
box repeteerde 

wel een bandje. 

En nadat er flink 
gespaard was 

door het zakgeld 
te bewaren of een 

krantenwijkje te 
lopen, was er dan 

eindelijk geld om 
die versterker, gi-
taar of onderdelen 

voor een drumstel 
te kopen (een heel 
drumstel was uiter-
aard nog te hoog 

gegrepen).

Muziekwinkel Servaas aan de Rivier-
vismarkt, hoek Schoolstraat, was hier-
bij het summum voor de beginnende 
muzikant. Nieuw was onbetaalbaar, 
maar er was ook de tweedehandsafde-

ling waar je vaak voor een redelijke 
prijs een instrument kon aanschaffen.

Maar je kwam niet zomaar binnen. 
Als je de winkeldeur had openge-

duwd, nadat je je eerst had verlekkerd 
door de enorme etalages, waar de 
handel lag uitgestald, werd je ge-

confronteerd met een tourniquet met 
daarachter op kruk Nico Servaas. Het 
haar strak in de Brylcream en immer 
voorzien van een blauwgrijze stofjas. 
“Wat kan ik voor je doen jongeman?”, 
was de vraag die direct gesteld werd. 
“Ik ben op zoek naar een tweedehands 
versterker met box, meneer Servaas”, 
was het voorzichtige antwoord. “Heb 
je daar wel centjes voor?”, was de wat 
vernederende vervolgvraag. En als je 
daar dan bevestigend op antwoordde, 
drukte Nico op een knop op een 
paneel, waarna de potentiële klant 
toegang werd verleend tot het mekka 

voor de muzikant.

Met wat buikkrampen van de span-

ning loop je het enorme magazijn in, 
met die karakteristieke geuren van 
hout en skai, die zo kenmerkend zijn 
voor een muziekwinkel. Torenhoog 
doemen de London City, Sound City 
en Marshall-kabinetten met versterker 
op, met prijskaartjes die voor geen 
meter ook maar in de buurt van je 
budget komen. In een aparte hoek is 
ruimte ingericht voor de presentatie 
van Orange, een nieuwe merk dat door 
Creedence Clearwater Revival bekend 
is geworden. We kijken hier maar 
geeneens naar de vraagprijs, want die 
komt in de buurt van een tweedehands 
auto.

Dan is er reuring in de winkel: Rinus 
Gerritsen is gespot van de Earring, 
terwijl hij een Rickenbacker-gitaar 
uitprobeert en zo onopvallend moge-

lijk lopen de bezoekers van Servaas 
om de BN’er heen om een glimp op te 
vangen van de beste bassist ooit. Dat 
duurt even totdat bij de keyboards Su-

persister-toetsenman Robert Jan Stips 
wordt gespot, waarna de goegemeente 
zich richting de vleugels spoed.

De rust keert weer in de winkel, maar 
dan is er sensatie. Wederom blijkt dat 
Nico met argusogen, nee Arends-

ogen, de bezoekers scant. Hij springt 
over de desk en verlaat de winkel 
voor enige tijd. We zien hem een 
spurt maken richting de Driehoekjes, 
waarna hij tevreden terugkeert met 
een volumepedaal voor gitaar. In de 
winkel is het hem niet ontgaan dat een 
beginnende ster geen centjes had voor 
het gewraakte artikel en derhalve een 
poging heeft gewaagd het kleingoed 
ongezien mee de winkel uit te smok-

kelen. Servaas heeft geen poortjes, 
labels en alarmlampen nodig, hij lost 
het zelf op. De dader is tijdig in de 
kraag gegrepen en het artikel gaat 
terug de schappen in. Nico kennende 
heeft hij de delinquent op het netvlies, 
en deze zal voortaan een pandverbod 
hebben.

Inmiddels is er een keuze gemaakt 

uit het gebruikte aanbod, en met een 
100 watt-geluidsbox, in vaktermen 
‘kabinet’, wordt aangesloten in de 
lange rij bij de kassa om te onderhan-

delen over de aanschafprijs. De box 
heeft duidelijk een zwaar leven gehad, 
het skai is deels afgescheurd en op een 
van de hoeken ontbreekt de metalen 
stootrand. Door het vale speakerdoek 
zijn de contouren van vier speakers 
zichtbaar, maar op de achterzijde is 
met een sjabloon in krijtletters de 
naam ‘LIVIN BLUES’ geschreven.

Bij de kassa moet even gewacht wor-
den. Nico zit over een opengewerkte 
Dynacord-versterker gebogen terwijl 
hij een soldeerbout hanteert. Uit de 
versterker kringelt wat rook en nadat 
Nico nog wat werkzaamheden in het 
apparaat verricht, bekijkt hij zijn werk 
met een tevreden blik, plaatst de sol-
deerbout op een steuntje en richt zich 
tot de jeugdige klanten.

Het argument dat de box wel erg 
beschadigd was, biedt bij Nico geen 
soelaas. De kast was nagekeken en gaf 

een uitstekend geluid, precies waar 
deze destijds voor vervaardigd was. 
Dus: ‘take it or leave it’.

Nou, dan reken je maar af. En nadat 
de tonnen wegende box in de lelijke 
eend is gestouwd, gaat het huiswaarts, 
op weg naar het eerste of volgende 
optreden. Als er dan wat verdiend was 
en je geld had voor wat beters, ging 
je de aftandse box weer inruilen voor 
iets duurders en bij het onderhandelen 
over de inkoopprijs moest het Nico 
toch wel van het hart dat deze box 
toch wel erg beschadigd was, maar uit 
coulance kreeg je er dan nog 50 gul-
den voor. Vooruit dan maar, want twee 
boxen gingen niet in de eend, dus 
moest de oudste in de winkel blijven.

Servaas is al lang niet meer. In 1994 
wordt met een muzikaal feest in de 
Marathon afscheid genomen van 
Nico. De zaak gaat nog enige tijd door 
met Feedback.

Ruurd Berendes

r.berendes@ziggo.nl

Het muziekavontuur begon bij Servaas
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In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,

 verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.  

Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

.WWW KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

KEES TALEN

Muurschilderingen in Den Haag, zoals die van de Q65 op 

het Almeloplein en de Earring in de Terletstraat, herinne-

ren ons er aan dat onze stad in de jaren vijftig en zestig 

dé beatstad van Nederland zou worden. Hier ontstond de 

Indorock en ontwikkelde de Golden Earring - begonnen als 

Golden Earrings - zich tot een, tot in Amerika befaamde 

rockband, mede namens de nummer 1-hit in Amerika: 

Radar Love.

In elke souter-
rain of kelder-



Bedankt

Namens De Oud-Hagenaar wil ik hierbij graag 

Barend Jan Donker bedanken voor de zestig 

artikelen die hij in De Oud-Hagenaar heeft 

geschreven. Net als vele andere schrijvers 

heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de krant. Barend Jan, bedankt!

Ivar Lingen

hoofdredacteur De Oud-Hagenaar

Traumatische jeugdervaring

Het is mei 1944. Op een vrijdagmiddag ga ik 

met een klasgenoot, Piet Zuidwijk, na school-

tijd salamanders vangen in een modderslootje 

langs de Laan van Nieuw Oost-Indië, dichtbij 

Voorburg. Plotseling zie ik de punt van een 

schoen boven het water uitsteken. Die schoen 

was heel en dat was vreemd, in tijden van 

schaarste gooi je geen goede schoenen in het 

water. Piet geeft me een hand, ik buig me 

voorover en trek aan die schoen. Maar die zit 

ergens aan vast, ik zie iets wits en er komt 

nóg een schoen te voorschijn! Dat zag er raar 

uit, wij schrikken enorm en rennen naar een 

kantoor van de marechaussee op de Laan van 

NOI en doen ons verhaal. Twee mannen gaan 

met ons mee naar het slootje. Ze grijpen een 

van de schoenen en trekken vervolgens het 

complete lijk van een man op de kant! Een van 

de mannen gooit zijn jas over de dode en ze 

waarschuwen de politie. Die ondervraagt ons: 

“Wat deden jullie hier?” Ook aan inmiddels 

gearriveerde journalisten moeten we ons ver-

haal doen. Enkele dagen later staat er een kort 

verslag in de krant. Het slachtoffer was geli-

quideerd door de Ondergrondse, een bekende 

verzetsbeweging. Het betrof een man van een 

jaar of 25 en lid van de Landwacht. Laatstge-

noemde organisatie verleende hand- en span-

diensten aan de Duitse bezetter. Om die reden 

werd die Landwacht uit de weg geruimd. De 

psychische verwerking van deze vondst heeft 

voor mij enkele weken geduurd; ik was bang 

voor de wraak van de Ondergrondse: “Jij hebt 

het ontdekt, we zullen je wel krijgen!” Maar 

die vrees bleek ongegrond. Dat is allemaal 

precies 74 jaar geleden; ik was toen 11 jaar.

Jan Brakenhoff

janbrakenhoff@ziggo.nl

Ouderwets Haags uitje

Het doet mij altijd goed als ik bekende namen 

tegen komt in De Oud-Hagenaar. Ik ben zelf 

82 jaar oud, ik kom dus niet veel namen meer 

tegen van mensen die ik gekend heb. Ik was 

hoog verbaasd de naam Bisschops te lezen. 

Een bekende naam in mijn tijd. Het was ook 

bekend dat de naam Bisschops een bekend 

glazenwassersbedrijf was van een paar broers 

en vader. In die tijd woonde ik in de Van 

Ostadestraat 228. Wij hadden ook een cafe in 

dezelfde straat; aan de overkant op 177.

Maar ik wil het nu over de oude Bisschops 

hebben. De familie Bisschops woonde naast 

ons. Op nummer 230. De onderbuurman was 

Hijekoop. Wat ik mij afvraag, is het volgende: 

waren dat jouw grootvader en grootmoeder die 

naast ons woonden? Ik weet nu nog wel dat 

zij een paar zoons hadden en dochters. Mooie 

mensen waren dat. Zij hadden ook een pape-

gaai. In de winter hoorde je hem nooit, maar in 

de zomer was hij de hele dag aan het fluiten. 

Oma had ook een kleinzoon in huis, zijn naam 

was Henkie, maar dat weet ik niet zeker. Maar 

van wie ben jij nu een dochter? Ik vond het 

leuk de naam Bisschops te lezen. Zijn de kin-

deren van de oude Bisschops nog in leven? Ik 

kwam zijn dochter nog wel eens tegen. Leuke 

vrouw was dat. Niet in de kerk, hoor. Maar in 

de Haagse uitgaanswereld. Mooie tijd was dat. 

Ik wens je een lang leven toe in gezondheid.

Wim Bartels

wim.bartels@gmail.com

Fridtjof Nansen

Oud-leden van de in de zestiger jaren opgehe-

ven padvindersgroep Fridtjof Nansen (groep 

47) worden door mij gezocht.

Jan Bergman

J.Bergman13@kpnplanet.nl

Nog een paar vragen

Het was tussen 1900 en 1925 dat mijn opa 

Joseph Zwaaf een Winkel van Sinkel-zaak had 

aan de Keizerstraat 148 te Scheveningen. De 

winkel droeg de naam Zwaaf & Co en ver-

kocht potten, pannen, serviesgoed, speelgoed 

en allerlei snuisterijen. Vooral het serviesgoed 

liep uitstekend want, wanneer de vissers-

schepen terugkeerden en de vissers naar het 

café gingen om de vangst te vieren, werd bij 

beschonken thuiskomst nogal eens met borden, 

schotels e.d. door beide gesmeten. Mijn vader, 

een klein jochie, werd er dikwijls met de bak-

ets op uit gestuurd om de bestellingen rond 
te brengen. Echter, doordat de huizenbouw ver 

achter de tweede haven was voltooid, ging de 

zaak failliet en vertrok mijn opa met zijn gezin 

naar de stad; Den Haag.

Wie kan zich, uit overlevering, de winkel van 

mijn opa herinneren? Welke verhalen gingen 

er toentertijd over rond? Wanneer is de winkel 

geopend en failliet gegaan? Zijn er nog (parti-

culiere) foto’s van de winkel? En zijn er mis-

schien nog gebruiksvoorwerpen uit de winkel 

in particuliere handen? Zo ja, kan ik daar foto’s 

van krijgen?

Theo Zwaaf

tntzwaaf@casema.nl
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Meer informatie over Lemckert

In Den Haag en omgeving wonen nog al wat mensen met de naam Lemckert. Zij zijn allen na-

zaten van een Duitse soldaat die in de tweede helft van de achttiende eeuw in Den Haag terecht 

kwam en daar een gezin stichtte. Zij waren protestant maar een van zijn kleinkinderen (Arie 

Antonie 1827-1913) trouwde in 1854 met een katholieke vrouw waardoor een katholieke tak 

ontstond. Er wonen van deze A.A. Lemckert nog veel nazaten in onze omgeving. Van de familie 

Lemckert heb ik intussen veel gegevens vergaard maar binnen die (uitgebreide) katholieke tak 

zijn voor mij nog veel witte vlekken. Als u Lemckert heet of mensen met die naam gekend hebt 

zou ik graag informatie over hen ontvangen. Het gaat met name om de generatie van hen die 

tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw in Den Haag woonden en werkten. Zeer waar-

schijnlijk hebben de protestantse en katholieke tak destijds geen of nauwelijks contact met elkaar 

gehad. Uiteraard zijn gegevens van latere nazaten ook interessant. Het gaat daarbij niet om hun 

hele doopceel, maar om gegevens waar zij gewoond en gewerkt hebben.

Henk Lemckert

henk.lemckert.hl@gmail.com

070-4490358

Vragen over Joods kind

75 jaar geleden, op 6 en 7 juni 1943, werden ongeveer 1300 

Joodse kinderen uit Vught gedeporteerd samen met hun 

moeders. De meesten werden snel doorgestuurd naar Polen, 

waar zij werden vermoord. Op het terrein van Nationaal 

Monument Kamp Vught staat sinds 1999 een gedenkteken 

met de namen van deze kinderen. Twee namen ontbreken op 

dit monument: Piet de Lange, 7 jaar oud en Peter de Bruin, 4 

jaar. Men begreep destijds wel dat het onderduiknamen waren. 

