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De kappersvakschool aan de Noordwal
De kappersvakschool aan de
Noordwal bestaat al een aantal jaren niet meer. Althans
het gebouw als school, want
de opleiding als zodanig verhuisde naar het Mondriaan.
Maar Yvonne van Dijk zette op
de ‘ouwe’ Noordwal in 1979
de eerste stappen op weg
naar een kapperscarrière.
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Daar heeft ze niet zo lang over hoeven
nadenken, want vanuit de wieg werd
ze al met het vak geconfronteerd.
“Mijn vader had een zaak in Poeldijk,
mijn opa had ooit een kapperszaak in
de van Ruijsdaelstraat vlak in de buurt
van de firma Slotboom. Ik heb zelf
van jongs af aan altijd kapster willen
worden, werkte ook al vroeg in de
zaak van mijn broer in de Stevinstraat
tegenover het toenmalige postkantoor”, begint ze haar verhaal met veel
enthousiasme.
Yvonne heeft al tien jaar een eigen
salon in een zorghuis aan de Nieuwendamlaan (Woonzorgpark Swaenesteijn). “Een heel fijne omgeving om te
werken en vooral de mensen waarvoor
je moet werken”, zegt ze er meteen
bij, want haar kapsalon is wel een
bijzondere - want het is gevestigd in
het woonzorgpark. En dat betekent
veel dankbare klanten, maar ook wel
eens klanten die hun afspraak vergeten
en dan moet Yvonne er achteraan of ze
zelf even ophalen.
“Ik heb altijd kapster willen worden.
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De opleiding aan de Noordwal was
een parttime-opleiding. Je had er - na
de mavo of na de industrieschool - één
dag in de week les en de rest van de
week werkte je in de praktijk bij een
kapperszaak. Eigenlijk was het een
leerlingstelsel; in dat kader werkte
ik dus bij mijn broer. Overigens
had de school een aparte dames- en
herenopleiding. In de damesopleiding
moest je ook leren watergolven en
permanenten, daar moest ook examen
in gedaan worden. Overigens is de
herenopleiding niet eenvoudiger,

omdat die onderdelen er niet in zaten,
bij de herenopleiding ligt het accent
meer op het knippen, dat leer je bij de
damesopleiding niet zo grondig. Het
herenkappersvak is gewoon anders.”
Dagschool
Omdat het een parttime-opleiding betrof, zijn de herinneringen van Yvonne
van Dijk aan deze tweejarige opleiding redelijk bescheiden. “Ik vond de
school altijd heel gezellig en aan mijn
leraar, meneer Van Oosten, bewaar ik
alleen maar goede herinneringen. Het
was niet zo’n massale school en je
ging er per slot van rekening maar één
dag per week naar toe. In de Prinses
Mariestraat had je bijvoorbeeld een
dagschool en in de Falckstraat leerde
je er ook bij koken. Ik deed de opleiding op maandag, had ook mijn vaste
modellen, want die moest je zelf organiseren. Overigens kon je de opleiding
met een mavo-vooropleiding (daar
vond ik nou echt niets leuks aan!) zo
volgen, als je zo’n opleiding niet had,
moest je apart toelatingsexamen doen.
De modellen gingen ook mee naar
het centrale examen, dat in Utrecht
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plaatsvond.”
Yvonne van Dijk kijkt nog met veel
plezier terug naar de tijd aan de
Noordwal. “Ik wilde er nu eenmaal
graag heen en ik heb het er leuk
gehad. Moet je je voorstellen: met z’n
allen op een rij achter de kaptafels en
dan ‘s middags theorieles. Dat ging
over het algemeen over het materiaal, dat je gebruikte: de borstels, de
haarverf, de kennis van de bestanddelen om kleuren te kunnen mengen
enzovoorts. Ik heb na deze opleiding
ook mijn vestigingspapieren nog
gehaald - een soort middenstandsdiploma - maar dat heb ik eigenlijk voor
niets gedaan, want die heb je al lang
niet meer nodig om een eigen zaak te
kunnen beginnen.”
Robert van Limburg
En terloops voegt ze er nog aan toe:
“De zaken van Robert van Limburg
waren in die tijd en begrip in Den
Haag. Die had heel veel leerlingen op
de kappersschool. Er was overigens,
volgens mij, maar één leraar, die het
herenvak deed en dat was dus de

nogal populaire ‘meneer’ Van Oosten.
Het damesvak heb ik er later in de
praktijk bij geleerd, onder meer in
een kapperszaak in de Leggelostraat.
Overigens heeft mijn huidige vriend,
die ook het kappersvak beheerst, ook
op deze school gezeten. Ik heb hem
daar niet ontmoet, want hij is twee
jaar ouder dan ik. Maar hij zegt daar
een wereldtijd gehad te hebben; hij zat
immers in een klas met twee jongens
en veertig meiden.”
Overigens heeft Yvonne, die haar
huidige bedrijf Welness genoemd
heeft, nooit spijt van haar keuze gehad. Ook al realiseert zij zich, dat het
kappersvak best lichamelijk erg zwaar
is, want je staat natuurlijk de hele
dag en met name voor de rug is dat
nogal belastend. “Maar met oudere
mensen werken bevalt mij prima, het
is erg dankbaar werk. Ik zou het vak
zo weer kiezen als ik weer voor die
keuze zou staan”, onderstreept ze haar
enthousiasme.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.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!

lampen uit de Vlamingstraat) en meisjes als Ineke Versloot uit Driebruggen
en een lief meisje, oorspronkelijk uit
Achterveld bij Amersfoort. Ik leerde
daar ook Aard Korbee kennen, die ik
nog later meetroonde naar bijeenkomsten van de JNRV (Jongeren Nederlandse Reis Vereniging). Mijn historie
met Hollands Glorie stopte met mijn
huwelijk in 1965. Op internet las ik
dat Hollands Glorie in 1997 is gestopt.
Zeer betreurd door de vaste klanten.
Ik kijk uit naar reacties, die de historie
kunnen aanvullen en voortzetten.
Je foto’s, verhalen, krantenknipsels,
aanvullingen, op- en aanmerkingen
graag mailen. Is er nog een journalist/
historicus, die brood ziet in de historie
van het eethuis en profielen van de
bezoekers? Een goede penvoerder kan
ook geen kwaad.

Scheveningen
De zee, die ruist er nog steeds, meeuwen die krijsen
Golven gehoorzamen het getijde, bij en eb en vloed
In de haven nog steeds schepen, haringlucht komt je tegemoet
Loop langzaam over de boulevard, behoor nu ook tot de grijzen
Proef de zilte lucht en wandel op het havenhoofd
Ben plots weer het jochie dat joelend op de ezel zat
Zie me nog zwemmen met jou in het nieuwe golfslagbad
Herinneringen, als het licht op de Pier, voor het vuurwerk dooft
De tijd verstrijkt als het strandzand door mijn handen
Beelden van weleer zo helder voor mijn vermoeide ogen
Zag er nog het schip van Veronica en mijn grote liefde daar stranden
De eenvoudige strandtent moet nu een luxe loungezaal gedogen
Zag er moderne architectuur rondom het Kurhaus landen
Pia Beck, in de Vliegende Hollander, speelde er bevlogen

Jos/Joost Kreulen
jfks@live.nl

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl
Politiek jaren 50-60
Om inzicht te verkrijgen in enkele
aspecten van de Nederlandse politiek
na de Tweede Wereldoorlog zoek ik
contact met mensen die Han(neke) de
Die gekend hebben. Zij werkte in de
jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw voor de Tweede Kamer-fractie
van de toenmalige Christelijk Historische Unie (CHU). Zelf woonde zij
in Scheveningen, haar ouders in Den
Haag. Wie heeft Han de Die gekend?
Richard Bezemer
ric.bezemer@hotmail.com

Colofon

Eethuis Hollands Glorie
In de sixties was ik als kamerbewoner
een van de stamgasten van dit eethuis
in de Nieuwstraat. Na je werk snel
naar de Nieuwstraat voor de warme
hap. Je nam plaats aan een van de
lange tafels en meldde je bij een van
de serveersters (o.a. Coby en haar
zuster). Even later kreeg je het menu
van de dag geserveerd op een rechthoekig bord met vakken (nu noemt
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je dit plateservice). Het toetje werd
geserveerd nadat het bord was weggehaald, dat was tevens het moment van
afrekenen (vast bedrag). Je kon, als je
een grote eter was, gratis nog wat bijhalen, maar dan even met je plate naar
het uitgifteloket van de keuken. Het
eethuis werd druk bezocht door jonge
en oudere kamerbewoners en was
uitsluitend op werkdagen geopend.
Kantoorpersoneel, winkelbedienden
en o.a. personeel van de toenmalige
Postcheque- en Girodienst (Rijswijkseplein), nu ING, waren vaste bezoekers. Laatstgenoemden kwamen soms
op wisselende tijden, omdat ze eerst
voor balans moesten zorgen, dat wil
zeggen dat het verschil tussen de door
hen verrichtte bij- en afboekingen nul
moest zijn. De vaste klanten leerden
elkaar kennen en zaten graag aan vaste
tafels/plekken. Er waren groepjes, die
soms na de maaltijd nog ergens een
kop koffie of sterker gingen drinken.
Zelf zat ik ook in een groepje met o.a.
Piet (decorbouwer), Jan (afkomstig uit
Twente en winkelbediende bij Borst -

Geen goeie ouwe tijd
Zo’n zestig jaar geleden komt mijn
vader op het idee om een krantenwijk
bij de Haagsche Courant voor mij te
regelen, een bijbaantje van zes dagen
per week. Op afbetaling een nieuwe
fiets gekocht en zo fiets ik als dertienjarige - je moet eigenlijk vijftien
jaar zijn - van de Grote Marktstraat,
waar de krant wordt gedrukt, naar de
Oosterhesselenstraat, een straat met
nieuwbouw ats en een zijstraat van de
e weg. et de fiets een behoorlijke
rit. Vooral in de winter. Prettig is dat
de abonnees toentertijd zelf per kwartaal op het postkantoor betaalden of
bij een vaste man van de courant. Verstandig om dat niet aan de bezorgers
toe te vertrouwen. Ik vind ‘t trouwens
nu met de auto al een hele rit als we op
de woensdag de gezellige markt op de
Leyweg bezoeken. Bij de eerste keer
zie ik dat de vier laagse galerij ats van
toen, als niet duurzame bouw, nu al allemaal gesloopt zijn voor nieuwbouw.
De Haagse bouw in de jaren dertig is
duidelijk veel duurzamer; kijk maar
naar huizen in de Vruchtenbuurt of
Bloemenbuurt. Als ik twaalf jaar ben,
ga naar school op het St. Janscollege,
het huidige Hofstad College op het
Coljnplein. Ik kreeg les van leraren
en paters van het Heilig Hart. Ze zijn
gehuisvest in een paar grote panden op
het Frederik Hendrikplein. De leraar

Frans zegt op een keer: “Pak allemaal
een gelinieerd A4’tje. Trek nu op
tien willekeurige plekken een rode
horizontale streep van een centimeter.
Ja, iedereen klaar? Dan krijgen jullie
nu Frans dictee en kunnen jullie de
fouten er boven zetten.” Nu is er geen
pater meer te bekennen en zijn de
meeste kerken gesloten of afgebroken.
Wel heb ik nog veel plezier beleeft aan
twee jaar Spaanse les. Vooral omdat ik
drie jaar in een Spaans sprekend land
heb gewerkt. Maar dit verhaal komt
een andere keer.
Cor van Leeuwen
cnor10@icloud.com
Meershoek
Bedankt Cor, dankzij het feit dat
ik (1940) toevallig recent van een
kennis een stapeltje nummers van
De Oud-Hagenaar kreeg (ik woon nu
in het oosten van het land en kende
het bestaan van dit leuke krantje nog
niet), trof ik in het nummer van 29
november 2016 je stukje aan over
de platenzaak Meershoek op de
Vaillantlaan 213. Ik kwam daar in de
jaren veertig en vijftig wekelijks langs
van en naar de tram, hoek Hobbemastraat en Vaillantlaan (mijn tante

Anna woonde op die hoek), op weg
naar en van mijn grootouders in de
Abraham van Beyerenstraat. Af en toe
kocht ik bij Meershoek wel eens iets.
Bijvoorbeeld een nieuwe conus voor
een luidspreker, want daar hadden
zij een grote sortering in, of andere
elektronica-onderdelen. Ik weet nog
dat de eigenaren relatief jonge mensen
waren. Mevrouw Meershoek vond
altijd ik zo’n mooie struise vrouw. Wat
dichter bij de Hobbemastraat was ook
nog zo’n leuke speelgoedwinkel met
allemaal zelf gemaakt houten speelgoed. Kort na Tweede Wereldoorlog
kreeg ik een houten tram uit die zaak.
Helaas zijn alle huizen en de vele leuke winkels aan de Vaillantlaan uit die
tijd verdwenen en nu vervangen door
fantasieloze en foeilelijke woonblokken. Ook alle huizen aan de Abraham
van Beyerenstraat zijn intussen ten
prooi gevallen aan de meedogenloze
sloopkogel. Alleen de herinnering
blijft. En de vele prachtige verhalen in
De Oud-Hagenaar doen menige herinnering herleven. Er waren in die jaren
overigens nog honderden platenzaken
in Den Haag.
Paul Bruinsma
p.jbruinsma@freeler.nl

Dick Bos
Als reactie op het lezenswaardige artikel
van mijn oud-collega Julius Pasgeld in De
Oud-Hagenaar van 21 augustus het volgende: bij ons op de middelbare school van
Comenius in de Spionkopstraat was het verboden om beeldromans, zoals Julius het zo
mooi omschreef, strips dus, te lezen. Maar
op de Comenius mocht je niks: lang haar
was verboden, je mocht niet met de brommer naar school komen en iedereen was
beducht voor het strenge hoofd, de vermaledijde mevr. Berghout. Uiteraard las ik, natuurlijk thuis en niet op school, de boekjes van Dick Bos. Want
thuis hadden ze er geen enkele moeite mee dat ik Dick Bos las, integendeel,
van mijn grootvader kreeg ik altijd het geld om de boekjes te kopen. Het was
elke keer weer een feest wanneer een boekje uitkwam. Helaas heb ik geen
ick os boekjes meer in mijn boekencollectie toen ik het financieel even
moeilijk had, verkocht ik mijn exemplaren op een antiekmarkt. Veel heb ik er
niet voor gekregen, zeker niet de duizelingwekkende bedragen die soms op
internet worden genoemd. oed ook dat ulius melding maakt van verfilming
van drie van de Dick Bos-verhalen, jammer dat ik ze niet terug kan vinden op
YouTube, misschien dat het Filmhuis ze ooit eens nog kan laten zien?
Peter Petit
rijswijk01@tele2.nl
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R.S. Stokvis: een sterk Haags bedrijf
Het Haagse Stokvis-kantoor regelt weer een reünie op 27 september. R.S. Stokvis & Zonen N.V. was een sterk bedrijf. Het
bedrijf in het rijksmonumentale pand aan de Herengracht 9 had
ook ‘sterke’ mensen in de verkoopdienst. Eén van die mensen
was de heer Leo Mintjes, die vanaf 1964 het aanspreekpunt was
voor ijzerhandel en garagebedrijven in de Haagse regio.
De verkopers hadden toentertijd ook
‘backing’ vanuit het hoofdkantoor
aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam. De afdeling Gereedschappen
werd geleid door twee directeuren, P.
van der Stek en D.A. Luteijn. Voor elk
gamma van gereedschappen waren
specialisten in Rotterdam aanspreekbaar voor oplossingen en zij planden
verkoopacties.
Bahco
Stokvis had een uitstekende samenwerking met AB Bahco in Zweden,
getuigt het artikel in Stokvis Expres
van mei 1965. ‘Voor afdeling gereedschappen staat de verkoop van
Bahco gereedschappen gedurende
de komende maanden in de speciale
belangstelling. Een
groots reclamecampagne
werd in maart
(1965) al bij alle
medewerkers die
de ijzerwaren en
gereedschappen
handel bewerken,
geïntroduceerd.’
Moderne verkoopmethoden
Mintjes was daar
vanuit Den Haag ook
bij; hij had dagelijks
klanten in Den Haag
en Delft aan de lijn,
zoals IJzerhandel J.J.
van Blijswijk, Hogewal en Neptunusstraat,
Huberts ijzerhandel in
de Prinsestraat, ZuidHollandse ijzerhandel
aan de Torenstraat, Van de
Werf ijzerhandel aan de Rijswijkseweg en ook in Delft; Bezemer en
Zwaard ijzerhandel. Om er een paar
te noemen, die in die tijd op de markt
actief waren. Wat was het doel van de
actie in samenwerking met Bahco? De
handel wijzen op ‘moderne verkoop-

methoden’. De adviezen over ‘visueel
verkopen’ en ‘verkopelijke’ expositie
sloegen aan.
Johan Peter Johansson
De uitvinder van de Bahco-sleutel
was eigenlijk Johan Peter Johansson.
Een Zweed. Omstreeks 1914, toen
Johansson zijn aandelen aan Hjorth
verkocht en de naam Bahco (de initialen van de naam B.A. Hjorth & Co)
op de gereedschappen als handelsmerk plaatste genoot de firma een
gevestigde reputatie als fabrikant van
kwaliteitsproducten (uit Erres Expres
van oktober 1959). Tijdens zakenreizen van de heren Stokvis
heeft men een ontmoeting
gehad met

Afhaalmagazijn aan de Muzenstraat in Den Haag

compleet prachtige gereedschapskist op de proppen
met allerlei gereedschappen
voor de beginner voor de
hout- en metaalbewerking.
Om te kunnen solderen biedt
Stokvis Gereedschappen ook
de Primus propaan es met
hulpstukken. e propaan es
was ook te gebruiken als
kooktoestel en als infraroodkachel bij het kamperen. Ja,
kan zelfs zeer simpel tot een 75
watt lamp-licht worden getransformeerd.

Hjorth en werd de vertegenwoordiging in Nederland toevertrouwd aan
R.S. Stokvis Rotterdam.
Stokvis verkocht op het gebied van
gereedschappen een veelheid van producten; elektrische handboormachines

'Werkende' oud-Stokvissers van Den Haag in het Stadsarchief
Rotterdam. Links Wim van Wezel en rechts Leo Mintjes.

van het fabricaat Van der
Heem, de HBM-machines.
Vooral populair was de HBM 67. Er
zijn zeker nog mensen die nog een
dergelijke machine bezitten. In 1961
kostte een HBM 67 132,00 gulden en
in 1967 nog steeds 132,00 gulden.
Verkoopprogramma
De verkoopdienst bij de gereedschappen moesten ook verstand hebben van
vijlen, schaven, Asset-slijpmachines,
slijpschijven, spiraalboren, Schuilduimstokken, draadmeters, schuifmaten, Berg-tangen; ook een Zweeds
product, vervaardigd van speciaal
gelegerd Zweeds staal. Stokvis verkocht ook een ander merk; Knipextangen, als de Monier-tangen voor de
betondraadvlechter. Bahco-pijptangen,
groot gamma schroevendraaiers,
primair van Bahco, met de toen
bekende groene heften. Hamers met
verschillende stelen en uitvoeringen.
Berg-beitels. Schaven, handzagen,
lashelmen. Dit is een kleine greep uit

het verkoopprogramma van Stokvis.

