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Pater Piet en de Sosjale Joenit
In de zeventiger jaren van de
vorige eeuw was Pater Piet
in Den Haag een bekende
verschijning. Net als Zuster
van der Mast behoorde hij tot
de meer ‘progressieve’ katholieke geestelijken. Zij trokken
zich vooral het lot aan van
jongeren met problemen én
van jongeren die daar wat aan
wilden doen.
Zuster van der Mast, onder katholieken beter bekend als Zuster Hyacinta,
startte in een kraakpand aan de Fagelstraat een opvang voor weggelopen
en dakloze jongeren. Pater Piet deed
aanvankelijk iets dergelijks met zijn
eigen Stichting Let It Be, maar wierp
zich al snel op de ondersteuning
van initiatieven van jongeren zélf.
Hij deed mee aan acties van jonge
krakers tegen de leegstand in de stad.
En hij steunde met woord en daad de
Experimentele Maatschappij (EM).
Dat was een verzameling jongeren die
op drie fronten actief was: een groep
hield zich bezig met een culturele
activiteiten voor de jeugd, vooral met
muziek, dat werd het Paard van Troje;
een tweede groep hield zich bezig met
werk, dat was de Stichting Werkverschaffing Experimentele Maatschappij
(SWEM) en de derde groep zorgde
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voor alternatieve hulpverlening voor
jongeren met problemen thuis en in tehuizen (weglopers), of met problemen
op school of met bijvoorbeeld drugs,
dat werd de Sosjale Joenit EM.
De Sosjale Joenit betrok een pand
aan het Westeinde 46. Daar maakte ik
kennis met Pater Piet. In 1974, na 18

maanden militaire dienstplicht, werd
ik aangenomen als medewerker van
de Joenit. De vrije en actieve sfeer
trokken me aan en met mijn Sociale
Academie-achtergrond had ik er ook
iets te brengen.
Tranen
Een onderdeel van de open mentaliteit

Westeinde 46, Sosjale Joenit. Foto: Stokvis (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief
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van de Joenit was de toegankelijkheid
van de plenaire vergadering. Wekelijks
vond in de avonduren zo’n plenaire
vergadering plaats om de dagelijkse
gang van zaken en het beleid te
bespreken. Die ‘pleno’ was volkomen
openbaar en elke week schoven ongeveer 25 mensen aan tafel. Hulpverleners, hulpvragers, geïnteresseerden
en... Pater Piet. Iedereen was welkom,
het was 1974.

waarin vooral enige Afrikaanse voorwerpen opvielen. Bij een kopje koffie
vertelden we hem dat hij nog steeds
de pleno mocht bezoeken, maar dat
we begrip hadden als hij daar voortaan
van zou afzien. Hij zou zich beraden.
Hij bleef weliswaar actief in diverse
bewegingen van en voor jongeren,
maar op de plenaire vergadering van
de Sosjale Joenit hebben we hem niet
meer gezien.

Pater Piet stelde zich bescheiden op.
Hij zei niet veel. Maar hij was er
altijd. Totdat tijdens een pleno één van
de aanwezigen opmerkte dat volgens
hem Pater Piet alleen maar meedeed
om zieltjes voor de rooms-katholieke
kerk te winnen. Pater Piet nam zijn
hoofd in zijn handen en barstte in
tranen uit. Vervolgens verliet hij
tijdens een ongemakkelijke stilte de
vergadering.

Een mooi portret
Zeer recent is een bijzonder aardig
boekje over het héle leven van Pater
Piet verschenen. Het heet Mijn herontdekking van pater Piet Lommerse. Het
is geschreven door Henk van der Post
(hpostius@xs4all.nl), een ex-leerling
van de pater. In 88 bladzijden wordt
een treffend beeld van Pater Piet
geschetst. Van zijn priesterstudie,
zijn wijding, zijn missie in Belgisch
Congo/Zaïre van 1949 tot 1965, zijn
werk onder Haagse jongeren in de
zeventiger jaren en zijn overlijden op
16 december 1977. Een mooi portret.

De volgende dag besloten enkele
medewerkers van de Joenit, waaronder ondergetekende, om hem op
te zoeken. Dat was niet moeilijk: hij
woonde in Het Westeinde schuin aan
de overkant in een voormalig klooster.
Hij ontving ons in zijn sobere kamer,

Rob Lubbersen
(medewerker Sosjale Joenit 1974-1975)
roblubbersen@ziggo.nl

Zorgeloos
samen
zijn.
Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor
de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.email of brieven@deoud-hagenaar.email
Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

ging over een wedstrijd die op 30
mei 1966 gespeeld is. Als ik het goed
begrepen heb ging het om de kampioenswedstrijd van DHL tegen ADS uit
Loosduinen. In de krant stond dat er
een filmpje van ie we strij estaat.
Mijn verzoek of ik een kopie van dat
filmpje kan emachtigen. elaas is
ADS twee jaar geleden gefuseerd,
maar ik als oud voorzitter heb nog de
no ige foto s en filmpjes en krantenknipsels in mijn ADS archief. Nog
steeds verzamel ik alles wat ik van
ADS tegen kom. Hopelijk kan ik een
kopie toe gestuurd krijgen.

Haagse bioscopen
Haagse bioscopen, eens waren er heel veel
Apollo, Cineac, Metropole, Asta, Corso en Rex
Neen, geen negen zalen in een te groot complex
Gewoon kaartjes kopen aan de kassa en niet per mail

Soms zit ik met 3D-bril op, en popcorn op mijn schoot
Dan denk aan die mooie bioscooptijden van weleer
Toen mensen nog verschoten van een beetje bloot
Ik loop door Den Haag, maar nee, ze zijn er niet meer
De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar historie is verkloot
Moderne bioscopen, ze zijn steriel en missen sfeer
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Ivar Lingen (hoofdredacteur)
redactie@deoud-hagenaar.email

Colofon

Joods gezin
Het was 1942 dat ik als 7-jarige met
eigen ogen een joods gezin uit huis
gehaald heb zien worden. Het gaat om
het gezin Barendse in de Van Speijkstraat 141. Een vader, moeder, twee
kinderen, een jongen Izie (plusminus
7 jaar) en zijn zusje Ursula was iets
jonger. Dat adres is noot gemarkeerd

Overige goederen uit Japan werden
door mij in hotelkamers in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland
aan importeurs aangeboden. Ook met
veel succes. De aanstekers van de afdeling werd door mij in de hele wereld
verkocht en met veel succes in ZuidAfrika. Alle andere Afrikaanse landen
waren hiervoor nog niet aan de markt.
Door de Borsumij heb ik een grote
internationale ervaring opgedaan en
heb voor hen in vele landen gereisd.
In Canada, Australië, Iran, Libanon en

Libië was ik kind aan huis om producten te verkopen of te kopen en daarin
had ik van Peersman de vrije hand gekregen. In 1964 ben ik dan afgehaakt.
De directie van de Borsumij werkte
volgens het ‘old-school’-systeem en
kon niet meer concurreren met andere
internationale handelshuizen. Ik begon
een eigen bedrijf (zonder succes) en
ben nu inmiddels 86 jaar oud.
Chris Klarholz Sr.
klarholz@kpnmail.nl

Kees Hillebrand
khillebrand@ziggo.nl

Balkon, loge, stalles, parterre, ja, dat bestond toen ook
Alles in 2D met dolby, maar nooit driedimensionaal
ij ens e film gewoon een pa e at was heel normaal
Geschuifel naar de kleine foyer, vol met sigarettenrook

Oude Haagse cafés
In De Oud-Hagenaar is volop ruimte
voor uw herinneringen en verhalen
over het Den Haag uit vroegere tijden.
Het valt ons op dat er eigenlijk weinig
verhalen worden ingestuurd over oude
cafés in Den Haag, terwijl onze stad
vele cafés kende en nog steeds kent.
Wilt u uw verhalen en foto’s over uw
favoriete café delen? Wij plaatsen het
graag!

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

met herdenkingssteentjes. Deze zaken
mogen toch niet vergeten worden.
Lies van Tartwijk
Zwembad Mauritskade
Graag wil ik reageren op het artikel
over het zwembad aan de Mauritskade. Iedere zaterdag ging ik zwemmen met club HMS; Houd Moedig
Stand. Ik kreeg les van Nico Wijsman.
Ging met reddingszwemmen verder.
Helaas, in de oorlogsjaren sloot iedere
zaterdagavond het bad. Had een paar
vriendinnen, o.a. Nel Grootveld, zij
woonde in de Wieringsestraat. Het
was een leuke tijd.
Riekie Schijf
ADS
Onlangs kreeg ik een oude Haagse
krant onder ogen met een oud stukje
over voetbal vereniging ADS. Het

Borsumij Wehry
Het begon bij mij in 1955. Ik was
net afgezwaaid van de Koninklijke
Marine waarvoor ik 17 maanden had
doorgebracht in Nederlands Nieuw
Guinea. Door mijn marine-opleiding
had ik geleerd met 10 vingers op de
telex te werken en daarvoor werd ik
door de Borsumij op de afdeling telegrammen geplaatst. Ik kon hierdoor
sneller een verbinding met Indonesië
tot stand brengen en kosten besparen
in tijd. Inmiddels ben ik veel namen
vergeten, echter Daan Schenk herinner
ik mij nog die een opleiding economie
ging volgen. Na een jaar vroeg Fred
Peersman mij naar de afdeling aanstekers te komen. Deze afdeling was
gevestigd in de keuken van het pand
aan de Wassenaarseweg en haalden
wij onze import goederen via de
fietsenaf eling naar innen. aar he
ik ook Dolf Mik leren kennen die de
afdeling textiel onder zijn hoede had.
Vanwege de vele activiteiten werd er
snel een pand gehuurd in de Passage
waar ook andere personen werkzaam
werden vanwege de overname van
verschillende merkproducten.
Na weer enkele jaren, de afdeling
groeide snel, werd er weer verhuisd
naar de Wassenaarseweg en werd
de afdeling Europe Import gebruikt
op de eerste hoeketage. Aldaar werd
geëxperimenteerd met de eerste gasaanstekers uit Japan (Pollygas). Inmiddels had ikzelf een eigen handel op de
afdeling gestart in gereedschappen en
deze werden verkocht aan grossiers
in Nederland, Duitsland en Engeland.

Historische locaties voor onderzoek Soldaat van Oranje
et oek wer verwerkt tot een eer s ccesvolle speelfilm en e gelijknamige musical, die in 2010 in première ging, trekt nog dagelijks volle zalen.
Kennelijk spreekt Soldaat van Oranje tot de verbeelding van velen. Het is
het verhaal over de net afgestudeerde student Erik Hazelhoff Roelfzema, die
na de Duitse inval uit ons land weet te ontsnappen, maar eind 1941 per boot
terugkeert om er geheim agent Peter Tazelaar af te zetten en, op verzoek van
onze uitgeweken vorstin, verzetsmensen op te halen.
Bij deze uiterst gevaarlijke operaties speelden het Scheveningse strand en
de boulevard een prominente rol. Maar op welke plekken precies is niet
algemeen bekend, behalve dat in 2003 een plaquette werd onthuld bij het
Soldaat van Oranjestrand, schuin tegenover het Kurhaus. Samen met Museum Engelandvaarders in Noordwijk probeert Tjerk van de Veen de exacte
locaties, waar een en ander zich heeft voltrokken, in kaart te brengen. Hij
heeft daarbij al de nodige progressie gemaakt, maar er zijn nog enige hiaten
in zijn research.
Zo is hij vooral op zoek naar de juiste plaats van het zogeheten damesbad
binnen het luxe bad dat begin jaren veertig moeten hebben gelegen tussen
globaal gezien het Palace Hotel en het Oranje Hotel. Verder is hij geïnteresseerd in de ligging van Nederlandse verdedigingswerken, uit de tijd van de
mobilisatie 1939-1940, aan het uiteinde van de noord-boulevard. Tot slot
hoopt hij informatie te verkrijgen over Duitse wachtposten, wachthuisjes en
afzettingen uit het begin van de oorlog op de noord-boulevard en omgeving
Gevers Deynootweg.
Wie hem verder kan helpen, of mensen kent die bij zijn onderzoek van nut
kunnen zijn, kan een mail zenden.
Tjerk van der Veen
tj.vanderveen@ziggo.nl

Onafhankelijk en betrokken
Hoofdredacteur

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

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt

minste 74.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa

door de verkoop van advertenties. De lezers en

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer,

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn

estlan

elft Mi en el an

ei schen am

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook

Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

gebruikt worden op de website en sociale media

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

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan.