Beide kinderen kwamen zonder hun ouders met andere Joden 

uit Den Haag in mei 1943 in Vught aan. Wat in 1999 niet 

mogelijk was weten we nu, dankzij inmiddels gedigitaliseerde 

kampkaarten, transportlijsten en menselijk speurwerk, zeer 

waarschijnlijk hun echte namen. Maar onduidelijk bleef hoe 

deze Amsterdamse jongetjes in Den Haag terecht kwamen. 

Over het jongetje Piet de Lange weten we inmiddels dat hij 

in De Bilt gearresteerd is door een Haagse politie- man. De 

Documentatiedienst van de Haagse politie arresteerde tot ver 

buiten Den Haag ondergedoken Joden.

Bij Peter de Bruin loopt ons onderzoek vast, we hopen via le-

zers van De Oud-Hagenaar verder te komen. Voor zover we nu 

weten is zijn naam Peter Blumenfeld, geboren 31 juli 1938 in 

Amsterdam. Hij is gearresteerd op 30 april 1943 in Den Haag, 

waarschijnlijk op zijn onderduikadres, Koningstraat 28. Toen 

Peter via Vught in Westerbork kwam had hij middenoorontste-

king, hij is waarschijnlijk daarom niet gelijk doorgestuurd. In 

Westerbork heeft hij op 3 augustus 1943 een kaart ontvangen 

van tante Elsie, mevr. E. Zinny - Kremer, Koningstraat 28 

in Den Haag. Toen de Joodse Raad haar tijdens de bezetting 

hierover benaderde, zei zij de jongen niet te kennen.

Na de oorlog, april 1947, is bij het Rode Kruis naar Peter 

de Bruin geïnformeerd door mevr. Katan-Kremer. Vermoe-

delijk wisten beide dames niet de echte naam van het kind. 

In een dossier-enveloppe op naam van Peter de Bruin in het 

oorlogsarchief van het Rode Kruis zit een foto van hem. De 

enige bron waarvan de foto afkomstig kan zijn is mevr. Katan-

Kremer.

Mijn vragen:

Zegt de foto u iets of de omgeving waar die genomen is?

Kent u de naam Kremer, hebt u één van de dames gekend?

Is Koningstraat 28 uit die tijd bij u bekend?

Of weet u iets over dit kind?

Janneke de Moei

jannekedemoei@outlook.com

0180 - 413618

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!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

F.J.A.M van der Helm

John Vroom

Postadres

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Helpdesk 

Vragen of klachten over De Oud-

Hagenaar? Bel naar 070-2210584. 

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Advertentieverkoop

Daphne Brückel en 

Jolanda Kraanen

Brückel Reclame BV

Telefoon: 070-360 76 76 

deoudhagenaar@bruckel.nl

www.bruckel.nl

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

www.baasimmedia.nl

Oproep
Ik zou graag informatie ontvangen over Elly Verhulst. Elly 

was mijn buurmeisje en vriendinnetje en wij woonden 

tussen 1955 en 1960 in de Hendrik van Deventerstraat. Zij 

zal nu ongeveer 74 jaar oud zijn. 

Ik zou het geweldig vinden als u mij kunt helpen.

Bij voorbaat dank!

Contactadres; 

Ronny Willemse,Tel. 053.4788398  of  

fotograafron2016@gmail.com

 



In de vroege ochtend van woensdag 

9 juni 1948 ontdekken surveillerende 

agenten en personeel van strandtenten 

langs het Scheveningse Noorderstrand 

enkele geel-zwarte kevers, colora-

dokevers! Bij nader onderzoek blijkt 

dat het strand bezaaid is met vele 

duizenden van deze insecten. Onmid-

dellijk worden politie, brandweer, de 

Plantsoenendienst en de Plantenziekte-

kundige Dienst te Wageningen gealar-

meerd. In afwachting van versterking 

beginnen badgasten en hotelpersoneel 

met de jacht. Zij verzamelen de kevers 

in blikken en dozen. Pas om elf uur 

stuurt de gemeente een twintigtal po-

litieagenten en zes gemeentearbeiders. 

Maar op groot materieel bijvoorbeeld 

jeeps met vlammenwerpers wordt 

tevergeefs gewacht. Inmiddels zijn 

ook schoolkinderen, die hiervoor 

onmiddellijk vrijaf krijgen, ten strijde 

getrokken, gewapend met bussen, jam-

potjes, dozen, emmers en ander mate-

riaal. Door deze grote actie lukt het de 

eerste aanvalsstoot op te vangen.

Van de zijde der Plantenziektekundige 

Dienst wordt in de loop van de week 

gemeld, dat dankzij de voortreffelijke 

medewerking van alle kustplaatsen, 

de strijd tegen de kevers daadkrachtig 

wordt gevoerd. Het gevaar, dat er nog 

diertjes kans zien om het land in te 

trekken, is daarom nagenoeg uitge-

sloten. Maar, aldus deze Dienst, blijft 

waakzaamheid natuurlijk geboden.

De strijd tegen de onverwachte aanval 

van de coloradokever wordt daarom 

voortgezet. En met succes; van het 

front komen hoopgevende berichten. 

Uit Scheveningen wordt gemeld, dat 

het miljoenen leger daar volkomen 

is vernietigd en dat de schoolkinde-

ren uit de strijd zijn genomen. Om 

te begrijpen waar de vrees voor de 

coloradokever vandaan komt een korte 

geschiedenis van dit insect.

De coloradokever

Zijn Nederlandse naam kreeg hij om-

dat men dacht dat de kever afkomstig 

is uit de Amerikaanse staat Colorado. 

De coloradokever is een op het oog 

leuk kevertje. Vergelijkbaar met een 

lieveheersbeestje, maar dan met een 

gele rug met zwarte strepen. Het is een 

taai beestje. Het kan een jaar zonder 

voedsel. Het is een vruchtbaar beestje. 

Een vrouwtje kan wel 2.500 eitjes 

leggen, soms wel twee keer per jaar. 

Het is een reislustig beestje. Vanuit de 

Andes en Mexico heeft het zich bin-

nen enkele eeuwen verspreid over de 

Verenigde Staten, Europa en Azië, tot 

zelfs in China. Het is ook een vraat-

zuchtig beestje. Het is in staat in korte 

tijd aardappelvelden kaal te vreten.

In Nederland wordt de coloradokever 

in 1937 voor het eerst gesignaleerd in 

Limburg en Brabant. Het westen van 

Nederland bleef voorlopig gespaard. 

Maar dat veranderde na de Tweede 

Wereldoorlog. De bestrijding van de 

coloradokever was in Europa tijdens 

de oorlogsjaren vrijwel onmogelijk. 

Met als gevolg een explosieve groei 

van het aantal kevers, die zich bo-

vendien makkelijk verspreiden. Want 

een volwassen insect kan vliegen 

en zo - met tienduizenden - door de 

wind over vele kilometers worden 

verspreid. En zo kon het gebeuren 

dat in de jaren na 1945 zwermen 

kevers uit Frankrijk en België door 

een (voor ons) ongunstige zuidenwind 

in de richting van Nederland werden 

geblazen. Deze tocht is lang en op den 

duur raken ze verzwakt. In de buurt 

van de Hollandse kust storten ze dan 

in zee en spoelen aan op het strand. Na 

een korte versuf ng ontwaken zij en, 
als ze niet op tijd vernietigd worden, 

vliegen ze landinwaarts op zoek naar 

aardappelvelden om die kaal te vreten. 

Mochten ze geen aardappels vinden, 

dan staan tomaten en aubergines op 

het menu, hetgeen een extra bedrei-

ging is voor het Westland.

In 1947 spoelden voor het eerst colo-

radokevers aan in Zeeland. Er werd 

daadkrachtig ingegrepen door het 

inzetten van vlammenwerpers. In 1948 

is op Scheveningen deze rigoureuze 

aanpak niet toegepast. Wel werden 

door de gemeentelijke diensten plan-

nen ontwikkeld om bij een eerstvol-

gende invasie de kevers met gerichte 

maatregelen te bestrijden.

1949 loos alarm

Half juni 1949 dreigt weer een invasie 

van coloradokevers aan de Nederland-

se kust. Uit veel kustplaatsen komen 

meldingen van duizenden aangespoel-

de kevers. Ook op het stille strand van 

Scheveningen zijn tientallen colorado-

kevers aangespoeld. Maar Den Haag 

heeft geleerd van de ervaringen uit 

1948. In overleg met diverse instanties 

is een plan van aanpak opgesteld om 

een eventuele invasie van colorado-

kevers op te vangen. Een jaar eerder 

moest alles geïmproviseerd worden 

en dat gaf veel kevers de gelegenheid 

landinwaarts te vliegen. Nu werken 

politie en Plantsoenendienst samen 

met een elftal scholen, die onmiddel-

lijk gewaarschuwd worden, wanneer 

er kevers zijn aangespoeld. Van iedere 

school wordt een vijftigtal leerlingen 

naar het strand gestuurd, waar zij een 

bepaalde sectie krijgen toegewezen.

Schoolkinderen uit Loosduinen en 

Wassenaar worden per bus naar het 

strand gebracht. Verder staat er een 

jeep met een DDT sproeier klaar om, 

bij het eerste signaal, het strand langs 

te rijden. De gemeente Den Haag 

besluit daarom in juli 1948 tot de 

aanschaf van een draagbare motorver-

stuiver voor ƒ 945,--.

AI deze maatregelen blijken dit jaar 

niet nodig. Het aantal aangespoelde 

kevers is gering en kunnen zonder 

moeite onschadelijk worden gemaakt. 

Ook is het weer omgeslagen, zodat het 

gevaar voor een omvangrijke invasie 

geweken is. De Haagse schooljeugd 

hoeft daarom niet te worden ingescha-

keld. Maar Den Haag is op het ergste 

voorbereid.

De dreiging neemt af

In de jaren vijftig wordt Nederland 

nog een enkele keer opgeschrikt door 

invasies van coloradokevers. In mei 

1950 spoelen de kevers bij honderden 

aan. Maar de bestrijding is een onmo-

gelijke zaak want door een zuidelijke 

luchtstroming, kunnen de coloradoke-

vers gemakkelijk het land verder bin-

nenvliegen. Een jaar later - juni 1951 

- lukt het wel om een aanval door de 

coloradokever op de kust af te slaan. 

Met veel energie worden duizenden 

van de voor de oogst gevaarlijke 

kevertjes verzameld en vernietigd.

Daarna is het even rustig aan het 

‘front’. Maar in juni 1958 is het weer 

raak. Op het strand, tussen Schevenin-

gen en de Wassenaarseslag, spoelen 

duizenden kevers aan. Ook elders in 

de stad, onder andere in Loosduinen 

en in Spoorwijk, kruipen de kevertjes 

over straat! Bij de politie en op het 

stadhuis leveren de vinders honderden 

coloradokevers in.

Deze invasie is voor de Plantsoen-

dienst aanleiding om weer school-

kinderen in te schakelen bij het rapen 

van coloradokevers. Vierhonderd 

kinderen, van scholen uit de Haag-

sestraat, de tweede Messstraat en de 

Deventersestraat te Scheveningen 

worden opgeroepen om naar het strand 

te gaan. In verschillende groepen 

verdeeld krijgt elke groep een gedeelte 

van het strand toegewezen. Dit dagje 

schoolvrij wordt gewaardeerd, want 

de stemming onder de kinderen is 

uitstekend. Ze worden bijgestaan door 

de Bescherming Bevolking (BB) … 

die voor de catering zorgt. De kantin-

edienst van de BB trakteert de ijverige 

meisjes en jongens namelijk op koek 

en limonade. De vangtechniek is 

overigens eenvoudig. De jongens en 

meisjes rapen de beestjes op van het 

strand en stoppen ze in jampotjes en 

blikken. Bij de de duinen worden ze 

opgewacht door politieagenten, die de 

kevers of cieel in beslag nemen om 
ze te vernietigen; dat wil zeggen: ter 

plekke verbrand. De DTT-verstuiver is 

waarschijnlijk in 1958 ook ingezet.

Verslagen?

Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn 

in 1977 voor het laatst coloradokevers, 

in groten getale, aangespoeld op het 

Scheveningse strand. De meeste ke-

vers werden onder het zand bedolven 

tijdens de dagelijkse schoonmaakbeurt 

van het strand. Een groot aantal leefde 

nog, maar volgens de politie, gaan ze 

vanzelf dood en vormen geen gevaar 

voor de badgasten! Nu hebben deze 

insecten nooit een direct gevaar voor 

de mensheid gevormd maar brengen 

ze wel aardappeloogsten in gevaar. 

Bovendien zijn ze nadelig voor de 

handelseconomie. Geen enkel land wil 

groente en fruit invoeren uit landen 

waar de kever vrij spel heeft. Redenen 

genoeg om alles in het werk te stellen 

om het beestje te verdelgen.

Tot het midden van de twintigste 

eeuw waren er echter weinig middelen 

om de coloradokever te bestrijden. 

Vaak werden aangetaste aardappel-

velden platgebrand of men gebruikte 

chemische bestrijdingsmiddelen die 

arsenicum bevatten. Van deze laatste 

methode is, om begrijpelijke redenen, 

weinig gebruik gemaakt. Ook de 

invoer van natuurlijke vijanden mocht 

niet baten; ze overleefden ons koude 

klimaat niet. Eerst met de ontdekking 

van DTT en andere insecticiden was 

een effectieve bestrijding mogelijk.

Maar deskundigen verwachten dat 

door klimaatsverandering de proble-

men met de coloradokever weer zullen 

toenemen. Ook heeft de kever resis-

tentie ontwikkeld tegen insecticiden. 

Dus of het gevaar is bedwongen...?

Verantwoording

In de verslagen over de bestrijding 

van de coloradokever werd in de jaren 

veertig en vijftig veel oorlogsretoriek 

gebruikt. Deze vraatzuchtige kever 

was een geduchte bedreiging voor 

onze landbouw, die na oorlog weer 

aan het opkrabbelen was. Ze werden 

als een vijand gezien die verslagen 

moest worden. Om iets van die sfeer 

weer te geven heb ik het taalgebruik 

uit die jaren gehanteerd.

Ten slotte wil ik Naturalis te Leiden 

danken voor de aanvullende informa-

tie over de coloradokever.