Stokvis Expres
Ikzelf had nog de Stokvis Expres
van december 1964. Daarin
stonden nog de kerst-tips van de
afdeling gereedschappen. De verschillende kerst-tips over een stuk
gereedschap of een Primus hobbyset werden bij de lezers onder de
aandacht gebracht.

Ook gaf R.S. Stokvis boeken en prijscouranten uit met veel nuttige achtergrondinformatie - met een didactische
ondertoon, zouden we nu zeggen.

Tot besluit wil ik Stokvis plaatsen op
een voetbalveld. Je hebt spelers en
toeschouwers; R.S. Stokvis was een
speler!

Stokvis keek in haar tijd zeker
vooruit; men zag de grote ontwikkeling van de doe-het-zelfmarkt rap
aankomen. Amerika was ons al vele
jaren voor; ‘Do it yourself’. In een
artikel in Erres Expres van november
1958, personeelsorgaan van R.S.
Stokvis & Zonen N.V. stond dat er in
Nederland een belangrijke doe-hetzelfmarkt aan het groeien is. Om bij
de tijd te blijven werd de Heemaster
gelanceerd voor boren, schuren,
slijpen, enz. De speciaal ontworpen
boormachine van Van der Heem had
een boorcapaciteit van 6 mm in staal
en 10 mm in hout. Stokvis kwam
ook met de Matador-opbouwset, een

Reünie
De reünie is op donderdag 27 september 2018 in De Landbouw, Zijdeweg
58, 2245 BZ, Wassenaar, op de grens
met Den Haag. Voor oud-collega’s
en familieleden, die wij niet hebben
kunnen bereiken: ook zijn zij van
harte welkom op de 5e reünie van het
Haagse Stokvis-kantoor. We beginnen
om 11.30 uur.
Leo Mintjes
(van 1962 tot 1970)
Wim P.M. van Wezel
(van 1959 tot 1966)
wimvanwezel@casema.nl
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Nieuw!!

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN
Speciale service voor senioren

Een team van
prothesespecialisten

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
More All Inclusive autovakanties met Veel Voordeel

n
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n
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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!

055 - 5059500

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Wunderland Kalkar *** / Duitsland
Voordeel Midweken t/m 17 dec.
van € 288,288,- nu voor € 259,259,- p.p.
Speciale 65+ KORTING € 5,5,- p.p. p.n.

Hotel Altastenberg *** / Sauerland

4 dagen t/m dec. 30% KORTING
195,- p.p.
van € 279,279,- nu voor slechts € 195,-

Hotel De Elderschans *** / Zeeland
3 dagen t/m 20 dec. 50% KORTING
van € 258258- nu voor slechts € 129,129,- p.p.

De Bonte Wever **** Assen / Drenthe
2018 GEHEEL VERNIEUWD
3 dagen € 169,169,- p.p. 4 dagen € 229,229,- p.p.

ook met Kerst te boeken

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

• 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

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Heeft u onze Facebook
al bezocht, geliket
en gedeeld?

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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.

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).

Ook via
Twitter: @DeOudHagenaar

Ook via
instagram.com/deoudhagenaar

‘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

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

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

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

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

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.

VERHUIZ
SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Wilt u een overlijden melden?

EN
EN ONTR
UIMEN

www.seniorenhulp.com

S��i�����
Ne���l�n���
�

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

Medewerkers nodig? Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar. Vele tienduizenden 50-plussers lezen elke 14 dagen ons blad.
De totale oplage is 75.000 exemplaren.
Breng uw vacature onder de aandacht in De Oud-Hagenaar en nodig 50-plussers uit om te kijken wat zij voor uw
instelling, bedrijf of stichting kunnen betekenen.

Nieuwe rubriek: ‘Personeel gevraagd’
De Oud-Hagenaars staan voor u klaar om voor u aan het werk te gaan, zowel parttime als fulltime.
Of heeft u misschien vrijwilligers nodig? Ook dan is De Oud-Hagenaar een prima krant om uw wens en behoefte
onder de aandacht te brengen.
De Oud-Hagenaar start met een aparte rubriek: ‘Personeel gevraagd’. Daarin kunt u uw vacatures opgeven voor
zowel betaald personeel als vrijwilligere medewerkers.
Geinteresseerd? Neem contact op met ons advertentiebureau Brückel
Reclame BV, Jolanda en Daphne helpen u graag verder.
Bel naar 070 360 76 76 of mail naar deoudhagenaar@bruckel.nl.

AD.225.JUN18

Behandeling
aan huis
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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.

Statig girokantoor op vriendelijk voetbalveldje
Het vertrouwde voormalige girokantoor is voor menig Hagenaar
een begrip. Het sfeervolle kantoorpand heeft vele tientallen jaren dienstgedaan als gebouw van de Postcheque en Girodienst
en bood generatieslang werkgelegenheid aan Haagse ambtenaren en ambtenaressen. De PCGD kwam als eerste gebruiker in
de riante kantoorkolos, terwijl ze niet de eerste rechten hadden.
Het fraaie gebouw was voor een ander bestemd!
De grens van Den Haag en Voorburg
liep destijds over de Weteringkade
en de Schenkkade. De Schenk en het
nabijgelegen sluisje bij het Rijswijkseplein vormden een vertrouwde en
aangename omgeving om te verblijven. De Schenk als scheidingswater
met aan de ene kant Den Haag en
aan de overzijde Voorburg. In 1907
annexeerde Den Haag de Binckhorstpolder en werden de weilanden
langzaam bebouwd. De Weteringkade
als eerst.
Vermogenden
Ondertussen ging in januari 1918 dus honderd jaar geleden - de giro
van start. De dienst had geen apart
gebouw, doch de afhandelingen
werden op de bijna 400 postkantoren van Nederland geregeld. Voor
opening van een rekening was een
minimale storting van 50 gulden

vereist, de giroboekjes moesten apart
worden betaald. Weldra hadden
zich de eerste 4.700 rekeninghouders aangemeld, waaronder 629
industriëlen, 921 kooplieden, 266
winkeliers
bank(filialen)
advocaten, 552 rijksontvangers, 147
artsen, enzovoorts. Duidelijk waren
de vermogenden de eersten die een
girorekening openden.
Buitenom
In de Van Speijkstraat 14 was
ondertussen een soort centrale
directie gekomen die toezicht hield
op de girodienst. In 1918 verhuisden
de directiebureaus naar de Zuidinnensingel ( uitenom)
waar
ze tot 1923 waren gevestigd. Feit was
dat de giro totaal niet goed liep en
in 1923 zelfs een tekort kende van
zeven ton. In de eerste jaren kende de
giro veel bureaucratische rompslomp,

omdat ieder postkantoor zijn eigen
administratie had. Besloten werd in
1923 te centraliseren en de organisatie naar Belgisch voorbeeld in te
richten, die het weer van de Duitsers
hadden afgekeken. Uiteindelijk moest
de volledige administratie dus in één
gebouw gebeuren. Aan de ZuidBinnensingel was daar de ruimte niet
voor. Ofschoon geprobeerd is het
naastgelegen pand van de vereniging
Excelsior te annexeren.
Spaarneplein
Aan het Spaarneplein werd inmiddels
druk gebouwd door de rijksoverheid
om de Octrooiraad en het ‘bureau van
den Industrieëlen Eigendom’ daar
onder te brengen. Het kleine schoolgebouwtje met voetbalveld voor de
straatjongens moest ervoor wijken.
Het was het wat deftigere deel van
de Rivierenbuurt. Met ook het schitterende gebouw van bierbrouwerij
e rie oefijzers in de wetstraat.
De bouw was juist in 1921 begonnen
en de Octrooiraad had al plannen
om zich daar te gaan vestigen totdat
de girodienst ging centraliseren. De
Octrooiraad trok zich vriendelijk
terug in een pand aan de Oostduin-

Girokantoor Spaarneplein (1924)

laan, zodat de giro alsnog als eerste
bewoner de exclusieve nieuwbouw
kon betreden.
Vrouwen
De nieuw aangestelde directeur J.
Lazonder nam enkele maanden de
tijd om zijn personeel te installeren
in het nieuwe gebouw, dat ontworpen
was door rijksbouwmeester Daniël
nuttel (
). ij de doorstart
werden wel wat baantjes geschrapt
en ging de nieuwe giro verder met
860 van de 1.140 ambtenaren. Er

werd effici nter gewerkt waardoor
de betalingen sneller konden worden
verricht. In 1923 had de girodienst de
100.000e rekeninghouder. Sindsdien
ging het stroomopwaarts met het
geldbedrijf en werkten er steeds meer
mensen in vaste dienst. Opvallend
veel vrouwen konden hier hun talenten benutten!
Heeft u gewerkt bij de giro?
Frans van der Helm
helmhuis@ziggo.nl

Mijn kerk, vroeger en nu
U bent vanaf 18 november a.s. welkom op het Internationale
Whiskyfestival dat plaatsvindt in de Grote kerk in Den Haag. U
kunt er whisky kopen, proeven en keuren, terwijl u met een glas
in de hand rondslentert onder glas-in-loodramen uit oude tijden.
Waarom krijg ik van dit bericht een
nare smaak in m’n mond terwijl ik
toch best een glaasje lust? Het ligt
aan mezelf, Ik zie het verkeerd, dit
is geen huis van de Heer met een
dominee, maar een evenementenhall
en de uitbater wordt afgerekend op de
gerealiseerde bezettingsgraad.
Ik ben toe aan een frisse neus. Op weg
naar Kijkduin passeer ik de Sacramentskerk aan de Sportlaan. Nog net
op tijd, want de sloop start binnenkort: er komen twaalf villa’s. Altijd
nog beter dan het atgebouw dat de
projectontwikkelaar
er had gepland.
Gelukkig beklommen Vogelwijkers
de barricaden om dit
onzalige plan tegen
te houden.
Mijn eigen kerk,
de Oranjekerk,
op de grens van
Spoorwijk en Laakkwartier. Hoe zou

het daarmee gaan? Gedesoriënteerd
wandel ik over de Gouverneurlaan.
Hier was het toch ergens? Het is wel
duidelijk dat ik het niet hoef te vragen
aan de alleraardigste, gesluierde dame
van bakkerij Marrakesh (hoek van
eggelenlaan) waar ik een cappuccino nuttig. Ook de passanten zullen
me niet van dienst kunnen zijn. De
winkels zijn hier Pools, Turks en
Marokkaans. Een rood-wit-blauwe
vlag voert me naar een viswinkel waar
een oudere, autochtone dame me het
slechte nieuws brengt: “De Oranjekerk, meneer, u bent hier zeker al een
tijdje niet geweest,
die is al langgeleden
gesloopt, er staat nu een
Albert Heijn.” Op de
groenteafdeling verzink
ik in melancholisch
gepeins, hier moet het
geweest zijn, hier ben
ik gedoopt.
Is er dan nergens meer
een echte kerk met
mensen, een dominee,

een orgel? Op zondagmorgen vervolg
ik mijn tocht en jawel, hartje stad,
het Bleijenburg. Achter een bescheiden voorgevel schuilt een imposant
neogotisch kerkgebouw: de Deutsche
Evangelische Kirche. Zwaar gezang
en trage orgelklanken klinken me
tegemoet als ik de deur voorzichtig
open doe. ‘Het hijgend hert der jacht
ontkomen’, maar dan in het Duits. Ik
tel zo’n vijfentwintig kerkgangers,
vakantietijd? Zonder iemand gesproken te hebben, weet ik dat het aardige
mensen zijn.
Op naar de Kloosterkerk aan het
Lange Voorhout. Ik tref het, de dienst
is net afgelopen er is koffie. Een dame
bij de ingang legt uit: “De dienst duurt
van 10 tot 11 uur, we nemen daarna
graag de tijd voor wat onderling
contact.” Daar mankeert het niet aan.
‘Tout Den Haag’ is hier aanwezig, echt
‘ons soort mensen’, geen allochtoon
te bekennen. Je kan hier zomaar tegen
een oud-burgemeester of hoger aanlopen, de conversatie is geanimeerd en
beschaafd. Het komt vast omdat ik in
de Oranjekerk gedoopt ben, dat ik me
er toch niet thuis voel. Bij het weggaan raak ik voorzichtig de scheepsbel
aan van Hr. Ms. de Ruyter die bij de
ingang hangt. Karel Doorman, u weet

wel, herinnering aan een koloniaal
verleden.
De volgende zondag al vroeg bij
de bushalte, met 45 op weg naar de
Nieuwe Kerk aan het Spui. Eén wachtende voor me, een praatje. “Ik denk
dat u naar de kerk gaat”, open ik. “Ja,
dat klopt”, is zijn reactie terwijl hij me
vriendelijk bij m’n schouder pakt. “U
wist dat natuurlijk, omdat ik zwart ben
en het zondagmorgen is.” We wensen
elkaar een prettige dienst.
Voor mij is dat vandaag in de Nieuwe
Kerk aan het Spui. Wat heet ‘nieuw’,
de kerk is uit 1656, maar was toen
nieuw ten opzichte van de Grote Kerk,
ja, die van de whisky.
Vrolijk gezang, opgewekte muziek,
bij de straat en kerkingang leden van
het ‘welcome team’. Strandweer maar

ruim driehonderd bezoekers bij de
Redeemer International Church. De
dienst is in het Engels en trekt een
internationaal gezelschap. Alleen al
de band telt vijf nationaliteiten, in de
kerk is het een mengeling van expats,
studenten, Hagenaars en Hagenezen.
Jong en oud, zwart, bruin, wit, geel,
veel gemende stellen. Baby’s en
kleuters op de arm waarvoor er de
kids ‘groups’ zijn. Geen dominee in
toga maar voorgangers ( leaders )
in spijkerbroek, opgerolde mouwen,
armen in de lucht. “You are welcome, whether you are a christian or
sceptic.”
Ik geloof dat ik me hier thuis ga
voelen en welkom ben. Met of zonder
doopbewijs van de Oranjekerk.
Derk Izaks
dizaks@xs4all.nl
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Tijden
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Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen die over Den Haag gaan. Het
gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen.
Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik maken van deze digitale boekwinkel.

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

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
De Hondenkop: Een roman met twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van een prostituee, opgevoed door een dubieuze peetmoeder,
wordt in een vijandige omgeving geen prettig mens. De vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven in positieve zin. Toch wordt hij achterhaald door zijn
verleden. aat u zich door de a oop van dit fictieve verhaal verrassen.

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

Beschouwing&Beleving
Filosofische wandelingen door Den Haag
et boekje bevat vijf filosofische wandelingen door en aag Spinoza in en
aag an Spinoza naar oltaire Een aagse reis door de erlichting ondje
ofvijver grondleggers van de democratie Park Sorghvliet Scheveningen.

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

€ 34,95

€ 14,50

€ 29,95

€ 15,95
Haagse Momenten
Cor van Welbergen
Dit is de tiende gedichtenbundel waarmee Haagse ambtenaar en dichter Cor van
Welbergen zijn re ecties vastlegt op markante momenten in en rond de ofstad.
Wie hem kent, ziet meteen de vaste ankerpunten, zoals zijn voetbalclub ADO,
het leven rond het Binnenhof en de jaren zestig.

Post Den Haag
Piet van der Eijk
Columns van het dagblad De Tijd, zoals die bijna vijftig jaar geleden waren
verschenen in de rubriek Post Den Haag. De hoofdredacteur verordonneerde
dat er regelmatig stukjes moesten verschijnen met maar n onderwerp en
Haag. Daarvoor werd redacteur Van der Eijk aangewezen. De knipsels zijn nu
digitaal tot leven gewekt.

€ 15,95

€ 19,95

U kunt de boeken uit deze rubriek bestellen door overmaking van het gevraagde bedrag op rekeningnummer NL44 ABNA 0813 7269 48 t.n.v. FRT B.V. onder vermelding van de
naam van het boek en vergeet niet uw adresgegevens te vermelden. Bent u geen hofpaslid dan komen er € 2,95 aan verzendkosten bij. Na ontvangst van dit bedrag
kunt u het boek binnen 7 dagen tegemoet zien. De boeken kunnen ook gekocht en afgehaald worden in de winkel op de Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat 155).

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 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

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

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
N
t.n.v.
. .

De Oud-Hagenaar
Vermeld dan wel ‘steunabonnement’
en ‘ja’ of ‘nee’ als u in het Kerstnummer vermeld wilt worden.
Donaties en giften kunnen op hetzelf-

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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Johan introduceerde judo in Nederland
Johan van der Bruggen wordt in 1916 te Haarlem geboren. Als driejarige reist hij met zijn ouders
naar ‘de Oost’. Het gezin komt uiteindelijk in Surabaja te wonen. Johan, sportief als hij was, deed
aan atletiek en zat bij de scouting. Toen hij veertien was, leerde hij Taiji Nakada kennen, bij wie hij
jiujitsu, judo en kendo ging beoefenen.
In 1935 behaalt hij bij Nakada sensei
zijn meestergraad en ontvangt hij
van zijn leraar een Japans diploma.
In hetzelfde jaar reist hij terug naar
Nederland. In 1938 begint hij met
lesgeven in Rotterdam en opent er de
Eerste Rotterdamsche Jiu-jitsu en Judo
School. In de meidagen van 1940 treft
deze jonge leraar een grote slag omdat
zijn school totaal wordt verwoest.
Hij gaat tijdelijk les geven bij Maurice
van Nieuwenhuizen in Den Haag en
opent in 1941 zijn school Nakada in
de Zoutmanstraat.
Johan van der Bruggen was een
veelzijdig budoka, eigenlijk de eerste
Nederlandse budoka die met recht
veelzijdig mag worden genoemd.
Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat iemand meerdere disciplines
beoefent of onderwijst, maar in de
periode voor de Tweede Wereldoorlog
was een jiujutsu-leraar al een enorme
zeldzaamheid. Laat staan iemand die
ervaring had in drie takken van budo.
Johan introduceerde judo en kendo
in Nederland. Judo voor de oorlog in
zijn Rotterdamse school, kendo na
de oorlog in Den Haag. Hij heeft de
eerste Nederlandse leraren in jiujutsu
opgeleid voor de Nederlandse Jiu Jitsu
Bond.
In de periode waar we over spreken
waren overigens geen van de takken
van budo gestandaardiseerd. Het curriculum hing vaak af van de voorkeuren
en specialisatie van de verschillende
sensei. Standaardisatie in budo (ook
in Japan) heeft eigenlijk pas veel
later, na de oorlog plaatsgevonden,
dankzij de opkomst van de grote
budo-organisaties die een uniform curriculum, een uniforme trainingswijze
en een uniforme wijze van gradueren
nastreefden.
Het jiujutsu van sensei Van der Bruggen laat zich omschrijven als een
beperkte stijl van pur sang jiujutsu
met een sterke eigen identiteit, die
niets met sport te maken heeft. Zoals

het hoort in een oorspronkelijke gevechtskunst wordt er gekeken naar wat
‘praktisch’ is, in plaats van naar wat
‘mogelijk’ is. Na zijn overlijden heeft
een aantal van zijn hoogst gegradueerde leerlingen zich verenigd in de
Shin Nakada dojo.
Naar Nakada
Ik ben J.C.G. Blonk. Geboren in de
Vinkensteynstraat nr. 102 in 1952. Op
mijn dertiende verhuisden we met de
bakfiets naar de ockstraat en later
naar de Van Speijkstraat 114 en daarna
naar de Jan de Baenstraat en weer te-

rug naar de ockstraat. iteindelijk is
het in 1983 de Jasmijnstraat geworden.
Vlakbij de Vinkensteynstraat is het
Newtonplein waar je vaak in de verdediging moest en zeker tegen Oud &
Nieuw, ook bij clubhuis Het Anker aan
de Noordwal was het vaak raak. Ging
het niet om een meisje, dan wel om
een sneeuwbal die in je gezicht kwam.
Later, in 1971, ging ik met mijn vrouw
dus naar de Van Speijkstraat 114, waar
de Zoutmanstraat om de hoek was.
Daar was een tramhalte met een
vreemd soort winkel pal erachter
met de letters ‘Nakada’ erboven, een
samurai-harnas in de etalage en onderaan in grote letters ‘Judo Jiu Jitsu
endo . et harnas is later gestolen
met de hulp van een steen door de
ruit. Na twee maanden had ik het lef
om daar naar binnen te gaan, want

zoiets als karate leek me wel wat. Ik
had in 1969 als tweede Nederlands
kampioen al ervaring met worstelen
bij Simson . . . aan de lberdingk
Thijmstraat, waar toen ook Piet v.d.
ruk trainde voor de l mpische
Spelen van Mexico en dus zal ik daar
in de Zoutmanstraat 61a wel eens wat
laten zien.
Bij binnenkomst ging de bel aan de
deur vrij hard over, te hard vond ik,
maar tegelijk keek ik een man achter
een soort toonbank aan en besefte
ik dat ik in een antiekwinkel stond.