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee

andere regeling.

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

Ivar Lingen
redactie@deoud-hagenaar.email
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Helpdesk
Vragen of klachten over De OudHagenaar? Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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John Vroom op dansles in Den Haag
Ja, ik weet wel dat de tijden zijn veranderd en dat op dansles
gaan iets is uit de vorige eeuw, maar ik ben zo blij dat ik het wel
heb mogen meemaken en ik hoop dat de jongeren van tegenwoordig iets soortgelijks mogen ervaren, want het is zo belangrijk voor je vorming in de maatschappij.
Mijn eerste danspassen zette ik
bij Dansschool Eddy Kuipers in
de Bazarstraat. Hij had danslessen
gegeven aan de prinsessen Beatrix en
Margriet. Herinner mij nog dat elke
dansles begon met een foxtrot op het
nummer Zai Zai Zai van Ben Cramer.
Meisjes aan de ene kant van de zaal
en de jongens aan de andere kant en
met de oproep: “De heren vragen een
dame”, liep je schoorvoetend op je

favo meisje af. Hand geven en je naam
zeggen en daar ging je. Geweldige
tijden en ik ontmoette daar veel leuke
meiden zoals Sophiet Bij, Annelies
Schijf en Joke de Winter. Jaarlijks
was er ook een bal in het Kurhaus in
Scheveningen. Eerlijk gezegd was dat
allemaal een beetje stijfjes en op een
bepaald moment ben ik daar gestopt
en overgegaan naar Dansschool Van
der Meulen - Rocco Dubois aan de

Bazarstraat 48-52 en 41-31, gezien naar de Trompstraat. Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling
(Blijstra, R.), collectie Haags Gemeentearchief

Laan van Meerdervoort. Ik kan mij
nog herinneren dat ik mij daar op een
zaterdagmiddag ging aanmelden. Mijn
vader bracht mij met de auto en bleef
voor de deur wachten. De ontvangst
door mevrouw Van der Meulen was allerhartelijkst en sloot daar mijn eerste
deal wat lesgeld betrof. Kreeg een
uitgebreide rondleiding en mijn vader
maar wachten in de auto. Ik heb er
nooit spijt van gehad, want het waren
de mooiste jaren uit mijn tienertijd.
Ik had blijkbaar een goed gevoel voor
ritme want ik danste de sterren van
de hemel met de leukste meiden die
je je als tiener maar kon wensen. Een
wekelijks uitje en vooral de zondag
was top met een middagmatinee vrij
dansen en dan snel naar huis eten en
weer terug voor het soiree, dat met de
slijpplaat Goodnight Sweetheart met
de roterende spiegelbal eindigde, met
daarna de volle verlichting aan met het
lied Dat is het einde, dat doet de deur
dicht als romantiek-killer. De bal’s
waren ook geweldig met zo’n paar
honderd man op de dansvloer zittend
zingend onder leiding van Truus van
der Meulen met het accordeon-orkest
van Henny Langeveld zingend Michael
rows the boat ashore. Platenopnames
van The Dutch Swing College Band
vonden zelfs in de dansschool plaats

met ons als dansend applauspubliek.
Té leuk!
Na een aantal jaren kwamen Benno
en Mietz in beeld die mede-eigenaren
van de dansschool werden, waarmee
ook de naam veranderde in Van der
Meulen - Wesseling. Het succes van
de dansschool werd dusdanig groot dat
er in twee zalen lesgegeven werd en
mijn ijdelheid werd ernstig gestreeld
toen ik gevraagd werd of ik op de
vrijdagavond in de achterzaal met
Mietz Wesseling wilde voordansen,
terwijl haar man Benno dit deed met
mevrouw Van der Meulen in de voorzaal. Tja, daar sta je dan om via de
loopmicrofoon te horen te krijgen wat
je simultaan moet voordansen. Ach,
het waren heerlijke tijden waaraan
ik vaak nog refereer in mijn autorubriek Vroem, Vroom in deze krant.
Muziek, dans, vrienden, vriendinnen,

feestjes die vaak eindigden met een
biertje op de hoek bij de Carinahoeve,
hoek Laan van Meerdervoort, Van
der Spiegelstraat. Al die namen van
die jongens en vooral meiden die ik
daar ontmoet heb. Een waslijst zoals,
Karen, Cora, Anne-Marie, Anjo, Ton,
Henk, Romana, Frans, Sandra, René,
Coby, Franses, Peter, Maria, Titia,
Marianne, Carla, Margriet en de vele
anderen waarvan de namen mij nu
even niet te binnen schieten, maar dat
zal de leeftijd wel zijn. Warme herinneringen, maar ineens houdt het op.
Samenwonen in Leiderdorp, verhuizen
naar Oegstgeest. Andere baan, andere
interesses, maar Dansschool Van der
Meulen - Wesseling blijft een ontzettend belangrijke fase in mijn leven.
Sweet memories!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

Alex Blonk was een bekende Hagenaar
Kort geleden werd in De OudHagenaar een voortreffelijk
artikel gepubliceerd over de
Jan Blankenstraat en de directe omgeving, van de hand
van Jan Wichers; een groot
aantal bewoners werd met
name genoemd. Eén van hen
was Alex Blonk.
Deze Alex Blonk was in de Jan Blankenstraat een zeer gerespecteerde man
en destijds een bekende Hagenaar.

Alex Blonk werd geboren in 1918 en
groeide dus op in de moeilijke jaren
na de eerste wereldoorlog en heeft als
jongeman de nog moeilijker jaren na
de beurskrach van 1929 meegemaakt,
toen armoede, mede door werkeloosheid, regeerde. De politieke situatie
in Nederland was allerbelabberdst
en in die tijd ontstonden kleinere en
grote protestpartijen, met als grootste
de door A. Mussert c.a. opgerichte
NSB, naar analogie van de N.S.D.A.P
in Duitsland. Tot zover de natuurlijk

Wagenstraat 84, interieur van café-concert Chez-Charles (1948). Tweede man van links is Alex
Blonk (portier) gezette man is Karel Bijleveld. Foto: Haags Gemeentearchief

eenieder bekende korte schets van de
situatie in Nederland.
Zoals in die tijd gebruikelijk bij de
sociale klasse waartoe Alex behoorde,
is hij direct na zijn schooltijd op
zijn 14e jaar aan het werk gegaan in
Rotterdam en Den Haag als portier
bij horeca-gelegenheden, waarbij zijn
bokscarrière hem in echte noodsituaties van dienst kwam. Alex bracht het
tot bokskampioen in de zwaargewicht
klasse. Dit werd in latere jaren een
nuttige ondersteuning van zijn diverse
activiteiten. Een opvallend kenmerk,
dat wij toen als kinderen reeds ervoeren, is dat hij een welhaast overmatig
gevoel voor rechtvaardigheid had en
absoluut geen onrecht verdragen kon.
Deze eigenschap heeft hem meerdere
malen gedwongen in bepaald situaties
tot actie te komen. Zijn activiteiten
als ‘probleemoplosser’ in de horecasector, voor waaruit in heel Den Haag
regelmatig een beroep op hem werd
gedaan, heeft met zekerheid de Haagse
politie veel werk bespaard. Tot zover
een korte en derhalve onvolledige
schets van Alex Blonk.
Alex wilde over zijn turbulente
carrière en opgedane inzichten een
a to iografie schrijven en von ich
daarbij gesteund door de voortref-

Jan Blankenstraat hoek Stationsplein. Als eerste winkel van rechts een handel in aardappelen,
groenten, fruit en brandstoffen, daarna sigarenmagazijn van H. Reinders (Jan Blankenstraat 105).
Foto: Haags Gemeentearchief

felijk assistentie van de dames Lucy
Naberman en haar vriendin Anja
Haasbeek. Beide dames hebben zich
voortreffelijk van deze taak gekweten;
het resultaat mag er dan ook zijn. De
a to iografie was voor iverse itgevers niet interessant genoeg vanwege
het sterke lokale karakter en daar is
begrip voor op te brengen. Echter,
daar Alex een interessante en zeer
bekende persoonlijkheid was in het
Den Haag van die dagen, leek het mij
en de drie hiervoor andere genoemde
personen, (Jan Wichers, Anja Haasbeek en Lucy Naberman) wellicht wel
aardig voor uw lezers, om zijn verhaal
als vervolgreeks in De Oud-Hagenaar

te publiceren. Overigens is op het
internet ook een en ander over Alex
Blonk te vinden.
Voor het geval een en ander voor u
interessant genoeg is, kunt u kennis te
nemen van e a to iografie van lex
Blonk. Zeer recentelijk werd ik op de
hoogte gesteld dat de kleinzoon van
Alex Blonk het boek van zijn opa inmiddels al in een herziene uitgave op
zijn website heeft gezet en het inmiddels als e-book online ter beschikking
heeft gesteld.
Rudolf Janssens
thrude1938@gmail.com
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN
organiseert voor u
een uitvaart op
maat. U staat bij ons
centraal en u mag
rekenen op een
afscheid in het teken
van iemands leven.
Betrokken, transparant
en eerlijk, dat is Ster

All Inclusive Busreizen

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***
Nunspeet / Veluwe € 339,339,- p.p.
5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***
Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,443,- p.p.

Neemt u gerust
contact op voor
een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

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

Riviercruises

Merlijn Berkhout
Ster Uitvaartplanners • Sumatrastraat 282
2585 CX Den Haag • 06 17492776
merlijn@ster-uitvaart.nl • ster-uitvaart.nl

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

chans
All Inclusive Hotel de Elderders
RTING
Aardenburg / Zeeland 50% KO
oiste
Riviercruises over Europa’s mo
g
rtin
ko
0,0,
rivieren tot wel € 90
rg
All Inclusive Hotel Altastenbe
ING
RT
KO
Sauerland / Duitsland 30%
Nederland
5 dg. All Inclusive Autoreis
9,- p.p.
,- € 229,zomervoordeel van € 259,-

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Speciale service voor senioren

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

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

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

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

40% Korting
7 dg. Kerstcruise Robert Burns *****
40% KORTING nu al va. € 798,798,- p.p.

Vakantie Voordeel Tips

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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

Ster Uitvaartplanners

Een team van
prothesespecialisten
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Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Odd w2
o

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

Fell o

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

in
ogee in
itaass LLog
maannit
H
Huum

Haaaagg
D
Deenn H

Het leven is al zo hectisch…
Behoefte aan sociale en zinvolle aﬂeiding?
Kom dan iedere maandagavond tot rust in een
gezellige ambiance.
Bel voor een afspraak: 070-3459434
Of mail: jandijkstra1952@gmail.com

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

www.oddfellows-denhaag.nl

VRIENDSCHAP LIEFDE WAARHEID

GELS

ZEGELS & PE

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

‘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.