Kees de Raadt

raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Haagse jeugd ingezet om invasie te voorkomen
De Pokémon-rage, in de zomer van 2017, zorgde voor een enorme 

toeloop op Kijkduin. Duizenden jongeren (maar ook volwassenen), 

gewapend met smart phones, gingen daar op jacht naar virtuele we-

zentjes. Bijna zeventig jaar eerder, in 1948, ging de jeugd naar het 

Scheveningse strand om ook op jacht te gaan naar andere wezen-

tjes, maar die waren niet virtueel en vormden een bedreiging voor 

ons land. De ernst van deze bedreiging bleek uit het feit dat voor 

deze jacht vrij van school werd gegeven. Den Haag zou zelfs, indien 

nodig, bussen inzetten om de schooljeugd, die ver van het strand 

woonde, op te halen! Dit lijkt ons nu onvoorstelbaar, maar het betrof 

de invasie van staatsvijand nummer één; de coloradokever. Een 

beestje dat het heeft gemunt op ons belangrijkste volksvoedsel; de 

aardappel. Tot ver in de jaren vijftig was de jacht op deze vraatzuch-

tige kever geopend. Ongetwijfeld heeft menig oud-Hagenaar herin-

neringen aan deze ‘jacht’. Maar laten we beginnen in 1948.

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juni 2018 pagina 3

Krantenfoto uit 1948.

Een affiche van staatsvijand nummer 1.
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BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 All Inclusive Bus excursievakantiesAll Inclusive Bus excursievakanties  

 All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingenAll Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen  

Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

  

 

5 dg. all5 dg. all5 dg. all---in Kerstreis Hotel amin Kerstreis Hotel amin Kerstreis Hotel am   Park ***Park ***Park ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland      al voor al voor al voor € 443,€ 443,€ 443,---   p.p.p.p.p.p.   

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

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / SauerlandSoest / SauerlandSoest / Sauerland      al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
   

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

met vertrek 

garantie  
Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   

   Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   

   Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   

   Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   

NIEUW NIEUW    3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   
   

All Inclusive Hotel Elderschans ***All Inclusive Hotel Elderschans ***All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / Zeeland € 259,Aardenburg / Zeeland € 259,Aardenburg / Zeeland € 259,---   

3 dg. All Inclusive va. 3 dg. All Inclusive va. 3 dg. All Inclusive va. € 129,€ 129,€ 129,---   p.p.p.p.p.p.   
   

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***   
Rijs / Friesland € 259,Rijs / Friesland € 259,Rijs / Friesland € 259,---   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. nu slechts € 229,€ 229,--            
  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***   
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---Limburg € 259,Limburg € 259,Limburg € 259,---   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. nu slechts € 229,€ 229,--    
          

All Inclusive Hotel Hooggeerd ***All Inclusive Hotel Hooggeerd ***All Inclusive Hotel Hooggeerd ***   
Land van Maas & Waal / NiftrikLand van Maas & Waal / NiftrikLand van Maas & Waal / Niftrik   

NIEUW NIEUW    3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf 3 dg. al vanaf € 163,€ 163,--  p.p.p.p.p.p.   

                                        

                        

BTR Reizen biedt u nog veel meer  
gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 
op de mooiste plekjes in Nederland  

en Duitsland met veel Voordeel 

50  50    0  0    

  

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / Sauerland € 366,Altastenberg / Sauerland € 366,Altastenberg / Sauerland € 366,---        

5 dg. All Inclusive va. 5 dg. All Inclusive va. 5 dg. All Inclusive va. € 256,€ 256,€ 256,---   p.p.p.p.p.p.   

NieuwNieuw  

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

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).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

‘ Wij zijn er voor u.’

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het 

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw 

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, 

ook als u niet of  elders verzekerd bent.  

Op yarden.nl vindt u meer informatie over  

onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

Kamperfoeliestraat 2a

2563 KJ  Den Haag

T 070 325 7955
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Uitvaartverzorgers Eise Molenaar, 

Sjalestia van Aggelen,  

Mieke van Bergenhenegouwen  

en Tanja Schouten 

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

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

OVER BOMMEL GESPROKEN…
Symposium n.a.v. het 20-jarig bestaan Museum de Bommelzolder

Op 13 juni 1998 werd door Eiso – de zoon van Marten Toonder, Museum de 

Bommelzolder in Zoeterwoude officieel geopend. Nu, 20 jaar later, is er alle reden 

om dit te vieren. Dit doen wij met sprekers van formaat die elk op eigen wijze het 

werk van Toonder belichten. Drie grote Bommellie�ebbers komen aan het woord: 

Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hoo�, Toonderbiograaf Wim Hazeu en dr. R.H.A. 

Plasterk, oud-minister van OCW en Binnenlandse Zaken. Ter ere van het jubileum 

zal een speciale editie van een origineel Bommelverhaal worden aangeboden 

aan twee kleinkinderen van Marten, Milou & Irwin Toonder. Ook zullen 2 

striptekenaars van de nieuwe generatie, Tim Artz en Henrieke Goorhuis, gedurende 

het symposium demonstreren hoe zij het werk van Toonder levend houden. Voor 

strip- en taallie�ebbers een absolute must!

Prijs: 10 euro
Datum: 7 juli 2018 – 14.00 uur (zaal open om 13.00 uur)

Kaarten verkrijgbaar via Rijswijkse Schouwburg

Museum de Bommelzolder
Weipoortseweg 33 - 2381 NC Zoeterwoude-Dorp

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice
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  Napoleon was verdreven en lang-

zaam kwam de rust weer terug op 

Scheveningen. De vissers gingen 

weer de zee op, terwijl hun vrouwen 

thuis hoopvol wachtten op hun 

terugkeer. In die tijd ging Jacob 

Pronk aan de slag met een nering op 

land. Hij begon een badhuis aan zee 

omdat dergelijke baden van positieve 

invloed waren op de gezondheid van 

met name reumapatiënten en lieden 

met een zenuwziekte.

     Bad-etablissement 

Op 15 juli 1818 werd het gebouw aan 

het strand geopend voor lieden die 

een bad wilden nemen in warm of 

koud zeewater. Het gebouw was bin-

nen zes weken uit de grond gestampt. 

Alles op Engelse wijze ingericht. In 

het Scheveningse bad kon geno-

ten worden van het uitzicht op de 

Noordzee zonder door iemand gezien 

te worden. Toen in oktober 1818 

gesproken werd over een “concept 

Reglement op de aanleg en inrichting 

der Zeebaden te Scheveningen”, 

bestond de badinrichting van Pronk 

reeds. Hij vroeg verwijzend naar het 

reglement alsnog een vergunning aan 

voor instandhouding van zijn “bad-

etablissement” en die werd hem per 

1 juni 1819 verleend. Tegelijkertijd 

verzocht de ondernemende Pronk om 

uitbreiding van zijn badgelegenheid 

en van het aantal badkoetsen. De 

zaak leek aardig te lopen; het werd 

steeds aantrekkelijker om een bad te 

nemen in het zeewater, waarbij dan 

gebruik werd gemaakt van een bad-

koets, die vanaf het strand een stukje 

de zee in werd gereden. De badkoet-

sen waren er in verschillende maten 

met verschillende prijzen. Een grote 

koets kostte één gulden en een kleine 

60 cent. De badgebruiker kreeg er 

dan wel gratis enkele “servetten” bij 

om zich af te drogen.

   Straatweg 

Weldra zou er ook een nieuwe weg 

worden aangelegd naar de badin-

richting. Dat was een hele onderne-

ming daar ook de duinen ernaartoe 

moesten worden afgegraven en de 

grond moest worden geëgaliseerd. 

De kosten van deze weg bedroegen 

ƒ 68.500,- waarvan ƒ 33.000,- was 

weggelegd voor de bestrating. Een 

weg met een lengte van maar liefst 

330 oude Rijnlandse roeden wat 

overeenkomt met ongeveer 1.220 

meter. En een breedte van 7 roe (circa 

25 meter).

   Badhotel 

In 1826 kwam de gemeente met 

eigen plannen om een badhuis te bou-

wen op het Hogeduin, doch dokters 

adviseerden dat die locatie niet 

optimaal was vanwege het vangen 

van wind op die hoogte. Steeds meer 

werd door het Haags gemeentebe-

stuur gezocht naar een schikking 

met Pronk om diens onderneming 

over te nemen en dan uit te breiden. 

Na enige druk van de gemeente 

verkocht Pronk zijn winstgevende 

zeebadinrichting. Naast het badhuis 

kwam een hotel om vermogende 

badgasten aan te trekken en voor 

langere tijd te behouden. Het nieuwe 

bedrijf moest het hele jaar door open 

zijn en daarom aantrekkelijk worden 

gemaakt. Op deze wijze kwam dat 

dan ten goede aan de Scheveningse 

beroepsbevolking. Het badgebeuren 

bleef echter op grote afstand van 

het vissersdorp, omdat de pinken op 

het strand de badkoetsen in de weg 

lagen. Zo leefden de mondaine bader 

en de arme visser in twee gescheiden 

werelden.

   Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl  

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 perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Komst Badhotel maakte van Scheveningen een badplaats
  In 2018 is het 200 jaar geleden dat de badplaats Scheveningen 

een feit werd. Het gebeurde allemaal door Jacob Pronk (1752-

1838) die in 1818 een vergunning vroeg om een badhuis te 

bouwen. Het badhuis liep zo goed dat de gemeente Den Haag 

Pronk uitkocht en zelf overging tot het exploiteren van een 

indrukwekkend badhotel. 

 Vergunning   

  De waardering en de enthousiaste 

commentaren en brieven zijn er in 

groten getale. Hoe gaan we verder in 

2019? Dat is afhankelijk van u. Als u 

doorgaat met het insturen van verhalen 

over hoe het leven in de stad vroeger 

was, dan zit dat wel goed. We hebben 

eigenlijk wel paar adverteerders meer 

nodig. Zeker als we meer bijzondere 

nummers willen maken.

    Om de toekomst met groter vertrou-

wen tegemoet te zien: neem een steun-

abonnement op De Oud-Hagenaar en 

ontvang 26 nummers een heel jaar bij 

u thuis. De abonnementsprijs voor dit 

steun-abonnement is 60,00 euro.

    Wilt u een donatie doen of een gift 

geven t.b.v. het 10-jarige bestaan van 

onze gratis krant, dan zijn we u ook 

ontzettend dankbaar. Alle donateurs 

en steunabonnementhouders worden - 

als ze dat willen - dan vermeld op de 

Kerstbijdrage van 2018.

    Vul voor het steunabonnement 

onderstaande bon in of maak 60,00 

euro over op rekeningnummer NL44 

ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V.

    Vermeld dan wel ‘steunabonnement’ 

en ‘ja’ of ‘nee’ als u in het Kerstnum-

mer vermeld wilt worden.

    Donaties en giften kun-

nen op hetzelfde bankre-

keningnummer worden 

overgemaakt. Vermeld 

op uw overschrijving 

‘ja’ of ‘nee’ als u in het 

Kerstnummer als dona-

teur van onze krant wilt 

worden vermeld.

     De Oud-Hagenaar  

De Oud-Hagenaar bestaat bijna 10 jaar
  In februari 2019 bestaat De Oud-Hagenaar tien jaar en zijn er 

250 exemplaren verschenen. De oplage van De Oud-Hagenaar 

groeide van 33.000 exemplaren per 14 dagen naar 75.000. En het 

aantal afhaalpunten bereikte in dit jaar de 400. 

De Oud-Hagenaar bestaat volgend jaar 10 jaar en wij hebben uw steun 
én hulp hard nodig.
Hulp geven doet u al door middel van verhalen over vroegâh maar u 
kunt ons ook extra STEUNEN door een abonnement te nemen op De 
Oud-Hagenaar of door VRIEND te worden van De Oud-Hagenaar.

Een STEUN-jaarabonnement voor Nederland komt op  € 60,00. 
U ontvangt dan iedere 2 weken De Oud-Hagenaar in de brievenbus.

Of word Vriend van de Oud-Hagenaar
U kunt de krant ook extra ondersteunen, alle beetjes helpen.Wanneer u 
echter meer dan € 100,- doneert, krijgt u ook nog eens de krant iedere 
tweee weken in de brievenbus.

Als extra krijgt u een vermelding als steun en toeverlaat in het Kerst-
nummer.

Wilt u de krant in het buitenland ontvangen? Ook dat kan, stuur ons 
een mail naar martini@deoud-hagenaar.email

De Oud-Hagenaar kan uw steun goed gebruiken!!

Naam:

Straat + huisnr.:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon: 

E-mail:

Betaling:            Ja, ik STEUN De Oud-Hagenaar, ik ontvang na overmaking  van € 60,00 naar banknr. 

         NL 44 ABNA 0813 7269 48  t.n.v. FRT/Oud Hagenaar een jaar lang De Oud-Hagenaar

         in mijn brievenbus.

                  Ja, ik  wordt VRIEND van De Oud-Hagenaar en ik doe een eenmalige donatie  van                             
          ................... naar banknr. NL 44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT/Oud Hagenaar

          En ik vind het daarnaast leuk om vermeld te worden in het kerstnummer

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
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MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
De Lierseweg 13, 2291 PD Wateringen

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

FR-1
� Comfortabel als een auto

� Uitstekende vering en comfort 

� Digitaal display, full-ledverlichting 

 en USB-aansluiting

� Leverbaar in 3 kleuren

17
km/u

55
km

nu
1.500,-

korting Van € 5.495,- 

voor €  4.495,-

DROOMSALE BIJ MANGO

Acties geldig t/m 31 juli 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

25
km/u

180
km

TIGER 4
� Comfortabel en meest verkocht

� Snel en met grote actieradius

� Goed geveerd

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

NIU M-SERIES
� Ongelofelijk lichte accu voor groot bereik

� De lichte accu (10 kg) is makkelijk mee te 

dragen voor opladen

� Real-time intelligentie 

 van NIU app

VANAF 

€ 2499,-

45
km/u

80
km

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

DE TOPPER IN ACTIE OP HET NK 

SCOOTMOBIEL  OP 27 JUNI 2018

nu
1.000,-

korting

nu
1.000,-

korting

6
km/u

12
km

JOHNNY REMOTE
� Vouwt zichzelf elektrisch op met 

 afstandsbediening

� Opgevouwen overal mee naar toe te nemen

� Geschikt voor zwaardere 

 mensen

Van € 2.895,- 

voor €  1.895,-

Ik draag de witte anjer

Uit respect voor mĳ n 
collega. Zĳ  was op missie in 
Afghanistan.