Wat verward keek ik naar hem en al
die vreemde dingen die echt overal
aan de muren hingen of in een vitrine
lagen. Later heb ik veel geleerd over
al het antiek wat daar was. Prachtige

voorwerpen waren dat. Hij was ook
antiekhandelaar, autotester en muzikant bij een hawaii-band.
‘Juijitsu, dat is goed voor je’
“Dag meneer. Ik heet Joop Blonk
en zou graag zoiets als karate willen
doen. an dat Wat verbaasd en
gekrenkt zei hij, met een zeer duidelijke stem “ at doen we hier niet.
En nadat hij me had bekeken met een
keurende blik, zei hij: “Jiujitsu, dat is
goed voor je. Ik was negentien jaar
en deze man was een heel stuk ouder
(54), dus ja, een beetje ontzag was op
zijn plek, toch! “Goed, kom zaterdag-

middag om 15.45 uur hier. Trek wat
gemakkelijke kleding aan en lesgeld
meenemen. un je gelijk beginnen.
Nou, kort maar krachtig was het wel.
Tegenspraak kwam niet in me op.
aar wat is nou jiujitsu Ik wist het
echt niet. Het had iets met judo te
maken toch eel nieuwsgierig ging
ik erheen in juni 1971 en sindsdien
ben ik er tot aan zijn dood in januari
2001 daar gebleven. Jiujitsu is een
geweldige zelfverdediging wat alle
mogelijkheden in de vechtsport bevat
en dus is het meer een levenswijze als je het goed wil doen en begrijpen.
Een wijs gezegde van hem bleef me
altijd bij - onder het genot van een bak
koffie kwam het boeddhisme in hem
tevoorschijn: “Denk erom: je lichaam
is je tempel en je moet die goed
onderhouden. Je geest heerst over die
tempel en moet dus altijd sterker zijn.
Ook kwam ik er eens Barry Hay tegen
die kendo deed, waar Johan dan ook
graag mee op de foto ging. Dat Johan
een bijzondere en aparte man was, kan
iedereen beamen die daar hebben getraind. De boekjes van Dick Bos waar
hij vaak samen met Maurice van Nieuwenhuizen model voor stond, was na
de oorlog razend populair. Veel grote
mensen uit de judowereld hebben in
hun eerste jaren les van Johan van der
Bruggen gehad. De heer Boersma, die
ik vele jaren later ontmoette, heeft de
eerste judoworpen bij Johan geleerd.
Later is daar de huidige budobond
uit gevormd. Zelf sloot hij zich aan
bij de Tokushima Budo Council, bij
zijn grote vriend Alfred Bates uit
Londen. Ook Johan Smits heeft bij
Van der Bruggen getraind en is later

internationaal onderzoek gaan doen.
Er zijn diverse boeken van zijn hand
verschenen over Johan van der Bruggen en over de budo in zijn algemeen.
De man uit Indonesië werd de grote
man van de budosport.
Ik ben tot het laatst bij hem gebleven,
bij mijn leraar en vriend - die altijd
voor iedereen klaarstond met raad
en daad. En als niet kwam omdat je
ergens pijn had, kwam hij je thuis
opkalefateren met massages of medicijnen. En altijd op de fiets weer of
geen weer.
Zelf heb ik in 2001 na zijn dood ShinNakada opgericht om verder te gaan
met deze unieke verdedigingssport,
waarbij ook het kendo wordt doorgegeven door A. Metselaar. Op onze
site van Shin-Nakada staat heel veel
info. Ook van het verleden zoals wij
het ervoeren en de leuke uitspraken en
zijn bijzonderheden.
Joop Blonk
j_blonk52@hotmail.com
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De Oud-Hagenaar- Dé gratis krant voor de 50-plusser

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

Het Portret Spreekt: Adieu Indië
Vogelwijk 100 Festival
De Vogelwijk bestaat 100 jaar! En dat wordt
groots gevierd. Op 22 en 23 september vindt
het Vogelwijk Festival plaats bij de atletiekbaan
aan de Laan van Poot. Het festival begint op
zaterdag om 17.00 uur. Diverse lokale winkeliers hebben op het foodplein een kraam met
de heerlijkste hapjes. Vis, vlees, vegetarisch:
overal is aan gedacht. Voor de kinderen is er
een kidsplein met allerlei lekkers en leuks. Gezellige activiteiten, lekkere drankjes en relaxte
muziek om te loungen. En wat later gaan de
dj’s van de Westwood los: Luuk Amerongen,
De resident en spil in het web van Westwood’s
succesconcept ‘De Tijdmachine’ zal op
Vogelwijk Festival de borrel en diner muzikaal
soepeltjes over laten gaan naar het feest.
Van boottocht tot dagelijks leven in Indië, van ethische politiek tot de opkomst van het nationalisme, van kolonie tot onafhankelijk Indonesië: scènes met belangrijke politieke gebeurtenissen
worden afgewisseld met scènes over cultuur en samenleving. De literatuur uit Nederlands-Indië
speelt ook een belangrijke rol. Sommige scènes zijn geïnspireerd door de verhalen van schrijvers
als Raden Adjeng Kartini, Multatuli, Louis Couperus, Madelon Szeleky-Lulofs en Hella Haasse.
Ten slotte zullen er muzikale intermezzo’s zijn: nieuwe liedjes waarin het thema Adieu Indiënaar
voren komt.
Indië zal het publiek op verschillende manieren raken. Aan de ene kant door herkenbaarheid en
nostalgie, aan de andere kant door de soms pijnlijke geschiedenis niet uit de weg te gaan. Vlotgeschreven dialogen en geïnspireerd spel van de acteurs maken de voorstelling tot een vermakelijke
en prikkelende avond.
Een historisch spel in scènes en liedjes van historicus en toneelschrijver Philip Walkate
Acteurs: Gepke Witteveen, Linda Möller, Casper van Bohemen, Robert Rosier en Arno Tringali
Regie: Gepke Witteveen
Productie: Gerda van der Vecht
Techniek: Rob Bertsch
Wegens groot succes van alle voorstellingen in 2017 en begin 2018 zijn er nog de volgende extra
voorstellingen: Muzee Scheveningen op zondag 14 oktober 2018 16.00 uur en zondag 21 oktober
2018 16.00 uur (in optie).
Duur voorstelling: ca. 65 minuten; Plaats Muzee Scheveningen. Zie ook: www.muzeescheveningen.nl en www.hetportretspreekt.nl.
In de Fuut, Den Haag, donderdag 20 september 2018 18.30 uur, Kaarten te verkrijgen bij Strandpaviljoen De Fuut, Den Haag (070 3549074)

Lezing Jaap Goedegebuure over biografie van Frans Kellendonk
Op 27 september a.s. verschijnt bij uitgeverij Querido de
biografie van Jaap Goedegebuure over Frans Kellendonk.
Een goede aanleiding om hem bij Boekhandel Douwes uit te
nodigen!
Frans Kellendonk (1951-1990) is een van de belangrijkste
schrijvers van zijn generatie: geroemd om de stilistische
kwaliteit van zijn werk, spraakmakend én omstreden vanwege zijn niet zelden controversiële thematiek. Wat betekende het voor Kellendonk dat hij als telg uit een geslacht van
ambachtslieden letteren en wijsbegeerte ging studeren? Hoe
verging het hem nadat hij het katholieke Nijmegen achter
zich had gelaten en in Amsterdam koos voor het ongebonden
bestaan van schrijver en vertaler?
In deze biografie schetst Jaap Goedegebuure Kellendonks intellectuele ontwikkeling en laat hij
zien hoe persoonlijke ervaringen werden omgevormd tot verhalen en romans met een algemenere geldigheid. Voor dit levensverhaal maakte hij gebruik van tot nu toe gesloten archieven en
recentelijk opgedoken brieven en documenten. Ze werpen nieuw licht op een briljante stilist en
een verbeten karakter.
De schrijver én de mens: altijd briljant, soms omstreden.
Jaap Goedegebuure (1947) vervulde na zijn studie Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap leeropdrachten aan de universiteiten van Tilburg, West-Berlijn, Nijmegen en Leiden. Zijn
onderzoeksgebied is de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw. In 2015 bezorgde hij
met Oek de Jong De brieven van Frans Kellendonk en met Rick Honings een uitgebreide editie
van Kellendonks Verzameld werk.

Donderdagavond 4 oktober
De lezing van Jaap Goedegebuure over zijn biografie van Frans Kellendonk is op donderdagavond
4 oktober 2018, 19.30 uur. De toegang tot deze lezing is gratis, wel ontvangen we graag uw
aanmelding via info@boekhandeldouwes.nl of 070-7371126.
Locatie: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, 2511 EJ, Den Haag
Voor meer informatie: https://www.boekhandeldouwes.nl/article/agenda

Luchtfoto Vogelwijk, Nachtegaalplein en omgeving, wijk achter
Houtrust (ca. 1925). Foto: Militaire Vliegdienst, collectie Haags
Gemeentearchief

Luuk Dresen, ‘resident dj van Club Westwood’, presentator van Lief met Luuk en tijdens het Vogelwijk festival verantwoordelijk voor de laatste
uren flink dansen op disco, househits, classics en guilty pleasures! En live gitaarmuziek door singersongwriter Eller van Buuren. Einde van deze avond is om 23.00 uur.
Op zondag start de dag om een uur of 11 met de Lanenloop: ruim 150 deelnemers gaan per straat-team
het tegen elkaar opnemen. De finish is op de atletiekbaan. Daar worden ze feestelijk onthaald door de
fanfare. Ook deze dag lekkere drankjes en hapjes en er is een gezellige aanschuiflunch waar bewoners
aan lange tafels gezellig een 3 gangen menu samen delen. Tijdens de lunch spelen de Dustbowl Drifters
bluegrass en country muziek. Voor de kinderen is er het kidsplein met hoelahoep, popcorn, suikerspin
en springkussens. Maar ook in de middag een sportief spelprogramma begeleid door leden van Hellas
Handbal. Om 13.00 uur vertrekt de piratentrein voor een TrashUrehunt… Kinderen verzamelen straatafval
om er daarna een kunstwerkje van te maken.
En uniek in de wijk: de Vogelwijktrein rijdt vanaf 14.00 uur door de wijk met weetjes, wist-u-datjes en
lekkere hapjes. Veel live muziek deze dag. En ook een optreden van het Vogelwijkkoor, en als afsluiter een
optreden van de West Coast Big Band met Frits van Landesbergen. Om 18.00 uur is het feest ten einde.
Meer info: www.vogelwijkdenhaag.nl.

Theatercollege ‘Blik op Wielen’ in Louwman Museum
Het theatercollege Blik op Wielen is een prikkelende voorstelling waarbij twee autogekken, Bas van Werven en Niels van Roij, u vol
passie meenemen in de wondere wereld van
autodesign. Autodesign blijkt een landschap
vol boobytraps, een wereld waar begrippen
als mooi en lelijk bijzaak zijn. Het theatercollege Blik op Wielen is een combinatie van
leren en vermaak waarin uit de doeken wordt
gedaan hoe de auto-industrie omgaat met
haar erfgoed en merk DNA. Wat beweegt het
team van designers tot de creatie van een nieuw model en wat is hun weg? Niets anders in de samenleving kleurt onze identiteit zo sterk als de auto. Het college van Bas van Werven en Niels van Roij duurt
ongeveer een uur. Na een korte pauze is het programma interactief, kunt u vragen stellen en ontwerpt u
uiteindelijk uw eigen auto!
Als u iets wilt leren over autodesign én een leuke middag wilt hebben dan kunt u toegangskaarten voor
het collega eenvoudig bestellen via www.louwmanmuseum.nl/ticket-winkel.
Het theatercollege start om 13:30 uur en eindigt om 16:00 uur. U heeft voor en na het college gelegenheid het museum te bezoeken.

Bas van Werven
Jurist, autogek en radiopresentator. Mede-initiatiefnemer van BNR Nieuwsradio en jarenlang presentator
van BNR’s Nationale Autoshow, het eerste autoprogramma op de radio. Van Werven is gefascineerd door
de automobiel en heeft ten aanzien daarvan een nogal eigenzinnige mening…

Niels van Roij
Gepassioneerd spreker en autoriteit op gebied van autodesign, runt zijn onafhankelijke automotive design
studio in Londen. Van Roij heeft gewerkt aan de New London Taxi en was betrokken bij projecten met
Ford, Volvo, Rolls-Royce en 10 Downing Street. De studio ontwikkelt design strategieën voor autofabrikanten en maakt coachbuilt one-off automobielen. Recentelijk werd hun Shooting Brake op basis van de
Tesla Model S gepresenteerd.

Dagtocht Europees Parlement met Senioren Collectief Haaglanden
Er gaat geen dag voorbij of de Europese Unie en Brussel is in het nieuws. De ingangen van de gebouwen
van de Europese Unie en Europees Parlement zijn een vertrouwd tv-beeld geworden. Volgend jaar zijn er
Europese Verkiezingen. Maar hoe ziet dat er nu van binnen uit en wat gebeurt daar allemaal? Het Senioren Collectief Haaglanden organiseert op 24 oktober voor de tweede keer een dagtocht per bus naar het
Europees Parlement, inclusief een rondleiding en uitleg over de werkwijze van het parlement en de Europese Unie. Kosten: €35,00 incl. rondleiding. Vertrek rond 09.00 uur v.a. de Prinsessegracht, terugkomst
rond 19.30 uur. Kosten voor lunch en koffie onderweg voor eigen rekening. Leden Senioren Collectief
ontvangen 10% korting. De vorige dagtocht van 7 augustus was vlug vol. Geef u zo spoedig mogelijk op:
mail naar info@seniorencollectiefhaaglanden.nl of bel naar 070-2002066.
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Herinneringen van een straatjoch
Dit verhaal geeft een kijkje in
hoe het in een zekere straat
verging en nog steeds vergaat. Het is géén fictie, maar
pure realiteit en omdat de
Drebbelstraat in Laakkwartier
nog steeds bestaat, is het
verhaal over deze straat nog
altijd niet uit.
Het is in de jaren 1934-1936 als er een
rij huizen staat met aan de overkant
een onbebouwd stuk grond, maar
daar komt verandering in. Er wordt
gebouwd en gebouwd en in 1938 staan
er ook huizen aan de andere zijde. Er
is een nieuwe straat geboren en een
echtpaar met drie kinderen, waaronder
ikzelf, steekt de sleutel van hun nieuwe woning in het slot. Afkomstig uit
een ander gedeelte van de stad is deze
woning in ieder geval wel wat ruimer
en heeft een voor- en achtertuin.
Ikzelf ben maar net drie jaren oud en
in het bezit van pap, mam, een zus en
een broer. Ongeveer anderhalf jaar
later verschijnen er vanuit het oosten
vliegtuigen in de lucht en komen er
nieuwe bewoners in de buurt wonen.
Zij zijn heel anders gekleed, zien er
vreemd uit en dragen geweren en zo.
De honger slaat toe, kleding en dergelijke is niet meer te koop, dus op blote
voeten lopen is een normaal verschijnsel in mijn straat. Bijna halverwege
de oorlog (maar dat weet ik dan nog
niet) zijn er steeds meer mensen die
een ster dragen. Paps is afgevoerd naar
Duitsland, want daar is meer werk,
zegt mijn moeder en de beide families
aan de overkant die een ster dragen
zijn volgens mam verhuisd. Niet lang
daarna zijn alle mensen die een ster
dragen uit het straatbeeld verdwenen,
zeker allemaal verhuisd! Het moet
wel heel erg zijn als al die mensen
verhuizen en als ik er naar vraag bij
mijn moeder kijkt ze zó verdrietig. Zó
intens verdrietig. Bloembollen en ook
suikerbieten staan op het menu, aangevuld met een luizige boterham per
dag. Ik ben inmiddels vel over been,
of been zonder vel, dat kan ook wel,
mijn maatje schoenen is te klein en
mams kan geen grotere kopen, dus ik
loop de ganse tijd op blote voeten. Na
een periode van vijf jaren verdwijnen
de mannen met de geweren uit het

straatbeeld, de oorlog is afgelopen,
zegt mams. Gelukkig komt mijn pa
ook weer thuis. Bijna iedereen in de
straat leeft nog, maar er zijn ook al
enkele kinderen overleden, te weinig
eten, waaronder een van mijn vriendjes. Het leven wordt wel iets prettiger,
zelf speel ik graag op mijn mondorgel
en een joch uit een andere straat komt
dan meespelen op zijn trompet. Hoe
dat klonk? Ik zou het niet weten. Ik
ben een linkspoot (en linkshandig),
dus heb bij het voetballen altijd een
voorsprong op rechtsbenigen, want
die spelen maar eens in de zoveel tijd
tegen een echte linkspoot en ik altijd
tegen rechtsbenigen. De straat is kinderrijk, dus vriendjes en vriendinnetjes
te kust en te keur.
Harley Davidson
Onze buurman heeft als enige in mijn
straat een motor, een Harley Davidson
met zijspan, die laat hij altijd even
lekker knallen voordat hij wegrijdt.
Hij is heel aardig en vertelt dat hij is
geboren in de sinjorenstad Antwerpen.
Op de hoek aan de overkant woont
‘centenbakkie’, een aardige stille
man die zo wordt genoemd omdat hij
altijd met hevig schuddende handen
over straat loopt. Een andere bekende
figuur in mijn straat is anus. ls
het winter is maakt hij met zijn lange
bezem altijd het ijs op de sloot schoon.
We maken een lange ijsbaan van wel
twaalf meter en scheuren er over heen
met onze sokken nog aan. Vindt mams
zo geweldig, heeft ze weer wat te wassen Waar anus gebleven is ls het
geen winter is, ga ik naar die sloot om
salamanders, duimdikke stekelbaarzen (roodkaken noemden wij die) en
kikkervisjes - feitelijk hun voorgangers: donderkopjes - te vangen. In
die sloot zwemmen ook bloedzuigers
en waterluizen. In een oude zinken
emmer schep ik een gelatine-achtige
gelei uit het water voorzien van kleine
zwarte bolletjes. eestal sleep ik ook
stekelbaarsjes en aaltjes mee naar huis
om die in een teil met slootwater te
gooien. Slierten groen en kroos erop
en afwachten of de donkere stipjes
in donderkopjes met pootjes van
gedaante veranderen. Na ruim een
week zijn de donderkopjes verandert
in kikkertjes en vindt pa het tijd dat ik
mijn verzameling weer in de sloot de-

