest maar wisten niets van de
spaarpot en zijn uiteraard buitengesloten. Wel heb ik hun schriftelijk op
de hoogte gehouden van deze vreemde
houding van mijn zus. De laatste
twee jaar is hij in een verzorgingshuis verpleegd. Voor zijn overlijden
heeft hij zijn zussen elk een bedrag
geschonken. Mijn zus wil geen inzage
geven over het bedrag uit de kluis en
bankrekeningen. Ik heb mijn zus laten
doorschemeren, indien zij blijft weige-

ren, ik misschien de toeslagenfraude
belastingdienst zal inschakelen.
Wat een onverkwikkelijke zaak
waarin wellicht behoorlijk is
gefraudeerd! Ook als er contanten
(boven de 520 euro in 2016) zijn
moet uw zus die opgeven. Het maakt
niet uit wie de feitelijke eigenaar
is die de aangifte moet doen! Wij
vermoeden dat als uw overleden
broer de ‘eigenaar’ is, hij die bij
zijn belastingaangifte had moeten
regelen. Ik neem aan dat ook zijn
zus die aangifte heeft gedaan en de
afhandeling van zijn overlijden. Of
heeft zij de eindheffingsregeling
gedaan? Wij gaan ervan uit dat u
met uw waarschuwing aan uw zus
goed zit. Of u ook werkelijk de
Belastingdienst moet inschakelen is
ten tweede. Wij denken dat er met
onderhandse betalingen binnen de
wettelijke mogelijkheden al veel
geregeld kan worden hoewel ook dit
niet de offi i le g ng v n z ken is
ls de offi i le wettelijke erfgenamen het risico willen lopen dat zij
ook nog worden aangeslagen voor

het niet betalen van de achterstallig ten onrechte gekregen bijstand,
huurtoeslag en mogelijk ook nog
thuishulpsubsidie dan zijn ze misschien verder van huis. Wij halen uit
uw mail dat u nogal veraf staat van
de familie van uw overleden broer.
Was hij getrouwd in gemeenschap
van goederen? Kortom, we hebben
veel meer vragen dan we advies
kunnen geven. Mogelijk bent u
(en uw zussen) erfgenaam van uw
broer als hij niet in gemeenschap
van goederen was getrouwd of een
samenlevingscontract had.

ik bezwaar had aangetekend.
In principe moet binnen zes weken
na ontvangst van de boete of beschikking uw bezwaar zijn gedaan.
Indien uw bezwaar is afgewezen
(dat gebeurt meestal vrij snel), kunt
u ervoor kiezen in beroep te gaan
bij de belastingrechter. Goed dat
parkeerbeheer zijn procedurele fouten heeft ingezien. We vermoeden
namelijk dat uw griep geen argument
is geweest. Op internet zijn er talloze
voorbeeldbrieven te vinden voor
bezwaarschriften.

Financiële zaken

Samenlevingskwesties

Parkeervergunning
niet overgeschreven
Dit jaar een andere auto aangeschaft.
Door mijn griep vergeten over te
schrijven naar een ander woonadres
betreffende de parkeervergunning in
de gemeente Den Haag. Daardoor
helaas een paar parkeerbonnen gehad.
Die zijn echter kwijtgescholden omdat
parkeerbeheer ook wel besefte dat zij
procedurele fouten had gemaakt nadat

Alimentatie wordt
soms herzien
Mijn inkomen is veel hoger dan van
mijn huwelijkspartner. Nu willen we in
goed overleg van elkaar gaan scheiden. Moet ik alimentatie betalen?
Waarschijnlijk wél! Leg het aan
uw advocaat of samen aan een
zogenoemde ‘mediator’ voor. Alimentatie speelt een rol als inkomens

verschillen in een huwelijk, bij een
gericht geregistreerd partnerschap en
mogelijk als er een samenlevingscontract is gemaakt. De duur van een
alimentatie is ook door de rechtbank
vastgesteld en zodra een van de twee
partners een ander inkomen krijgt,
kunnen zij desnoods aan de rechter
vragen om de bestaande alimentatieregeling te herzien. De reden van
scheiding, bijvoorbeeld overspel,
speelt niet bij het vaststellen van de
hoogte van de alimentatie.