Founder Hoofdpartner

NEDERLANDSE VETERANENDAG

30 JUNI 2018 DEN HAAG
WWW.VETERANENDAG.NL
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 Bewoners Residence Chateau op de boerderij
    

 ‘Onlangs trokken we met een kleine colonne 
door het Hollandse Landschap’, vertelt 
Pauline van Munster, manager bij Residence 
Chateau, een woonzorgcentrum in Den Haag. 
‘Samen met de bewoners gingen we op 
weg naar biologische boerderij ‘t Geertje in 
Zoeterwoude. Het werd een fantastische dag 
waarbij het melken van de geitjes een grote 
glimlach opleverde bij onze veelal oudere 
bewoners.’  

  Residence Chateau organiseert met regelmaat uitjes met 
het huis. ‘Het is een hele onderneming’, vertelt Van Mun-
ster, ‘omdat elke bewoner zijn individuele begeleider heeft 
en we ook rolstoelen en dergelijke hulpmiddelen moeten 
vervoeren. Het is het echter dubbel en dwars waard. De bewoners hebben met de jonge dieren 
geknuffeld, we hebben de geitjes voer gegeven en met z’n allen een heerlijke pannenkoeken-
maaltijd genoten. Nog dagen praten de mensen erover na. We vinden belevingsgerichte zorg 
belangrijk in ons huis. Ouderen hebben verbaal en rationeel moeilijker contact, maar met de 
jonge dieren leven zij op. Dat is fantastisch.’

     Veilig wonen 
Residence Chateau rondde onlangs de HKZ Certifi cering af. ‘We voldoen aan het ISO 9001 kwa-
liteitsmanagementsysteem en NEN 7510, wat gaat over informatiebeveiliging in de zorg. Het is 
belangrijk dat zaken als veiligheid binnen de medicatieverstrekking, de communicatie onderling, 
met bewoners en hun familie optimaal zijn. Ook voeren we risicoanalyses uit en doen veel aan 
preventie. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse BHV-training van onze medewerkers. Zo weten zij 
precies wat er moet gebeuren als het erop aankomt.’

   Kwaliteit in de zorg 
Ook in juni 2018 gingen enkele medewerkers onder professionele begeleiding aan de slag. Zij 
kregen preventietips, blusten brandjes en fristen de reanimatietraining op. Want goed en snel 
optreden bij incidenten in het huis begint bij weten. Het is onderdeel van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg, waardoor we samen leren en verder verbeteren’, zegt Van Munster. ‘Resi-
dence Chateau voldoet helemaal aan dit kwaliteitskader, omdat wij vinden dat bewoners en hun 
naasten kwaliteit mogen verwachten in zorg én dienstverlening.’ Het is dé norm voor een goede 
zorgorganisatie en professionele zorgverleners.

   Particuliere zorg: een goed alternatief 
Wie zoekt naar een verpleeghuis, zal het statige pand aan de Kanaalweg in Scheveningen snel 
voorbijlopen. Toch wonen in Residence Chateau zo’n 28 ouderen met een lichte tot intensieve 
zorgbehoefte. Het huis biedt alle zorg, tot aan uitgebreide intensieve verpleging, in een warme 
omgeving. Goede ouderenzorg is mensenwerk, dat is waar het om draait! Particuliere zorg 
is niet zo onbereikbaar als u mogelijk denkt. Voor de studio’s en appartementen woont u in 
Residence Chateau vanaf € 3.400,- per maand, inclusief service. Meer weten? Kijk op www.
residencechateau.nl.

   Profiel Residence Chateau 
Residence Chateau in Den Haag biedt een hoogwaardig 
alternatief voor wie lichte tot intensieve zorg nodig heeft, 
maar het reguliere verzorgings- of verpleeghuis niet 
aanspreekt. Vanuit de visie ‘belevingsgerichte zorg’ in een 
zorgzaam en gezellig thuis spannen onze uiterst professio-
nele medewerkers zich dagelijks met hart en ziel in voor de 
best mogelijke zorg. We bieden deskundige 24 uurs-zorg 
met gekwalifi ceerde verzorgenden en verpleegkundigen. De 
vragen in onze kleinschalige woonzorgvoorziening variëren 
van lichte somatiek tot intensieve PG-problematiek. Een 
hoge standaard van kwaliteit en service staat bij Residence 
Chateau voorop! Bewoners vinden er geborgenheid in een 
warme huiselijke omgeving. 

 “Orchideeën en meer zomerbloei”, in de Ganzenhoek (Noord Meijendel)
    
Woensdag 4 juli start om 14.00 uur een excursie 
vanaf de Parkeerplaats tegenover hotel Duinoord. 
Natuurgidsen van het IVN nemen u mee door 
een zeer gevarieerd stuk duin. Het gebied bestaat 
enerzijds uit bos, en anderzijds uit open duin. Daar-
naast zorgen de Ganzenhoekplas, oorspronkelijk 
een infi ltratieplas maar in 2007 teruggegeven aan 
de natuur, en diverse kwelplasjes voor een heel 
afwisselend landschap met bijbehorende fl ora en 
fauna. Tijdens de wandeling zal vooral aandacht 
worden gegeven aan verschillende zomerbloeiers, 
zoals de prachtige orchideeën van het duin.

    Daarnaast komen diverse andere aspecten van de Ganzenhoek aan de orde, zoals de historie en de 
waterwinning. De wandeling duurt ruim 2 uur en gaat o.a. over onverhard duin. De excursie is gratis. 
Aanmelden via ganzenhoek.excursies@gmail.com (max. aantal personen 15).

    ‘America’s Music’ en BBC’s ‘Oceans, Our Blue Planet’ in Omniversum
    
Vanaf dinsdag 3 juli draaien op het reusachtige koepelscherm van het Haagse fi lmtheater Omniversum 
twee nieuwe grootbeeldfi lms. BBC’s Oceans, Our Blue Planet brengt de wondere wereld van de ocea-
nen meeslepend in beeld. En in America’s Music maakt rapper/soulzanger Aloe Blacc een muzikale reis 
door de Verenigde Staten op zoek naar de roots van jazz, blues, country, soul en rock & roll.

     BBC’s Oceans: Our Blue Planet 
De oceanen strekken zich uit van de Noordpool tot Antarctica, van Californië tot Zuid-Afrika, van Au-
stralië tot Miami en naar een diepte van maar liefst elf kilometer. Nieuwe technologieën hebben ervoor 
gezorgd dat de BBC verder in het onbekende kon speuren dan ooit voor mogelijk werd gehouden.

   America’s Music: een muzikale roadtrip door de Verenigde Staten 
Louis Armstrong en Elvis Presley, iconen van de Amerikaanse muziek, nemen in de grootbeeldfi lm van 
Greg MacGillivray een belangrijke plaats in.

  Rapper en soulzanger Aloe Blacc, bekend van nummers als I Need a Dollar, Avicii’s Wake Me Up 
en Carry You Home, volgt de reis van Armstrong van New Orleans naar Chicago en verder door de 
Verenigde Staten.   

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 naar 
deoudhagenaar@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

www.mooiwelzijn.nl                                       

www.voorwelzijn.nl                                                  

www.zebrawelzijn.nl           

Ondersteund door Xtra 

www.xtra.nl

Als Haagse welzijns-

organisaties onder-

steunen we bewoners 

van jong tot oud. 

Onze voorzieningen 

en diensten voor de 

ouder wordende 

Hagenaar zijn divers. 

Wilt u hierover 
meer weten? 
Neem contact op met één 

van onze Wijkcentra.

Bel 070 205 33 33 en vraag naar 

het dichtstbijzijnde Wijkcentrum 

bij u in de buurt of kijk op 

www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Welzijn in de wijk

 Iedere dinsdag t/m zondag:
    

 Nostalgische bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk - Rotterdam 
Passagiersschip “Nehalennia” vertrekt (van dinsdag t/m zondag) om 12.00 uur vanaf de “Boompjes-
kade” in Rotterdam voor een 4 uur durende excursie naar Kinderdijk Tijdens deze excursie heeft u 1 ½ 
uur de gelegenheid het molengebied te gaan bezichtigen. Retourtijd staat gepland om 16.00 uur.
Basisprijs volwassenen: €. 17,50 per persoon,

   Ontvang nu, tegen inlevering van deze bon: 

op de nostalgische bootexcursie Rotterdam - Kinderdijk - Rotterdam.
Nu met korting: €. 12,50 per persoon (Maximaal 4 personen per 
ingeleverde bon)
 Reserveren verplicht via: 06-55826463. Voor meer info: WWW.REBUS-INFO.NL.   

per persoon € 5,00 KORTING



Op 1 januari 1968 werd ik, toen 18 

jaar, met een kater wakker. Oude-

jaarsavond had ik eerst thuis aan de 

Wezelrade gevierd. In een portiek-

woning met vier kamers op éénhoog, 

waar ik woonde met mijn ouders, 

broer Albert (8) en zussen Paula 

en Stella (15 en 6). Na twaalf uur 

vertrok ik naar de jongerensociëteit 

Menos, waar de jaarwisseling verder 

uitbundig en met iets te veel biertjes 

werd gevierd.

Jongerensoos

De ‘soos’ Menos was een soort 

clubhuis in een keldertje aan de 

Dreef. Het was van oorsprong een 

gereformeerde jongerensociëteit, 

maar inmiddels een geheel door 

jongeren zelf gerunde vrijplaats. We 

maakten zelf voor elke vrijdagavond 

een programma dat bestond uit twee 

delen. Een deel vóór de pauze en 

deel ná de pauze. Voor de pauze werd 

een serieus onderwerp besproken, 

bijvoorbeeld de Bergrede in de Bijbel, 

dat nog wel. Na de pauze werd het 

licht gedempt, kwamen er kratjes 

bier en cola tevoorschijn en werden 

spelletjes gedaan. Pluisje blazen en 

zo. Of er werd gedanst onder de vis-

netten met ballonnen aan het plafond. 

Voorzichtig vozen was niet verboden, 

maar bleef beperkt tot dicht tegen 

elkaar aan dansen en een zoentje zo 

nu en dan. En met Oud en Nieuw was 

het feest!

Tip van Bootz

Na de soos werd de vrijdagavond een 

drankavond. Soosgenoot Willem van 

Donselaar woonde vlakbij de Dreef 

aan de Eindstede. In de villa van zijn 

ouders. En die ouders waren 3 van 

de 4 vrijdagavonden niet thuis. In de 

kelder van die villa was een barretje 

gemetseld. Met 4 of 5 soosgenoten 

werd daar van allerlei sterke dranken 

geproefd. Jenever, wodka, cognac, 

whisky, alles werd uitgeprobeerd. Tot 

en met Tip van Bootz toe! Om deze 

illegale activiteit te maskeren werden 

de belaagde flessen met water wat 
aangevuld.

Op de Puch

Tot aan de zomer van dat jaar werkte 

ik bij de NV Financieringsmaatschap-

pij EN-NEN. Een onderdeel van 

de grote verzekeringsmaatschap-

pij Eerste Nederlandsche - Nieuwe 

Eerste Nederlandsche, gevestigd aan 

de Johan de Wittlaan. In het grijze 

gebouw waar later het Internationaal 

Strafhof een plek zou krijgen. Vijf 

dagen per week reed ik op mijn Puch 

van de Wezelrade naar de Johan de 

Wittlaan en terug. Om als ‘corres-

pondent’ contact te onderhouden met 

tandartsen en doctoren die bij ons 

leningen afsloten om hun praktijk te 

nancieren. o’n transactie begon 
altijd met een antecedentenonderzoek 

door privédetectives van bureau Dun 

 Bradstreet. o kwam je nog eens 
wat te weten! Overigens werden de 

werknemers ook meestal goed in de 

gaten gehouden: één minuut te laat en 

je moest naar de portier om een brief-

je te halen waarvan je chef dan weer 

een aantekening maakte. Maar niet 

overal waren er ogen. Bij de jongens 

van het archief, opgeborgen in een 

gigantische kluis, werd menig potje 

geklaverjast. En bij hen hoorde ik het 

radioverslag van de 1500 meter op de 

Winterspelen van Grenoble, alwaar 

Kees Verkerk naar goud schaatste.

Typediploma

In de avonduren volgde ik een 

type-cursus aan de Gemeentelijke 

School Voor Machineschrijven En 

Stenogra e Te ‘s Gravenhage. 
Gevestigd in een oud schoolgebouw 

aan de Copernicusstraat. Eenmaal in 

de week ging ik op de Puch naar de 

les daar. Behalve dan die ene keer 

dat ik spijbelde. Op weg naar de les 

stuitte ik op een demonstratie tegen 

de oorlog in Vietnam. Ik zette mijn 

brommer aan de kant en ben tussen de 

honderden demonstranten met fakkels 

en spandoeken meegelopen van het 

Hollands Spoor, via de Parallelweg, 

Vaillantlaan en Prinsegracht naar het 

Binnenhof. Onderweg werden leuzen 

gescandeerd zoals “VS uit Vietnam!” 

en “Johnson Molenaar!”. Die laatste 

kreet werd aangeheven omdat de 

Amerikaanse president Johnson een 

bevriend staatshoofd was en die 

mocht niet worden uitgemaakt voor 

‘moordenaar’. Misschien ook dat 

daarom één demonstrant de hele mars 

uit protest tegen de beperking van het 

vrije woord riep: “Ik wil Bolletje!”. 

Mogelijk was ie alleen maar stoned 

van een stickie te veel.... Indrukwek-

kend was de fakkeloptocht door de 

donkere stad desalniettemin. Mijn 

eerste betoging! Overigens heb ik 

mijn typediploma, ondertekend door 

onderwijswethouder Wilzen, even-

goed gehaald!