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,
Mieke van Bergenhenegouwen
en Tanja Schouten

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.

AD.225.JUN18

www.seniorenhulp.com

Kom kijken in de kluis
van de Nutsspaarbank
Wie is er vroeger niet opgegroeid met de
Nutsspaarbank? Met zo’n ijzeren spaarpot, of dat
papieren spaarbankboekje waarin uw gespaarde
dubbeltjes en kwartjes genoteerd werden. Het is
precies 200 jaar geleden dat deze spaarbank,
waaruit Fonds 1818 is voortgekomen, werd opgericht.
Haal deze zomer in Het Nutshuis herinneringen
op en ontdek bijzondere bankgeheimen tijdens
een bezoek aan Zegels & Pegels, de interactieve
familietentoonstelling over de Haagse
Nutsspaarbank.

Workshops zijn op 1 en 8
augustus van 14.00-15.30 uur in
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5,
Den Haag. Aanmelden kan
via eijkelboom@fonds1818.nl
of 070-364 11 41.

Gratis workshops en boeken
Ook voor uw (klein)kinderen is er genoeg te doen!
Zoals een spannend laserspel in de grote kluis en
workshops: spaarvarkentjes en -huisjes maken
en bankbiljetten ontwerpen en drukken.
(Groot)ouders ontvangen op die
workshopdagen een gratis exemplaar
van het jubileumboek Goed Geld.

GRATIS

Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.

Fonds1818.nl/zegelsenpegels
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955

Aanmelden

uitje voor oud
en jong

Fonds 1818 is jarig en trakteert! Komt u ook?
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In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over personen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Bezuidenhoutseweg met tienduizenden klinkers bestraat in 1748
Niemand kan zich meer de tijd herinneren dat de Bezuidenhoutseweg een eenvoudig landweggetje was met aan weerskanten enkele voorname riante buitenhuizen, eeuwenoude
boerderijen en gezellige herbergen. De afgelopen eeuw is er
veel veranderd. De Haagse bevolking steeg met bijna 500.000 in
de periode vanaf 1680 tot 520.000. Het verkeer in de stad maar
ook op de toegangswegen werd steeds intensiever.
Mensen van onze tijd vinden het allemaal maar gewoon dat de straten zijn
voorzien van klinkers en asfalt met
daaronder een heel indrukwekkend
rioolstelsel. Auto’s, vrachtauto’s,
autobussen en ander zwaar verkeer
komen stad in en uit via degelijke
wegen. Hoe anders was dat rond
1700!
Singels
Het is haast niet meer voor te stellen.
Den Haag was een plaats van zo’n
30.000 inwoners die hoofdzakelijk
hun verblijf hadden binnen de singels. De onverharde straten werden
hoofdzakelijk gebruikt door voetgangers. Het overige verkeer bestond uit
postkoetsen, karren, paarden en een
combinatie daarvan. Op straten rook
je de geur van de uitwerpselen van de
edele dieren. Bepaald geen tijd om
naar terug te verlangen. Het verkeer
vond voor een belangrijk deel plaats

over het water, zowel personen- als
vrachtverkeer. Een ideale en snelle
manier om je in die tijd te verplaatsen.
Bezuidenhout
De Bezuidenhoutseweg of ook kortweg Bezuidenhout genoemd, omdat
het gelegen was ten zuiden van
het Haagse Bos, begon bij de brug
aan het einde van de Herengracht.
Eenmaal buiten de singels hield de
stad op en heette het Haagambacht.
Het was een landelijk gebied met
boerderijen en weilanden tot de
horizon aan toe. Een onvoorstelbaar
idyllisch plaatje! Daarlangs liep de
rechte Bezuidenhoutseweg. In het
begin van de 18e eeuw komen we
opvallend veel katholieke boeren
tegen aan de Bezuidenhoutseweg,
zoals Willem van der Drift, Klaas
‘s-Gravenmade, Cornelis Bellecom,
Laurens Pietersz Raaphorst en nog tal

Kosten bestrating (1748)

van anderen. Boeiende families die
eeuwenlang hebben geboerd op de
grens van Haagambacht, Wassenaar
en Voorburg.
Willem IV
In 1700 werden de eerste plannen
gemaakt om tot verharding van de
Bezuidenhoutseweg te komen ‘tot
aan de Laan van het zogenaamde
Nieuw Oost-Indien aan toe’ en zelfs
was men voornemens om hier en
daar nieuwe bomen te planten. De
ijkgraaf van el an verleen e
toestemming, maar het zou nog bijna
een halve eeuw duren voordat er
daadwerkelijk met de bestrating werd
begonnen. Deze grote investering
was ongetwijfeld niet gedaan als

Huis ten Bosch geen toegangspoort
had staan aan de weg. Voor koetsen
was het een ellende om bij regen vast
te komen zitten op de onverharde
Bezuidenhoutseweg. Prins Willem
IV, die in 1751 overleed op Huis ten
Bosch, was met grote regelmaat in
het paleis te vinden.
De stratenmakers J. Roldoek en D. de
Wit gingen voortvarend te werk. De
zandweg moest eerst worden gerepareerd en geëgaliseerd. Vervolgens
moesten de partijen klinkers worden
besteld en verdeeld over de lange
weg, in partijen worden aangeleverd.
De omliggende boeren keken instemmend toe, terwijl de zware straatstenen werden gelegd. Het leggen van

straten was een dure aangelegenheid.
Nog lang niet alle straten binnen
de singels hadden een geplaveid
wegdek, omdat zulks onbetaalbaar
was. Voor het leggen van 35.000
straatklinkers en 45.000 onderroets
klinkers kregen de stratenmakers ƒ
1.222,-, waarbij de kosten van de
straatstenen ƒ 3.648,- bedroegen. Het
was een heel karwei, waaraan ook
metselaars en timmerlieden te pas
kwamen.
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

‘Meershoek, van die grammofoonplatenwinkel?’
Kort na het verschijnen van het derde deel in de serie ‘Asbakjes door de jaren heen’, ging bij ons
thuis de telefoon.
“Met Anne Meershoek.”

“Hè?”

klanten.”

“Hè?”

“Ja meneer, ik was met m’n man
eigenaar van Meershoek’s Radio- en
TV-handel op de Vaillantlaan en we
hebben twee verschillende asbakjes met onze naam uitgedeeld aan

Natuurlijk kenden we die grote winkel, welke Hagenees niet. Altijd als
ik me aan iemand voorstelde, was de
vraag: ‘Meershoek, van die grammofoonplatenwinkel?’

“Wat leuk, die verhalen over asbakjes.
Heeft u dat asbakje van Meershoek
al?”

Toen we een weekje later bij haar
op visite gingen werd het net een
familie-uitje. Anne’s man leeft helaas
niet meer. We werden allerhartelijkst
ontvangen en er stonden zeven verschillende asbakjes klaar naast de thee
met wat lekkers. We konden haar blij
maken met ons boek ‘Vaderlandse Geschiedenis op Maastrichts Aardewerk’.
Met veel Haagse (Meershoek)humor
vertelde ze hoe zij en haar man gebuffeld hebben om van hun bedrijf zo’n
succes te maken. En hoe ze moesten
omspringen met doorgedraaide bezoekers, toen al! Het bedrijf bestaat niet
meer en vanwege sanering is het pand
afgebroken.
Het Meershoek-asbakje met de tekst
is niet in Maastricht gemaakt, maar

het heeft toch een mooie
plek gekregen in ons aardewerkmuseum, net als het
glazen bakje. Met de andere 5
(buitenlandse) bakjes hebben
wij een rokersverzamelaar
in Montfoort gelukkig gemaakt.
Wim en Anke Meershoek
w.meershoek@hetnet.nl
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• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten
en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

te vouwsco
ch

mobiel
ot

LUGGIE ELITE

Best verko

DROOMSALE BIJ MANGO
in d e U S A

6
18
km/u

km

TIGER 4

17
50
km/u

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

km

Van € 4.495,-

nu

1.500,
korting

voor € 1.995,-

OPRUIMING E-BIKES EN
QWIC FN7.2
• Zeer lage instap
SPEED PEDELECS
25
• Gesloten kettingkast
-DEMO MODELLEN 2017
SHOWROOM EN EX
180 • LCD display

km/u

• Comfortabel als een auto
• Uitstekende vering en comfort
• Digitaal display, full-ledverlichting
en USB-aansluiting
• Leverbaar in 3 kleuren

km

1.000,
korting

nu

Van € 2.495,-

17
55

nu

voor € 2.995,-

500,
korting

FR-1

Van € 5.495,-

voor € 4.495,-

€ 1.849.-

km/u

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

25
130
km/u

km

km

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

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

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
Acties geldig t/m 31 augustus 2018 en zolang de voorraad strekt.

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 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 vertrouwen tegemoet te zien: neem een steunabonnement 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

Vermeld dan wel ‘steunabonnement’ en ‘ja’ of ‘nee’ als u in
het Kerstnummer vermeld wilt
worden.

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.

Donaties en giften kunnen op
hetzelfde bankrekeningnummer
worden overgemaakt. Vermeld op
uw overschrijving ‘ja’ of ‘nee’ als
u in het Kerstnummer als donateur van onze krant wilt worden
vermeld.

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.

De Oud-Hagenaar kan uw steun goed gebruiken
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 Kerstnummer.
Wilt u de krant in het buitenland ontvangen? Ook dat kan, stuur ons
een mail naar martini@deoud-hagenaar.email

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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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail

De emancipatie van de politiek
Zien & Weerzien, veertig jaar na de KABK

Deze zomer is het 100 jaar geleden dat Suze Groeneweg
als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd gekozen.
Daarom staat de zomer bij ProDemos in het teken
van sterke vrouwen in de politiek. Kom naar de gratis
tentoonstelling ‘Suze Groeneweg: de eerste vrouw in de
Tweede Kamer’. Affiches, filmfragmenten, cartoons en
persoonlijke accessoires tonen het leven en werk van
deze bijzondere politica. Van Kaat Mossel tot Jeltje van
Nieuwenhoven. De rondleiding ‘politieke powervrouwen’ vertelt over de rol van deze sterke vrouwen in de
politieke geschiedenis van Nederland. Mocht Groeneweg zelf eigenlijk haar stem uitbrengen? Ontdek het
in de tour ‘100 jaar kiesrecht’, met een bezoek aan het
Binnenhof en een interactieve workshop over de evolutie
van het kiesrecht.
www.prodemos.nl/agenda

Kom in beweging!
U heeft het ongetwijfeld gehoord
of gelezen: we bewegen te weinig.
Tablet, smartphone en tv nemen ons
zo in beslag, dat we nauwelijks meer
uit de luie stoel komen. De wil is
er meestal wel, maar soms hebben
mensen - jong en oud - een duwtje
ter aanmoediging nodig. Onlangs
heeft Petra van Paassen het initiatief
genomen om Hagenaars in beweging
te krijgen. Dat doet zij met financiële
steun van het Haags Sportinitiatief
van de gemeente Den Haag. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat meer Hagenaars in
beweging komen. Onder het motto ‘loop en ga met Petra’ wil Petra van Paassen met stadsgenoten gaan wandelen, trimmen of hardlopen, afhankelijk van de conditie en mogelijkheden
van de deelnemers. Mensen die graag individueel op pad willen komt ze thuis ophalen, want
regelmatig extra wandelen is heel goed voor lichaam en geest. In augustus start Petra op
Scheveningen bij buurthuis de Mallemok aan de Westduinweg. De kosten bedragen 1 euro p.p.
inclusief koffie aan het slot van de wandeling en voor individuele begeleiding naar draagkracht
en tevredenheid. Voor meer informatie en aanmeldingen kunnen geïnteresseerden, buurthuizen,
zorgcentra e.d. bellen met 06-28246776 of een e-mail sturen naar stadspelgrim@gmail.com.