Drebbelstraat 210-328 (1965). Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

Drebbelstraat 110 t/m 138 (1920). Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, collectie Haags Gemeentearchief

poneer. De salamanders waren nergens
meer te vinden, die hebben zelf al
eerder de kuierlatten genomen.
Meisje van de snoepwinkel
Ik ben inmiddels een jaar of veertien
en scharrel een beetje met het meisje
van de snoepwinkel op de andere
hoek, zij is zelf het lekkerste snoepje
van de gehele winkelvoorraad... Bij
het zoenen zegt ze: ‘Je moet tongen.”
Weet ik veel wat dat is, maar zij leert
het mij wel. Na een maand of drie is
deze bevlieging weer over en doe ik
wat ik het liefst doe, voetballen in een
echte club en chromatisch mondharmonica spelen, want zo’n diatonisch
blaasapparaat is voor amateurtjes,
toch! Het avontuurtje met mijn eerste
liefje zorgt er voor dat ik wat meer om
mij heen kijk naar de andere meisjes
in mijn straat, volgens mij ben ik
iemand van de inspectiedienst. Het
straatbeeld wordt mede bepaald door
de winkels die je op vrijwel iedere
hoek van de straten aantreft, de bakker, groenteboer, slager, melkboer,
kappers en - niet te vergeten - de waterstoker. In die tijd is het nog autoluw
en spelen we op straat spelletjes als
hossebok, diefje met verlos, schipper
mag ik overvaren en vele anderen.
Onze buurvrouw overlijdt en haar man
verhuist enige tijd later naar België,
zijn Harley gaat mee. Ik koop een
gitaar en speel buiten gezeten in de
Japanse bloemenzit-lotushouding op
een tuinpaal mijn lievelingsnummer
Cry van Johnnie Ray.
Ik zing inmiddels met twee anderen in
een, hoe kan het ook anders, zangtrio
en speel in een mondharmonicavereniging. Als gevolg van de oorlog
neemt het aantal buurtbewoners stilletjes af, zowel ouderen als jongeren.
Een van mijn allerbeste voetbalvrienden met wie ik ook vaak ga stappen,
overlijdt aan een hartstilstand, er rest
mij nog alleen een bidprentje met zijn
foto erop, dat ik soms nog wel eens
tevoorschijn haal. In 1962 trouw ik

met mijn vrouwtje. Zij schenkt mij
twee kinderen, een jongen en een
meisje, niet tegelijkertijd, hoor. We
verlaten mijn straat voor een paar jaar
om ergens anders te kunnen inwonen.
Ons derde kindje wordt een boxerpup
die we de naam aikie geven na een
jaar is hij al wat groter en treedt op als
beschermer van onze kinderen. Als ik
dertig ben, keer ik terug in mijn straat,
want de woning schuin boven die van
mijn ouders is leeggekomen, zo heb ik
vernomen via een tip van de buren die
naar Amsterdam verkassen. De straat
ziet er nog steeds schoon uit, want
alle buren schrobben en vegen mee.
Verscheidene van mijn buurtkinderen
zijn inmiddels ook getrouwd of met
hun ouders naar een nieuwe wijk
getrokken. Vreemd om te ervaren
dat vrienden en vriendinnetjes er niet
meer zijn. Hun plaats wordt ingenomen door nieuwe bewoners. Zoon en
dochter gaan inmiddels naar school
en brengen soms vriendjes mee, dat
is weer eens wat anders. Treurig, als
onze dochter 12 wordt, komt haar
opa, mijn vader, te overlijden. Hij had
nog steeds de naweeën van de oorlog
(waarover hij nooit wilde vertellen) en
was versleten van het zware werk dat
hij achter zich had gelaten. 72 jaar is
hij geworden. Zo langzamerhand overlijden er steeds meer oude bekenden
uit mijn straat en in de jaren tachtig is
bijna iedereen die vol goede moed in
hun nieuwbouwwoning kwamen wonen naar hoger sferen vertrokken. Het
straatbeeld verandert, er komt een auto
in de straat, en nog een, en nog een, zij
vormen langzamerhand een parkeerprobleem en zorgen ervoor dat veel
van onze kinderspelletjes verleden tijd
zijn. Inmiddels is jammer genoeg ook
onze boxer overleden, hij is maar net
tien jaar geworden.
Wijkpark
In de jaren 1989 tot en met 1991 wordt
het kloppend hart van mijn straat geamputeerd. De twee grootste blokken
woningen met de even huisnummering

van 50 tot en met 280 worden gesloopt
om plaats te maken voor een wijkpark.
Ook de straat evenwijdig aan de mijne
gaat tegen de vlakte, maar dan met de
oneven huisnummers 25 tot en met
289. In totaal kom je dan op ongeveer
245 woningen. Van de dwarsgelegen
straten verdwijnen ook nog eens korte
stukken met in totaal 80 woningen. Al
met al kost de aanleg van het wijkpark
zo’n 325 woningen. Toeval? Toeval
bestaat niet, want de woning die mijn
ouders betrokken, had 325 als huisnummer! Al met al; als je dit getal met
4 vermenigvuldigt kom je op ongeveer
1.300 bewoners die hun heil ergens
anders moesten zoeken. Het snoepwinkeltje met mijn voormalig snoepje
is ook ter ziele, leve de vooruitgang.
Hoe verzinnen ze het? Feitelijk is dat
gedeelte nu geen straat meer.
Ikzelf behoor nu tot de nieuwe
oudere generatie. De voortuinen in de
straat veranderen veelal in betegelde
oppervlakten zonder beplanting,
want dat vinden veel nieuwkomers
gemakkelijker te onderhouden. De
consumptiemaatschappij doet haar
intrede in mijn straat, gezien het vele
zwerfvuil bestaande uit plastic en andere verpakkingsmiddelen. Waar is de
tijd gebleven toen de buurtbewoners
er nog voor zorgden dat de straten er
schoon uitzagen?
ijn straat van toen is verdwenen hij
is er nog wel, maar allen met wie ik
de straat heb gedeeld hebben de straat
verlaten. ijn straat is mijn straat
niet meer, of toch wel? Want ik woon
er nog. Het is nu al 80 jaren geleden
dat ik in mijn straat kwam wonen. Ik
loop nog altijd drie jaren voor op de
straat, maar eens komt de tijd dat mijn
rikketik niet meer tikt en de straat mij
inhaalt. De straat denkt dan vast wel
met een weemoedige glimlach: in mijn
straat woonde een joch die...
Joop Strous
j.a.stro@casema.nl
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

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

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

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

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

Samen ruim
123 jaar ervaring
en een begrip
in de reg io
WONINGINRICHTING•ZONWERINGWWW.FREDVANRIJN.NL
KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES OP
MAAT

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

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

Draag bij aan de
oplossing voor Parkinson.

• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met
iedere natura uitvaartpolis

Dag en nacht bereikbaar

www.parkinsonfonds.nl • IBAN: NL10ABNA0504201530

DE VOLHARDING
ZOEKT VRIJWILLIGE
BLIJMAKERS

• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze

070 345 48 10

Steun het
wetenschappelijk onderzoek.
Dr. Wim Mandemakers, Erasmus MC

Samen aan alles gedacht!

Mirella

Peter

Carola

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
De Blijmakers van De Volharding bezoeken mensen, die wij Ontmoeters noemen,
voor een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem
maar op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken.
Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per
uur tot een maximum van 125 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag
ontvangen van maximum 1500 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u bijstand
heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR | www.devolharding.nl
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Overdekte strandwandeling in Den Haag
Ik loop graag op het strand,
maar ben wel een mooi-weerloper. Gelukkig hebben we
in Den Haag een alternatief
bij slecht weer. We kunnen
van de zee, de duinen en het
strand genieten in het Panorama Mesdag.
Wat niet veel mensen weten: het
Panorama Mesdag is begonnen als een
onderneming en is dat ook nog steeds.
In de tweede helft van de 19e eeuw
waren panorama’s net zo populair als
nu een virtual reality-bril waar je je
smartphone in kan stoppen. Ondernemers zagen dan ook mogelijkheden
om er geld mee te verdienen. Het was
een elgische firma die de schilder
Hendrik Willem Mesdag benaderde
om dit project op te zetten. Zij wilden
een ‘Haags maritiem Panorama’.

Op een glazen cilinder tekende hij het
profiel van het panorama. et een
lichtbron in de cilinder projecteerde
hij dit profiel op het grote doek
meter hoog en
meter lang.

Aanpak en uitvoering
Zoals voor ieder schilderij waren
er ook voor het panorama eerst
voorbereidingen nodig. Mesdag en
de jonge schilder George Breitner
maakten schetsen. En Mesdag is op
het Seinpostduin gaan staan, destijds
het hoogste duin van Scheveningen.

Voor het uiteindelijke schilderwerk
waren vier maanden nodig. Mesdag
deed dat niet alleen, hij heeft een
aantal specialisten ingeschakeld:
George Breitner voor cavalerie die
bezig is met oefeningen op het strand.
Théophile de Bock zorgde voor de
duinen en de lucht in het zuiden.

Mesdag zelf schilderde de boten en de
zee. Hij kreeg ook nog hulp van zijn
vrouw Sientje Mesdag-Van Houten en
van Bernard Blommers.
Zakelijk succes?
De opening van dit maritieme panorama was op 1 augustus 1881. Maar
blijkbaar was de populariteit van
panorama’s weer aan het afnemen. Al
in
ging de onderneming failliet.
Mesdag was zelf behoorlijk bemiddeld
en omdat hij het werk niet verloren
wilde laten gaan, heeft hij het zelf
gekocht. Ondanks een uitbreiding
met expositiezalen is het tijdens het
leven van Mesdag niet gelukt om de
onderneming in de zwarte cijfers te
krijgen. Hij heeft de tekorten steeds uit
zijn eigen zak aangevuld.

meer bezoekers.
Vandaag de dag
Zoals we weten, het Panorama is er
nog. at is gelukt door ook na
de
expositiezalen te verhuren en af en toe
een schilderij te verkopen. Dat laatste
was vooral nodig om groot onderhoud
te bekostigen. Na de Tweede Wereldoorlog steeg het aantal bezoekers tot
.
. per jaar en dat is
zo gebleven. Het Panorama is echte
aanrader - niet alleen voor bezoekers
aan onze stad. Ook als je in Den Haag

woont, zou je er minstens één keer per
jaar naar binnen moeten.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

Mesdag en zijn vrouw stierven zonder
kinderen en hun neven en nichten
waren hun erfgenamen. Zij hadden
het geluk dat de gemeente Den Haag
tot
het hele comple huurde om
er de afdeling Nieuwe Kunst van het
Gemeentemuseum in onder te brengen. Door de lage toegangsprijzen die
de gemeente vroeg, kwamen er steeds

Herinneringen aan het Planetarium
De eerste drieëntwintig jaar van mijn leven heb ik in Den Haag gewoond, de laatste tweeënzeventig
niet meer. Maar ik ben in hart en nieren Hagenees gebleven en supporter van ADO. Mijn drieënnegentigjarige zus, die Den Haag trouw is gebleven, bewaart De Oud-Hagenaars voor me en speelt ze
me nu en dan toe. Ik lees ze altijd met groot plezier en kom dan uit mijn woonplaats Utrecht terug
in de Residentie, zoals die was in mijn jeugd.
Zo riep het interessante artikel van
Ton van Rijswijk in het nummer van
juli over de reconstructie van het
verbrande Planetarium van de Haagsche Courant mij terug naar het jaar
1939. Ik zat toen in de vijfde klas van
de Zevende Gemeentelijke HBS aan
de aamstraat . ie kreeg later de
naam Stevin-HBS, nadat ontdekt was
dat Simon Stevin ooit in dat pand heeft
gewoond. Het is nu een appartementencomplex.
Op het lesrooster stond één uur per
week kosmografie geen einde amen-

vak, wel leuk. Onze leraar dr. P.M. Vader, voor ons Ome Pim, had het voor
elkaar gekregen dat die les soms in
het Planetarium werd gegeven en dat
lag immers vlak om de hoek. Speciaal
voor ons klasje van eenentwintig leerlingen werden dan met behulp van het
ingenieuze projectieapparaat bepaalde
onderwerpen behandeld. De herinnering daaraan is me altijd bijgebleven.

als het dank zij het apparaat langzaam avond en nacht was geworden,
midden in Den Haag in de openlucht
naar de prachtige sterrenhemel zat te
kijken. Wij waren altijd weer onder
de indruk en zo was kosmografie een
populair vak! Ik hoop van harte dat de
reconstructie van het Planetarium zal
lukken en dat nog veel mensen er in de
toekomst van zullen mogen genieten.

Langs de onderrand van de koepel
waren in zwart de silhouetten van de
omliggende gebouwen aangebracht
en dat versterkte zeer de illusie dat je,

Mijmerend over mijn klasje in 1939
dringt zich een andere herinnering
op. Van onze eenentwintig leerlingen waren er zeven orthodox joods.

Dat was niet verwonderlijk, want de
synagoge in de Wagenstraat was vlak
bij de school en in die buurt woonden
vele joden.
Als mijn moeder op zondagen soms
plotseling iets nodig had, moest ik het
gaan halen in de ‘Jodenbuurt’, waar de
winkels open waren.
Onze joodse medeleerlingen woonden
vanwege de sjabbatviering op zaterdagen de lessen niet bij en op vrijdagmiddagen moesten zij soms vroeger
naar huis. Dat was het enige verschil
met de anderen, voor het overige
waren we goede vrienden: geen spoor
van antisemitisme.
Ik denk aan Brammetje Poons, wiens
vader een kraam had op de week-

markt, aan de wat stille Abraham
Cohen, aan Samuel Schupper, Iwan
van der Sluys, David Wolff en Ruben
Mörsel, die al jaren eerder met zijn
familie uit Polen was gevlucht en die
wij gekscherend Tube Kleursel noemden, en aan Judith de Haas, het enige
meisje in onze klas.
Allemaal hebben ze dat jaar het eindexamen gehaald. We hebben dat met
ons allen vrolijk gevierd, onbewust
van wat hun noodlot zou worden...
Zo leidt het lezen van De Oud-Hagenaar tot het herbeleven van gebeurtenissen uit ons lange leven. Ik heb een
abonnement genomen!
Arnold van Herk
arnoldvanherk@hetnet.nl
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PERSONEELS-ADVERTENTIES Toelichting op artikel
Heeft u personeel of vrijwilligers nodig? In De Oud-Hagenaar kunt u
uw wens en behoefte onder de aandacht te brengen.
De Oud-Hagenaar begint met een aparte advertentierubriek;
Personeel gevraagd. Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald
personeel als vrijwillige medewerkers opgeven.
Voor meer informatie, bel Jolanda of Daphne, tel. 070 - 360 76 76

Eén van de lezers van mijn artikel ‘Over een hofkok en een huursoldaat’ wees mij er terecht op dat ik
met betrekking tot de reden van de veelheid van spellingsvormen van de kinderen van Heinrich Widmer geen gebruik had mogen maken van de aanduiding geboorteakten. Ik heb die aanduiding meer in
algemene zin willen zien zonder dat ik mij de formele en geschiedkundige achtergrond van die documenten heb gerealiseerd. Dat is natuurlijk niet correct en het spijt mij dat mogelijk ook andere lezers
zich daaraan hebben kunnen storen.

Schoonmaak-Stemplaats BV
leverd door de Stadsarchivaris van
Zürich, Herr Paul Gyer. De heer Gyer
had, naar zijn zeggen, in het Zwitsers
Landsmuseum te Zürich in een 19e
eeuws privaat wapenboek een oud
familiewapen gevonden dat aan de
familie Widmer zou moeten worden
toegedicht.

Geboorteakten als zodanig bestonden
in die tijd namelijk nog niet. Pas ten
tijde van de Franse overheersing moesten kinderen na hun geboorte worden
aangegeven bij de gemeentelijke instanties en toen konden er pas formele
geboorteakten worden opgemaakt.

zoekt schoonmakers
voor parttime werk

Daarvóór werden huwelijken en
geboorten e.d. bijgeschreven in de
kerkelijke registers. Het was dan ook
inderdaad historisch zuiverder geweest
als ik had gesproken over de doopakten of het kerkregister.

Bel. 06 - 54968248
info@schoonmaak-stemplaats.nl

Hier had uw personeelsadvertentie kunnen staan.
Vele tienduizenden 50pl ussers lezen elke
14da gen ons blad (totale oplage is 75.0)
.
Adverteren? Jolanda en Daphne van Brüc kel
Reclame BV helpen u graag verder.
Bel naar 073607676of
mail naar
deoudhagenaar@bruckel.nl.

Die grote diversiteit aan achternamen
binnen één gezin behoeft, volgens die
lezer, ook niet uitsluitend te worden
geweten aan het veronderstelde gebrekkige Nederlands dat Heinrich zou
hebben gesproken. Het was ook een
euvel zonder dat gebrekkig Nederlands
aan de orde was. Het zou er wel aan
toe hebben kunnen bijdragen.
Diezelfde lezer (en misschien een

Ik heb het wapen dus op zijn gezag
opgevoerd.

aantal anderen met hem) verwonderde
zich er ook over dat zo’n eenvoudige
huursoldaat zou kunnen beschikken
over een (familie)wapen. Dat heeft mij
destijds óók verwonderd.
Het ‘wapen’ is ons indertijd samen
met andere familiegegevens aange-

Een mogelijke verklaring zou echter
ook kunnen zijn dat het hier één van
die emblemen betreft die in Zwitserland in een tijd van overwegend
analfabetisme werden gebruikt om de
huizen van elkaar te onderscheiden.
Huisnummers waren door dat analfabetisme toen niet bruikbaar.
Ik hoop zeer dat ik hiermee het één en
ander heb rechtgezet en verklaard.
Gé C Witmaar
gcwitmaar@gmail.com

Helpt u mee De Oud-Hagenaar nog leuker te maken?
De Oud-Hagenaar bestaat binnenkort 10 jaar!
We krijgen vrijwel alleen maar positieve commentaren. En daar zijn we natuurlijk
blij mee! Dat geeft ook moed om te kijken of we de komende 10 jaar verder kunnen gaan.