Vietnam én ADO

De gebeurtenissen in Vietnam werden 

thuis tijdens de Journaals op de zwart-

wit-tv nauwlettend gevolgd. De slach-

ting van honderden dorpsbewoners in 

My Lai maakte diepe indruk. De tele-

visie bracht de hele wereld in huis. En 

overal gebeurde wel wat. Opstanden 

in Latijns Amerika (Mexico), oorlo-

gen in Afrika (Biafra), oproer in Oost 

Europa, de moorden op Martin Luther 

King en Robert Kennedy in Noord 

Amerika. In de maand mei werden 

de gebeurtenissen in Frankrijk goed 

inde gaten gehouden. Parijs was im-

mers ‘om de hoek’ en de beweging 

daar zou zomaar kunnen overslaan. 

Toch kleurde het wereldgebeuren niet 

alleen ons bestaan aan de Wezelrade. 

Elke zaterdagmiddag stonden we op 

het veld bij onze voetbalclub DUNO 

aan de Mgr.Nolenslaan, waar mijn 

vader voorzitter was van het Jeugd-

bestuur. En op zondag togen we met 

grote regelmaat naar het uiderpark 
om onze eredivisionist ADO aan te 

moedigen vanaf de tribune aan de 

Moerwijkzijde.

Vakantie

Natuurlijk ging je als ware Hagenees 

ook héél vaak naar het strand, in mijn 

geval bij Kijkduin. Weer of geen 

weer. Soms wandelde je dan met je 

spijkerbroek aan de zee in. Dat stond 

stoer en de broek zou er door het 

zoute water beter, dus bleker gaan uit-

zien én nauwer om je lijf aansluiten.

In 1968 bracht ik echter een groot 

deel van de zomer elders door. Tot 

Mijn 1968 in Den Haag

Kantoor Eerste Nederlandsche (EN-NEN) in 1968. Foto: Haags Gemeentearchief Copernicusstraat zestiger jaren. Foto: Haags Gemeentearchief

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat in Parijs een enorme opstandige beweging plaatsvond. Uni-

versiteiten en fabrieken werden bezet. Studenten en arbeiders namen op straat de macht over. 

President De Gaulle zocht zijn toevlucht op een militaire basis van het Franse leger in Duitsland. 

Over de hele wereld wordt vooral Mei’68 dit jaar herdacht. Het bracht bij mij allerlei herinneringen 

boven aan hoe ik hier in Den Haag dat turbulente jaar 1968 heb beleefd.

Demonstratie VVDM op het Binnenhof in 1968. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Ernst Happel, ADO-trainer in 1968. Foto: 
Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief
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Wezelrade zestiger jaren. Foto: A.M.J.de Haan, collectie Haags Gemeentearchief



dan toe waren de zomervakanties 

vooral doorgebracht bij huis of op de 

zomerkampen van het PTT Kinder-

fonds. Eén maal hadden we een week 

de beschikking gehad over een vakan-

tiehuisje van de PTT in Koudekerke, 

bij Vlissingen op Walcheren. En één 

keer was ik achterop de brommer met 

pa, neef Jan en ome Joop, helemaal 

naar Monchau vlak over de Duitse 

grens getuft. Maar nu ging ik met 

een vriend, Rini Kamphuis, naar een 

camping in Pakostane aan de kust van 

Joegoslavië. Heen kregen we een lift 

van de ouders van Rini. Zo vetrokken 

we vanaf zijn ouderlijk huis aan het 

Steenzicht in een volgeladen groene 

Peugeot 404 met een zelfgebouwd 

bootje op de aanhangwagen naar 

een plek 1500 kilometer verderop. 

Het werd een heerlijke vakantie. 

Vier weken in een tentje tussen de 

naaldbomen 50 meter van de Adri-

atische Zee. Zon, zwemmen, mijn 

eerste naaktstrandje, losoferen tot 
diep in de nacht onder een hemel met 

miljarden sterren. Dansen op het terras 

van restaurant Punta, waar de band 

elke avond begon met een dreu-

nende In-a-gadda-da-vida. Alles werd 

overgoten met lokale wijn van drie 

dubbeltjes per liter. Voor de kust lagen 

drie eilandjes met de namen Dood, 

Hoop en Liefde. Dat laatste eiland was 

zwemmend net te halen. Als dat lukte 

en je stapte niet op een zee-egel dan 

kon je daar vozen…. Helemaal weg 

van de grote wereld waren we niet. Op 

de camping maakten we kennis met 

een Franse student, die in mei in Parijs 

in de voorste gelederen had gestreden. 

Op een vodje papier schreef hij de 

titels van vier boeken van Trotski die 

ik ábsoluut moest lezen!

De terugweg naar Den Haag deden 

Rini en geheel op eigen kracht liftend. 

Eén groot avontuur. En binnen drie 

dagen waren we weer thuis aan de 

Wezelrade en het Steenzicht. Van de 

400 gulden die ik had meegenomen 

voor deze vierweekse vakantie had ik 

er nog 25 over.

Ontgroening

Na de zomer stopte ik met werken. Ik 

ging studeren op de Haagse Sociale 

Academie aan de Saf erhorst in Ma-

riahoeve. Daar hoorde een soort van 

ontgroening bij. De studentenvereni-

ging organiseerde een kennismakings-

weekend in Zeeuws Vlaanderen. Daar 

leerden we eerst het Academielied dat 

eindigde met het ‘ludieke’ en oubol-

lige: “Zo gaan we allen naar de donder 

toe, je kunt alleen niet zeggen waar 

wanneer en hoe, maar ach wat doet 

het ertoe, ach wat zielig”. Dat ging 

nog, maar toen enkele ouderejaars 

de nieuwelingen wilden afknijpen, 

o.a. door ons te laten ‘kikkeren’, toen 

brak er een opstand uit. Het bestuur 

van de vereniging besloot daarop 

het weekend in gezelligheid, met 

veel drank, dat wel, voort te zetten. 

Hoewel, het was niet louter leut daar 

in Zeeuws Vlaanderen. Nog maar kort 

voor ons weekend waren de Russen 

Tsjechoslowakije binnen gevallen om 

een einde te maken aan de Praagse 

Lente. Spontaan kwam het idee op een 

protestdemonstratie te houden. Bin-

nen een dag maakten we af ches en 
spandoeken en werd een demonstra-

tievergunning geregeld. Zo maakten 

we op een zinnige manier kennis met 

elkaar en lieten we Terneuzen kennis 

maken met de Haagse Sociale Acade-

mie en een heus Stille Mars tegen de 

onderdrukking van het vrijheidstreven 

‘Svoboda’ in Praag.

Roken in de klas

Het leven op de Sociale Academie was 

tamelijk aangenaam. De leerstof was 

pittig, maar goed te doen. En je mocht 

tijdens de lessen roken in de klas! De 

academie war van huis uit oecume-

nisch. Dat hield bijvoorbeeld in dat 

elke vrijdagochtend met de gehele 

academiebevolking een ‘bezinnings-

bijeenkomst’ in de aula plaatsvond. 

Aanvankelijk las de directeur dan een 

stukje uit de Bijbel en werd daarna 

een spiritueel betoog gehouden. Maar 

binnen drie maanden werden die bij-

eenkomsten door studenten en docen-

ten georganiseerd en stonden ze in het 

teken van actuele wereldproblemen, 

zoals de oorlog in Vietnam, de moord-

partijen in Mexico en de proeven met 

Atoombommen, “Ban de Bom!”. Het 

was een tijd van democratisering en 

politieke radicalisering. In de lessen 

Sociologie begonnen we na Sociolo-

gisch Denken van Peter L.Berger aan 

het Communistisch Manifest van Karl 

Marx. Een nieuwe wereld ging open.

The Beatles

Vernieuwing was overal het motto. 

Ook in de muziek. De Rolling Stones 

trokken de aandacht met nummers 

als Street Fighting Man en, nog 

erger, Syphathy fort he Devil op hun 

langspeelplaat Beggars Banquet. Maar 

absoluut hoogtepunt voor velen was 

in 1968 het verschijnen van de nieuwe 

LP van The Beatles. Een dubbel LP. 

The White Album. Met nummers als 

Dear Prudence en Blackbird. Maar 

óók met Back in the USSR en met 

Revolution 9. Mijn klasgenoot op 

de academie en fanatieke Beatle-fan 

Ron van Houten schafte zich deze 

dubbel-elpee onmiddellijk aan. In zijn 

ouderlijk huis aan de Molenaarstraat 

in Laak Noord draaiden we op één 

middag alle 30 nummers twee keer en 

sommige, zoals Back in the USSR, 

nog enkele malen extra. Een feest! 

Om met een goed gemoed het nieuwe 

jaar 1969 tegemoet te gaan!

Rob Lubbersen

roblubbersen@ziggo.nl

Steenzicht zestiger jaren. Foto: Haags Gemeentearchief

Kijkduinstrand zestiger jaren. Foto: Haags Gemeentearchief
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Station Hollands Spoor zestiger jaren. Foto: Haags Gemeentearchief

Molenaarstraat vijftiger jaren. Foto: Haags 
Gemeentearchief

Demonstratie voor de Russische inval in Tsjechoslowakije in 1968. Foto: Stokvis, collectie Haags 
Gemeentearchief
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      Wordt dan snel gratis lid van 
 de Volharding en ontvang
                               de Hofpas én ....

   

           20% KORTING
 

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

fi

Nog geen Hofpas?  

    Bel en bestel 070-2210580

   WWW.COMFORTLAND.NL

TROLLIMASTER ROLLATOR

Lichtgewicht rollator, Verkrijgbaar in 

de kleuren antraciet en wit.

De MultiMotion Trollimaster RA60 is 

een lichtgewicht rollator gemaakt van 

aluminium. De rollator kan eenvoudig 

opgeklapt worden en weegt slechts 

6,9 kg en is zeer stabiel. Hij kan zowel 

buiten als binnen gebruikt worden en 

hee� stevig anti-slijtagebanden. De 

remkabels lopen door het frame zodat 

u nergens achter kunt blijven haken. 

De Trollimaster RA60 hee� tevens een 

ruim stoffen mandje/tas en is voorzien 

van een zachte zitting. Verkrijgbaar in 

de kleuren antraciet en wit.

Met de Hofpas

 € 159,20

Normale prijs € 199,- 

MUTLIFUNCTIONELE 
DOUCHESTOEL

MOBIELE KLAPTELEFOON 
MET SOS-KNOP

BOODSCHAPPENTROLLEY 
PLAYMARKET WE GO

Stijlvolle en eenvoudige 

mobiele telefoon (wit of 

rood) met extra grote, ver-

lichte toetsen en groot dis-

play. Voorzien van alarm-

knop op de achterzijde.

Met de Hofpas

 € 79,95

Normale prijs € 99,95

Comfortabele 

douchestoel 

met brede zit-

ting. Zowel de 

zithoogte als 

de armsteunen 

zijn in hoogte 

verstelbaar. 

Met de Hofpas

 € 95,95

Normale prijs € 119,95

De We Go trolley 

wordt gekenmerkt 

door de hoge 

boodschappenmand op 

4 stabiele zwenkwielen. 

Bovendien is hij 

eenvoudig inklapbaar 

en zeer wendbaar.  U 

hoeft niet te bukken bij 

het laden van de trolley. 

U zal dan ook versteld 

staan van het comfort 

en gebruikersgemak. 

Verkrijgbaar in 6 

kleuren. 

 

Met de Hofpas

 € 127,20

Normale prijs € 159,-

VERGROOTGLAS OPVOUWBAAR 
MET LED-LAMPJE 

Handig opvouwbaar vergrootglas met hel-

dere ledverlichting. Vergroot twee maal, 

en de biofocaal zes maal.

Met de Hofpas

 € 23,95

Normale prijs € 29,95

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

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

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser



De voorbereidingen voor een derge-

lijke vakantie waren velerlei, vooral 

omdat we niets tot onze beschikking 

hadden wat met kamperen te maken 

had. Allereerst had je om te kunnen 

kamperen een kampkaart nodig. Deze 

kampkaart werd uitgegeven door de 

Nederlandsche Kampeerkaarten Cen-

trale. Kosten: 50 cent per jaar. Op de 

kampkaart stonden onder andere een 

zevental regels waar de kampeerder 

zich aan moest houden. Vooral regel 

5 zou heden ten dage nogal preuts 

en mogelijk lachwekkend overko-

men. Deze regel 5 luidde als volgt: 

“Ongehuwde personen van verschil-

lend geslacht mogen zich van één uur 

na zonsondergang tot zonsopkomst 

niet gelijktijdig in één tent ophouden, 

tenzij zij tot een zelfde gezin behoren 

en de leeftijd van 10 jaren niet hebben 

overschreden of tenzij een der ouders 

daarbij tegenwoordig is. Dit is wel 

toegestaan gedurende het overige 

gedeelte van het etmaal, mits de tent 

geopend blijft en daarbij de betame-

lijkheid nimmer uit het oog wordt 

verloren.”

Wat voor spullen had je nog meer 

nodig om te kunnen kamperen en hoe 

moest je daar dan aankomen? Nodig 

waren onder andere wat geld, een ets, 
een tent, artikelen om op of in te kun-

nen slapen, een primus en pannen om 

eten mee te kunnen koken en ander 

eetgerei om mee te kunnen eten.

Gelukkig heb ik gedurende mijn 

vakantie tijdelijk een baantje gehad. 

Een jongen bij mij in de buurt werkte 

bij een apotheker in Den Haag, alwaar 

hij met een transport ets medicijnen 

bezorgde. Hij wilde ook met vakantie, 

maar dat zou alleen kunnen als hij 

voor een vervanger zou zorgen. Na 

zijn tijdig verzoek aan mij heb ik 

aangeboden dat wel te willen doen. 

Zo gezegd, zo gedaan. Maar dat is 

uiteindelijk wel met nogal wat pijn en 

moeite gebeurd, want toen de tijd daar 

was bleek ik op mijn achterwerk een 

aantal steenpuisten te hebben ontwik-

keld. Alleen door staande te etsen 
kon deze arbeid toch verricht worden. 

Maar het zuurverdiende geld was wel 

binnen.