Dames gezocht voor een boeiend tafelgesprek (try-out)
Voor een één op één tafelgesprek is een ondernemer op zoek naar inspirerende dames. Met
tafelgenoot Frank ga jij in gesprek over levensverhalen, zoals geluk en werk. Op basis van de reacties wordt jij geselecteerd voor een ongedwongen gesprek en een gezellig samenzijn, op een
verrassingslocatie in Zuid-Holland. Hou jij van een boeiend gesprek en ben jij enthousiast en
gemotiveerd? Dan kan jij in gesprek gaan met tafelgenoot Frank, een enthousiaste ondernemer
van achter in de 40 jaar. Jouw tafelgenoot is verder open in communicatie en heeft een positieve levenshouding. Ook is Frank origineel en creatief in organiseren. Dingen zoals vertrouwen
en niet snel oordelen staan centraal tijdens het gesprek. Het genieten en respect voor elkaar
wordt tijdens het gesprek nagestreefd. Gespreksonderwerpen kunnen gaan over vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld fietsen, hardlopen of hoe jij kan genieten van zonvakanties. Het eenvoudige
tafelgesprek zal vol gezelligheid en humor verlopen en zal op verbindende, thematisch wijze,
en eventueel in spelvorm, in 1,5 uur worden vormgegeven. Wil jij gratis deelnemen dan kan jij
reageren via tafelgesprek@outlook.com. Vertel dan kort en origineel wat over jezelf, eventueel
met foto. Na selectie krijg jij te horen waar de verrassingslocatie is en het tafelgesprek met jou
gaat plaatsvinden!

Onder deze titel exposeren elf oud-studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in
de Haagse Kunstkring van 29 augustus t/m 23 september 2018. Opening zaterdag 1 september om
17.00 uur door kunsthistoricus Ernst van de Wetering, vooral bekend als leider van het Rembrandt
Research Project.
Na ruim 42 jaar geleden te zijn opgeleid tot “leraar in het geven van tekenonderwijs en kunstgeschiedenis op de HBS en het Gymnasium”, tonen elf oud-studenten die in 1976 gezamenlijk afstudeerden
aan de KABK hun beeldend werk in de verschillende zalen van de Haagse Kunstkring, Denneweg 64.
In 1976 kende de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, ook wel Tekenacademie
genoemd, nog een opleiding voor tekenleraar, met een bijna renaissancistisch programma. Voorop
stond het leren tekenen en de kennis van diverse technieken en materialen. De lessen werden gegeven
door bekende beeldend kunstenaars als Auke de Vries, Willem Minderman, Wim Beuning, Gerrit
Noordzij en Rien Bout.
Een interessant aspect van de tentoonstelling is of deze zo uitgesproken vakmatige opleiding zijn
sporen heeft achtergelaten in het werk van de oud-studenten. Juist omdat het werk van de deelnemers
zeer divers is, wordt de bezoeker uitgenodigd om te kijken en te vergelijken, en te beoordelen of er
sprake is van een gemeenschappelijke basis.
Ernst van de Wetering, bekend als kunsthistoricus en leider van het Rembrandt
Research Project, begon zijn opleiding op
dezelfde afdeling van de KABK als de exposanten. Hij verricht de opening en exposeert
een ets die hij destijds maakte.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarvoor Van de Wetering het voorwoord
schreef. Verder schreef elke deelnemer een
korte biografie, geïllustreerd met afbeeldingen van zijn of haar werk. In een kunsthistorische inleiding wordt onderzocht hoe het
Haagse kunstklimaat in de jaren zeventig zich
verhield tot wat er nationaal en internationaal
van belang was.

Janny (89)

‘Voor mij is dit echt een tweede
thuis. Ik ben altijd welkom
en kan mijn verhaal hier kwijt’
U bent
welkom op
één van onze
locaties!
Voor ouderen én hun mantelzorgers
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Belevenissen op park Sorghvliet
Mijn vader, Geert Pouwels, was beheerder van park Sorghvliet van 1962 tot 1980. Van 1964 tot
1980 hebben mijn ouders daar ook daadwerkelijk gewoond in de dienstwoning bij de ingang van
het park aan de Scheveningse weg. Zelf heb ik daar ongeveer 7 jaar bij mijn ouders gewoond.
Voor 1964 woonde de familie Worries
in dat huis. Zij hadden een prachtige
Duitse herder die Kazan heette en
die bij ons bleef toen zij vertrokken.
Ik vond dat geweldig. Om in een
dergelijk prachtig park te wonen was
natuurlijk bijzonder. En voor een
14-jarige jongen vooral spannend. De
eerste tijd dwaalde ik na sluitingstijd
samen met de hond vaak door het
park om alles te ontdekken. Achter
in het park, in een toen afgerasterd
gedeelte, lag een ongebruikt zwembad dat in de tweede wereld oorlog
door de Duitsers gebouwd was. De
Duitsers gebruikten het park als
opleidingscentrum voor hun geheime
dienst. Later is dat zwembad met
grond dicht gegooid en is ook dat gedeelte van het park voor het publiek
opengesteld.
Ook mijn vrienden vonden het
natuurlijk altijd
interessant om het
park te verkennen
en in het meertje te
vissen. Later vond
ik het geweldig om
met een vriendinnetje samen na
sluitingstijd de
hond uit te laten
en gezamenlijk
van de natuur te
genieten...
Begin zestiger jaren werd besloten
om van het Catshuis de dienstwoning
van de minister-president te maken.
Het Catshuis ligt in een afgesloten
gedeelte van het park met een aparte
ingang op de hoek van de Johan de
Witlaan en de Adriaan Goedkooplaan.
Marijnen was de eerste minister-president die daar in 1964 ging wonen.
In 1966 gevolgd door Cals. Voordat
mevrouw Cals al haar gordijnen had
opgehangen in het grote Catshuis

zorgde “de nacht van Smeltzer” er
voor dat hij ruim een jaar later door
minister-president De Jong werd
afgelost. Die hield het in elk geval 4
jaar vol. Barend Biesheuvel en Den
Uyl hebben het Catshuis wel voor
vergaderingen en partijen gebruikt
maar zijn er niet gaan wonen. Wat
Den Uyl betreft: dat vond mijn vader
als verstokte ARP’er beslist niet erg.
Toen Den Uyl zich een keer voor
kwam stellen heeft mijn vader hem
een stevige boswachter handdruk
gegeven. Daarna bleef hij uit mijn
vaders buurt.
Soms was er spoedoverleg in het
Catshuis en werden er ministers met
een helikopter ingevlogen. Er werd
dan geland op een aangrenzend veld
in het park. Dat veld werd dan afgezet
door de politie en de brandweer was

Haagse Beek

ook aanwezig. Dan ging ik natuurlijk
ook even kijken. Toen Ruud Lubbers,
toenmalig minister van economische zaken, werd gebracht met een
helikopter vond hij dat er ook wel in
de tuin van het Catshuis geland kon
worden. Dat ging prima maar het ging
wel ten koste van het tuin ameublement en de bloementuin die door de
enorme luchtverplaatsing van de helikopterrotors de lucht in gingen. Ook
de politie en brandweer, die braaf op

Poortje

het veld in het park waren opgesteld,
stonden enigszins voor aap. Tijdens
mijn vaders dienstverband als beheerder van het park kwamen er veel
minister-presidenten
voorbij, dus zijn
“job security” was
wel een heel stuk
beter.
Het ommuurde park
Sorghvliet is omgeven door ambassades. Aan de Adriaan
Goedkooplaan de
ambassade van de
Chinese Volks Republiek. Op de hoek
van de Johan de
Wittlaan en de Jacob
Catslaan liggen de Russische en de
Indonesische ambassades. Allemaal
op korte afstand van de muur van het
park. Leden van de Russische en Chinese ambassades kwamen regelmatig
wandelen in het park. Ze waren nooit
alleen, altijd met een groep. Blijkbaar
was het onderling vertrouwen niet
groot. Er zou er eens een tussenuit
willen gaan.
Het was toen een turbulente tijd met

Geert Pouwels

veel reuring. In juli 1966 waren een
groep Chinese ingenieurs op bezoek
en ondergebracht in een huis op
de Prins Mauritslaan. Een van die
ingenieurs had het blijkbaar helemaal
gehad met Mao’s volksrepubliek en
knoopte een paar lakens aan elkaar en
probeerde van de tweede etage naar
beneden te klimmen. Helaas waren
de lakens en/of knopen blijkbaar van
toenmalige Chinese kwaliteit. Ze
braken en hij stortte naar beneden. Hij
werd gewond door zijn collega’s naar
binnen getrokken maar de gewaarschuwde politie en ambulance arriveerden, haalden de man uit het pand
en voerden hem af naar het Rode
Kruis Ziekenhuis. Toen hij daar op de
eerste hulp onderzocht werd kwam er
ambassadepersoneel het ziekenhuis
binnen gelopen, pakten de man op en
stopten hem in een auto en voerden
hem af naar de Chinese ambassade.

dat leverde een bezetting van de ambassade door politie en binnenlandse
veiligheidsdienst (BVD) op voor 5
maanden. Iedereen die in- en uit het
gebouw ging werd gecontroleerd. De
ingenieurs lieten zich niet zien. De
Chinezen op hun beurt verklaarden de
toenmalige Nederlandse zaakgelastigde “Persona Non Grata” maar heel
tegenstrijdig mocht hij China niet uit.
De politie en BVD begonnen na 5
maanden wel genoeg van te krijgen
van deze uitzichtloze situatie maar de
Chinezen gaven geen krimp. Dus een
hoofdpijndossier voor de toenmalige
minister-president Cals. Toen Cals
moest aftreden kon zijn opvolger

Dat kon de Nederlandse regering niet
over zich heen laten gaan en zij eisten
dat de man vrijgelaten zou worden
maar dat gebeurde niet en hij overleed
een paar dagen later.