Vul de enquête in en maak
kans op leuke prijzen!
Met deze enquête hopen we beter op uw wensen in te spelen en zo een
nóg betere krant te maken. Uw gegevens (naam en mailadres) gebruiken we
alleen voor deze enquête (om eventueel contact met u op te nemen).
Uw gegevens worden dus niet bewaard of gedeeld met derden.
U vindt de enquête online op:

www.deoud-hagenaar.nl/enquete
Onder de inzenders worden drie prijzen verloot: het boek
Filosoﬁsche wandelingen door Den Haag (t.w.v. 15,95 euro),
het boek Haagse momenten van Cor van Welbergen (t.w.v. 15,95 euro)
en een waardebon te besteden bij Comfortland (t.w.v. 25 euro)

Doe mee en win!
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Haagse cafés van vroeger
Laten we beginnen de namen van de kasteleins te noemen. Piet
Frauenfelder, Maasland, Aad Goedraad, Paul Cosijzen, Frans van
Lier, Maarten de Jong, Frans Rijntjes, Jan Nolten, Aad van Uffelen en Sientje Jansen. En laten we niet vergeten: Daan Wareman.
Dat waren namen in de Haagse horeca.
Grote namen waar respect voor was.
We beginnen met Alex Blonk. Dat
was de portier van Café Daantje op
de Grote Markt. Iedereen had respect
voor Alex.
Daantje had als enige een vergunning
om ‘s morgens om 4 uur open te gaan.
Dat was in tijd dat iedereen aan het
werk gezet werd. Dat hete de ‘duw’.
De bussen kwamen de mensen ophalen die aan het werk gezet werden.
Die mensen konden dan Café Daantje
binnenlopen. Zodoende kreeg Daan
Wareman die vergunning om al om 4

Restaurant De Nachtwacht

uur open te zijn. Daan was een groot
man in die tijd. En Alex zorgde voor
orde. Dat deed hij wel eens té.
Wij hadden een café in de Van
Ostadestraat: Café Van Ostade. Mijn
vader hield op een bijzondere wijze
alles intact. Als iemand door de drank
gekke dingen wilde doen ging, mijn
vader naar hem toe en zei dan tegen de
persoon: “Wat doe je in de bloemenwinkel als je niet tegen de lucht kan?”
Hij loste alles rustig op. Je had in die
tijd kasteleins die alles goed naar de
man keken. Dat waren vakmensen.
De Steur
Ikzelf had een café op de Paviljoensgracht 33. Daar kwam echt van alles,
van hoog tot laag. De klanten waren
prachtmensen. De dokters kwamen uit
het ziekenhuis Zuidwal. Klanten van
de overkant, van Firma Mendens, later
afgebrand. Daan Wareman kocht toen
de rookpersen op. Kleden welteverstaan. Maar De Steur, zo heette het
café, had ook mensen die op straat
hun brood verdienden. Veel vrouwen
die de tijd niet mee hadden, maar hun
hart op de goede plek. Altijd stonden
zij klaar om te helpen voor mensen die
het moeilijk hadden. Ik moet er vaak

Sien

aan terugdenken op mijn 82-jarige
leeftijd.

Maar Sikke heeft nooit meer zijn
mond open gedaan.

Ik had ook grappenmakers in het café.
Een naam was Sikke Smit, echt een
leuke vent. Maar Sikke had altijd wat
op te merken aan mensen die voor het
eerst in het café kwam. Op een zekere
dag komt er een reus van een man
binnen. De man had een grote neus.
Sikke: “Jij komt zeker uit Terneuzen?”
“Nee”, zegt de man, “ik kom van
Stompwijk.” Terwijl hij dat zegt, geeft
hij Sikke een klap bovenop zijn kin.
Sikke is die avond knockout geweest.
Ik ben wel die avond geschrokken.

De Steur had prachtklanten. Ouwe
Willem Smit uit de Katerstraat. Dores
Rosema. Op de foto Rosema, Willem
Smit en tante Dien. Allemaal overleden. Wat een tijd, wat een tijd.
Wij zijn toen een restaurant begonnen
in de Pieterstraat. Maar nooit meer
zo veel plezier gehad als in Café De
Steur. Dat was een wereldcafé.
Willem Bartels
wim.bartels@gmail.com

Dores

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

Erf- en schenkingsrecht
Drama met twee
oudere zusters
Mijn vader overleed in 2002, mijn
moeder en mij verdrietig achterlatend.
Mijn ouders hadden op dat moment
geen testament. Mijn twee oudere zusters leefden toen al meer dan twintig
jaar in onmin met mijn ouders. Mijn
moeder is in 2012 overleden. Ik hoefde
van de notaris geen contact met mijn
zusters te zoeken vanwege hun ruzie.
Mijn vraag is nu: hebben mijn zusters
nog recht op een eventueel kindsdeel
uit mijn vaders nalatenschap? De
goede man is nu al bijna vijftien jaar
dood, en mijn moeder al bijna zes jaar.
Mijn moeder, de langstlevende partner,
heeft ze onterfd en beide zusters hebben nooit iets van zich laten horen. Als
ze vandaag of morgen - of over tien
jaar, of over twintig - ineens voor m’n
deur staan, kunnen ze dan nog enige
claim maken?
Wat een dramatisch verhaal! De
twee andere dochters zijn dus niet
op de begrafenis geweest van hun

biologische vader. Het punt is dat uw
twee oudere zussen weliswaar officieel erfgenaam zijn van uw vader in
het jaar van overlijden maar dat zij
als zij binnen vijf jaar geen beroep
doen op hun kindsdeel zij géén enkel
recht kunnen claimen. Althans dat
is onze conclusie. Zie bijvoorbeeld
hiervoor ook www.erfrechtshulp.nl.
Komt tijd, komt raad waarmee wij
bedoelen dat uw zussen nooit meer
een beroep zullen doen op hun vadersdeel van zijn erfenis. Ze hebben
inmiddels tijd genoeg gehad om hun
(legitieme) portie binnen vijf jaar te
claimen. Uw moeder heeft de zaak
goed aangepakt!
Op internet is trouwens erg veel terug te vinden onder uw trefwoorden.
Alleenstaande wil
erfbelasting weten
Ik ben alleenstaand, heb een testament.
Ik heb een spaarcentje voor de nodige
kosten als ik kom te overlijden. Hoe
groot mag het bedrag zijn wat overblijft zonder dat mijn erfgenamen daar

erfbelasting over moeten betalen?

juist?

Nabestaanden (onder wie broer of
zus, vrienden, kennissen, of verder
weg) moeten boven de vrijstelling
van €2147 (in 2018) erfbelasting
betalen. Uitgezonderd zijn deels zogenoemde ANBI-instellingen. Kijk
hiervoor op de Belastingdienst. Overigens zijn de fiscale tarieven voor
erfbelasting boven de vrijstelling
voor de hiervoor bedoelde groepen
30 procent tot €123.249.

Is het een WAO-uitkering of een
WIA? Daar zit namelijk een behoorlijk verschil in. Per 1 januari 2004
(14 jaar terug!) is de WAO afgeschaft voor nieuwe gevallen. Als uw
dochter een eigen huis heeft, dan zal
zij in de bijstand een deel van haar
overwaarde in het eigen huis eerst
moeten opeten. Maar het gaat erom
of zij een WAO-uitkering heeft of
een WIA die minder is dan de WAO
want die kreeg je als je invalide was
vrijwel tot je pensioen en had geen
consequenties voor je vermogensbestanddelen. Een WIA, en zeker
een WAG, is een tijdelijke uitkering.
Als uw dochter een WIA-uitkering
heeft dan verwijzen wij u naar het
UWV (uitvoeringsorgaan sociale
verzekeringen).

Sociale voorzieningen
Nogal verschil tussen
WAO en WIA
Onze dochter heeft een WAO-uitkering,
maar is werkeloos. Zoals het er nu
naar uitziet zal het moeilijk zijn, gezien
haar leeftijd, om weer aan het werk te
komen. Bij diverse sollicitaties wordt
zij afgewezen. Zij heeft een eigen huis,
maar nu wordt beweerd dat zij geen
werkloosheidsuitkering zal krijgen,
maar eerst haar huis moet ‘opeten’.
Dat zou dus betekenen dat zij op den
duur op straat komt te staan. Is dat

Financiële kwesties
Onduidelijkheid over
huurcontract kluis
Ik heb met mijn vier kinderen gezamenlijk een kluis bij een bank. In ons

huurcontract staat iets waar ik niet helemaal uit kom. Namelijk: ‘In het geval
van overlijden van één van de huurders
zullen, behalve de overlevende, ook
de erfgenamen van de overledene als
zijnde getreden in plaats van de overledene, dezelfde rechten en verplichtingen ten opzichte van het loket hebben
als de overledene, mits de erfgenamen
de daartoe benodigde formaliteiten
hebben vervuld.’ Waar bestaan die
‘benodigde formaliteiten’ uit?
Daarmee wordt bedoeld dat de
wettelijke verplichtingen bij een
nalatenschap zijn nageleefd. Immers
in een kluis kunnen ook bezittingen zitten die tot de nalatenschap
behoren.
Zo zal er een verklaring van erfrecht
moeten worden overhandigd aan de
bank zodat die kan zien of er nog
andere erfgenamen aan de orde zijn
dan de andere kluisbezitters (uw
kinderen). Is dat het geval dan zal de
bank waarschijnlijk de kluis blokkeren totdat de nalatenschap naar
behoren is afgehandeld.
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Tussen Eekhoorn en Marter
Het waren de jaren dat de Tweede Wereldoorlog nog na sidderde. Er ging geen verjaardag voorbij of
de familie en de kennissen vertelden verhalen over de terreur van de Duitsers, de honger en de al
dan niet aangedikt heldhaftige daden van verzet.
Mijn leven begon aan de Haagse
Regentesselaan. We woonden in een
enorm huis, samen met mijn grootmoeder en een bevriende familie. Ik
was zes jaar toen de belofte van een
eigen woning mijn ouders deed besluiten naar de nieuwe wijk Bouwlust
te verhuizen.
We kregen een gloednieuwe at aan
de Eekhoornrade. Vier kamers op
dezelfde vloer! Het kale betonnen
portiek leidde naar de vier op elkaar
gestapelde etages vol medebewoners en bij de ingang kon je een
paar treden naar beneden om in een
duistere keldergang te komen. De
kelders waren in gebruik als opslag,
knutselruimte, jeugdhonk en soms als
extra woonkamer.
Bouwlust werd letterlijk in praktijk
gebracht. In snel tempo verrees het
ene na het andere atgebouw ruim uit
elkaar met veel open veld ertussen.
Zo klein als de woningen binnen
waren, zo wijds was het buiten. De

Melkboer op de Berenrade

straatstenen kwamen maanden later.
ok de publieke voorzieningen werden op de lange termijn geschoven.
Winkels, postkantoor en bibliotheek
waren ver te zoeken. Pas in de jaren
tachtig kreeg het woord logistiek in
de nieuwbouw enige betekenis.

Marter in aanbouw

eerste tijd liepen de koeien nog in
de weilanden tussen de ats. veral
werd land ontgonnen om nieuwbouw
mogelijk te maken. In die beginjaren
van grootschaligheid stond het oplossen van de woningnood bovenaan het
politieke verlanglijstje. Behoorlijke
toegangswegen of een aardige groenvoorziening waren ondergeschikt aan
het belang van grote hoeveelheden
nieuwe woningen. We verhuisden
over een zandweg. De stoeptegels en

anuit onze at aan de Eekhoornrade
keken wij uit over een ongerept veld,
met aan de overzijde de Marterrade,
de straat van mijn lagere school. In
het midden liep een slootje voor de
afwatering. e kon er fikkie steken
zonder dat iemand klaagde. Er reden
nauwelijks auto’s en je stak de Eekhoornrade over zonder links, rechts
en nog eens links uit te kijken. Wij
voetbalden. Wij speelden cowboytje,
riddertje en heel braaf tikkertje. Een

Almeloplein

uitgestrekt kinderparadijs vol avontuurlijke uitdagingen.
p het veld tussen Eekhoorn en
Marter wortelen de herinneringen aan
mijn prille jeugd. Mijn grootvader
overleed in 1961 en Groenewold was
mijn meester. Ik keek vanuit de klas
naar buiten over het veld naar mijn
Eekhoornrade. Vanaf ons tweede
portiek kwam de begrafenisstoet in
beweging. pa s kist reed weg in de
voorste auto, de familie volgde in de
stoet van auto’s en ik huilde in de klas
dikke tranen. Groenewold vroeg waar
al dat verdriet vandaan kwam en een
bereidwillige klasgenoot legde hem
zonder omhalen uit dat mijn opa was
doodgegaan. Vanaf dat moment hield
de meester mij en de overzijde van
het veld goed in de gaten. Toen de
zwarte auto’s terugkeerden, stuurde
hij me vriendelijk naar huis, naar de
andere kant van het veld. Hij overlegde niets. Hij vulde er geen formulier
voor in. De juffen en meesters deden
hun werk op intuïtie en persoonlijk
inzicht. De stapels dikke voorschriften om de educatieve eenheidsworst
grootschalig te organiseren moesten
nog komen.
In de loop van de jaren zestig kwam
de beeldbuis onze kamers binnen.
Naast Coco en de Vliegende Knor-

De Ra

Zicht op Eekhoornrade vanaf Bouwlustlaan

repot, Tex Tucker met als herkenningsmelodie ‘Vier Verenval, mooie
waterval...’ en Pipo de Clown was er
één programma dat in mijn leventje
een belangrijke rol speelde: Ivanhoooeee! Daar droeg ook de serie
Classics Illustrated toe bij. Klassieke
literatuur vertaald in stripverhalen
en Kees, de zoon van de politieagent
een paar portieken verderop, had
zowat de hele serie. Een van de titels

Kindvriendelijke speelweide

was Ivanhoe, naar de roman van Sir
Walter Scott. Vaak las ik ‘s avonds
in bed bij het stiekeme licht van een
zaklamp, verborgen onder de steeds
heter wordende deken. Arendsoog,
Engelandvaarders deel 1, 2 en 3, Biggles. Ik las over scheepsjongens naar
Indië en over een Fries bootje met
een automotor. Voor een paar duppies
leende je Fulco de Minstreel, Het Slot
op den Hoef en Alleen op de Wereld

Leraren Marterrade
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haar over het voorhoofd, oren bedekt?
Geen denken aan.
De Marterradeschool had leraren van
het betere soort. Veel oud-Indiëgangers als strenge Carli, Van Driel en
Van Riem. En Burgemeestre, jawel,
met ‘stre’ aan het einde. Opperhoofd
De Bruin was zowel vriendelijk als
respectabel. Naailes was voor meisjes
en de jongens kregen handenarbeid.
Eindeloos figuurzagen. e trok onald
uck over op triple zaagde de figuur
uit en kleurde die in. En dan begon
je aan Kwik, Kwek en Kwak. Juf
Freusberg las elke vrijdagmiddag een
hoofdstuk voor uit een spannend boek,
zoals De Gestolen Rembrandt. Als
iemand luidruchtig z’n neus ophaalde,
sneerde ze: ‘Haal op die wekker, snot
smaakt lekker!’ Het was feest als je op
je verjaardag de klassen langs mocht
om te trakteren. Juffen en meesters
een bonbon en vriendjes een salmiakmunt of Atlas-drop.

ade

e School, 1960
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bij de bieb van de boekhandel aan de
Rade.
Als jochie met een modelspoorbaan
wist je 220 Volt tot 12 Volt te transformeren en de wissels en seinen op
afstand te bedienen. We wisten meer
van elektrotechniek dan de jeugd van
tegenwoordig. Overigens was dat
met meer knutselwerk het geval. Je
pa timmerde van alles zelf in elkaar
en een lekke band bracht je niet naar
de rijwielhersteller, maar nam je zelf
even ter hand.
Mijn haardracht was nog niet beïnvloed door de Beatles. Tussen de middag werd ik door mijn moeder naar de
kapper in Het Zicht gestuurd. Die was
al gebeld met de opdracht: opscheren
tot het weer een keurig jongetje wordt!
In de klas waren rebelse kuiven en
protesterende haartjes tot over de oren
wel van grote invloed. Mocht je van
thuis met zo’n kapsel naar school,

Classics Illustrated, Ivanhoe

dan stond je in het middelpunt van
de belangstelling. Dus probeerde
ik de kapper over te halen minder
haar weg te knippen. Of ik ging niet,
besteedde het kwartje in de snackbar
aan de Rade aan drop en jokte thuis
dat de kapper er een nieuwe stijl op
na hield: bijknippen. Bij de familie
Donker zette ik met de Brylcreem
van Reinhold mijn kuifje rechtop.
Met die staande sprietjes vond ik me
in de spiegel op Elvis lijken. Maar je

Het leven op het veld tussen de Eekhoornrade en de Marterrade was avontuurlijk, onbezonnen en toch dagelijks
zo normaal. Ik had er geen erg in
hoeveel plezier me in de schoot werd
geworpen. Na een aantal jaren werd
een hoek van het grote veld bouwrijp
gemaakt voor een kleuterschooltje.
Vijf vierkanten. Vier lokalen met een
verbindende entreehal in het midden.
Het schoolpleintje er omheen werd
ons paaltjesvoetbalveld. Je kon er
kunstig kaatsen tegen de muur en zo
iemand verrassend omspelen. Achter
onze at was een gemeenschappelijke
tuin, met dwars daarop eengezinswoningen voor grotere gezinnen, vooral
van Indonesische afkomst. Er heerste
altijd een licht vijandelijke sfeer. Met
blaaspijpen, ruim voor handen uit
de bouwerijen, schoten we papieren
pijltjes op elkaar. Die Indonesische
jongens durfden meer. Zij wilden nog
wel eens spelden in de punt meedraaien. Of was dat meer een mythe,
die wij graag aan elkaar vertelden om
de spanning op te voeren? In de lente
vingen die jongens hommels in jampotten. Die keerden ze om in het midden van een plas. De winnaar bereikte
als eerste de droge kant, de verliezers
werden platgetrapt. Wij gooiden
uit protest emmertjes water van het

De gang van de Marterrade School

Bouwlust 1950-1960

balkon, om daarna met de blaaspijpen
de strijd weer op te pakken.
De voorzieningen in Bouwlust waren
de eerste jaren beperkt. Kansen voor
meneer Van Rijn, de charmante kaasboer. Mijn moeder sprak altijd met een
glans in haar ogen over zijn bezoekjes.
De broodkar van Hus en de aardappelboer met paard en wagen reden
de straat in om de koopwaar huis
aan huis aan te prijzen. Later werd
op de hoek van de Eekhoornrade en
de Bouwlustlaan een winkelcentrum
gebouwd. De supermarkten kwamen, het winkelaanbod steeg en de

bevestigd dat hij ‘in zo’n buurt niet
thuis hoorde’. Mijn moeder had ooit
een aanvaring met de Indonesische
buurvrouw. Met vuur in haar ogen
had die geschreeuwd dat ze van de
Madoerese messentrekkers afstamde
en dat ze ‘tjoeplok, tjoeplok’ met mijn
moeder ging doen. ‘Dag mevrouw’
had mijn moeder geantwoord. Ze sloot
de deur, die nooit meer openging op
de momenten dat die buren zich in het
portiek begaven.
Zo vreselijk als mijn pa en ma het
vonden, zo heerlijk heb ik het er
gehad. Het enorme veld maakte mijn

De Rade

langstrekkende verkopers verdwenen.
We zagen de Kreade verschijnen, het
buurthuis waar gemeenschappelijke
dingen werden georganiseerd. Wij
waren niet zo gemeenschappelijk.
Mijn keurig nette vader werd op zijn
voorkomen aangekeken. Op beleefd
bezoek bij buren had de vrolijke
opmerking van de pa des huizes,
dat zijn vrouw alleen ‘sigaren met
een bontkraag’ rookte, mijn vader

jeugd tot een groot feest. Ik rijd nog
wel eens door Bouwlust, sta even stil
voor het portiek aan de Eekhoornrade
en kijk uit over het veld, nu aangeharkt tot een park. Dan stuitert de
voetbal weer op, hakken de houten
zwaarden er op in en suizen de papieren pijltjes langs mijn hoofd.
Frits Hendrik Emmerik
fhe@communicatiekunsten.nl

Marterrade ﬁetsenstalling 1960
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat
de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie ‘Over hijshokjes, botsballonnen,
reissport, een lepel en een proost’
met Julius Pasgeld

Hoe uiteenlopend kan het leven zijn? In kruiswoordpuzzels en Zweedse doorlopers ervaar je dat
maar al te goed. Soms is het simpeler dan je denkt. Een lift is daar een hijshokje, een airbag is een
botsballon en toerisme is gewoon reissport. Maar meestal is het andersom. Dan is een lepel een
konijnenoor en een katholieke leider is dan zomaar ineens een proost.
Ga er maar aanstaan.