Een andere bron van inkomsten 

verkreeg ik met mijn bijbaantje als 

ballenjongen. Door bemiddeling van 

een buurmeisje, die bij de, in de ten-

niswereld alom bekende METS-banen 

(Maatschappij tot Exploitatie Tennis-

banen Scheveningen) werkte, kon ik 

op zondag de hele dag de ballenjongen 

uithangen voor een gezelschap elite 

tennissers. De meeste tennissers waren 

vriendelijk en soms kreeg ik na afloop 
van een partij een drankje aangeboden, 

maar er waren ook horken bij. Mijn 

loon bedroeg 2,50 gulden voor een be-

hoorlijk vermoeiend dagje. Het schijnt 

dat Prinses Juliana in de dertiger 

jaren, dat was voor mijn tijd, zelf op 

de METS-banen kwam tennissen en 

er ook regelmatig naar internationale 

wedstrijden kwam kijken.

De fiets

Een ets had ik wel, een echte terug-

trapper, want van een ets met ver-
snellingen had ik nog nooit gehoord. 

En lekker weer met luchtbanden. Dit 

in tegenstelling tot de laatste oorlogs-

jaren en een paar jaar daarna. Toen 

waren de velgen bekleed, althans op 

mijn ets, met repen massief rubber 
gesneden uit oude autobanden, die met 

een grote ijzeren niet aan elkaar waren 

gemaakt.

De tent

De tent werd mij geschonken door 

de alleraardigste buren van ons 

evacuatieadres waar we gedurende de 

bezetting hadden vertoefd. Het was 

een 2-persoons shelter met grondzeil. 

De tent was voorheen gebruikt door 

de zonen van de buren, die kennelijk 

dit soort kamperen ontgroeid waren. 

De 2-persoons shelter leverde al direct 

een klein probleem op, want mijn 

broer gaf vlak voor vertrek te kennen 

dat hij graag met ons mee wilde. Drie 

personen in een 2-persoonstent leek 

mij verre van ideaal. De oplossing 

werd snel gevonden, doordat hij in 

het midden zou gaan liggen, maar dan 

omgekeerd, dus lag hij met zijn hoofd 

buiten de tent. Dat vond hij overigens 

geen probleem. Daar hadden we, stom 

genoeg, totaal niet aan gedacht. Dus 

dat zou uiteindelijk ter plaatse opge-

lost dienen te worden. Slaapzakken 

en luchtmatrassen waren trouwens, 

volgens mij, nog lang niet in beeld.

De primus was een soort draagbaar 

éénpits petroleumstel, nodig om het 

warm eten te kunnen bereiden. Het 

staat mij niet bij waar ik die vandaan 

gehaald heb. De pannen en ander eet-

gerei werd ons ter beschikking gesteld 

door onze ouders. Na enig onderricht 

te hebben ontvangen in het bereiden 

van eenvoudige maaltijden waren we 

gereed om de, voor ons avontuurlijke, 

reis naar het onbekende aan te vangen. 

Nu kon het optuigen van de etsen 
beginnen. De koffers en tassen met 

kleding en eetgerei werden opgebon-

den en de pannen werden, wegens 

onvoldoende ruimte in de koffers, met 

touwtjes aan de bagagedragers vastge-

maakt. Met het geluid van rinkelende 

pannen zijn we vertrokken. Zonder 

onderweg last te hebben gehad van 

vermeldenswaardige problemen, zijn 

we naar verloop van een aantal uren in 

Rhenen op de camping aangekomen. 

Het opzetten van de tent verliep voor-

spoedig. Maar toen bij het uittesten 

bleek hoe het was om slechts op het 

grondzeil te moeten liggen, hebben 

we alras een behoorlijke hoeveelheid 

heide en ander groeisel vergaard om 

dat tussen de grond en grondzeil te 

plaatsen. Probleem opgelost.

Tijdens ons verblijf hebben we het het 

Militaire ereveld Grebbeberg bezocht. 

Op deze begraafplaats liggen meer 

dan 400 militairen begraven, die in 

de meidagen in 1940 op en rond de 

Grebbeberg gesneuveld zijn. Verder 

hebben we de omgeving verkend en 

natuurlijk het geleerde betreffende het 

klaarmaken van de warme maaltijd in 

de praktijk uitgetest. Om iets van vlees 

bij de maaltijd te kunnen nuttigen, 

hebben we een bezoek gebracht aan 

een lokale slager. Om iets te hebben 

wat voor ons gemakkelijk te bereiden 

was, hebben we op advies van de 

slager voor biefstuk gekozen. Zonder 

enig benul van hoeveelheden hebben 

we op de vraag van de slager hoeveel 

we moesten hebben geantwoord: één 

kilo, a.u.b. Toen we zagen hoeveel 

dat er afgesneden werd, durfden we 

onze bestelling niet meer te wijzigen 

en keerden we enigszins beduusd tent-

waarts. We hebben de daaropvolgende 

dagen veel biefstuk moeten veror-

beren, want er was natuurlijk geen 

koelmogelijkheid aanwezig. Niettemin 

een goede les!

Ook het omgaan met de primus gaf zo 

zijn problemen. Het aansteken van de 

primus was voor beginnelingen niet 

eenvoudig, noch het aanhouden van 

de juiste vlam. Maar al doende leert 

men! Op een van de nachten is het 

verschrikkelijk gaan regenen, zodanig 

dat de tent dreigde te worden over-

spoeld. Daar mijn broer al gedeeltelijk 

buiten de tent lag, leek het dat hij de 

aangewezen persoon was om, midden 

in de nacht, een greppel rond de tent 

te graven. Dat vond hij geen probleem 

en zo heeft hij voorkomen dat we met 

tent en al zijn weggespoeld. Uitein-

delijk zijn we met een ervaring rijker 

voldaan naar huis terug gekeerd.

Frans Fraters

ffraters@gmail.com

Mijn vakanties in Den Haag (deel 2)
En dan is het 1948. De MULO-tijd is dan succesvol afgerond en ik had het gevoel dat ik die zomer 

maar eens moest gaan kamperen, wat tevens inhield voor het eerst met vakantie zonder mijn 

ouders. Samen met Maarten, één van mijn vrienden, hadden we besloten om naar het kampeer-

centrum “Roodland” in Rhenen te gaan. Waarom Rhenen, ik zou het niet meer weten, maar mogelijk 

omdat daar een dierentuin, het Ouwehands dierenpark, was en omdat het gelegen was nabij de 

Grebbeberg, waar tijdens de meidagen van 1940 veel Nederlandse soldaten gesneuveld waren en 

ook aldaar waren begraven op het militaire kerkhof.
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De kampkeert

Nou, ja. Een pseudoniem. Dat gebeurt 

wel vaker. Maar de lezer, die be-

nieuwd was naar de nieuwe avonturen 

van Hendrik Groen komt, na de aan-

schaf van dit derde deel, bedrogen uit.

In ‘Leven en laten leven’, komt 

Hendrik Groen namelijk helemaal niet 

meer voor. Hoofdpersoon is de vijf-

tigjarige Arthur Ophof die met geheel 

andere problemen te kampen heeft dan 

onze ouwe, trouwe Hendrik.

‘Verder meeliften op een vorig suc-

ces’. Zo heet dat in de commerciële 

wereld van de uitgeverij. Het is jam-

mer, dat Meulenhoff zich voor derge-

lijke praktijken heeft laten lenen.

Dat neemt niet weg, dat de lezer, die 

genoten heeft van de schrijfstijl van 

Peter de Smet, opnieuw ruim aan 

z’n trekken komt in dit ‘derde’deel. 

Hoofdpersoon Arthur Ophof bezit 

weliswaar een iets cynischer gevoel 

voor humor dan Hendrik Groen maar 

grappig is hij zeker. Met zijn drie 

golfvrienden beleeft hij de maatschap-

pij vanuit onverwachte invalshoeken. 

En zijn vrouw Afra draagt daar, in een 

paar cursief gedrukte hoofdstukken, 

flink aan bij.

Dat is eigenlijk nog het leukste aan het 

boek. Uit de, zogenaamd onafhanke-

lijk van elkaar geschreven inbreng van 

Arthur en Afra (maar dus wel allebei 

geschreven door Peter de Smet) blijkt 

een buitengewoon subtiele visie op 

een uitgeblust huwelijk. Zo her-

kenbaar, dat sommige lezers daarin 

wellicht toch iets van hun eigen relatie 

zullen herkennen.

Begrafenis

Als hoofdpersoon Arthur ontslagen 

wordt bij een groothandel in wc-papier 

te Breukelen, besluit hij met behulp 

van zijn golfvrienden en een louche 

begrafenisondernemer zijn eigen be-

grafenis in scene te zetten. Om daarna 

in Italië in z’n eentje een nieuw leven 

op te bouwen.

Eigenlijk gaat het hele boek over die 

voorbereidingen en het wordt steeds 

spannender of het zal lukken. Zelf 

doorlezen is dus de boodschap. Want 

ik ga natuurlijk niks verklappen.

Wel gebeurt er op de laatste blad-

zijde, zoals dat nou eenmaal hoort 

bij spannende boeken, toch nog iets 

onverwachts.

Voor wie verder niks meer over 

Hendrik Groen wil weten, maar wel 

van dezelfde schrijfstijl wil blijven 

genieten, is ‘Leven en laten leven’ dus 

zeer wel aan te bevelen.

Julius Pasgeld

julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email

Waar is Hendrik Groen gebleven?
Na het overweldigend succes van de voorgaande twee dagboeken 

van Hendrik Groen kon het niet uitblijven. Twee weken geleden 

verscheen het derde deel. ‘Leven en laten leven’ door ‘Hendrik 

Groen’. Alleen is dat derde deel alweer niet geschreven door ‘Hen-

drik Groen’, maar eveneens door de veel jongere Peter de Smet.
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• 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

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24

maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

.

IK NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING

Veel mensen zijn bang hun nabestaanden 

op te zadelen met hoge uitvaartkosten. 

En begrijpelijk, een gemiddelde uitvaart 

kost al snel meer dan € 5.000,-. Deelname 

aan het Depositofonds van De Volharding 

biedt hiervoor een passende oplossing.

U ontvangt € 250,- uitvaartkorting 

Jaarlijks een mooie rente

U kunt fl exibel bijstorten

Vragen over uitvaarten? 

Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:

Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur  

op de Roggeveenstraat 141, 

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

Word ook lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

hoek Prins Hendrikstraat.

Betrouwbare specialist in

WWW.HENNINK.INFO

(0900)0105
BEL VOOR ADVIES

CV-installaties

 Sanitair

Badkamers

Keukens

Totale verbouwing

Daklekkage

Dak- en zinkwerk

Isolatie

Riolering

Loodgieters

Elektra

Ventilatie

Airconditioning

Duurzame energie

Warmtepomp

Tuin beregeningTuin beregening

STORINGEN

VERHOLPEN

BINNEN

24 UUR

Zinkwerf 45 • 2544 EC • Den Haag • info@hennink.info

Aangepast sanitair
Een badkamer of toilet moet u veilig, comfortabel en zelf- 

standig kunnen gebruiken. Soms is het daarbij handig als 

er enkele voorzieningen of aanpassingen worden gedaan. 

Heeft u een nieuwe woning, maar zijn er aanpassingen 

nodig in de badkamer of toilet? Wij helpen u graag!

Bel ons voor meer informatie.

TOTAAL-

VERBOUWING

LOODGIETERS-

WERKZAAMHEDEN

SANITAIR
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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’.

Sociale voorzieningen

Huurtoeslag: vermogen

en jaarinkomen

Tot mijn verwondering las ik dat als 

alleenstaande AOW’er een grens van 

inkomen is van 30.000 euro per jaar. 

Ik ben een alleenstaande AOW’er. 

Waarom ben ik dan afgewezen voor 

huurtoeslag? Mijn inkomen voor de 

Belastingdienst in 2017 was 23.248 

euro. Wat is er verkeerd gegaan? Dan 

heb ik nog iets waar ik de laatste twee 

jaar met verwondering naar kijk. Ik 

krijg AOW. Bij de jaaropgave van de 

Sociale Verzekeringsbank zie ik dat ik 

géén inkomstenbelasting betaalde. Ik 

heb wél aanvullende pensioenen.

Het gaat niet om 30.000 euro want 

dat is volgens de regels het maxi-

mum aan vermogen wat AOW’ers 

mogen hebben. Het gaat om uw 

totale inkomsten in het jaar 2017. 

Die zijn (wij hebben een proefbere-

kening gemaakt over 2017) ook nog 

iets te hoog voor huurtoeslag. Na-

melijk het maximuminkomen voor 

AOW’ers is 22.200 euro in 2017! U 

zit er iets boven. Nog los van het feit 

dat we uw huur en uw servicekosten 

niet weten. Waarom u achteraf een 

aanslag krijgt van de Belasting-

dienst, weten we niet. Mogelijk 

omdat uw jaarinkomen ook iets te 

hoog is. Maar daarvoor hebben we 

uw nadere gegevens nodig. Het kan 

zijn dat bij uw aanvullende pensioe-

nen te weinig wordt ingehouden als 

loonhef ng. Daarom wijzen wij er 
altijd op om door allerlei hulpor-

ganisaties uw aangifte in te vullen 

of door een belastingdeskundige. 

Het kan ook zijn dat, gezien u geen 

inkomstenbelasting betaalt bij de 

Sociale Verzekeringsbank, het met 

de hef ngskorting te maken heeft. 
Dat kan iedere AOW’er opgeven.

AOW en pensioen

Eigen pensioen bij al

vervallen toeslag

Ik ben 74 jaar en ik heb ruim voor 1 

januari 2015 recht op een toeslag voor 

mijn jongere vrouw. Zij is thans 64 

jaar. Maar zij ontvangt van haar ex-

man een pensioen van ruim 874 bruto 

per maand. Zij werkt niet. Krijgt zij 

ook nog algemene heffingskorting? 

Daar hebben we in het verleden al 

vele malen voor gewaarschuwd. 

Uw vrouw had na haar scheiding 

van haar ex een zelfstandig recht 

moeten regelen op haar eigen 

pensioendatum. Dan had u voor 

haar als jongere partner de vol-

ledige toeslag gekregen. De enige 

‘maar’ is dat als zij voorzag dat zij 

binnen enkele jaren zou overlijden 

beter de pensioenuitkering (en niet 

vergeten haar alimentatie) van haar 

ex rechtstreeks moeten opstrijken. 