Fiscale zaken
Belastingaangifte doen
of helemaal niet
Wij kregen van de Belastingdienst
een oproep om voor 1 mei aangifte te
doen. Tot nu toe zorgden we ervoor
dat de eindheffing overeenkwam met
onze ingehouden loonbelasting. Is het
verstandig om na te gaan of wij niet te
veel belasting betalen?
Altijd! Of u doet het zelf, laat het
aan een vrijwilliger over of schakel
een betaalde belastingdeskundige in.
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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 De bejaarde Oelewapper en het tochtige mokkel
met Julius Pasgeld

‘Ik ben het beu’, mummelde de bejaarde Oelewapper. ‘Al die vrijpostigheid
van de contemporaine jeugd lijkt aan
te tonen, dat het hen tegenwoordig niet
meer interesseert om tot volle wasdom
te komen.’
Tersluiks trachtte hij z’n woorden
kracht bij te zetten door halstarrig in
toorn te ontsteken. Maar intussen saffelde er een stoot van jewelste in een
wade van niemendalletjes voorbij.
‘Deksels’, bracht hij amechtig uit.
‘Nou dat weer. Ondanks mijn zorgen
over een almaar ontaardere wereld,
lijken mijn vleselijke lusten thans om
de voorrang te vragen.’
Een jonge oomzegger, die de tirade
van de bejaarde Oelewapper tot nog
toe met nauwlijks verholen desinteresse had aangehoord, begon zich,
nadat dat mokkel voorbij was gestuikt,
eveneens te vermeien in de smelige
baltslust van zijn oom.
‘Sakkerloot!’, bracht hij uit. ‘Ootmoedig laat gij u uit over de tekortkomingen van de huidige generatie. Maar
ontijdig en nogal boud geeft gij aan
te willen ravotten met de deerne die
zojuist met heur blonde haardos de
revue passeerde. Het valt me nog van
u mee, dat u zich niet verloor in een
opsomming van de details van haar
fl moes
Meewarig stelde de Oelewapper zijn

Met hulp van enkele trouwe fans spaar ik al jaren mooie, oude woorden die in het vergeetboek dreigen te raken. En dan is het natuurlijk een uitdaging om met zoveel mogelijk van die woorden een verhaaltje te schrijven. Dat viel niet mee. Het resultaat dat u hieronder aantreft moet u dan ook slechts zien als een kapstok om al die mooie woorden aan op te hangen.
oomzegger gerust. ‘Mitsgaders gij mij
aanziet voor een kniesoor, moet ik u
nu toch logenstraffen. Als ik zachtjes
voor mij uit mijn private gehoteldebotel uitmompel, wil dat nog niet zeggen
dat mijn oprispingen zomaar door jou
verguisd kunnen worden!’
Stront aan de knikker
Het begon te spannen. Zowel de
Oelewapper als de oomzegger talmden
om elkaar onderuit te halen. Maar
desondanks achtten zij het beiden niet
meer dan billijk elkaar met blaam te
overladen.
‘Albedil! Kniesoor! Onnozelaar!’, riep
de oomzegger.

het ging om het rollenpatroon waar het
de voortplanting betrof.
Appetijtelijke leeftocht
We laten het maar even rusten. Want
al dat getalm leidde slechts tot schier
vrijpostige mijmeringen.
Ondertussen was het montere mokkel van zojuist op haar schreden
wedergekeerd. Kennelijk had ze wat
leeftocht ingeslagen. Appetijtelijke
ulevellen, gevulde kweeën,puike pastinaaksalade, welriekende schorseneren,
hemelse kapoen met kappertjes, emmese falafel, zure bommen en andere
delicieuze labbekak.

‘Druiloor!’ Oen! Flapdrol!’, wierp de
Oelewapper tegen.

Hitsig uitgestoten gefluit
Ze had het nog niet gezegd of daar
vers heen een vrolijk fluitende kod
debeier van achter het Boerenwegeltje
uit het nabije gewas om poolshoogte
te nemen van het voorliggende geval.