Laren (Noorse en Romeinse goden).

Twee Zweedse doorlopers per dag.
Dat is het minimum. Anders voel
ik me tekortgedaan. Meestal met
moeilijkheidsgraad 3*. Tijdens het
puzzelen stel ik me voor, dat ik in een
grote zaal zit met allemaal mensen die
dezelfde puzzel doen als ik. We doen
dan wie het eerste klaar is. Meestal
ben ik dat natuurlijk. Want ik ben de
beste.

Weet u trouwens wat een kragge is?
Een evene? Een ijspeer? Een pensum?
Om nog maar te zwijgen van otolieten,
efeben, en peies. Nee? Ik ook niet.
Ik ben het weer vergeten. Iedere
keer moet ik dat weer achterin het
puzzelboekje - waar de oplossingen
staan - opzoeken. En ook sommige,
heel gewone omschrijvingen, lijken er
bij mij maar moeilijk in te gaan. Bij de

kaar passen. Vandaar dat bijvoorbeeld
de woorden iaen, eendenei, aeneasrat
en uienmot nogal eens voorkomen.
Ook afkortingen zijn wat dat betreft
onontbeerlijk. Tnt, mbt, hsl, gb, mkb,
icm, ir, hh, ice, gmt, ttv, igo, hoh, eea,
ism, uefa, hafa, ktr en ktv en nog een
paar honderd, al dan niet zelfverzonnen afkortingen, zijn vaak de enige
mogelijkheid bij een kruiswoordpuzzel die dreigt vast te lopen. Grote

Soms doe ik de puzzel per regel. Dan
mag ik van mezelf pas aan de tweede
horizontale regel beginnen als de
eerste helemaal is ingevuld. En anders
krijg ik een strafpunt.

Bloem van vier letters
En dan heb je natuurlijk de goden en
de godinnen met hun zonen, dochters,
geliefden en gemalinnen. Zo weet ik
sinds kort, dat Ran de gemalin van
Aegir is, Rhea de dochter van Uranus
en Ino de dochter van Cadmus. Dat is
onontbeerlijke kennis bij het oplossen
van kruiswoordpuzzels. En verder
heb je in alfabetische volgorde Abia,
Amor, Ares, Aeneas, Demeter, Diana,
Donar, Eos, Erato, Eros, Euterpe, Ino,
Io… en zo kan ik natuurlijk nog wel
even doorgaan met al die Asen en die

is ook, dat je dikwijls stuit op mooie,
bijna uitgestorven woorden. Van de
voorbeelden die ik verzamelde hierbij
een kort verhaaltje.
‘Ajuus’, wauwelde de ladderzatte
slampamper tegen zijn gade. ‘Ik baal
van je snerende tirades en je ootmoedige paskwillen en zal niet talmen om
je tersluiks voorbij te saffelen’.

Een enkele keer koop ik een 4* doorloper. Maar dat is veel te moeilijk voor
mij. Allemaal volstrekt onbekende
aardrijkskundige plaatsen en rivieren.
Die je alleen met behulp van de haaks
erop staande woorden te pakken krijgt.
Epe, Ede, Odense, Bari, Kos, Gap
en Oss weet ik natuurlijk ook zonder
die haakse woorden wel. Maar Nes?
Oene? Vise? Ane? Geen idee. In 3*
doorlopers stromen de Aa, de Oder, de
Lena, de Leie, de Isere en de Oise naar
hartenlust over de in te vullen vakjes.
Maar de Ee? De Eder? De Nete? De
Orne? Volgens mij zuigen ze die op
de redactie van zo’n 4* puzzelboekje
gewoon uit hun duim.

Hom, teelvocht van mannetjesvissen

‘Sakkerloot’, riposteerde zijn gemalin.
‘Neem nog een oorlam. Dan kan je
tenminste met recht prat gaan op je
nooddruftige gemonkel’.

Aegir en zijn dochters

omschrijving ‘bloem’ van vier letters
komen steeds alleen de namen van de
iris, de lelie en de roos naar boven. En
dan, nadat de haakse woorden steeds
weer aangeven dat dat allemaal fout is,
dringt het tot me door dat het ‘meel’
moet zijn. En zo vul ik bij ‘kussen
van zes letters’ eerst altijd ‘zoenen’
in, terwijl dat nu al zeker vijftig keer
‘nekrol’ had moeten zijn.
Klinkers
Het maken van een kruiswoordpuzzel
lijkt me vreselijk moeilijk. Het staat of
valt natuurlijk met het aantal klinkers,
dat er in een woord zit. Hoe meer
klinkers, hoe groter de kans dat de
woorden horizontaal en verticaal in el-

bewondering dus voor de makers.
Maar een enkele keer ben ik het niet
met ze eens. En daar word ik dan
kriegel van. ‘Mannetjesvis’ is in een
kruiswoordpuzzel altijd ‘hom’. Maar
(een) hom ìs helemaal geen mannetjesvis. Hom is het teelvocht van
mannetjesvissen. En zo dien je bij de
omschrijving van ‘macht’, ‘gezag’
in te vullen. Maar macht is helemaal
geen gezag. Op de kweekschool
leerde ik dat je ‘gezag’ elke keer in
iedere nieuwe situatie opnieuw moest
verdíenen. Terwijl je met ‘macht’ was
bekleed. Dat kon je dus altijd nog misbruiken. Ook als je het niet verdiende.
En zo is ‘sprong in het water’ een
sprong en geen duik. En een ‘reis’ is
geen vakantie.

Kranig maakte ze aanstalten naarstig
voort te gaan met het opkuisen van
haar meurende hansop dat ink
beduimeld was geraakt, nadat haar
wederhelft haar een oplawaai van
jewelste had verkocht.
De druiloor zwichtte onverwijld voor
het aanbod van zijn eega en strompelde naar de glazen kast waar hij een
ouwe klare voor zichzelf en een kroes
met ranja voor zijn gemalin bekokstoofde.
‘Vergeet het zuigbuisje niet in mijn
kroes te zetten’, riep het vrouwmens
hovaardig tot haar pief. ‘Dan kan ik

het op mijn kamerfiets nuttigen zonder
te plodderen of te snossen’.
En zo verschoonden beide echtelieden
even later hun mirakelse tumult en
kregen weldra weer schik in elkanders
hebbelijkheden.
Typische puzzelwoorden
Tenslotte nog een paar kruiswoorden
waar je, als je veel kruiswoordpuzzels
maakt, echt melig van wordt. Je kan ze
wel dromen. Ik noem er een paar:
Nipt. Sla. Eng. Ober. Even. Effe (ook
wel ff). Era. Ski. Jaap. Ala. Slee. Ark.
Neon. Emelt. Erbij. Erop. Eraan.
Ineen. Aaneen. Frèle. Duw. Zet. Por.
Sneu. Asla. Ik moet het eerste kruiswoordpuzzeltje nog zien waar ze niet
in voor komen.
En vaak kan je ook in doorlopers door
de bomen het bos niet meer zien. Es.
Esp. Esdoorn. Eik. Olm. Den. Iep. En
hier en daar een Spar of een Abeel. Allemaal ook in houtsoorten verkrijgbaar
als je er ‘en’ achter zet.
Nog meer herkenbare ervaringen bij
het oplossen van kruiswoordpuzzels
en doorlopers? Mail ze naar: julius.
pasgeld@deoud-hagenaar.email.

Soms ben ik boos voor niks. Als na
lang puzzelen bij ‘neervallen’ uiteindelijk blijkt, dat ik ‘neerslaan’ had
moeten invullen, denk ik verbolgen:
maar dat is helemaal niet hetzelfde!
Totdat ik op het idee van regendruppels kom.

Een aeneasrat met z'n kinderen

De ladderzatte slampamper
Het voordeel van kruiswoordpuzzelen

Een doorloper
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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.

Wolseley Hornet MK II
Ik heb het al in eerdere rij-impressies over BMC-producten gememoreerd hoe slim ik het in de jaren zestig en zeventig vond
dat zij van een MINI vier merkvarianten produceerden, zoals
de Austin Seven, de Morris 850, de Riley Elf en de Wolseley
Hornet, elk met een onderscheidend karakter. De Austin en de
Morris waren het meest populair in Nederland en hun onderscheid was subtiel, afgezien van de verschillende badges,
maar je zag het aan de verschillende grille en natuurlijk aan
de dealersticker achterop. De Riley en de Wolseley waren duidelijker verschillend, want die hadden een afwijkende achterkant, een soort uitbouw om meer bagageruimte te genereren.
En over die laatstgenoemde wil ik het met u over hebben.
de grotere Wolseley-modellen die ik
mij nog goed kan herinneren van de
tv-serie, waarin de Britse politie reed
- als de BBC-serie ‘Dial 999’ u nog
iets zegt. De kont zag er ook serieus
uit met dezelfde chromen grille met
rozetten en fraai gevormde verticale
achterlichten en natuurlijk de aangebouwde achterklep met die metalen
beugels die de bagage verpletterden
als je niet oplette. Het interieur was
luxer aangekleed. Leren bekleding
natuurlijk en wat direct opviel was
de in notenhout ingelegde klok als
snelheidsmeter uitgebreid met links
een watertemperatuurmeter en rechts
de olietemperatuurmeter. Daaronder het contactslot met links en

In Den Haag heb ik de Hornet weinig
gezien, maar in de Haagse laan waar
mijn toenmalige vriendin Sophiet
Bij woonde, de Van Soutelandelaan,
stond altijd een groene met een wit
dak met groen leren bekleding. Afgezien van de uitgebouwde kont was
hij zeer herkenbaar aan het typische
Wolseley-frontje. Natuurlijk een
fraaie chromen bumper het chromen
rozetten, met daarboven links en
rechts de in chroom rasterwerk geïntegreerde knipperlichten met in het
midden de forse chromen verticale
grille met daar in het midden het
Wolseley-logo dat volgens traditie
bij ingeschakelde verlichting inderdaad ook verlicht was. Net als bij

het schakelen ging redelijk hakerig.
Natuurlijk lag hij als een blok op de
weg, doordat de wielen op de uiterste
hoeken stonden, hij had voorwielaandrijving, was straf geveerd en dus
een ideaal kart-gedrag vertoonde,
maar het was wel hard werken, maar
anderzijds toch wel echt autorijden.
Maar zo reed je natuurlijk niet in
deze chique Wolseley Hornet. Dat
deed je sophisticated!

De bedoeling was dat je het portier
met je andere hand opende, waardoor
je automatisch wat naar de kant
draaide waar het achteropkomende
verkeer vandaan kwam, zodat je kon
zien of er inderdaad wat aankwam.
Niet zo gek bedacht, want in die tijd
hadden niet alle auto’s standaard
buitenspiegels. Eigenlijk was het
rijden in dit soort MINI’s niet echt
zo relaxed. Het stuur stond redelijk
hoog, scheef en vrij plat. De stoeltjes
gaven geen enkel support en waren
niet verstelbaar. Kleine pedaaltjes en

rechts daarvan een trekknop en een
tuimelschakelaar. Lange, direct uit de
bodem komende versnellingspook.
In de beginperiode had deze Wolseley net als de overige MINI’s schuifraampjes in de voorportieren die
overigens op een ogenschijnlijk onhandige wijze van binnenuit geopend
moesten worden, door een hendel
omlaag te drukken die ter hoogte van
je bovenarm in het portier geplaatst
was. Ik zeg ogenschijnlijk, want er
zat een veiligheidsgedachte achter.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

SUDOKU mee en win !!!

€

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

KADOBON

Inwisselbaar bij

Wat we vragen is dus een reeks van vier
cijfers. Bijvoorbeeld in Sudoku A in het grijze
vakje een ‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en in
D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan
bijvoorbeeld luidt: 8-9-4-1.

bij Comfortland. De waardebonnen gaan naar
de volgende inzenders:
1. Maartje Stoffer v.d. Klooster, te Zoetermeer
2. E. van Hell, te Voorburg
3. Paul Stikvoort, te Zoetermeer

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

Inzenden
Voor de puzzel van deze week worden wederom drie prijzen verloot verloot.

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

Vergeet u alstublieft niet om bij de inzending
natuurlijk ook uw postadres te vermelden! We

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 19

2
3

7
3 6

4
8

4
1

1
5
3
6

9 4

8
2

5 9
6
8 7

7

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

moeten uw oplossing van de nieuwe puzzel,
dus de vier Sudoku’s, uiterlijk binnen hebben
op vrijdag 28 september.

comfortland.nl

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

9

1
9
3 4
8
9

8
6

3
5 1 7

6 4
8 1
4
6
8 5 3
7
1
5
8

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

5 7
8 5 1
7
2
6 9
6 3
9
7
3
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
SERVER ROLLATOR – MODERNE LICHTGEWICHT
ROLLATOR
- Stijlvolle lichtgewicht rollator met de laatste trends:
in 11 modieuze kleuren en alle accessoires.
- Met een eigen gewicht van ca. 6,6 kg een van de
lichtste rollators
- Uniek oersterk frame voor extra veiligheid, comfort,
licht wendbaar, kleine draaicirkel en stabiliteit.

De stijlvolle Server rollator biedt veel
comfort, is goed wendbaar en is met een
gewicht van slechts 6,6 kg een van de
lichtste rollators.
De Server is bovendien eenvoudig in/
uit te klappen en blijft gesloten door het
eenvoudige vergrendelingssysteem.
Verkrijgbaar in 3 zithoogtes en maar liefst
11 prachtige kleuren (zwart, antraciet,
champagne, ijsblauw, olijfgroen, bruin,
wijnrood, wit, lila, blauw en turquoise).
Deze rollator is standaard voorzien van
een bagagetas (met open bovenkant) en
een stokhouder.
U kunt de rollator naar wens uitbreiden
met diverse handige accessoires zoals
ultrasoft-banden voor nog meer comfort
tijdens het lopen op straat, een ruggordel,
opberg-/reistas, dienblad en comfortabel
zitkussen.

ﬁ

Met de Hofpas

€ 239,20
Normale prijs € 299,-

FYSIC BIG BUTTON DECT
TWINSET FX-7020
Gebruiksvriendelijke
big button DECT
telefoon met extra
handset. Een telefoon
met grote toetsen en
extra grote letter-/
cijferweergave.
U kunt met één
druk op de knop verbindingmaken met
iemand en verschillende noodnummers
voorprogrammeren. De Big Button DECT
telefoon heeft allerlei
functies en extra’s.
Met de Hofpas
Even praktisch als
comfortabel in gebruik.
De extra handset kunt u
bijvoorbeeld in uw
slaapkamer plaatsen.
Normale prijs € 94,95
Instelbaar volume.

€ 75,95

MULTIFUNCTIONELE DOUCHESTOEL MET AFNEEMBARE
ARMLEUNINGEN

RETRO ANALOGE
PERSONENWEEGSCHAAL

Deze Multifunctionele
douchestoel met afneembare
armleuningen is de ideale
douchestoel als u
comfortabel en relaxt
wilt kunnen zitten
tijdens het douchen. Een
sterk aluminium frame met hoogwaardige kunststof zitting en rugleuning, in combinatie met
armsteunen, bieden u veel comfort.
De anti-slip poten zorgen ervoor dat deze stoel
veilig gebruikt kan
Met de Hofpas
worden op een gladde
en vochtige vloer in
de badkamer. Zowel
de zithoogte als de
armsteunen zijn in
Normale prijs € 119,95
hoogte verstelbaar.

€ 95,

95

Voor deze weegschaal heeft u geen
batterijen nodig.
Het rubberen
antislip stavlak
zorgt voor een
stabiele ondergrond.
De weegschaal heeft
een metalen behuizing, waardoor hij
zeer stijlvol oogt. De weegschaal is
ingedeeld met een schaalverdeling
per 500 gram,
en heeft
Met de Hofpas
een meetbereik
tot 160
kilogram.

€ 31,15

Normale prijs € 38,95

LET’S GO INDOOR
BINNENROLLATOR

Nog geen Hofpas?
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.
Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen boven € 75,- is de verzending gratis).
Wilt u langskomen in onze winkel? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

Lichtgewicht binnenrollator in stijlvolle beuken/zilver uitvoering.
Met afneembaar dienblad en een rem.
Eenvoudig in- en uitklapbaar en zeer
Met de Hofpas
wendbaar.
Ook verkrijgbaar
in de kleuren
rood/antraciet
en mat zwart/wit.