We noemen dat ‘koopgedrag’. Zie 

o.a.: https://nl.wikipedia.org/wiki/

Wet_verevening_pensioenrech-

ten_bij_scheiding. Wij weten niet 

wanneer zij is gescheiden, want de 

datum van de nieuwe wetgeving 

betreffende scheidingen is 30 april 

1995. Wij hebben vele gevallen 

meegemaakt dat (jongere) vrouwen 

in de zorg later een prepensioen op-

streken terwijl hun man de volledige 

AOW-toeslag had kunnen krijgen 

als zij ware gestopt met werken. Een 

schrale troost voor u is dat uw vrouw 

per 18 juni per 2021 haar eigen 

AOW krijgt. Haar pensioen is nu 

van haar ex 874,17 bruto per maand, 

terwijl zij dankzij de hef ngskorting 
vrijwel niks aan belastingen betaalt. 

De AOW is thans bruto 807,88 euro. 

Dus iets minder dan uw vrouw al 

van haar ex krijgt en ook minder dan 

u als toeslag zou hebben gekregen.

Fiscale zaken

Bij overlijden een

F-aangifte doen

Mijn vrouw is overleden. De fiscus 

achtervolgt mij om een zogenoemde F-

aangifte te doen. Hoe moet ik daarmee 

omgaan?

U of een executeur moet de aangifte 

voor uw overleden vrouw doen. U 

moet ook zelf aangifte over 2018 

doen want als uw vrouw een scale 
partner is geweest dan veranderd 

er iets in uw belastingaangifte. De 

Belastingdienst stuurt u na enige tijd 

een F-aangifte inkomstenbelasting/

volksverzekeringen. Een vlotte 

afhandeling is gewenst want anders 

kan u niet over haar nalatenschap 

beschikken.

Correctie vergelijking

Spanje/Nederland 

Ik ga binnenkort vanuit Spanje, waar 

ik nu ben gevestigd, ook voor de 

Belastingdiensten, verhuizen naar 

Den Haag. Nu wil ik een vergelij-

king maken wat ik in Nederland aan 

inkomstenbelasting moet betalen. Mijn 

belastbaar inkomen als AOW’er is 

ongeveer 63.000 euro. Wat betaal ik 

in Nederland? En hoe zit het met de 

zorgpremies?

In de vorige De Oud-Hagenaar 

hebben we in deze rubriek een fout 

gemaakt. Bij een belastbaar inkomen 

in Nederland van 63.000 euro (zoals 

uzelf opgeeft) betaalt u ruim 18.700 

euro in 2017 aan inkomstenbelasting 

als u AOW’er bent. Het is enigszins 

afhankelijk van uw leeftijd, maar 

dat kan de kop niet kosten. Boven 

het jaarinkomen van 67.073 euro in 

2017 betaalt u 52 procent belasting 

in Nederland. De rest klopt wel.

Soms was ik in staat om dat blok door de zaal te 

gooien. Zodra ik klaar was met sorteren, wist ik 

niet hoe snel ik naar buiten moest komen om de 

brieven af te leveren. Heerlijk, de frisse lucht in.

In de ochtend had ik de grootste wijk met heel veel 

hoge portieken. Daar ik iedere zondag schaatste 

op de Jaap Eden Baan in Amsterdam, zag ik het 

bestellen als een training  keihard etsen en rap 
de portieken op, met als resultaat veel dankbare 

klanten. Tussendoor draaide ik ergens een lampje 

in of een ander klein akke etje. Mijn collega’s 
gingen tijdens het werk een bakkie doen en een 

kaartje leggen in een kof etent. Aangezien ik geen 
kof e drink en niet van kaarten hou, was ik veel 
eerder klaar dan de tijdslimiet voor mijn wijk. 

Tijdens de lunchpauze ging het alleen over voetbal, 

vissen, kaarten en tv-programma’s. Als ik het over 

de politiek en wereldproblematiek had, dan zeiden 

ze: “Daar hebben we onze werkstudent weer!” Heb 

het zo maar gelaten. Anders zou ik in de zomer de 

hele ploeg aan mijn strandtent krijgen. Alleen de 

hoofdbesteller wist van mijn strandnegotie.

Ik ben gek op honden, maar niet als ze achter de 

brievenbus je op zitten te wachten. Heel wat col-

lega’s hebben dat tot bloedens toe of erger moeten 

ondervinden. Als ik wist waar een viervoeter op de 

loer lag om zijn huis te verdedigen, dan deed ik de 

brief halverwege in de brievenbus, haalde de brief 

wild heen en weer, begeleid met hard grom geluid, 

totdat er genoeg van was afgebeten. Deze actie 

hoefde ik gelukkig maar zelden te doen, maar het 

werkte perfect.

Er zaten ook een paar artsen in mijn wijk waar we 

medicijnen en proefmonsters moesten afleveren. 
We mochten het beslist niet aan de buren afleveren, 
als er niet open werd gedaan. Bij een adres moest 

ik altijd heel lang wachten, totdat de vrouw des 

huizes open deed. Altijd in een badjas gehuld, die 

van boven meestal niet gesloten was. Wist dan 

niet hoe ik moest kijken. Met kerst kreeg ik altijd 

tien gulden tip van haar en van nog meer mensen 

kreeg ik een tip. Vroeg aan mijn collega’s hoeveel 

tip zij kregen. Nou, dat kregen ze nooit, was het 

teleurstellende antwoord. Drie seizoenen ben ik 

met plezier postbesteller geweest.

Helaas heb ik het strandtentje na een goed seizoen 

en twee slechte seizoenen moeten verkopen en ben 

ik de ambulante markthandel ingegaan, wat ik nu 

al 43 jaar nog doe, met plezier.

Rob van Olphen

robvanolphen@icloud.com

Postkantoor Fahrenheitstraat
In de jaren zeventig was ik de uitbater van het kleinste strandtentje van Schevenin-

gen: De Instuif, gelegen tegenover Kurhaus. Het strandseizoen was van 1 april tot 

1 oktober. De inkomsten waren niet van dien aard dat ik het uit kon zingen tot april 

volgend jaar. Vandaar dat ik na het seizoen ben gaan werken als hulpbesteller van 

de PTT, locatie Fahrenheitstraat. Wat een gewaarwording! Binnen werken met heel 

veel mensen en nare TL-verlichting. Hoofdbestellers met kaki-stofjassen en chef-

bestellers met blauwe stofjassen. Hun taak bestond om van een afstand de sor-

teerders in de gaten te houden en met een tellertje achter je te staan of je wel snel 

genoeg je post op je sorteerblok op straatnummer legde.

Voor vragen over uitvaartverzekerin-
gen bent u geheel vrijblijvend en 
kosteloos van harte welkom op onze 
informatieavond. Na een presentatie 
is er alle ruimte voor uw vragen. 
Neem uw polis mee zodat we er 
samen naar kunnen kijken.

Locatie: De serre van het Vreedehuis, 
Riouwstraat 1, Den Haag
Datum: 4 juli 2018
Tijd: 19.30-21.00 uur, vanaf 19.00 uur 
staat de koffie en thee klaar

Ben ik voldoende
verzekerd voor mijn

uitvaart?

Bepaalt mijn
verzekeraar wie mijn

uitvaart verzorgt?

Is mijn oude polis
nog geldig?

Hoe regel ik de
uitkering van 

mijn verzekering?

Wat houdt een
diensten polis in?

STER UITVAARTPLANNERS � Merlijn Berkhout � Den Haag � 06 17492776
merlijn@ster-uitvaart.nl � ster-uitvaart.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST UITVAARTVERZEKERINGEN

EEN UITVAARTVERZEKERING 
WAT IS HET WAARD? 
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Veel lezers hadden het in hun brieven 

over het schrijfonderwijs dat ze vroe-

ger hadden genoten. Soms als excuus 

voor het feit dat ze hun brief niet met 

de hand hadden geschreven maar 

op de lap-top. Een enkeling met een 

slecht handschrift probeerde het toch.

  - ‘Veel schrijfl es heb ik tijdens de oor-
log niet gehad en ziehier het resultaat.’

    -’Ik schrijf knudde en dat is volgens 

mij de schuld van het onderwijs. Ik 

ben namelijk links. En links schrijven 

mocht vroeger niet. Vroeger moest de 

hele brief trouwens over als je een fout 

had gemaakt. Nu streep ik het foute 

woord gewoon door.’

    Een lezer bekende ruiterlijk, dat hij 

een 4 voor schrijven had. En als 

bewijs stuurde hij een kopie van zijn 

schoolrapport uit 1950 mee. Maar 

de meeste briefschrijvers waren nog 

steeds in het bezit van een keurig, 

regelmatig handschrift. Een lust voor 

het oog!

     Aanvullingen en fouten 

Sommige lezers kwamen met aanvul-

lingen op mijn inbreng of wezen mij 

op mijn fouten.

  - ‘U schrijft, dat je, na de aanhef van 

de brief, de datum en daarachter de 

naam van de plaats schrijft. Dat is vol-

gens mij niet juist. Je begint met éérst 

de plaatsnaam en dán pas de datum.’

    - ‘Dat er na een komma geen hoofdlet-

ter volgt, ben ik met u eens. Maar bij 

het begin van een brief geldt nu juist 

weer eens een uitzondering. Dus wél 

een hoofdletter. Onze Oosterburen 

hebben dat correct opgelost door de 

aanhef of de groet af te sluiten met 

een uitroepteken, gevolgd door een 

hoofdletter in de eerste zin.’

    - ‘Professor Pieterse is niet ‘Weledel-

zeergeleerd’. Een hoogleraar dient 

als aanschrijftitel ‘Hooggeleerd’ te 

krijgen.’

    Ook interessant waren de aanvul-

lingen.

    - ‘Je beging vroeger een faux pas als 

je je brief begon met ‘ik’.’

    - ‘Je kon de titulatuur soms ook ont-

wijken door de brief te beginnen met 

‘Amice’ of ‘Waarde’.’

    En verder wemelde het van de prach-

tige cliché-zinnen, zoals:

    - ‘Tot het verstrekken van nadere 

inlichtingen ben ik op uw verzoek 

gaarne bereid.’

    - ‘Door afwezigheid buitenlands kreeg 

ik eerst heden uw bijdrage in De 

Oud-Hagenaar van 1 mei jongstleden 

onder ogen. Ik hoop daarom, dat u het 

mij niet euvel zult duiden, dat ik eerst 

nu, wat verlaat op uw bijdrage reageer 

en tevens, dat dit schrijven u in goede 

gezondheid zal bereiken.’

    Nou, zeg. Als je je al niet uit jezelf 

gewichtig voelde, dan doe je dat wel 

na het ontvangen van brieven met 

zulke teksten.

     Ontboezemingen 

Maar de meeste briefschrijvers hadden 

het in hun brief helemaal niet over 

het schrijven van brieven maar over 

andere, gewone of gezellige dingen.

  Dierbare herinneringen bijvoorbeeld. 

Of ze schreven hele ontboezemingen 

over zichzelf. Het is dan ook daarom, 

dat ik alle citaten in deze afl evering 
anoniem hou. Sommige briefschrijvers 

zouden waarschijnlijk niet graag hun 

naam in deze bloemlezing van reacties 

zien. Anderen misschien juist weer 

wel. Maar die moeten zich dan voor 

deze keer maar eens aanpassen.

    - ‘Ik heb geen toets-scherm of iets 

dergelijks. Meestal haal ik mijn 

informatie uit radio-, tv- of kranten-

berichten. Zo ben ik meestal goed 

op de hoogte van wat er om me heen 

gebeurt. Bovendien hoef ik echt niet 

altijd alles te weten. Want dat moet 

je toch ook allemaal weer bijhouden 

en er accuut op reageren. Wat ik vaak 

lastig vind.’

    - ‘Ik geniet van al het goede om me 

heen, zoals dat door onze Schepper is 

gemaakt.’

    - ‘Kan je de volgende keer niet eens 

wat schrijven over communiceren? 

Want doen we dat eigenlijk nog wel? 

Kijk eens goed om je heen!’

    - ‘Door uw bijdrage werd mij geheu-

gen weer eens glimlachend opgefrist.’

    - ‘Mijn eigen herinneringen zitten van 

binnen en die zal ik blijven koesteren.’

- ‘Kunt u zich nog herinneren dat de 

dag op de radio om zeven uur begon 

met de eerste tonen van het Wilhel-

mus? En daarop aansluitend kwamen 

dan op dicteersnelheid de waterstan-

den (’bij Grave boven de sluis’) en of 

het veer Kruiningen-Perkpolder wel 

voer.’

    - ‘Ineens schiet me weer te binnen, dat 

er vroeger ingebouwde inktpotten in 

onze schoolbanken zaten. Die werden 

dan door de meester of de juf gevuld 

uit een grote Gimborn-fl es. En dan 
doopten we het uiteinde van de vlecht 

van het meisje dat voor ons zat in die 

inktpot, zonder dat ze ook maar iets 

merkte.’

    - ‘Kennis leert men uit de boeken, 

wijsheid zal men verder zoeken.’

     Liederen 

Een paar keer werd ik eraan herinnerd 

dat men elkaar vroeger niet alleen 

schreef, maar vooral ook toezong.

   Op socialisten, sluit de rijen,

het rode vaandel volgen wij.

Het geldt den arbeid te bevrijden,

Verlossing uit de slavernij. 

  Of:

     Uit der dagen grauwe zorgen,

treên wij voorwaart met de tijd.

Onze jeugd behoort de morgen,

Groeiend uit de eeuwigheid. 

Een aparte vermelding verdient een 

dame, die in haar brieven steeds een 

postzegel voor antwoord insloot. 

Zodat wij elkaar maar liefst vier 

keer van een brief voorzagen. Haar 

zelfgeschreven brieven waren rijkelijk 

geïllustreerd met uitgeknipte en 

opgeplakte bloemen, foto’s, weetjes 

en andere toepasselijke illustraties. 

Mijn antwoorden daarop waren helaas 

geschreven op de laptop. Want mijn 

handschrift is nou eenmaal ook ‘knud-

de’ en dat is volgens mij toch ook echt 

de schuld van het onderwijs.

  Als ik al die reacties trouwens met de 

hand had moeten schrijven, was ik nou 

nog bezig geweest.