‘Onbenul! Sloeber!’ Zot!’, bracht de
oomzegger daar weer tegenin.
De gemoederen raakten niet bedaard.
Iemand met verstand van zaken zou
zeggen dat er stront aan de knikker
was.

De oomzegger was nog steeds zo
ontdaan van zijn zojuist gedane belijdenis, dat het nog wel even zou duren
voordat hij de portee van zijn huidige
belangen weer met verve zou kunnen
uitdragen.
De bejaarde Oelewapper krabbelde net
op tijd weer op uit de goot, kalefaterde
zich weer enigszins op en borg zijn
geborneerde rol zou snel hij kon in de
vergetelheid.

‘Bent u verminkt door deze deerne?’,
vroeg de veldwachter terwijl hij zich
trachtte te ontfermen over de neergezegen Oelewapper.

Maar waar ging het nou eigenlijk
over?
We resumeren: de oude Oelewapper
betoonde zich bepaald schrander aangaande het beperkte taalgebruik van
het thans opgroeiende mensengeslacht.
Maar anderzijds bracht hij zelf eigenlijk alleen klisjee-beelden te berde als

nog eens in de aanwezigheid van de
Hermandad kracht bij zal zetten. Wat
denk jij wel? Ongeluksaanzegger!
Miesch mirakel! Meurend scharminkel! Oelewapper!’

De paarlust van de oude Oelewapper
egon weer op te spelen en hij floot
haar na.
‘Wat doe je nu?’, kreet de oomzegger
ontzet uit. ‘Zoiets kan je tegenwoordig
écht niet meer maken! Fluiten naar een
passerende Bimbo is iets van vroeger!
Wat moet de opgroeiende jeugd wel
van je denken?’
Ook het mokkel kweet zich van haar
contemporaine plichten. Ze draaide
zich om, liep driftig op de Oelewapper
toe, zette haar valies vol proviand met
een plof neer en gaf hem onverwijld
een oorvijg van heb-ik-jou-daar.
Verbluft zeeg de oude Oelewapper
ineen.
‘Krijg nou het rambam’, bracht hij
verschrikt uit. ‘Het ene moment zie
je een tochtig mokkel in een luchtig
niemendalletje voorbij struinen en het
volgende moment lig je voor apegapen
in het gras. Is dat tegenwoordig het lot
van een hitsig heethoofd op leeftijd?’
‘Jazeker’, beet het mokkel hem toe.
‘Ik ben je evenknie niet. En als je me
d t n fluiten nog eens flikt r k ik zo
gebelgd dat ik niet alleen hommeles
maak, maar mijn opvattingen ook

Maar voordat de Oelwapper kon
reageren, stormde het mokkel naar
voren, vatte de klabak bij zijn bretels
en krijtte: ‘Ik dien een grief in. Deze
vunzige geilaard wenste zojuist zijn
bronstige aandriften op mij bot te vieren in de vorm van hitsig uitgestoten,
hoog gefluit
‘Kom, kom mevrouwtje’, trachtte de
klabak de gemoederen wat tot bedaren
te brengen. ‘In feite is u geheel niets
aangedaan. Indien u zich als een gerijpt, handelingsbekwaam persoon had
betoond, had u gewoon u weg kunnen
vervolgen en hadden we hier nu niet
staan te kijven.’
Gepermitteerd of onbillijk
De oomzegger kon de behoefte niet
weerstaan om ook een duit in het zakje
te doen. ‘Misschien ben ik wel debet
aan dit geschil’, bracht hij hortend uit.
‘Ik was degene die de zaak op de spits
dreef door de vulgariteiten van de
Oelewapper in een kwaad daglicht te
stellen. Dat veroorzaakte in dit geschil
wellicht onnodig onbegrip.’
Het was even stil.
De smeris had zijn quotum voor
wat betreft zijn maandelijks vereiste
prenten reeds behaald, zodat hij geen
enkel nut meer zag in een inbreng van
nieuwe convicties.