€ 151,

20

Normale prijs € 189,-
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persoonlijke aandacht en maatwerk
Omdat wij het belangrijk vinden echt contact te hebben met onze clienten, maken we graag persoonlijk een afspraak met u.
Wilt u meer weten? Bel dan vandaag nog: 070 364 48 30. Ellens & Lentze maakt tijd voor u!

samenleven

Parkstraat 93

wonen

|

nalaten

2514 J H ’s-Gravenhage

scheiden

|

t 070 - 364 48 30

ondernemen

|

w w w.el lenslentze .nl

U hebt ongetwijfeld wel eens nagedacht
over hoe u wilt dat uw uitvaart zal zijn
U was bij een uitvaart en zei na afloop: „Dat was mooi, dat was goed. Zo zou ik het ook wel willen”.
Onze ervaring is dat het daar vaak bij blijft en dat velen er
moeite mee hebben de stap te zetten om de wensen op
papier te zetten. Het kan ook onwetendheid zijn. Wij
horen ook nogal eens dat mensen niet wisten dat er een
gesprek mogelijk is en wij een formulier hebben, waarin al
uw wensen beschreven kunnen worden. Na zo’n gesprek
zien we vaak de opluchting dat het eindelijk is geuit en
beschreven. Zoals zo vaak
in het leven zien we tegen
zaken op en stellen we het
uit en blijven er maar mee
in het achterhoofd rondlopen. U zult zich misschien
verbazen; onze ervaring is
dat het veelal binnen
een uur of anderhalf
beschreven is.

„Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen”

Firma A. H. Kerkhof & Zn, is de naam van een familiebedrijf dat zich

Groot Hertoginnelaan 227 • ’s-Gravenhage
firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

in een aaneengesloten periode van 125 jaar dag in dag uit heeft ingezet
een begrafenis of crematie in nauw overleg met nabestaanden de vorm

is een wijs gezegde.
De Zorgspecial van De Oud Hagenaar is nu een mooie
aanleiding. Hetgeen u zelf al weet en eens ervaren hebt bij
uitvaarten kunt u gebruiken om uw wensenformulier in te
vullen. Alleen of samen met een van ons in een kosteloos
gesprek van een uur of anderhalf. Bel ons om u het
wensenformulier te laten toesturen en/of voor een
afspraak. Ook kunt u het formulier zelf downloaden van
onze website. En het hoeft nog niet volledig te worden
ingevuld. Maar het is wel goed om de stap te zetten en de
vertrouwensen die u al wel weet, aan het papier toe te vertrou
wen. Uw naasten weten dan wat u wilt en zorgen samen
met ons t.z.t. voor de uitvoering overeenkomstig uw
wensen.

te geven die bij de individuele wensen, levensbeschouwing en/of
geloofsgebruiken van degene die is overleden past. Uitvaartverzorging,
met gepaste trots een familietraditie; vier generaties van vader op zoon,
dochters en hun echtgenoten.

070 345 16 76

mediation
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Uniek zorgarrangement
Comfortabel Thuis
De FlorencePas maakt het u graag
makkelijk. Met die reden bieden
wij het unieke zorgarrangement
Comfortabel Thuis aan.
Tijdelijk comfort
Hiermee kunt u gewoon thuis blijven wonen
op het moment dat het even niet zo goed lukt
om voor uzelf te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld
gebeuren wanneer uw mantelzorger met
vakantie gaat, u ziek of herstellende bent of
u net thuis bent gekomen na een ziekenhuisopname. Met uw FlorencePas regelt u op die
momenten met één telefoontje heel eenvoudig alle comfort die u nodig heeft.
Van boodschappen tot het doen van
uw was
Met het zorgarrangement zorgen wij ervoor
dat u uw boodschappen in huis heeft, zes
avonden een gezonde maaltijd kunt eten,
een uur huishoudelijk zorg krijgt en dat
uw was wordt opgehaald en weer schoon
wordt teruggebracht. U kunt het pakket van
Comfortabel Thuis altijd verder uitbreiden met
aanvullende diensten aan huis, bijvoorbeeld
een kapper of pedicure en verzorgings- en
verpleegartikelen.
Meer informatie
Het zorgarrangement Comfortabel Thuis
regelt u met één telefoontje.

Belt u vóór 12.00 uur, dan krijgt u nog
dezelfde dag het zorgarrangement. Met uw
FlorencePas betaalt u 99 euro (normaal: 125
euro). Voor het aanvragen van het zorgarrangement of voor vragen kunt terecht bij het
team van de FlorencePas via 070 - 41 31 000
of via ﬂorencepas@ﬂorence.nl

Eerstelijns Verblijf (ELV)
Eerstelijns Verblijf is tijdelijk verblijf in
een zorginstelling omdat er geen noodzaak is tot medische specialistische
zorg (zoals ziekenhuiszorg). Dit in combinatie met een verwacht herstel op
korte termijn inclusief terugkeer naar
de eigen omgeving. De bekostiging van
de ELV valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
HWW zorg biedt vier vormen van ELV zorg;
ELV laag complex: Een korte opname waarbij
weinig behandeling nodig is. De huisarts blijft
hoofdbehandelaar (Ametisthorst, Moerwijk,
Op de Laan, Zorghuis dr. W. Drees)
ELV hoog complex: Hierbij gaat het om
opname van maximaal 3 maanden. Bij
deze zorgsoort gevallen zijn verschillende
disciplines nodig om tot herstel te komen.
Een specialist ouderengeneeskunde stelt na
de intake een multidisciplinair behandelteam
samen met alle noodzakelijke disciplines,
bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een diëtist
(Houtwijk).
ELV palliatieve zorg: Zorg gericht op comfort en verlichting wanneer een arts heeft
verklaard dat sprake is van een levensbedreigende ziekte, waarbij de levensverwachting
niet langer dan drie maanden is (Hospice).
Hoe werkt het ?
De huisarts bepaalt aan de hand van een
screeningsformulier of iemand in aanmerking
komt voor ELV zorg. Vervolgens neemt deze
contact op met HWW zorg om te overleggen

DIERENDAG
in uw krant

We zien veel mensen tijdens een belangrijk moment in hun leven. Trouwen,
een huis kopen, een nalatenschap
regelen: het zijn mijlpalen waar wij als
notaris nauw bij betrokken zijn. Veel
mensen realiseren zich niet dat een
groot deel van ons werk bestaat uit het
informeren en het geven van advies.
Soms gaan we ook op bezoek bij mensen thuis.

Een nichtje doet de boekhouding. Het viel
haar de laatste keer op dat er veel rekeningen
in de ongeopende post zaten.
Een van onze notarissen is bij de ouders
langsgegaan en heeft laten zien wat er
ook op afstand geregeld kan worden. We
stelden levenstestamenten op, alle wensen
met betrekking tot de ﬁnanciën, het huis en
medische zaken zijn precies zo opgenomen
zoals de ouders dat willen. Theo, zijn zus en

waar iemand geplaatst kan worden. Daarna
volgt de intake op een van de locaties. Het
verschil tussen hoog en laagcomplexe ELV zit
in het aanbod van behandeling. Vandaar dat
de hoog complexe ELV vaak wordt aangeboden in een verpleeghuisomgeving.
Het multidisciplinair team en het zorgteam
werken aan de hand van doelen. Deze worden in overleg met de cliënt opgesteld ook
wordt in het intakegesprek direct een voorlopige ontslagdatum vastgesteld (VOD).
Cliënten worden tijdens de opname dagelijks
gestimuleerd om activiteiten te verrichten
welke zelfstandig uitgevoerd kunnen worden,
onder andere; het klaarmaken van de broodmaaltijd, meehelpen tijdens de zorgmomenten en bewegingsoefeningen verrichten. Op
deze manier wordt gewerkt aan een snel
herstel.

4 oktober

Ellens & Lentze aan het woord

Onlangs kwam Theo bijvoorbeeld langs. Zijn
ouders wonen al hun hele leven in Den Haag.
Zelf woont hij in Drente en zijn zus in Brabant.
Theo maakt zich zorgen over zijn ouders.
Het huis vervuilt en de post wordt niet meer
geopend. Ze hadden ooit een hulp die veel
voor ze deed. Maar na een discussie over de
bonnetjes en het wisselgeld is die verdwenen.
Een aardige buurman helpt wel eens, maar
vraagt daar geld voor. Zijn ouders vertrouwen
niemand meer en willen alleen nog hulp van
de familie.
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Op wereld dierendag besteden wij
extra aandacht
aan onze huisdieren. Ruim 75.000
inwoners van Den
Haag en omstreken verzorgen een huisdier.
Tijd om onze dieren in het zonnetje te zetten.
Ook bevat deze pagina informatie over dierenbenodigdheden. Alles voor een gezond
én vrolijk huisdier. Naast de papieren versie
is deze editie ook online te lezen via www.
deoudhagenaar.nl met iedere maand 10.000
bezoekers. Bovendien ontvangt u bij afname
van een advertentie een redactioneel stuk
geheel gratis.
het nichtje zijn nu gemachtigd om ﬁnanciële
handelingen te kunnen doen. Het nichtje legt
jaarlijks verantwoording af op ons kantoor, zo
blijft er controle en heeft iedereen een veiliger
gevoel. Mocht het nichtje op een gegeven
moment niet meer kunnen helpen, dan hebben wij contact met professionele organisaties die ouderen kunnen helpen met onder
meer de administratie.
Voor de medische beslissingen zijn Theo en
zijn zus gemachtigd. Als de ouders ooit niet
meer in staat zijn beslissingen te nemen,
kunnen zij dat voor hen doen. Maar nu al
kan Theo met de machtiging hulpmiddelen

aanvragen en thuishulp regelen.
Zo is met een persoonlijk bezoek veel duidelijkheid en rust gebracht in dit gezin. En wat
kunnen wij voor u doen?
Als notaris en registermediator komen wij
veel verschillende mensen tegen, die vaak
in eenzelfde situatie zitten. Uiteraard zijn de
situaties die wij beschrijven geanonimiseerd
en opgebouwd uit alle verschillende ontmoetingen. Maar wij hopen dat mensen zich
herkenen in onze verhalen en realiseren dat
er ook voor hun situatie praktische oplossingen zijn.

GRATIS REDACTIE BIJ AFNAME
VANAF 1/8 ADVERTENTIEPAGINA:
1/8 pagina € 300,00 + gratis 1/8 pagina
redactie t.w.v. € 300,00
1/4 pagina € 575,00 + gratis 1/4 pagina
redactie t.w.v. € 575,00
1/2 pagina € 1.100,00 + gratis 1/3 pagina
redactie t.w.v. € 850,00
1/1 pagina € 2.100,00 + gratis 1/3 pagina
redactie t.w.v. € 850,00
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en
opmaakkosten. Informeer naar de speciale
doorplaatstarieven.
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Last van
uw voeten?

Alzheimeronderzoek,
helpt u mee?
Het CHDR doet onderzoek naar
de ziekte van Alzheimer. Voor deze
onderzoeken zoeken wij:

Patiënten met de ziekte
van Alzheimer
• Heeft u de ziekte van Alzheimer
of een voorstadium van
deze ziekte (Mild Cognitive
Impairment, MCI)?
• Is dit vastgesteld door een arts?
Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor deelname. Vooraf
wordt u uitgebreid voorgelicht en
medisch gekeurd. Voor deelname
ontvangt u een vergoeding.

Maak
g een
eenvoudi
voor een
k
a
a
r
p
s
f
a

Blijf er niet
mee lopen!

gratis
!
k
c
e
h
c
t
e
o
v

Helpt u mee?
Kijk voor meer informatie op:
www.proefpersoon.nl/Alzheimer
U kunt ook e-mailen naar
alzheimer@chdr.nl of bellen
met 071 - 524 64 64

Pijnlijke of vermoeide voeten,
enkels of knieën? Heeft u reuma of
diabetes? Laat onze specialist de
conditie van uw voeten controleren.
U ontvangt een vrijblijvend persoonlijk advies.

Maak eenvoudig telefonisch
een afspraak voor een GRATIS
voetcheck: T 070-3052550
of 015-2626234

Geneesmiddelenonderzoek, daar worden mensen beter van!
Het Centre for Human Drug Research is een stichting die (geneesmiddelen)onderzoek
doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte
van Alzheimer. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van
geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt
samen met de klinische afdelingen van meerdere universitaire- en perifere ziekenhuizen.
Kijk voor meer informatie op: www.proefpersoon.nl/Alzheimer of bel met 071 - 524 64 64

Kijk voor onze spreekuurlocaties
in Den Haag en Delft op
www.pendersvoetzorg.nl

Cato is een eigentijdse organisatie voor ouderenzorg. We bieden met liefde en aandacht zorg-, woon- en
welzijnsdiensten die passen bij de levenswijze en het levensverhaal van onze bewoners. Met aandacht voor elkaar.
We zetten ons ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen.
Dat kan op één van onze locaties in Den Haag.

In de groene wijken Escamp, Segbroek en Bezuidenhout, vlakbij zee, strand en bos

verhuurt Cato senioren- en aanleunwoningen
De kale huurprijzen liggen rond de € 500 per maand. De woningen worden verhuurd aan alleenstaanden met een
inkomen tot € 22.400 of aan 2-persoonshuishoudens met een inkomen tot € 30.400 (prijspeil 2018).
Cato kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur tot en met de zorgverlening.

met aandacht
voor elkaar

Neem contact op met de verhuurmakelaar, Marleen Gerritse,
telefoon 070 - 767 1161 of e-mail verhuur@cato-wwz.nl
Kijk voor meer informatie op www.cato-wwz.nl

Jan (71)

‘Sinds kort eet ik elke donderdag
samen met anderen. Ik kan mijn
verhaal delen en voel me welkom’
U bent
welkom op
één van onze
locaties!

Voor ouderen én hun mantelzorgers
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Last van uw voeten?
Blijf er niet mee lopen!

Haags Ontmoeten, uw plek in de
wijk

De podotherapeuten van Penders
Voetzorg helpen u graag weer vrij te
bewegen. Zij onderzoeken en behandelen klachten die voortkomen uit het
functioneren van voeten, knie, heup
en rug in relatie tot de voeten. Voorbeelden zijn afwijkende teenstanden
en huid- en nagelaandoeningen die
niet door een medisch pedicure mogen
worden behandeld.

Haags Ontmoeten is opgezet op initiatief van de gemeente Den Haag als
onderdeel van Den Haag Seniorvriendelijke stad en het actieprogramma zorg.

Als u voor de eerste keer bij Penders Voetzorg komt, vindt er onderzoek plaats om de
oorzaak van uw klachten te achterhalen. In
dit onderzoek staat uw hulpvraag centraal.
Het omvat een vraaggesprek en lichamelijk
onderzoek. Zo krijgt de behandelaar meer
duidelijkheid over uw probleem, de mogelijke
oorzaak hiervan en wordt bepaald welke zorg
het beste past bij uw speciﬁeke situatie.
Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt
gekeken naar de stand van uw lichaam en de
bewegingen van de gewrichten. Ook wordt,
afhankelijk van het belang om zo uw klachten
beter te begrijpen, een aantal testen gedaan.
Daarnaast wordt gekeken hoe uw lichaam
functioneert tijdens het lopen en worden uw
schoenen geïnspecteerd op eventuele slijtage.
Na het onderzoek bespreekt de behandelaar
de bevindingen met u en adviseert u over
de best mogelijke oplossing die Penders
Voetzorg kan bieden voor uw speciﬁeke klachten. Dit kan een advies, behandeltraject, een
hulpmiddel en een doorverwijzing zijn of een

combinatie hiervan. De podotherapeut stemt
het behandelplan zo nodig af met andere
professionals.
Wanneer u op verwijzing bij ons komt, versturen wij na voorafgaande toestemming een
rapportage over onze bevindingen, conclusies
en advies naar uw huisarts en/of medisch
specialist.
Een consult en/of onderzoek door een
podotherapeut wordt afhankelijk van hoe u
verzekerd bent vergoed in de aanvullende
verzekering onder de rubriek podotherapie.
Kijkt u in de vergoedingenwijzer voor de speciﬁeke voorwaarden bij elke zorgverzekering.

Het is een voorziening die tot doel heeft het
leefplezier en de vitaliteit van ouderen te versterken en die is ondergebracht bij bestaande
Haagse centra en instellingen voor ouderen.
Daar werken professionals en vrijwilligers. Op
het moment zijn er bijna 40 locaties en deze
werken samen met andere wijk- en ouderenorganisaties.

Voor mij is dit echt mijn tweede thuis. Ik ben altijd welkom
en kan mijn verhaal hier kwijt

Activiteiten in uw wijk
Bij elke locatie van Haags Ontmoeten worden
diverse activiteiten georganiseerd waar u als
Haagse oudere aan mee kunt doen. Van samen eten of wandelen tot geheugentrainingen
of computercursussen.

ook als het zwaarder wordt?’
‘Welke voorzieningen zijn er waarmee mijn
vader/moeder langer thuis kan blijven wonen?’
‘Hoe ga ik om met mijn buurvrouw met geheugenverlies?’

Heeft u zelf ideeën voor activiteiten? Bij
Haags Ontmoeten kunt u ze delen met anderen en misschien samen iets ondernemen.

Haags Ontmoeten is er er óók voor u als de
mantelzorger!
Bij de locaties Haags Ontmoeten kunt u
bijvoorbeeld:
• praten met andere mantelzorgers
• aandacht krijgen voor problemen die u
ervaart
• informatie krijgen over voorzieningen voor
ouderen

Mantelzorg is mooi, maar soms zwaar.
Veel ouderen die zelfstandig wonen, kunnen
dat niet zonder mantelzorg. Sommigen zijn er
zelfs afhankelijk van en hebben ondersteuning nodig. Dat kan voor mantelzorgers heel
zwaar zijn. Zeker als ze daarnaast een gezin
en/of baan hebben.
Vraagt u zich weleens af:

Kijk voor meer informatie of voor het maken
van een afspraak op www.pendersvoetzorg.nl

‘Hoe kan ik mijn partner blijven ondersteunen,

GRATIS ADVERTENTIE

Gezocht: gemotiveerde mensen
met de ziekte van Alzheimer
Iets vergeten is menselijk, maar als
dit steeds vaker gebeurt en met name
zoveel dat het u gaat belemmeren
in uw functioneren, kan er weleens
meer aan de hand zijn. Zo’n 1 op de 5
mensen krijgt te maken met dementie
in hun leven. Door kleine beschadigingen in de hersenen wordt informatie
niet goed verwerkt, waardoor mensen
vaak steeds meer gaan vergeten of
problemen krijgen met het dagelijks
functioneren.
De meest voorkomende vorm van dementie
is de ziekte van Alzheimer. Wel 70% van alle
vormen van dementie heeft als oorzaak de
ziekte van Alzheimer. Ondanks dat het zo
vaak voorkomt, is er nog geen geneesmiddel verkrijgbaar. Er zijn nu alleen middelen
beschikbaar die de symptomen bestrijden,
maar de ziekte niet kunnen afremmen of
stoppen. Dit komt doordat de oorzaak van
de ziekte van Alzheimer nog niet compleet
duidelijk is, zoals hoe de ziekte ontstaat,
wie de ziekte krijgt en wanneer we dit in de
hersenen kunnen zien.
Daarom wordt er veel onderzoek naar de

Kom langs
De locaties Haags Ontmoeten zijn in elke
wijk te vinden. Er is er dus altijd wel één bij u
in de buurt! Kijk voor meer informatie en alle
locaties op www.haagsontmoeten.nl

VAKANTIE IS...
...SPIERPIJN VAN
HET LACHEN
VAKANTIE IS
WIELEWAAL

Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Ster Uitvaartplanners

ziekte van Alzheimer uitgevoerd, zo ook
bij het Centre for Human Drug Research
(CHDR) in Leiden. Er wordt onderzoek
gedaan naar nieuwe geneesmiddelen en hoe
die geneesmiddeleffecten het beste kunnen
worden aangetoond. Alle testen worden in
Leiden uitgevoerd. Wij bevinden ons vlak
naast het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), waar wij ook hecht mee samenwerken.
Voor verschillende onderzoeken zijn wij

op zoek naar gemotiveerde mensen met
de ziekte van Alzheimer of “mild cognitive
impairment” (MCI), een voorstadium van de
ziekte van Alzheimer.
Kent u iemand die geïnteresseerd zou zijn
in het onderzoek, of lijkt het u zelf leuk om
mee te doen aan onderzoek naar de ziekte
van Alzheimer, neem dan een kijkje op onze
website www.proefpersoon.nl/Alzheimer. U
mag ook altijd bellen voor meer informatie
(071-5246464).