    Elke lezer die reageerde, ook de lezers 

die zich in deze bloemlezing niet 

teruggevonden hebben, wil ik hierbij 

nogmaals heel hartelijk danken voor 

hun inbreng.

    En verder hoop ik U met deze ontboe-

zemingen enig genoegen te hebben 

gedaan, en verblijf met gevoelens van 

de meeste hoogachting.

     Reacties 

Eventuele volgende reacties kunt U 

natuurlijk altijd per brief zenden naar 

Julius Pasgeld, Dorpsplein 2, 4443 AD 

te Nisse.

  Maar het liefst toch graag per email: 

 julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email . 

‘Ik hoop, dat dit schrijven u in goede gezondheid mag bereiken’
  Ruim veertig lezers van De Oud-Hagenaar schreven een echte brief terug op mijn verzoek in een van de vorige afleveringen over het 

schrijven van echte brieven. Ze kregen, zoals beloofd, allemaal een echte brief van mij terug. Er kwam in die brieven trouwens van 

alles aan de orde. Een bloemlezing.  

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.

 Brieven   

 Inktpotje en inktlap   

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

WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL

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

Samen ruim 
123 jaar ervaring

en een begrip 
in de regio

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES OP 

MAAT

Carola Pim Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 

uitvaartwensen

• U kunt bij ons ook terecht met 

iedere natura uitvaartpolis

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

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

www.oddfellows-denhaag.nl

Behoe�e aan inspiratie?
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.

VRIENDSCHAP  LIEFDE  WAARHEID 

Odd
 Fello�
Humanitas L

oge in D
en Haag

 

Odd
 Fello�
Humanitas L

oge in D
en Haag

 

 'Op socialisten'   
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  De Austin A60 Cambridge stamt uit 

de periode dat fabrikant BMC voor 

al haar merken, zoals Morris, Riley, 

Wolseley en MG, een zelfde model 

produceerde met in de uitvoering een 

eigen karakter. Voor dit model waren 

de collega’s de Morris Oxford, Riley 

4/72, Wolseley 16/60 en de MG 

Magnette.

    In diezelfde periode was er ook 

een aantal concurrenten dat zich op 

hetzelfde soort design baseerden, 

zoals de Peugeot 404 en de Fiat 

2100, met name herkenbaar aan de 

scherp gesneden ‘vinnen’ aan de ach-

terzijde. Eigenlijk was de Austin in 

de familielijn het meest basic. Voor 

meer karakter en luxe moest je bij 

Riley en Wolseley zijn en voor meer 

sportiviteit bij MG. Klein detail wat 

voor alle familieleden hetzelfde was 

en wat ik heel slim en ef  ciënt vond, 
was dat de Union-contactsleutel van 

fabriekswege voorzien was van een 

leren omhulsel, gemaakt van het 

afsnijsel van de leren bekleding van 

het interieur. Slim, hè?

    Ook typerend voor die tijd was de 

two-tone uitvoering, waarbij er een 

brede streep over de zijkant liep in 

een afwijkende kleur. De A60 had 

een 4-cilindermotor met 1622 cc, 75 

pk en een topsnelheid van 130 km. 

In 1963 kostte hij 8.675 gulden en 

was in productie van 1961 tot 1969. 

Met mijn Engelse tik had ik wel wat 

met dit model, maar ik meen mij te 

herinneren dat hij niet echt concur-

rerend was in die tijd en dat hij er 

in een vergelijkende multitest van 

AutoVisie niet al te sprankelend uit 

kwam. Maar laten we hem eens goed 

bekijken. Een ruime familiesedan 

voor 5 personen. Had je meer ruimte 

nodig, dan was hij ook leverbaar als 

stationwagon, waarmee hij er naar 

mijn smaak niet fraaier op werd qua 

design.

    Het interieur was eigenlijk niets 

bijzonders. Het dashboard was 

van war notenhout. Het stuur was 

groot, zwart, met wel een extra rand 

voor de duimen, maar zonder de 

chromen halfronde claxonring die 

zijn familieleden wel hadden. De 

dashboard-indeling was slim ontwor-

pen, zodat de ombouw van rechts 

naar links gestuurd eenvoudig was. 

Zoals gezegd; zeer basic met twee 

Smiths-klokken achter het stuur en 

in het midden vier tuimelschakelaars 

en het contactslot ingekapseld door 

twee V-vormige verticale schuifunits 

voor de verwarming en ventilatie 

en geheel rechts het handschoe-

nenkastje. Voorin grote stoelen met 

weinig support en achterin een royale 

bank. Op de portieren een lullig 

chromen handgreepje dat bijna niet 

vast te pakken was, met daaronder 

een subtiel inklapbaar asbakje. De 

bagageruimte was ruim en vierkant. 

Als je de Britse emotie vergeet, dan 

was het een ruime gezinsauto zonder 

veel bijzonderheden.

     John Vroom (autojournalist)

johnvroom@planet.nl  

 Austin A60 Cambridge   
  Ik zie het nog voor mij. Aan de Carel Reinierszkade woonde 

op het volgende portiek de familie Haccou. Een vader, een 

moeder, twee zoons en een dochter Emmy. Het belangrijkste 

voor hen was dat de twee auto’s altijd voor de deur geparkeerd 

stonden en daarvoor werden heel wat stunts uitgehaald. De 

broers reden gezamenlijk in een lichtblauwe Austin A60 Cam-

bridge, nadat zij hun geel/groene Ford Anglia vakkundig in een 

sloot langs de Landscheidingsweg geparkeerd hadden. En over 

die Austin wil ik het met u hebben. 

    

In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

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 wille-

keurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. 

Wat we vragen is dus een reeks van vier 

cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze 

vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in 

D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

   Prijswinnaars 

In de laatste De Oud-Hagenaar vond u vier 

Sudoku-opgaves. De goede oplossing luidde 

de vorige keer:  9-7-7-5 . Drie winnaars krijgen 

een privé-rondleiding door Museum de Bom-

melzolder in Zoeterwoude en een exemplaar 

van  De Gebroeders weeromstuit :

1. Stef Kroesemeijer, te Leidschendam

2. Rob Lageveen, te Zoetermeer

3. Ingrid Bes, te Den Haag

   Inzenden 

Voor de puzzel van deze week worden 

wederom drie prijzen verloot. De winnaars 

krijgen een waardebon van 15, 10 of 5 euro, te 

besteden bij Comfortland. Vergeet u alstu-

blieft niet om bij de inzending natuurlijk ook 

uw postadres te vermelden! We moeten uw 

oplossing van de nieuwe puzzel, dus de vier 

Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben op  vrijdag 

6 juli .

    Stuur per mail naar:

 puzzel@deoud-hagenaar.email 

      Zet in de onderwerpregel:

 Oplossing Sudoku nr. 13 

      Heeft u geen internet en kunt u uw oplossing 

dus niet mailen? Vraag dan iemand om het 

voor u te doen!       

9 1 8 2
5

4 3 1
6 1 7 3

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

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

1
9 1

6 7 4
1 2 6 3

7 3 6
5 1 8
9
4 9 5

4 5 2
9 1

8 7 6 4
2 7 4 9

3 5 9
2 7 6

4 8
5 9 2
4 7 1 6

4 3 7
8 6

2 6 8
1 9 4

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€
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HEB JIJ ’M AL? VRAAG ’M GRATIS AAN!

DE LEUKSTE VOORDEELPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
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BALKAN WOOD PARKETVLOEREN

10% korting op het hele assortiment. Niet geldig i.c.m. andere 
aanbiedingen. Bij aankoop van 30m2 of meer een gratis onder-
houdset t.w.v. € 75
Javastraat 35A, Den Haag - Archipelbuurt

DACOSTA TRAININGCENTER

Geen inschrijfkosten t.w.v. € 20 en € 50 korting op het Krav Maga 
pakket*
Henricuskade 99, Den Haag - Ypenburg

CANDYBEACH SCHEVENINGEN

10% korting op al ons schepsnoep EN 10% korting op een “schijt 
aan je leeftijd” taart.
Keizerstraat 150A, Den Haag - Scheveningen

DE HOLLANDSCHE HAP

€ 0,75 korting op een maaltijd.
Keizerstraat 211, Den Haag - Scheveningen

CAFE DE BAYONNE

GRATIS Pinchos bij een glas wijn!
Keizerstraat 124, Den Haag - Scheveningen

SCOOTERHUIS SCHEVENINGEN

Een servicebeurt voor € 29,50 inclusief olie verversen en bougies 
vervangen.
Keizerstraat 169,Den Haag - Scheveningen

CAFFE DELLE ARTI

Iedere vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 een wekelijks wisse-
lend 3 gangenmenu voor € 25 inclusief 3 drankjes naar keuze.
Koningin Julianaplein 17 - Voorburg

LA TAVOLA

Een GRATIS fles huiswijn als je 2 gerechten komt afhalen.
Doctor Lelykade 24A, Den Haag - Scheveningen

THE FITNESS HOUSE

Bij inschrijving van ons Royal Card lidmaatschap betaal je de 
eerste 6 periodes € 29,95 per periode (i.p.v € 39,95). Daarna volgt 
weer de reguliere prijs. Periode is 4 weken, looptijd van 1 jaar.
Laan van NOI 27, Den Haag - Bezuidenhout

MIDGETGOLF ZUIDERPARK

25% korting op de entreekaarten!
Henriëtte Roland Holstweg 1,  Den Haag - Zuiderpark

DUO ETEN & DRINKEN

Een heerlijk 12 uurtje (kopje soep en 2 broodjes) van € 12,95 voor 
€ 9,95!
Keizerstraat 122, Den Haag - Scheveningen

TUK TUK DEN HAAG

10% korting op een citytour. Minimaal met 3 personen.
Buitenhof - Den Haag

MENEER CHOCOLA

GRATIS croissant wanneer je een kop koffie komt drinken.
Keizerstraat 124, Den Haag - Scheveningen

ERNIES

10% korting op de gehele collectie, m.u.v. meubels en andere kor-
tingsacties. Bij al lopende korting ontvang je 5% korting extra.
Keizerstraat 149, Den Haag - Scheveningen 

HAPPY WOOL

10% korting op de gehele collectie m.u.v. boeken, tijdschriften en 
handgemaakte producten.
Keizerstraat 297, Den Haag - Scheveningen

FRATELLI 

Een GRATIS glas prosecco als welkomstdrankje!
Tournooiveld  1, Den Haag - Centrum

GEMBER COACHING

5 sessies op locatie (incl. gratis intake, BTW en reiskosten binnen 
de regio) voor € 300 (normale prijs € 363).
Van Halewijnlaan 2 - Voorburg

VENI VIDI PIZZA

Bij iedere pizza 1 drankje gratis! Keuze uit frisdrank, huiswijn of 
een tapbiertje.
Strandweg 152, Den Haag - Scheveningen

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

Korte broeken, zonnebrillen, de tuin in, gezellige terrasjes en uitjes met het gezin. Het is er weer tijd voor, want de zomer is van start gegaan. Terwijl we 
juli naderen, de temperaturen stijgen en de (klein)kinderen de laatste schooldagen ingaan, is het tijd om je alvast voor te bereiden op alle leuke dingen 
die je wilt gaan ondernemen. Van zomerkleding en eetgelegenheden tot de leukste activiteiten voor jong en oud. Met de Hofpas ben je klaar voor de 
zomer. Hieronder 10 zomerse aanbiedingen:

START VAN DE ZOMER: 

10 ZONNIGE HOFPASAANBIEDINGEN OP EEN RIJ!

WWW.DEHOFPAS.NL

OPTICUS BRILLEN & CONTACTLENZEN

15% korting op een zonnebril. Bij een zonnebril op sterkte krijg je het 2e 
glas geheel gratis!
Leyweg 541, Den Haag - Leyweg

ALAZAZA BEACH & BODY FASHION

5% korting op de hele collectie m.u.v. medische hulpmiddelen.
Fahrenheitstraat 482, Den Haag - Fahrenstraat/Thomsonlaan

HUNA CAMPING EN OUTDOORSHOP

10% korting op het assortiment.
Regentesseplein 220, Den Haag - Segbroek

SOL BEACH

50% korting op de cook yourself BBQ. Geldig op ma t/m vri. 
Max. 4 personen per pas. Reserveren via de website. 
Strandweg 20-22, Den Haag - Scheveningen

PIER PANNEKOEKEN

10% korting op de rekening. Geldig van ma t/m vri.
Strandweg 154, Den Haag - Scheveningen

HAAGSCHE STADSFIETS

5% korting op het huren van een fiets. 10% korting op een onderhouds-
beurt, exclusief onderdelen.
Keizerstraat 27, Den Haag - Scheveningen

ORANJEBOOT DEN HAAG

Groepsboottocht met de Oranjeboot voor € 150,- (i.p.v. € 175,-) per 
anderhalf uur. 
Bierkade 18, Den Haag - Centrum

MADURODAM

Altijd toegang voor € 13 p.p. per dag. Maximaal 5 personen per Hofpas. 
George Maduroplein 1, Den Haag - Willemspark/Archipelbuurt

HAAGSE STADSWIJNGAARD

10% korting op je eigen wijnkavel (€ 175,- i.p.v. € 195,- per jaar, inclusief 
boek en cursus).
Hildebrandplein 1005, Den Haag - Moerwijk/Zuiderpark

COURT GARDEN HOTEL

Na een overnachting: gratis ontbijt ter waarde van € 12,50!
Laan van Meerdervoort 96, Den Haag - Zeeheldenkwartier

HOFPAS TIP: HAAGS BEAT FESTIVAL 2018 - ZUIDERPARKTHEATER
Op zondag 8 juli van 13:00 tot 22:00 uur presenteert Stichting Popagenda Scheveningen in samenwerking met het Zuiderparktheater de tweede editie van het Haags 

Beat Festival! Een eerbetoon aan de artiesten die Den Haag voor eeuwig op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek. Met o.a. Wild Romance, 

Focus, Massada, De Rest (Polle Eduard), René and the Alligators, Ready to Play Talents: Ode aan de Beat, Jen Min Lau, The Black Albinos en nog vele verrassingen. 

Hofpasvoordeel: € 2,50 korting op de tickets in de voorverkoop.