Rest ons de gezindheid van het
tochtige mokkel weer te geven. En dan
dienen ons onvermijdbaar te vermeien
in de huidige geschillen omtrent
de vraag over wat er in de huidige
maatschappij nog is gepermitteerd en
wat onbillijk is waar het gaat om het
openlijk te kennen geven van paarlust.
Laat ons daar, in de reeds nakende
toekomst, ieder voor zich en God
voor ons allen een wijle bij stilstaan
alvorens weer over te gaan tot de orde
van de dag.
En vraag uw kleinkinderen dit epistel
met een pen door te nemen. En de
woorden te onderstrepen die zij
niet begrijpen. Met meer dan vijftig
streepjes kunnen zij zich verheugen
tot een kloeke, ongerepte generatie te
behoren. Die met nieuwe, nóg onbegrijpelijker woorden net zoveel furore
zal gaan maken als het voorleden
geslacht deed met de rijkdom van de
taal van weleer. En hoe ze dat zonder
al die prachtige nuances en die mooie,
oude woorden uit de vorige taal zullen bolwerken, moeten ze zelf maar
uitzoeken.
Eens? Mail julius.pasgeld@deoudhagenaar.email.
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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.

Jaguar XJ6
En toen was er in 1968 de Jaguar XJ6. Een superslank Jaguarmodel. De vader van mijn toenmalige vriendin Karen de Vries
uit de Landréstraat, waarvan haar moeder die Toyota Corolla
Coupé reed, waarover ik in deze rubriek al eerder berichtte,
had er zo een. Een donkergroene.
Hij was directeur van Eurostaal B.V.
in Rotterdam en nodigde mij een
keer uit voor een proefrit. Ja, op de
passagiersstoel, dat dan weer wel.
Een waanzinnig mooie ervaring
kan ik mij herinneren. Zittend op
de riante stoel, de geur opsnuivend
van het weldadige Engelse leer met
uitzicht op een glanzend notenhouten
dashboard. Arm rustend op de brede
middenconsole, wegdromend hoe
mooi het leven kan zijn.
Ik herinner mij nog goed die zaterdag dat we met haar ouders naar het
Indonesische restaurant Bali in Scheveningen reden voor een voortreffelijke rijsttafel. Linksachter zittend
op de leren bank met luxe armsteun
en naast mij Karen. Wat een rijkdom,
maar dat terzijde. Wat een lel van
een auto was dat eigenlijk. Enorm
forse motorkap, maar met een fraai
lijnenspel, zodat hij toch elegant
oogde. Het front vind ik nog steeds

fenomenaal en er valt ook niets aan
uit te leggen. Beeldschoon! Ook
vanaf de zijkant gezien een mooie
lage lijn met toch een historische Jaguar-signatuur. En eveneens die lage,
lange achterkant zonder frutsels,
maar strak en royaal met chroom en
twee uiteraard chromen uitlaatpijpen.
En ik zou het bijna vergeten, direct
achter de achterruit; zowel links als
rechts een fraai gevormde, afsluitbare benzinedop. Inderdaad twee
benzinetanken, want deze XJ6 lustte
wel een slokje. En dan dat interieur.
Ik schreef het al: veel luxe leer en
warm glanzend notenhout. Heerlijk, die blik vanachter dat slanke
simpele en toch bijzondere stuur
met die halve chromen claxonring
op dat imposante dashboard. Naast
de snelheidsmeter en de toerenteller op het middengedeelte nog vijf
mooie Smiths-klokjes en daaronder
tien tuimelschakelaars. Daaronder
een flegv k met weer d ronder

4.2-liter XK-motor uit de E-Type in
de XJ6 en dat voldeed prima. In de
loop van de jaren heeft Jaguar deze
XJ6 de nodige facelifts gegeven,
maar naar mijn idee zijn ze er nooit
karaktervoller op geworden en zeker
de huidige Jaguars doen mij in niets
meer denken aan dit toch iconische
merk en model. Zóóó jammer!