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
Neemt u gerust
contact op voor
een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Merlijn Berkhout
Ster Uitvaartplanners • Sumatrastraat 282
2585 CX Den Haag • 06 17492776
merlijn@ster-uitvaart.nl • ster-uitvaart.nl
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BLIJF GENIETEN
VAN EEN LEKKER
WARM BAD

Gratis brochure

0800 0468

Ook als je al wat ouder bent wil je nog volop genieten van
een warm bad of een lekkere douche. Kies daarom voor
één van de veilige badkameroplossingen van Senzup.
Dankzij onze producten houd je het roer in eigen hand.
We plaatsen bijvoorbeeld in een mum van tijd een
deurtje in je bestaande badkuip. Kijk voor meer
informatie op www.senzupbadkamers.nl

blijf jezelf

Bezoek onze showroom: Oosteinde 6, Barendrecht

Bel voor een afspraak bij je thuis: 0800 – 0468
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Verkeersschool TEMPO:
Mango brengt
Al meer dan 45 jaar een begrip! leuke dingen dichterbij!
In de jaren 70 zijn Peter en Maria van Biene Tempo Verkeersschool begonnen. Hij
op de weg en zij op kantoor. Dat liep goed en zij schakelden steeds meer mensen
in. Toen er 17 lesauto’s op de weg reden, werd het kantoor op de Koningin Emmakade 65 in Den Haag geopend. En het hield niet op. Een paar jaar later werd een
vestiging aan de Bergweg, Rotterdam geopend. Later kwamen daar nog de vestigingen in Spijkenisse, Zoetermeer en Leiden bij.
Tempo Verkeersschool is een echt familiebedrijf. Er is een grote onderlinge verbondenheid, die de sfeer ten goede komt. Door zo’n
familiebedrijf werken er dus heel wat ooms,
tantes, neven en nichten in de rijschool. Miranda van Biene die de rijschool nu voortzet,
is als kind opgegroeid met de rijschool en het
autorijden.
Wij hebben aandacht voor mensen met
dyslexie, angst voor drukte of de snelweg en
bieden ook rijles voor speciaal ouderen of

een opfriscursus. Bel, kom langs of kijk op
onze website.

Verkeersschool Tempo
Koningin Emmakade 65
2518 RL DEN HAAG
070-345 76 26
www.rijtempo.nl

Mango Mobility werkt al meer
dan 10 jaar aan de missie
om de leuke dingen van het
leven dichterbij te brengen:
een stille toertocht door de
frisse buitenlucht, zelfstandig op bezoek bij vrienden
of familie of een gezellig uitstapje met de kleinkinderen.
Mango is hét warenhuis voor elektrische
mobiliteit voor de hele familie: van elektrische
ﬁets tot snelle speed pedelec, van e-scooter
tot e-car, van e-brommobiel tot alle soorten
scootmobielen.
Scala aan slimme oplossingen
Voor mobiliteitsbeperkingen die met de jaren
komen heeft Mango een scala aan slimme
oplossingen. Wij voelen ons dan uitgedaagd
om nét een stapje extra te zetten.
In onze showroom aan de Lierseweg in
Wateringen bent u van harte welkom bent
om proef te rijden op verschillende modellen
onder deskundige begeleiding van onze mobiliteitsadviseurs. Zij kunnen u als geen ander
helpen om de oplossing te vinden die precies
past bij uw persoonlijke situatie.
Is het lastig om naar de winkel te komen?

Geen probleem: onze adviseurs komen ook
naar u toe, zodat u de producten waar uw
interesse naar uitgaat thuis kunt uitproberen, in uw eigen, vertrouwde omgeving. U
kunt hiervoor een afspraak maken met onze
klantenservice:
(0800 - 2002), vanzelfsprekend helemaal
gratis en vrijblijvend.
Want één ding staat voorop: elektrische mobiliteit is iets wat u zelf moet ervaren!
Mango Mobility
De Lierseweg 13
2291 PD Wateringen
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Klantenservice: 0800-2002 (gratis)

Twee samenwerkenden
praktijken fysiotherapie
Fysiotherapie Ter Hoeven is een veelzijdige praktijk, waar niet alleen wordt
gewerkt aan het herstel maar zeker
ook aan het voorkomen van pijn en
klachten met betrekking tot houding
en beweging.

Zorgeloos wonen bij Cato
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat kan als er goede
voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening beschikbaar zijn. Bij Cato zijn deze zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben voor ouderen, in elke levensfase, een geschikte woon- en zorgvorm.
Bij Cato kunt u zorgeloos wonen. Wij bieden
u een ﬁjne woonomgeving en als dat nodig
is begeleiding, verzorging en verpleging op
maat. U vindt bij ons een gevarieerd aanbod
betaalbare woningen. Ze zijn goed bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer
en bevinden zich vlakbij voorzieningen. De
woningen zijn uiteraard drempelloos, gelijkvloers en met de lift bereikbaar.
Veilige en beschermde omgeving
Ons woningbezit bestaat uit sociale huurwoningen en zorgwoningen. De huurwoningen
zijn geschikt voor mensen die zelfstandig en
betaalbaar willen wonen met zorgvoorzieningen in de directe nabijheid. De zorgwoningen
zijn juist bedoeld voor mensen die behoefte

hebben aan een veilige en beschermde omgeving, bijvoorbeeld omdat ze lichamelijke of
psychiatrische klachten hebben, of vanwege
dementie.
In al onze woningen kunt u naar behoefte
gebruikmaken van onze zorg- en dienstverlening. Deze varieert per wooncomplex. Per
situatie wordt bekeken welke zorg men nodig
heeft. Bij de huurwoningen stelt de wijkverpleegkundige de indicatie die nodig is voor
de gewenste zorg.
Bij vragen of voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Marleen Gerritse,
verhuurmakelaar, telefoon: 070 - 321 01 57 of
per mail: verhuur@cato-wwz.nl.

Nauwe contacten, korte lijnen met omringende huisartsen, ziekenhuizen, medisch
specialisten en collega-praktijken fysiotherapie regio Den Haag resulteert in een snelle
doorverwijzing en plaatsing, zonder wachtlijst. Met collega Hans Verroen, eveneens
werkzaam als eerstelijns fysiotherapeut
binnen een locatie van Florence, werk ik
inmiddels al meer dan vijftien jaar samen.
Praktijk fysiotherapie Hans Verroen
De praktijk voor fysiotherapie van Hans Verroen is met name gericht op de ouderenzorg.
De praktijk heeft jarenlange ervaring met het
behandelen en begeleiden van ouderen. Al
sinds 1983 is deze praktijk verbonden met
Duinhage, wat een locatie is van Florence.
De praktijk is gevestigd op de begane grond
van Duinhage en is derhalve goed toegankelijk voor ouderen en rolstoelgebruikers.
De praktijk beschikt over een ruime behandelruimte en een ﬁtnessruimte ingericht met
apparatuur van Silver Fit.

Harold en Hans hebben zakelijk veel raakvlakken en ondersteunen elkaar waar wij
kunnen. Wij proberen binnen 24-48 uur met
u tot een behandelafspraak te komen. Bij ons
kunt u ook terecht zonder verwijzing van de
huisarts of specialist (dit heet DTF; Directe
Toegankelijkheid Fysiotherapie).
Wij hebben contracten met nagenoeg alle
zorgverzekeraars, zodat alle behandelingen
die wij samen met u kunnen verantwoorden
vergoed zullen worden, mits u uiteraard hiervoor voldoende bent verzekerd.
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DEN HAAG
ZOETERMEER
LEIDEN
ROTTERDAM
SPIJKENISSE
DELFT

Herstellen of aansterken na een
ziekenhuisopname?

Óók AUTORIJLES voor ouderen

Of tijdelijk dicht bij huis
gerichte zorg nodig?

Bij ons kunt u altijd terecht voor rijles, maar bijvoorbeeld ook voor een
opfriscursus. Onze rij-instructeur begeleidt u in uw eigen tempo.
Tevens verzorgen wij rijtesten voor de 75 plusser en de verplichte
gezondheidsverklaring voor rijbewijsverlenging.

HWW zorg helpt u er
weer bovenop!

Rijtest + Opfriscursus + Gezondheidsverklaring

rijtempo.nl

Koningin Emmakade 65 • Den Haag
Bel voor info: 070 - 345 76 26

TWEE SAMENWERKENDE
PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE:

Hans Verroen
Praktijk voor Fysiotherapie
gericht op ouderen

PRAKTIJK HANS VERROEN
De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
www.praktijkverroen.nl
06 10258671
info@praktijkverroen.nl

Meer weten?
Klantenservice:
(070) 379 33 00
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• Fysiotherapie voor ouderen
• Valpreventie
• Behandeling ook aan huis
• Revalidatie na operaties
• Parkinson
• COPD
• CVA, MS, ALS
• Vaatproblemen
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PRAKTIJK HAROLD TER HOEVEN
Zonnebloemstraat 383
2565 RW Den Haag
www.fysio-terhoeven.nl
06 15075900
info@fysio-terhoeven.nl

NAZOMERAANBIEDINGEN BIJ MANGO
JOHNNY REMOTE
• Vouwt zichzelf elektrisch op met
afstandsbediening
• Opgevouwen overal mee naar toe te nemen
• Geschikt voor zwaardere
mensen

6 TIGER 4
en meest verkocht
12 •• Comfortabel
Snel en met grote actieradius
km/u

km

17
50
km/u

km

• Goed geveerd

Van € 4.495,-

nu

1.500,
korting

voor € 1.795,OPRUIMING E-BIKES EN
SPEED PEDELECS
25
-DEMO MODELLEN 2017
SHOWROOM EN EX

Bijvoorbeeld een Qwic FN330

km/u

180
km

QWIC FN7.2
• Zeer lage instap
• Gesloten kettingkast
• LCD display

km

1.000,
korting

nu

Van € 2.895,-

17
55
km/u

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

nu

voor € 2.995,-

1.100,
korting

FR-1

Van € 5.495,-

voor € 4.495,-

€ 1.849.25
130
km/u

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 30 september 2018 en zolang de voorraad strekt.
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Senioren Collectief Haaglanden
Het Senioren Collectief Haaglanden is augustus 2017 opgericht door ex-vrijwilligers van ANBO Lokaal Den Haag.
Het bestuur van de vorig jaar opgerichte
vereniging Senioren Collectief Haaglanden
bestaat uit vrijwilligers, die rechtstreeks
verantwoording aﬂeggen aan de leden, zoals
het in een vereniging nu eenmaal gebruikelijk
is. Het senioren collectief heeft een bestuur
dat rechtstreeks aanspreekbaar is. Ook wordt
de opbrengst van de contributie in zijn geheel
gebruikt voor de lokale vereniging.
Het Senioren Collectief Haaglanden ziet zichzelf als de enige plaatselijke seniorenbond,
zonder sturing van bovenaf en vooral gericht
op plaatselijke belangen.
Voor, door en met senioren
Het senioren collectief houdt zich niet bezig
met marketting, maar is in de eerste plaats
een belangenorganisatie, met als doelstelling:
voor, door en met senioren. Een belangrijk
speerpunt daarbij is, het benadrukken bij zowel de gemeentelijke overheid, als bij diverse
maatschappelijke instellingen, dat niet óver
senioren wordt gesproken maar vooral met
senioren.

Laat niemand binnen,
wat ze ook verzinnen!
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt
steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie
smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere
waardevolle bezittingen. In sommige
gevallen gebeurt dit in combinatie met
bedreiging en/of geweld.
Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een
glas water of een pen, terwijl een handlanger
het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten.

overkomt, want de dieven zijn zeer behendig
met hun smoezen. De politie is alert op deze
vorm van diefstal. Op politie.nl > babbeltrucs
leest u hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.
Tip de politie
De politie raadt iedereen sterk aan om onbekenden niet zomaar binnen te laten. Vraag
mensen om een legitimatiebewijs en let goed
op uw persoonlijke eigendommen. Als u het
niet vertrouwt, bel dan direct de politie.

Eigen regie en keuze essentieel
Ondersteuning dient geboden te worden waar
dat nodig is, zonder overbodige en ingewikkelde voorwaarden, maar daarbij dient eigen
regie en keuze essentieel te zijn.
Senioren zijn, net als niet-senioren, burgers
van de stad met diverse achtergronden en
mogelijkheden. Daarom moet over senioren
ook niet gesproken alsof het éen doelgroep
betreft: de ouderen.

We moeten af van de betutteling die soms
bewust of onbewust insluipt in de gesprekken
over ouderen.
Senioren hebben nog diverse mogelijkheden
voor deelname aan onze huidige maatschappij en daar moet veel meer gebruik van
gemaakt worden. Maak het hen ook dan ook
mogelijk. Veel senioren zetten hun levenservaring en kennis in voor vrijwilligers werk op
allerlei terrein.
De vrijwilligers van het Senioren Collectief
zijn zeer gemotiveerd. Zij zijn goed getraind
en worden ook steeds bijgeschoold. Zij zijn
op de hoogte van de plaatselijke situaties,
regelgeving en mogelijkheden. Zij kunnen ook
bij de mensen thuis komen voor advies en
ondersteuning, maar er zijn ook spreekuren.
De vereniging biedt ondersteuning door goed
opgeleide onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuners bij:
· Belasting- en thuisadministratie
· Ondersteuning bij Wmo-aanvragen
· Vrijwillige ouderenadviseur
De vereniging zet zich verder in voor:
· Belangenbehartiging
· Service en dienstverlening
· Informatie en voorlichtingsmiddagen
· Interessante dagexcursies
· 6-daagse reis
Het Senioren Collectief heeft geen betaalde
krachten in dienst en biedt zinvol vrijwilligerswerk. De contributie bedraagt € 30,00 per
jaar. Ooievaarspaskorting 50 procent.

Het gebeurt voornamelijk aan de deur en
bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet

Elementen vorm

Om mensen tot ac
Wilt u leren reanimeren?gebruik maken van
een call-to-action

Of een cursus veiligheid
in en om het huis?

Bel het Rode Kruis Den Haag -Rijswijk
op 070-350 53 33

rodekruis.nl/den-haag-rijswijk
Grootte
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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

Minder vlees nuttigen en vaker plantaardig eten. Het is allang geen
hype meer en velen van ons proberen dit doel dan ook na te streven.
Vaker vegetarisch eten is goed voor je gezondheid en het milieu!

Nog niet overtuigd? Of juist wel en zoek je nieuwe geschikte eetgelegenheden? Bij onderstaande Hofpaspartners geniet je van biologische,
vegetarische en veganistische specialiteiten:
JANTJE THE VEGGIE DOCTOR
10% korting op de rekening.

Weimarstraat 60A - Regentessekwartier
CRUST HOUSE PIZZA
10% korting op de rekening.

Aert van der Goesstraat 40 - Vruchtenbuurt
RESTAURANT HAGEDIS
Het 3 gangen weekmenu van €18,50 voor €15,-.

Waldeck Pyrmontkade 116 - Zeeheldenkwartier
CLUB VERS
10% korting op de rekening.

Stationsweg 136a - Stationsbuurt
EKOPLAZA RIJSWIJK
5% korting op alle boodschappen.

Herenstraat 54 - Wijk 02
MADAL BAL
Bij besteding van €10 of meer, een GRATIS biologische snackreep
van Taste of Nature t.w.v. €1,39.

Denneweg 126B - Den Haag Centrum

NIEUWSTE HOFPAS AANBIEDINGEN
FILMHUIS DEN HAAG

RESTAURANT DE INDO

GROOVY NAILS SALON

€1,50 korting op je filmticket (m.u.v. vrijdag, zaterdag en
feestdagen vanaf 17.00 uur).
Spui 191, Den Haag - Den Haag Centrum

Speciaal Hofpas menu voor maar €5,75!
Stevinstraat 174, Den Haag - Scheveningen

Donderdag en vrijdag: 15% korting op een behandeling!
Westeinde 45, Den Haag - Den Haag Centrum

BRASSERIE STOCKS AND BONDS

REFURBISHSHOP KRINGLOOPWINKEL

15% korting op een lunch of diner.
Noordeinde 33, Den Haag - Noordeinde

10% korting op ALLE spullen!
Appelgaarde, Voorburg - Essesteijn

EKOPLAZA KERKPLEIN

SUSHI TIME LEIDEN

GRATIS kop biologische koffie of thee naar keuze.
Kerkplein 6A, Den Haag - Den Haag Centrum

BEACHCLUB TITUS
Een tapasplateau of visplateau (koud) inclusief
een glas bubbels (Prosecco) voor €15,- per persoon
(minimaal 2 personen).
Zuiderstrand 12, Den Haag - Scheveningen

Soep met een kleine salade voor €9,50!
En alle cocktails voor €7,50.
Rijnstraat 10, Den Haag - Den Haag Centrum

LUNCHROOM OP DE HOEK

10% korting op de rekening! Deze actie geldt ook op
online bestellingen. Gebruik hiervoor kortingscode
HofpashouderLDN18.
Botermarkt 5, Leiden - Binnenstad-Zuid

15% korting op de rekening.
Vlierboomstraat 603, Den Haag - Vruchtenbuurt

G&W GEZONDHEIDSWINKEL ROS DEN HAAG

CARPEDIEM VOETREFLEX

POELIER AMMERLAAN

€7,50 korting op een voetreflexbehandeling!
Purperreigerstraat 17, Den Haag - Leidschenveen

10% korting op kippenvleugels & kipborrelsticks.
Aert van der Goesstraat 26, Den Haag - Vruchtenbuurt

HOFHOUSE

10% korting op het gehele assortiment.
Niet i.c.m. lopende acties.
Van Hoytemastraat 74, Den Haag - Benoordenhout

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