Kazan

Nu wilden de politie en Nederlandse
regering de overige ingenieurs ondervragen. Deze waren in allerijl in de
ambassade ondergebracht. Door de
diplomatieke onschendbaarheid konden de Nederlandse autoriteiten het
gebouw niet betreden. De Chinezen
weigerden de heren uit te leveren en

Ingang So
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ben dat mijn vader zoveel politieagenten kende.

en zijn vrouw

orghvliet

De Jong er zonder te veel gezichtsverlies een eind aan maken. Aan de
ingenieurs mochten op Schiphol in
bijzijn van andere Chinese diplomaten
wat vragen gesteld worden en daarna
op het vliegtuig terug naar China. Op
de trap naar het vliegtuig riepen ze
nog even hoe groot Mao was. Ook de
Nederlandse zaakgelastigde Jongejans
mocht weer naar huis.
Ook in 1966 werd de Indonesische
ambassade in de brand gestoken door
Molukse jongeren. Dit omdat zij
kwaad waren dat hun leider in Indonesië Soumokil door het Suharto-regime
was geëxecuteerd. Na de daad klommen zij over de muur en ontkwamen

door het park Sorghvliet.
Tijdens deze gebeurtenissen en ook
omdat de Russen zich regelmatig in
het park vertoonden, waren de BVD
en politie regelmatig in het park
aanwezig.
s Morgens tij ens e koffie en s mi dags bij de thee was er vaak wel iemand van deze heren op bezoek. Mijn
ouders hielden hier wel van en het
was altijd een gezellige boel. Vooral
de BVD’ers, vaak oud-Indië-gangers,
hadden altijd wel mooie verhalen.
De BVD vond het nodig om mij ook
in te lichten over wat er gaande was.
Ik werkte toentertijd bij een hout- en
ijzerwinkel in de Reinkenstraat en was
er ‘s avonds aan het overwerken toen
er een zwarte Mercedes voor de deur
verscheen. Mijn vader stapte uit en
vroeg of ik even in de auto wilde komen. Mijn baas en zijn vrouw keken
hun ogen uit. Je zag hun denken: wat
heeft die nu weer uitgevreten. In de
auto werd mij uitgelegd wat ik allang
wist en ik moest plechtig geheimhouding beloven. Toen ik weer uit de auto
gezet werd realiseerde ik me dat ik
wat had uit te leggen aan mijn baas
en echtgenoot. Ik kwam toen met een
smoes dat ik te hard met m’n brommertje had gereden. Het kwam niet
echt geloofwaardig over.
Overigens kon het ook voordelen heb-

Op 16-jarige leeftijd had ik natuurlijk
wel een romfiets. ls rasechte agenaar een Puch met hoog stuur. Toen ik
op een avond wat te hard en met wat
teveel lawaai over de Jacob Catslaan
reed kwam er een politieauto achter
mij aan. Ik was toen heel dicht bij een
st kje fietspa op e hoek ij e ohan
de Wittlaan waar paaltjes stonden
zodat er geen auto’s door konden. Dus
ideaal dacht ik om aan een bekeuring
te ontkomen. Helaas werd ik aan de
andere kant door de politie opgewacht
die daar de Russische ambassade in
het oog hielden. Te hard rijden, teveel
lawaai en aan de politie proberen
te ontkomen; dat was een slechte
combinatie. En ik had natuurlijk geen
legitimatie bij me en ze geloofden niet
dat het adres op Scheveningseweg wat
ik opgaf, waar was. Dus werd ik met
romfiets en al in het sje gela en
en naar het politiebureau Archimedesstraat gebracht. Daar werd mijn vader
opgebeld en verteld dat hij mij maar
van het bureau moest komen halen.
Mijn vader zei dat dit goed uitkwam,
want hij moest de volgende morgen
toch in de buurt zijn. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en nu zaten ze
met mij in hun maag. Dus werd ik
netjes in een politieauto thuisgebracht.
Gelukkig kende een van de agenten
mijn vader goed en ze werden uitgeno ig voor e koffie. a een half r
gezelligheid was het verdict dat ik
e volgen e morgen mijn romfiets
mocht ophalen en binnen een week
moest tonen met een nieuwe uitlaat.
En geen bekeuringen dus.
Toen ik ongeveer een jaar of 16 was,
besloot mijn vader dat ik auto moest
leren rijden. Daar had ik natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Na
sluitingstijd van het park gaf hij mij
eerst wat avonden les en daarna mocht
ik alleen wat rondjes rijden. Dat ging
steeds beter en steeds harder. Tot ik op
een avond na een bocht opeens twee
mensen moest ontwijken. Dat bleken

Kazan en de ganzen

bij nader inzien minister-president
Marijnen en een marechaussee te zijn,
die besloten hadden om na sluitingstijd van het park daar te gaan wandelen. Natuurlijk kwam er een klacht
daarover binnen bij mijn vader. En
voorlopig mocht ik geen rondjes meer
rijden. Dat hield aan tot Cals aan de
macht kwam. Later zei mijn vader: “Ik
zag de kop al in de krant staan: ‘Zoon
boswachter rijdt minister-president
aan’.”
Dat mijn vader mij zo nodig zo vroeg
auto leerde rijden was eigenbelang.
In de tijd dat ik daar woonde zijn
er minstens twee konijnenplagen
geweest. Het was echt bij de konijnen
af. Zoveel dat er schade aan jonge
aanplant was, doordat dit door de
konijnen werd aangevreten. Dus
moest er gejaagd worden. Mijn vader
had een jachtvergunning en een
dubbelloops jachtgeweer. Maar hij
was niet het type jager in een groen
uniform en een hoedje met een veer.
Volgens mij was hij meer een stroper.
Hij is geboren in een klein dorpje in
het oosten van Overijssel, dichtbij de
Duitse grens. Heel conservatief daar,
als je wat op je kerfstok had dan was
je voor je leven gebrandmerkt. Maar
daar hoorden twee misdaden duidelijk
niet bij: stropen en smokkelen. In de
Tweede Wereldoorlog was hij in het
verzet en is daardoor in Den Haag
terecht gekomen. Daar heeft hij mijn
moeder ontmoet en is daar blijven
hangen. Voordat hij beheerder van het

Haagse Beek

park werd werkte hij het Staatsbosbeheer. Daar kwam hij ook regelmatig
met een konijntje of een haas thuis
die dan geslacht werden. Het verhaal
was dat hij de konijntjes uit een strik
van stropers gehaald had. Als jongetje
geloof je je vader natuurlijk. Later ben
ik wel eens wat gaan twijfelen. Vooral
omdat oom Wolter ook altijd van de
partij was als er geslacht moest worden. Oom Wolter was geen echte oom,
maar een vriend die in dezelfde plaats
was geboren als mijn vader en met het
zelfde rechtsgevoel. Oom Wolter was
overigens agent bij de Haagse politie...
Gewoon jagen werkte echter niet. Als
er een konijn geschoten was waren
er alweer vijf nieuwe geboren. Dus
bedacht mijn vader een betere manier.
Hij had een VW Kever met een open
dak. Hij ging dan op de achterbank
staan en stak met zijn bovenlichaam
boven de auto door het open dak. Ik
moest dan rijden. We begonnen als
het net donker was. Als de konijnen in
het licht van de koplampen verschenen dan zaten ze even stil en waren
een gemakkelijke prooi. Zo kwamen
we soms thuis met wel meer dan 20
konijnen. Die werden dan geslacht en
verdeeld over vrienden en kennissen.
Ondanks die verdeling aten wij thuis
in die tijd heel vaak konijnenbout. Ik
kan tot op de dag van vandaag geen
konijn meer zien. Althans niet op mijn
bord.
Lees verder op pagina 10.
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Belevenissen op park Sorghvliet
hij entho siast op te hangen. ij moest
wel wat afgeremd worden, anders had
er in elke boom in het bos een kastje
gehangen. Elk jaar controleerde hij de
kastjes en maakte ze schoon. En jaren
kwam hij bij ons over de vloer. Hij, de
keurig geklede zakenman en mijn vader in zijn manchesterse broek en een
shagje in zijn mond die hem vertelde
wat hij oen moest. Een paar apart.

Vervolg van pagina 8-9.
Maar het autorijden ging niet altijd zo
soepel. n het egin waren mijn rijkunsten nog niet zo goed ontwikkeld
en kwamen we nog wel eens ergens
terecht waar het niet direct de bedoeling was. at krasjes op e a to maar
daar zat mijn vader niet zo mee. Maar
als er een konijntje gemist werd, was
hij aar niet over te spreken. ok ag
ik eens in mijn enthousiasme een laag
hangende tak over het hoofd waardoor
e loop van het geweer omhoog ging
en hij zijn hoofd stootte. “Ik had wel
dood kunnen wezen”, zei hij. Maar
dat viel wel mee. Het schot hagel ging
recht omhoog de boom in dus er was
meer kans geweest dat er een kraai of
ander gevogelte het leven had gelaten.
Maar hij ha wel een inke lt op
zijn hoofd.

Daarna kwam de zilverfazant. Iemand
had dit beest in zijn achtertuin in Den
Haag. Dat werkte niet helemaal, dus
wer hij ij ons ge ropt. Eerst wer
hij in e voli re geplaatst maar aarna
liep hij los ron het h is. Een prachtig
beest maar hij werd steeds brutaler. Ieereen ie e t in in kwam pro eer e
hij in ijn enen te pikken. Mijn
moeder durfde alleen nog maar naar
iten met e mattenklopper. Mijn
va er ha hier veel ple ier in. ot ik
een keer th is kwam en opmerkte at
hij een paar lelijke schrammen op ijn
hoofd had. Hij had voorover gebogen
gestaan toen hij e heg aan het knippen was en e fa ant was oven op
ijn hoof gesprongen. it eteken e
het einde van de mooie zilverfazant.
En egrijpt het al er ston een paar
agen later fa anten o t op e tafel.

Overigens moest natuurlijk altijd de
politie gewaarsch w wor en als er
gejaagd ging worden. Dan brak er
geen paniek it ij e agenten ie e
ambassades aan de andere kant van
de muur stonden te bewaken als zij
schoten hoorden. Natuurlijk moest dat
een keer fout gaan. Of mijn vader was
vergeten te bellen (hij gaf niet graag
ijn fo ten toe of e politie ha er
niets mee gedaan. In elk geval was
er ineens paniek en ston en er ineens
verschillen e politiea to s achter ons.
Er liep ook een koppel gan en in
het park. p een gegeven moment
besloten die ganzen ook naar de tuin
van het Catshuis uit te wijken en daar
beviel het hun best. We zaten een keer
naar het journaal te kijken en er werd
aandacht besteed aan een vergadering
die in de tuin van het Catshuis werd
gehouden. En daar zagen we onze
ganzen voorbij marcheren. Eerst
vonden ze dat wel leuk, maar als je te
dichtbij kwam dan werden ze aardig
agressief. Ook lieten de ganzen zo nu
en dan wat vallen en dat zag er niet
goe it op e grasmat. s heeft mijn
vader ze verschillende malen terug
moeten jagen. Maar steeds gingen die
eigenwijze beesten weer richting het
Catshuis. Dat hebben ze met de dood
moeten ekopen. En wij aten r im een
week ganzenvlees. Nou, ja, een welkome afwisseling na al die konijnen.