Jaguar XJ6 reed uiterst comfortabel
en de automaat schakelde boterzacht.

de schuiven en draaiknopjes van de
ventilatie en verwarming, met in het
midden de optionele radio met cassettespeler. Op het middenconsole de
slanke automaatselector met links en
rechts daarvan een slank asbakje en
daar in de buurt de aansteker. Tja, roken in de auto, dat was toen nog heel
gewoon. Grappig was dat je het stuur
in diepte of hoogte kon verstellen,
maar dat het hendel voor de richtingaanwijzers niet mee verhuisde. De

De stuurbekrachtiging was zodanig
dat sturen uiterst licht was, met als
nadeel dat het geheel toch wat vaag
werd en er weinig communicatie
was tussen wielen en weg voor de
bestuurder. Wat motoren betrof
nam Jaguar in die tijd geen risico
en legde gewoon een qua vermogen iets afgezwakte versie van de

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.

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. Emmy Lans, te Zoetermeer
2. M. Buitenhek, te Pijnacker
3. Feije Steenman, te Hattemerbroek

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar van 6 maart vond u vier
Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde
de vorige keer: 4-8-7-2 . Drie winnaars ontvangen een waardebon van 15 euro (prijs 1),
10 euro (prijs 2) of 5 euro (prijs 3), te besteden

Inzenden
Voor de puzzel van deze week worden wederom drie prijzen verloot verloot. Vergeet u
alstublieft niet om bij de inzending natuurlijk
ook uw postadres te vermelden! We moeten uw
oplossing van de nieuwe puzzel, dus de vier

3 5 6
5
4

6 9
9

1 2

8
3

7
4

9
8

1
5
6

2
5 8
9
7

4 6

Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben op donderdag 29 maart.
Stuur per mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email

comfortland.nl

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. 6

8

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

KADOBON

Inwisselbaar bij

7 4
9
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2
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1

2 6 5 1
1
8
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4
8 6

1 7
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7
8

2
7

4 5

6 8

7

5
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8
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4
1
8 2
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DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!
W W W.DEHOFPAS.NL

Partner: Soeboer Garden
Voordeel: Een kleine rijsttafel voor € 12,50 *
Afgelopen week heb ik het genoegen gehad om

de kinderen), een grote speeltuin met klimrekken,

en lekkere avond!

samen met mijn man en twee meiden heerlijk

schommels, glijbanen en een serre met vrolijke

Soeboer Garden Restaurant is 7 dagen in de week

Indonesisch te eten bij Soeboer Garden Restau-

vogels. We zijn expres vroeg naar Soeboer Garden

geopend vanaf 16.00 uur en in het weekend al

rant in Moerwijk. Dit jaar bestaan ze 60 jaar en

gegaan, zodat de kinderen nog lekker konden

vanaf 15.00 uur. Dus ook voor een late lunch of

iedereen kent Soeboer sinds 1970 van de Brou-

spelen in de speeltuin terwijl wij neerstreken met

een gezellige aangeklede borrel kan je hier prima

wersgracht, daarvoor waren ze gevestigd aan de

een drankje.

vertoeven. Naast het restaurant zit ook Warung

Koningsstraat in Den Haag. Wat velen niet weten is

Uiteindelijk kom je hier natuurlijk voor het Indone-

Soeboer waar je het eten kan afhalen om er lekker

dat zij ook een restaurant hebben in Moerwijk vlak

sische eten. De kaart is zeer gevarieerd en daarom

thuis van te genieten.* Met de Hofpas ontvang je

naast het station. Het zit in een prachtig omge-

hebben mijn man en ik ons laten verrassen met

op maandag, woensdag en donderdag voor €12,50

bouwde stadsboerderij in een modern jasje en van

wat achteraf het Biasa menu bleek te zijn. Mijn

pp al een kleine toch gevarieerde en verrassende

alle gemakken voorzien. Het is hier goed parkeren

kinderen zijn gelukkig helemaal weg van Soto

rijsttafel.