Mijn vader had altijd tijd voor een
praatje met e e oekers van het park.
Hij was ook altijd geïnteresseerd
in wat anderen te vertellen hadden.
Daardoor maakte hij veel vrienden. Er
kwamen mensen van alle pl images
over de vloer. Soms leek het wel
of e e mensen ij hem in therapie
waren. Zo was er een zakenman die
enigszins overwerkt was. Een ‘burno t oals at tegenwoor ig heet.
De man was een vogelliefhebber en
Sorghvliet was en is een eldorado voor
veel vogels. Mijn vader vroeg hem
om wat vogelkastjes op te hangen.
Een soort ar ei stherapie s. at
ee hij en aar ha hij veel ple ier in.
Hij vroeg of hij zelf wat vogelkastjes
mocht kopen. at von mijn va er
best. Enige tijd later werden er 150
vogelkastjes afgeleverd en die begon

Vijver

En dan was er Pieter Paul Koster, een
professionele fotograaf ie reportages voor o.a. kranten en dagbladen
maakte. Maar zijn hobby was het
fotograferen van vogels. Uren zat
hij in zijn tentje met de camera in de
aanslag. ij maakte een prachtige
reportage van een wespen ief in het
park. it is een i er achtige roofvogel ie larven poppen en volwassen
wespen eet. aren he en ijn foto s
bij mijn ouders aan de muur gehangen.
Door zijn hobby had hij wel eens
pro lemen om op tij ijn etaal e
werk te doen. Mijn vader vertelde
at hij op kaplaar en rechtstreeks it
het park wat laat verscheen om een
r i sreportage te maken. oiets moet
ook het geval geweest zijn toen hij
foto s moest leveren ij een reportage
in de Panorama, die ging over hoe

Rij Linden

geen pro lemen mee. En ik kan me
niet voorstellen dat mijn vader daar
erg mee zat. Maar blijkbaar stond er
in de reglementen dat dit niet mocht.
En sommige mensen ergerden zich
daaraan en lieten dat ook weten. Dus
moest de boswachter de dames gaan
vertellen dat dit niet mocht. Later
merkte mijn moe er lachen op at hij
wel verdacht veel moeite deed om de

zijn hond. Hij had een haat-liefde
verhouding met de hond die wij toen
hadden: een zeer eigenwijze Airedale
erri r. ij vertel e aan ie ereen hoe
ongehoorzaam dat beest was. Ondanks
dat kwam hij haar vrijwel elke middag
ophalen voor een wan eling.
n
is hij op jarige leeftij
overleden. Een leven lang roken
konden ook zijn longen niet aan. Na
zijn dood liet mijn moeder aan ons een
lintje zien dat hij voor zijn verdienste
had gekregen. Zelf zag hij dat niet zo.
Hij weigerde naar de uitreiking te gaan
en het lintje verdween in een la. Wij
hebben daar tot aan zijn dood nooit
iets van geweten.
Kort daarna zijn wij naar het westen
van ana a ge migreer . Mijn
moeder heeft mijn vader ruim 13 jaar
overleef en heeft met veel ple ier
de rest van haar leven in Dronten
gewoon . En e is elk jaar ij ons op
bezoek geweest.

Haagse Beek

moeilijk sommige ge innen financieel
ron kon en komen. ij ens het koffie
drinken zag hij in mijn moeder het
ideale fotomodel. En zo verscheen een
paginagrote foto van mijn moe er met
schort al aar appel schillen en met
een zorgelijk gezicht in de Panorama.
n het voorjaar loei en e paarse
osh acinten en narcissen altij volop.
Sommige mensen konden het niet
laten om een osje te pl kken. aar
kwamen dan klachten over binnen.
Mijn va er ging aar heel ontspannen
mee om. ij maakte an een praatje
met de overtreders en meestal mochten ze de bloemen wel houden en in
het vervolg deden ze het dan meestal
niet meer. Er kwamen natuurlijk ook
wel andere klachten binnen. In de
jaren zeventig en tachtig gingen de
ames stee s meer topless onnen.
o ook op e speelwei en in het park.
Mijn broer en ik hadden daar beslist

ames op heter aa te etrappen.
Mijn va er ha altij volop tij voor
kinderen. Ook onze zoon heeft een
go en tij geha ij opa in het os.
ij ging altij mee in e jeep om opa
te helpen in het os.
n anks het schijn aar ontspannen
leven dat hij had, kreeg hij toch begin
1970 een hartinfarct. Hij kwam er
weer ovenop maar moest het wat
rustiger aan gaan doen. Dus na de
lunch een middagdutje. Dat vond
kleinzoon wel wat overdreven, vooral
om at hij net it ijn mi agslaapjes
gegroeid was. Maar dan werd hij wel
door oma bezig gehouden.
In 1980 zijn mijn ouders na mijn
va ers pensionering in ronten gaan
wonen. Wij woonden daar toen ook.
Hij gaf het niet direct toe, maar hij
miste e aanloop van mensen en ook

Als ik in Nederland ben kan ik het niet
nalaten om even oor het park orghvliet te wandelen en ik geniet er nu
haast nog meer van dan toen ik er nog
woonde. Nu realiseer ik me meer hoe
uniek het was dat wij daar woonden en
hoe mijn vader in samenwerking met
mijn moe er het park eheer e. En
hoe elangrijk het is om it prachtig
stukje natuur in het midden van Den
Haag te behouden.
e h i ige eheer ers Erik en in
Everts doen al ruim 25 jaar uitstekend
werk om dit in stand te houden. Het
aanzicht is alleen nog maar mooier
geworden door de meer natuurlijke
aanpak.
opelijk k nnen nog veel mensen hier
nog lang van genieten en hun sorgen
laten vlieden.
Barend Pouwels
barendpouwels@shaw.ca
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR
Ultra lichtgewicht rollator van carbon fiber,
eenvoudig inklapbaar.

ﬁ

Stijlvol en uniek frame voor extra veiligheid,
comfort, zeer licht wendbaar, kleine draaicirkel
en uitstekende stabiliteit.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes, in de kleuren
zwart, wit en rood.

Met de Hofpas

€ 400,00
Normale prijs € 499,-

De Athlon rollator is gemaakt van
Carbon Fiber en daarom extreem
licht. Bij het ontwerp van de Athlon
rollator is rekening gehouden met
design en gebruikersgemak. Het is
met een eigen gewicht van slechts 5,2
kg één van de lichtste rollators op de
markt. U kunt de Athlon eenvoudig
inklappen en in de auto tillen of een
opstapje over gaan. De Athlon rollator
heeft een stijlvol en mooi design. Hij
is gemaakt van Carbon Fiber en de
overige onderdelen van hard kunststof.
Hij kan een gewicht aan van 150 kg
en heeft een makkelijk inklapsysteem.
Maak kennis met deze superlichte en
onverwoestbare carbon ﬁber rollator.
Optioneel te leveren met ultra zachte
softbanden voor extra comfort tijdens
het lopen.

BOODSCHAPPENTROLLEY
PLAYMARKET WE GO

FX-8025 SENIOREN
TELEFOON COMBISET

MANICURE-PEDICURESET
MP 840

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.

Combinatieset bestaand uit een eenvoudige huistelefoon en een bijpassende losse handset voor draadloos
bellen door het
hele huis.
Zowel het vaste
toestel als de handset hebben extra
grote toetsen, een
regelbaar volume
en zijn eenvoudig Met de Hofpas
in gebruik.
Ook te gebruiken
om binnenshuis
binnenshuis met
elkaar praten.
Normale prijs € 99,-

Geschikt voor hand- en voetverzorging.
U kunt nagels, nagelriemen, eelt, ingegroeide (teen)nagels met het grootste
gemak behandelen, dankzij de licht hanteerbare MP 840. Wordt geleverd met
7 slijtvaste opzetstukken. Met het extra
nagelpolijstopzetstuk met 2 gladmaak- en
2 polijstrollers geeft u uw nagels een natuurlijke en langdurige glans.

Met de Hofpas

€ 127,

20

Normale prijs € 159,-

€ 79,

20

Nog geen Hofpas?
Wordt dan snel gratis lid van

de Volharding en ontvang
de Hofpas én ....

Met de Hofpas

€ 39,95
Normale prijs € 49,95

DIENBLAD EENHANDIG GEBRUIK
Dienblad voor eenhandig gebruik.
Het handvat kan worden ingeklapt zodat u
hem makkelijk kunt opbergen. Maximale
belasting 4 kg. Afmeting 52 x 43,2 cm.

20% KORTING
Met de Hofpas

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

€ 27,95
Normale prijs € 34,95

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!
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

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

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
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 flexibel bijstorten

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrijblijvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur
op de Roggeveenstraat 141,
hoek Prins Hendrikstraat.

Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliket
en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker
nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest
dat ons leven er door veranderd is. De Oud-Hagenaar is ook heel actief op
social media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.
Ook via
instagram.com/deoudhagenaar

Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

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

Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR

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

Mirella

Peter

Carola
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Bombardement Bezuidenhout
De schrijver van het artikel over het bombardement op het
Bezuidenhout van 15 mei 2018 heeft gemeend beter te zijn
geïnformeerd dan ondergetekende, omdat hij tijdens het bombardement 10 jaar oud was en op redelijke afstand van de wijk
woonde. Ik, schrijver van het artikel van 3 april, was toen 3 jaar
oud en woonde wat verder weg. Het zal duidelijk zijn dat we beiden onze informatie uit andere bronnen verkregen hebben, dan
uit eigen waarneming.
Waar ik mijn informatie aan ontleende
had ik aangegeven in de door mij
ingezonden tekst. De redactie van de
krant meende op goede gronden dat
stukje tekst niet te kunnen overnemen.
Heeft u interesse deze informatie te
ontvangen stuurt u dan een email aan
onderstaand adres. De heer Feenstra
beschikt over dezelfde bronnen.
Een verschil is dat ik vanuit mijn
vakgebied, geodesie, meen dat een
motivatie waar de oorzaak ligt van
het bombarderen van een woonwijk
in plaats van het aangrenzende bos
niet juist kan zijn. In zijn artikel
staan enkele zaken die niets met het
gebeuren te maken hebben. Hadden
de geallieerden maar een precisiebombardement uitgevoerd dan was er heel
weinig ellende geweest! Wellicht had
dan Huis ten Bosch opnieuw moeten
worden gebouwd.
In mijn bijdrage heb ik bombardementen op Dresden en Wesel genoemd
omdat de gealliëerden er niet tegenop
zagen door intimidatie hun doel te bereiken. Wat is oorlog toch een ellende!
Ik had ook nog bombardementen op

Kassel en Hamburg kunnen noemen.
Natuurlijk deden ze ook aan precisiebombardementen. Het genoemde
bombarderen van het bevolkingsarchief van Den Haag en de Möhnedamm zijn daar voorbeelden van. Dat
ik een verband suggereerde tussen een
vuurstorm en de gerapporteerde wind,
komt voort uit het feit dat wellicht later pas de windkracht ter sprake werd
gebracht. Ik heb daar verder geen
mening over, maar wil wel uitzoeken
welke invloed de windsterkte heeft op
de baan van een bom.
Op grond van welke autoriteit het
volgende werd geformuleerd is niet
duidelijk. “Het hele verhaal over de
radio-navigatie en proeven met witte
schijven, kromming van de aarde, doet
niet ter zake. Bij onvoldoende zicht
ter plaatse werd doelradar gebruikt.”
Dit had wel eerst met mij gecommuniceerd moeten worden. Dit is nu juist
waar ik verdere studie naar wil doen
en over doelradar wordt nergens in de
documenten gesproken.
Ook het vervolg van het verhaal

Bombardement Bezuidenhout. Foto: Haags Gemeentearchief

berust op een eigen interpretatie
van gegevens van anderen. De kaart
waarop de locatie van de doelen met
de vliegcoördinaten is aangetekend,
zou nog gevonden moeten worden.
Wat nu is te vinden in litteratuur en op
sites is een interpretatie. Wat het effect
van het bombardement was is ook
te vinden op luchtfoto’s gemaakt op
11-4-1945. Afdrukken zijn te vinden
in een archief van de Universiteit van
Wageningen. In een lage resolutie zijn
ze inmiddels op internet beschikbaar
gesteld door het Kadaster. Ook in het
archief van de gemeente Den Haag
zijn foto’s te vinden (ook digitaal
beschikbaar in een betere resolutie).
Op de foto’s zijn de bominslagen in
het bos te vinden. Ik stel me voor de
coördinaten van de bominslagen te

bepalen en daarmee een studie uit te
voeren. Je moet dan ook rekening houden met bommen die eerder al door
jachtvliegtuigen zijn afgeworpen.
Ik wil niet strijden over wie op de
knop moest drukken om een bom te
laten vallen, maar in een site wordt
duidelijk aangegeven met naam dat
de bemanning van een ingezette
bommenwerper uit 4 manschappen
bestond. Waarom 400 jachtvliegtuigen nodig zouden zijn om het zelfde
gewicht aan bommen mee te nemen is
me niet duidelijk, maar speelt in het
verhaal geen rol. Als buitenstaander
vraag je je wel af waarom men 61
bommenwerpers heeft ingezet.
Het gaat mij er om na te gaan of men
toch juist heeft trachten te bombar-

deren maar door gebrek aan techniek
niet het beoogde doel heeft bereikt.
Inmiddels kan ik op basis van boeken,
die ik kon inzien in de bibliotheek
van Liberec in Tsjechië, zeggen dat de
formules voor plaatsbepaling op aarde
zeer ingewikkeld zijn.
Tegenwoordig met inschakeling van
computers eenvoudig te hanteren.
Denk aan GPS voor navigatie in de
auto. Toentertijd was hantering van
formules onmogelijk!
Op YouTube vertelt navigator John
William (’Jake’) Howland, inmiddels overleden, uitgebreid over het
gebruikte navigatiesysteem.
Aat Visser
aatvisser@gmail.com

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

Samenlevingskwesties
Geen alimentatie na
‘gewoon’ samenwonen
Ik overweeg om na jaren alleenstaande
te zijn geweest samen te gaan wonen
met een leeftijdsgenoot, vooral ook om
kosten te gaan delen. Deze bijzonder
aardige vrouw zou echter liever tegelijkertijd een samenlevingscontract aan
willen gaan. Ik bezit een huis en kom
over een paar jaar in aanmerking voor
een heel goed pensioen. Ik heb ook
nog kinderen uit een eerder huwelijk
rondlopen. Mijn maandelijkse inkomsten zijn ook aanzienlijk hoger dan van
deze vrouw. Waarop moet ik letten?
Met heel veel zaken moet u rekening
houden. U kunt het beste gewoon
gaan samenwonen met deze vrouw
zonder samenlevingscontract want
dat laatste is vrijwel gelijk aan een
huwelijk. Als u helemaal veilig wil
zitten dan kunt u beter bijvoorbeeld
een latrelatie aangaan.
Nu kunt u natuurlijk bij zo’n
contract en een huwelijk allerlei

waterdichte afspraken maken over
de verschillende inbreng in de gezamenlijke boedel. Echter mochten u
en deze vrouw onverhoopt weer uit
elkaar gaan dan loopt u de kans bij
een samenlevingscontract dat u aan
haar een alimentatie moet betalen
vanwege uw hogere inkomen en dat
u uw pensioenrechten met haar moet
delen. Bij niet meer dan ‘gewoon’
samenwonen zonder enige verplichtingen wederzijds heeft u die niet.
Voorts moet u er rekening mee houden dat bij een samenlevingscontract
of huwelijk ook erfrechtelijke aspecten ten aanzien van uw kinderen
kunnen ontstaan. Het is verstandig
om zich daarvan te vergewissen en
raad te vragen, bijvoorbeeld aan een
notaris of allereerst zich te oriënteren op internet.
Tenslotte wijzen wij u erop dat ze
eerlijk en open aan uw toekomstige
partner wordt voorgelegd. Dan zal
ook blijken of zij begrip voor uw
situatie heeft of dat het haar om veel
méér te doen is.

Als VvE failliet
kan gaan
Is het mogelijk dat een Vereniging van
Eigenaren (VvE) failliet kan gaan?
Bijvoorbeeld als een aannemer failliet gaat. Onze VvE is namelijk van
plan om een lening aan te gaan voor
ongeveer een miljoen euro in verband
met renovatiewerkzaamheden. Ik ben
akkoord voor zover het gaat. Echter ik
blijf met deze vraag zitten.
Natuurlijk kan een VvE failliet gaan,
zoals bijna elke vereniging. Zij het
heel moeilijk. Vaak komt dat door
fraude van een van de bestuurders.
Zie een geval vorig jaar.
Uw opmerking dat een VvE failliet
kan gaan door een faillissement van
een aannemer is niet zo waarschijnlijk. Ten eerste rekenen aannemers hooguit een van de tevoren
overeengekomen prijs, leveren vaak
achteraf een factuur of tussendoor
voor geleverde diensten en materialen of bestuursleden weten van de
VvE weten van de hoed en de rand.
Een tegenvaller, zoals het faillisse-

ment van een aannemer, kunnen ze
opvangen als het goed is. Bovendien
moeten ze dit soort zaken altijd aan
de leden van de vereniging melden.
U spreekt van ‘renovatie’ van appartementen. Als er grote prijsverschillen zijn, moeten ook eigenaren van
deze appartementen méér betalen.
Even los te zien van de eigen
kosten. Houdt dat wel goed in de
gaten. Meestal zijn vereniging voor
eigenaren verantwoordelijk voor de
gezamenlijke ruimten en diensten
(liften, gangen of schilderwerken). U
kunt ook alles terugvinden wat niet
mag en wat wél mag in de statuten
van de vereniging. Is bijvoorbeeld
uw vereniging lid van een belangenclub met een juridisch adviesmogelijkheid of zelfs van de Vereniging
Eigen Huis? Kunt u zo bij de secretaris navragen. Daarover hoeft u niet
te wachten tot de vergadering.
Asbest keukenzeil
verwijderen
We hebben onze moeder verhuisd van
haar huurwoning naar een zorg-

centrum. Bij de ontruiming van het
huis ontdekten we dat het keukenzeil
asbesthoudend was. Je mag het kennelijk zelf weghalen, maar dan heb je
toestemming van de gemeente nodig en
die blijft te lang uit, vonden we.
We hebben besloten de verhuurder
het weg te laten halen. Toen we de
rekening kregen, schrokken we ons rot:
kosten € 1300 voor het verwijderen van
een stukje zeil van nauwelijks twaalf
vierkante meter. Is deze prijs correct?
De verhuurder heeft waarschijnlijk
een gespecialiseerd bedrijf in asbestverwijdering ingeschakeld en dan
komt er heel wat voor kijken, zoals
mannen of vrouwen in speciale pakken en gescheiden verwerking.
Of dat nodig was bij uw zeil is
echter de vraag. Het hangt ervan af
hoeveel asbest in het materiaal is
verwerkt en hoe op welke wijze.
Meer informatie over uw kwestie is
te krijgen bij de Haagse reinigingsdienst.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Een
schoolagenda
uit
1953
Nostalgie
met Julius Pasgeld

Een schoolagenda bestaat tegenwoordig alleen nog maar uit een verzameling data met daaronder een leeg vakje waarin je zelf je
huiswerk kan invullen. Nou is huiswerk maken toch al niet leuk. Maar zeker niet als je dat in zo’n saaie agenda moet noteren. Dat was
vroeger anders.
wanneer je doen mag wat je wilt.’

Voor me ligt een ongebruikte HBSagenda uit 1953-1954 van Tjeenk Willink. En omdat ik zelf rond die tijd op
de Dalton-HBS aan de Aronskelkweg
in Den Haag zat dacht ik, weet je wat:
ik blader hem eens door. Eens kijken
hoe die agenda’s er zestig jaar geleden
ook al weer uitzagen. Een wereld ging
voor me open. Wat een informatie.

Zaterdag 10 Oktober: ‘Altijd praten,
altijd kijven: het resultaat is zitten
blijven.’
Vrijdag 13 November: ‘Fluitende
meisjes en loeiende koeien zijn zelden
goeien.’

En vooral: met die agenda’s van
vroeger kon je alleen maar slimmer
worden dan je misschien al was.
Om te beginnen vond ik duidelijkheid
en eenvoud in die agenda. Een lijst
van vakken en een lessentabel waarin
het aantal lesuren per week niets te
raden overliet. Uit een zelf in te vullen
lesrooster bleek, dat we in 1953 ook
op zaterdag, soms nog wel tot het
zevende uur, naar school gingen.
En dan een lijst met, door de bezitter
van de agenda zelf in te vullen bijzonderheden over zichzelf. Waarin niet
alleen lengte en gewicht in september
en juli ingevuld konden worden, maar
ook de maten van boord, hoed (!) en
handschoenen, het nummer van het
horloge van je fiets van je girore
kening en wanneer de trein of tram
vertrok.
Kom daar nu eens om. De schoolagenda’s die jaren later in de omloop
kwamen, deden je eerder afzien van
het maken van je huiswerk dan dat ze
het stimuleren. Er brak een tijd aan
waarin de schoolagenda’s dan maar
door de leerlingen zelf verluchtigd en
beplakt werden. Met verstrooiingen
naar eigen inzicht.
Verjaardagsdata, feestdagen
en cartoons
We bladeren verder.
Met een aantrekkelijke variatie van
zwart-wit foto’s met teksten over historische gebeurtenissen, lijsten met in
te vullen verjaardagsdata van vrienden
en familie, zelf in te vullen overzichten van rapportcijfers, christelijke,
katholieke, Israëlische feestdagen,
gelardeerd met cartoons, in te vullen
lijsten met namen en adressen van

Maandag 14 December: ‘Een volle
maag studeert niet graag.’
Dinsdag 12 Januari: ‘Handenarbeid is
de weg tot veel wijsheid.’
Keesje heeft geen tijd

Vrijdag 22 Januari: ‘Die koopt wat
zijn gerief is, moet verkopen wat hem
lief is.’

Vooromslag

klasgenoten, literatuurlijsten voor de
vakken Nederlands, Frans, Engels en
Duits, presenteert de agenda uit het
schooljaar 1953-1954 zich verder.
Een jaaragenda met proefwerkrooster,
een cartoon over Keesje die in plaats
van z’n huiswerk te doen allemaal
ballonnetjes uit zijn raam oplaat, een
in te vullen sportwedstrijdenschema
(datum, wie tegen wie, uitslag en
stand), de verjaardagen van de leden
van het Koninklijk Huis en een lijst
van vakanties in het cursusjaar 19531954 completeerden de agenda tot en
met bladzijde 25.
Een volle maag
studeert niet graag
Daarna, maar niet nadat er eerst
nog een gedicht van H. Marsman,
‘Denkend aan Holland zie ik brede
rivieren...’, een hele bladzijde in beslag
neemt, komen pas de data waarop
de leerlingen hun huiswerk kunnen
noteren.
Te beginnen op dinsdag 1 september.
Iedere datum telt zeven invulregels en
is voorzien van een bescheiden motto.
Ik noem eens wat:
Dinsdag 1
September: ‘We
moeten allen leren
studeren.’
Woensdag 2 September: ‘Inzicht
gaat boven kennis.’

Lessentabel voor de hbs

Donderdag 1 Oktober: ‘Wees nooit
voorzichtiger dan

En zo gaat het dus in die agenda alle
dagen van het jaar door. Iedere dag
een goede raad. Daar zou je
de jeugd van tegenwoordig
toch niet alleen maar een
dienst mee willen bewijzen.
Je zou ze er mee om de oren
willen slaan!
Regels voor een
gelukkig leven
Zaterdag 17 Juni: ‘Vacantie!
Vacantie! O jongens wat een
pret! Thans boeken en schriften op zijde gezet!’
En nog steeds is de agenda niet uit.
Voor wie er in de vakantie nog geen
genoeg van kan krijgen, volgen nog
enige voornaamste formules der
wiskunde, plani-, stereo-, gonio- en
trigonometrie, natuurkunde en scheikunde (de formule van nitroglycerine
is bijvoorbeeld: CH2ONO2CHONO2CH2ONO2) en de formules van aminozuur, hydroxyzuur en nog
134 andere zuren. Geweldig!

- Tob niet. Want hoe kan je met tobben
de zaak veranderen of de omstandigheden wijzigen? Is het niet vaak zo,
dat juist door het tobben de levenskansen niet worden begrepen?