en goed bereikbaar met het OV. Ook hebben zij een

Ajam en kip sate, dus ook zij kwamen helemaal

heerlijk terras aan het water (met een hekje voor

blij en voldaan weer thuis van een hele gezellige

Partnerreview door Graziella Guarguaglini

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
GRIEKS RESTAURANT MARATHON

€ 2,00 korting op de Tourist Tram dagkaart (geldt alleen
op kaartjes aangeschaft in de tram.) De tram rijdt vanaf
30 maart.
Ter Borchstraat 7, Den Haag - Centrum

3 gangen menu van € 27,50 voor € 20. Keuze uit 3 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 3 nagerechten. 1 persoon
per Hofpas.
Sluiskant 16, Leidschendam

HOVM HAAGS OPENBAAR VERVOER MUSEUM

ALEXANDERHOEVE ZOETERMEER MEERZICHT

Rondrit per historische tram voor € 3,50 i.p.v. € 5,00. De
tram rijdt vanaf 30 maart.
Parallelweg 224, Den Haag - Schilderswijk

Boter, kaas en eieren voor maar € 6,- i.p.v. € 10,- of noten-combi: 250 gram cashewnoten en 250 gram pinda’s
voor maar € 5,95 i.p.v. € 7,50.
Middelwaard 90a, Zoetermeer - Meerzicht

PIM COFFEE SANDWICHES & VINTAGE
PRINS HENDRIKSTRAAT
Bij aankoop van 2 kofﬁe of thee naar keuze een mini
(verrassings)taarten proeverij voor 2 personen gratis.
Prins Hendrikstraat 113, Den Haag - Zeeheldenkwartier

PIM COFFEE, SANDWICHES & VINTAGE
WAGENSTRAAT
Bij aankoop van 2 kofﬁe of thee naar keuze een mini
(verrassings)taarten proeverij voor 2 personen gratis.
Wagenstraat 144, Den Haag - Chinatown

LOEFBOEK
10% korting op de hele collectie in de winkel.
Theresiastraat 72, Den Haag - Bezuidenhout

KOPI KOPI

HEAVY CUTS HAIRSTYLING

10% korting op het eten (excl. drankjes).
Korte Houtstraat 8a, Den Haag - Centrum

10 % Korting op alle knipbeurten en verfbehandelingen.
Elandstraat 113, Den Haag - Zeeheldenbuurt

SPAR CITY KORTE POTEN

MORCUS BLOEMEN EN PLANTEN

Bij besteding van € 14,95 10% kassakorting op alle boodschappen (behalve tabak, bier en geneesmiddelen). Op
online bezorgen 15% korting als je meer dan € 19,95
besteed. Gratis thuisbezorgd!
Korte Poten 9, Den Haag - Centrum

10% korting op de hele collectie.
Prins Hendrikstraat 111, Den Haag - Zeeheldenbuurt

MAMA’S EETHUIS & CATERING
Onbeperkt ontbijt (all day) vanaf 2 personen € 16,- ipv.
€ 20,-.
Betje Wolfstraat 173, Den Haag - Moerwijk/Zuiderpark

GIFT & CANDY ZOETERMEER
Alle 4 persoons Maison Kelder Hazelnoot taarten van
€ 9,95 voor € 8,95.
Middelwaard 37, Zoetermeer - Meerzicht

PIZZA MANHATTAN ZOETERMEER
10% korting op de rekening van maandag t/m vrijdag tot
18.00 uur.
Middelwaard 34, Zoetermeer - Meerzicht

FLORENCE ACTIEF
Eerste les salsa dansen GRATIS voor Hofpashouders. Voor
actieve 60-plussers.
Laan van Vredenoord 1, Rijswijk

DOK KOON SPA
Van maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur
10% korting op alle behandelingen en producten. Niet
i.c.m. andere acties of aanbiedingen.
Theresiastraat 84, Den Haag - Bezuidenhout

THAI LANNA TRADITIONAL THAI MASSAGE
Van maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur
10% korting op alle behandelingen en producten. Niet
i.c.m. andere acties of aanbiedingen.
Keizerstraat 24, Den Haag - Scheveningen

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
Disclaimer: aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Partners kunnen hun aanbieding tussentijds aanpassen.
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

TOURIST TRAM THE HAGUE