De dood van de leerkracht.
Er liep eens een peinzende
leerkracht
Te dwalen dwars over de
straat;
Dat zag een onhandige
bestuurskracht,
Hij zag ‘t, maar toen was ‘t
al te laat.

Een schoolagenda uit de jaren zeventig

- Bedenk dat niemand recht heeft op
gezondheid of rijkdom. Hadden wij
recht op gezondheid of rijkdom, wat
zouden dan degenen die dit buiten hun
toedoen missen wel hebben misdaan?
Waaraan hadden zij dit dan verdiend?

Zijn auto reed over de
leerkracht,
Toen was ‘t met de leerkracht gedaan.
Zo’n leerkracht heeft niet zoveel veerkracht,
Te laat kwam de wagen tot staan.
Uit de auto klom toen de bestuurskracht,
Hij knielde bij ‘t slachtoffer neer,
Een omstander riep om een preekkracht,
Maar de leerkracht, hij aâmde niet meer.

De agenda besluit met een, ook voor
“Ach”, zei toen een and’re
bestuurskracht,
Die tussen de omstanders
stond,
“Je ziet het: zó ben je leerkracht,
En zó leg je plat op de
grond.”

Want je vakantie ingaan zonder kennis van dit soort zaken
kan natuurlijk echt niet.
Wist u trouwens, dat de achtste machtswortel uit 10 tot
de negenenveertigste 78837
is? Het staat allemaal op een
van de laatste bladzijden van
de agenda tussen nog zo’n 50
worteltrekkingen.
Op een van de allerlaatste
bladzijden staan trouwens
12 gulden regels voor een
gelukkig leven. Ik noem ze
niet allemaal. Want de meeste
wijsheid daaromtrent dient u
zelf te verwerven. Maar een
tweetal daarvan wil ik u niet
onthouden:

de huidige tijd nog uiterst toepasselijk
gedicht van H.W. van Tricht, voor het
eerst gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamse Courant op 3 oktober 1952:

In de huidige tijd, waarin
het aantal schoolbestuurders
het aantal leerkrachten lijkt
te overtreffen, kan het bijna
niet actueler.
Oude, zeldzame
schoolboeken
Heeft u zelf ook nog oude,
zeldzame boeken over de
schooltijd van weleer?

Maak van de agent een klasgenoot

Mail uw reacties naar julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.
email.
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In elke editie van De Oud-Hagenaar stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Renault Floride
Autoherinneringen roepen bij mij ook altijd mooie herinneringen op aan jeugdliefdes. Ze heette Marian van Velzen en werkte in een damesmodezaak in Voorburg. Romantische tijden en
haar vader reed een Renault R16 en zo kwam ik daarop toen ik
een Renault Floride zag staan in de Theresiastraat. U weet dat
ik eigenlijk weinig heb met Franse auto’s vanwege hun hoge
blikgehalte, maar de Floride vond ik toch wel erg mooi.
Zo elegant en ik herinner mij nog de
foto’s van deze Renault met Brigitte
Bardot in haar zo typerende ruitjeso tfit. el kkig hoef en a to s in
die tijd nog geen familiegezicht te
hebben, waardoor ze allemaal op
elkaar lijken van een bepaald merk
oals n . Met name it merika
ontstond de vraag naar een Roadsteritvoering van e a phine. et
idee voor het model ontstond tijdens
een conventie in Florida en daardoor
kreeg het mo el e naam lori e.
ij wer gepresenteer op e arijse
tosalon in
. e asis van e
Floride was dus de Dauphine, maar
at ag je niet aan e itenkant.
De Floride was leverbaar als Coupé
en als Cabriolet, eventueel voorien van een har e winterkap. e
buitenlijnen waren scherp en elegant,
ijna taliaans. trakke motorkap

waaronder eigenlijk de bagageruimte
at. an e achterkant ook een mooi
gelijnde achterklep met daaronder de
cc a phine motor met pk.
et ash oar no ja ash oar
was grotendeels overgenomen uit de
a phine on er enig sportief extra.
Beeldschoon vond ik altijd het
Dauphine-stuur en dus ook het
lori e st r. oals ge eg het
dashboard had weinig sportiefs, maar
was wel praktisch van op et. eer
rechttoe rechtaan. ena lt rij ers
herinneren zich ongetwijfeld de
forse hendel links onder het stuur
voor de verlichting en de claxon
en - typisch Frans - rechts onder het
stuur het slappe hendeltje voor de
richtingaanwij ers. echtson er het
stuur zat het contactslot met de zeer
herkenbare universele Neiman-sleu-

tel. et koppelings en rempe aal
kwamen rechtstreeks uit de schuine
o emplaat. chakelen met een vrij
iel pookje. wee stoeltjes voorin
en achterin een soort plankje voor
evrien e gmee n. echnisch
gezien reed deze Floride net als een
Dauphine en dat was niet wat je
noemt een solide wegligging - om
maar niet te spreken over de zijwindgevoeligheid, maar met de kap
omlaag waande je je natuurlijk in de

werel van Brigitte Bar ot. opp nt
van elegantie. n een later sta i m
heeft Renault dit model geüpgraded
en hem de naam Caravelle meegegeven. aast het asismo el racht
Renault een krachtiger versie op de
markt naar ontwerp van m e
or ini ie eschikte over pk. n
wer e motor vervangen oor
een
cc it e ena lt met een
vermogen van pk. alverwege e
jaren zestig raakte de Floride wat ge-

dateerd, waarbij de concurrentie van
betaalbare sportwagens met name
it tali en Engelan ink toenam
waardoor de verkoop van dit model
in akte. n
esloot ena lt om
e pro ctie van e lori e te staken.
Zó jammer! Na die tijd heeft Renault
nooit meer zo’n mooie Roadster of
a rio meer gemaakt.
John Vroom
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!

€

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

KADOBON

Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoor eel in ok in het grij e
vakje een
in B een in een en in
een
o at het gevraag e antwoor an
ijvoor eel l i t
.

ij omfortlan . e waar e onnen gaan naar
de volgende inzenders:
. eter Boerop te Brakel
. . . Bakker te en aag
. nge treef te oor rg

Prijswinnaars
n e laatste e
agenaar von vier
ok opgaves. e goe e oplossing l i e
de vorige keer: 8-9-8-3. rie winnaars ont
vangen een waar e on van e ro prijs
e ro prijs of e ro prijs te este en

Inzenden
oor e p el van e e week wor en we
erom rie prij en verloot verloot.

t r per mail naar
puzzel@deoud-hagenaar.email

ergeet alst lieft niet om ij e in en ing
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 15

7
6 2

4
4 8

9

1

5
1 6

7
8

2 7
9

2
3
4 5 9
3
6
1

7 1 4
5

7
8

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

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
s e vier ok s iterlijk innen he en
op vrijdag 3 augustus.

2
6

8 5

Inwisselbaar bij

2

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

comfortland.nl

eeft geen internet en k nt w oplossing
s niet mailen raag an ieman om het
voor u te doen!

4

6 2

9 6
1 5
6

8 5
6

1
4

7
7

2

5
1

9
6

9
3

7
4

9

5

1 5 4

9

1

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

De Hofpas is de leukste GRATIS voordeelpas van regio Den Haag. Met de Hofpas geniet je van voordeel, korting en extra’s bij meer dan 600 aangesloten winkels,
restaurants, uitjes en diensten bij jou in de buurt. Zo ben je voordeliger uit en draag je bij aan het levendig houden van onze wijken!

Vraag de pas vandaag nog aan en geniet o.a. van deze superscherpe voordelen:
LEKKER BROOD B.V.

BOTANISCHE TUIN TU DELFT

RESTAURANT SAVARIN

50% korting op verse aankopen “Brood en Banket”,

50% korting op de reguliere entreeprijzen

High Tea: 2e persoon GRATIS (normaal €34,50 per persoon,

tussen 16.00 en 18.00.

(niet geldig i.c.m. andere acties).

nu per 2 personen). Maximaal 4 personen per tafel.

Herengracht 16, Den Haag - Centrum

Poortlandplein 6, Delft - Wippolder

Laan van Hoornwijck 29, Rijswijk

JUWELIER VUYK

CAFE DE KOOS

SOL BEACH

50% korting op Vendoux horloges

2e drankje GRATIS!

50% korting op de Cook Yourself BBQ. Geldig op maandag t/m vrijdag.

(zolang de voorraad strekt).

Boekhorststraat 58, Den Haag - Boekhorststraat

Maximaal 4 personen per pas. Reserveren via de website.

Het Kleine Loo 302, Den Haag - Mariahoeve

Strandweg 20-22, Den Haag - Scheveningen

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
FILMHUIS DEN HAAG

BOK DEN HAAG

TEMPOFIETS

€1,50 korting op je ﬁlmticket!
Spui 191, Den Haag - Centrum

10% korting op alle tweedehands ﬁetsen!
Fahrenheitstraat 527, Den Haag - Bomen- en
Bloemenbuurt

LUNAVEDA HEALTH & WELNESS

€1 korting op eenmalige tickets voor trainingen.
Volwassenen van €8,50 voor €7,50 en
kinderen van €6,50 voor €5,50.
Jaap Edenweg 10, Den Haag - Bouwlust en Vrederust

20% korting op een massage.
Frederikstraat 12c, Den Haag - Willemspark

RESTAURANT DA SEBASTIANO

MIJN EETCOACH
Voedingscheck voor €90,- i.p.v. €105,-.
Plus een gratis adviesgesprek (30 min).
Franse Kerkstraat 3B, Voorburg - Midden

DIO DROGIST DE VLIERBOOM
10% korting op de rekening (m.u.v. drank)
en €2,- korting op het menu bij afhalen.
Laan van Meerdervoort 214,
Den Haag - Regentessekwartier

CLUB VERS
CHOX CHOCOLATERIE
Bij alle soorten kofﬁe of thee een gratis bonbon
naar keuze t.w.v. €0,80 a €1,00.
Frederik Hendriklaan 263, Den Haag - Geuzen- en
Statenkwartier

MUSEUM BEELDEN AAN ZEE
Gratis inlooprondleiding om 13:30 uur. Bezoekers
kunnen zich aanmelden bij de entreekassa.
Let op: exclusief entreeprijs.
Harteveltstraat 1, Den Haag - Scheveningen

10% korting op de rekening!
Stationsweg 136A, Den Haag - Stationsbuurt

10% korting op het assortiment
(m.u.v. luiers, babyvoeding en geneesmiddelen)
Vlierboomstraat 588, Den Haag - Valkenboskwartier

BINCKSE BELOFTE
10% korting of 3 ﬂessen BINCKSE BELOFTE
voor €10,- in een kadoverpakking.
Trekweg 121, Den Haag - Laakkwartier enSpoorwijk

AUTO CENTRUM VOORSCHOTEN
RESTAURANT HAGEDIS
Het 3 gangen weekmenu van €18,50 voor €15,-.
Graag telefonisch of via de website reserveren.
Waldeck pyrmontkade 116, Den Haag - Zeeheldenkwartier

Wasprogramma 1 (meest uitgebreide
wasprogramma) van €15,- voor €10,-!
Van Beethovenlaan 67, Voorschoten - Wijk 00

SUPERMARKT DE GOUDSE HOEK
ROELLIE’S SURINAAMS ETEN
Bij 2 maaltijden, 2 gratis sweets t.w.v. €3,00 a 3,50!
Vlierboomstraat 509, Den Haag - Valkenboskwartier

15% korting op het assortiment.
Goudsbloemlaan 2, Den Haag - Bomen- en
Bloemenbuurt

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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL

