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Geen bazaar in 2020 
We zijn er zo aan gewend, begin december de bazaar in Beth Juliana 
en vaak ook in Beth Joles ten bate van Jad Davids. Dat is iets,  
dat in dit coronajaar moest worden overgeslagen. In Beth  
Juliana is alleen een mini bazaar georganiseerd, onder de  
naam ‘Bazarona’ (bazar+corona). Niet te vergelijken met de  
‘gewone’ bazaar met gasten van buiten.  
De Bazarona was onder de huidige omstandigheden  
‘corona-proof’, dat wil zeggen alleen te bezoeken door de  
bewoners en in ‘capsulot’.  
Wel met de bekende speculaasjes, kroketten, falafels,  
lootjes en verkoop van handwerk en keramiek. Hopelijk  
kan volgend jaar iedereen er weer naar toe!  
Wie contact wil zoeken met Jad Davids kan via het  
IOH-kantoor 03-5625611 de Aleh-contactpagina opvragen. 

Aan het einde van het jaar 2020 sturen we deze korte Aleh-
Nieuwsbrief rond om u een gezond nieuw burgerjaar toe te wensen! 
En verder: 
• Kopij voor het Pesachnummer van Aleh verwachten wij tot half 

januari 2021. 
• Betaal tijdig uw contributie voor de IOH. Dan blijft u de Aleh 

ontvangen en ondertussen helpen wij mensen via de afdelingen 
en zo nodig Keren Mejoechedet! Op blz. 3 vindt u alle 
betaalmogelijkheden. 

• Tot 3 februari kunnen Nederlandse paspoorthouders zich nog in 
Den Haag laten inschrijven om mee te doen aan de Tweede Kamer 
verkiezingen in Nederland. Ook daarover vindt u alles op blz. 3. 
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Internet, ook voor kinderen!  
 
Wie het Chanoekaconcert in de Uilenburgersjoel miste, kan dat nog inhalen via deze 
youtube. Geniet ervan! 
Omdat ook Nederland inmiddels tot 20 januari in ‘lockdown’ is gegaan, hebben wij 
een geluk bij al het corona-ongeluk! Het Joods Cultureel Kwartier (Joods Historisch 
Museum) heeft een ruim online aanbod verzorgd. Daar kom je terecht door HIER te 
klikken. ‘Zware’ programma’s kun je overslaan als je er geen zin in hebt, maar kijk 
vooral onder Evenementen in: ‘Museum vanuit je luie stoel’ met vele 
doorklikmogelijkheden.  
Zoek je vermaak voor kinderen? Ga dan op dezelfde JCK-website naar het Online 
Platform voor kinderen. Misschien vinden ze iets van hun gading! 

                             Column         
Tenminste Houdbaar Tot… 

Pas op! Deze column is van voor de aankomst van het 
vaccin tegen het coronavirus. Die zit lekker op minus 
70 graden Celsius, hoop ik, dus is niet eigenmachtig in 
je ijskast te bewaren, zelfs niet in het vriesvak. 

 

Hoeveel moeten we ons eigenlijk aantrekken van 
indicaties zoals ‘Tenminste houdbaar tot’ (THT) met 
een datum, of ‘Expiry date’ met datum? Die 
aanduidingen vind je zowel op voedsel als op 
geneesmiddelen. Over voedsel kan ik kort zijn. Gebruik 
vooral je verstand. Droge substanties zijn vaak 
aanzienlijk langer houdbaar dan de fabrikant 
garandeert. Mijn anijsblokjes, in originele verpakking, 
zijn volgens de producent houdbaar tot 2014, maar ik 
gebruik ze nog steeds vrolijk. Specerijen lijken me ook 
het eeuwige leven te hebben; goed verpakt en op 
normale plaatsen bewaard, zonder vocht, in dichte 
doosjes of ongeschonden plastic zakjes, gaan ze een 
mensenleven mee.  

 

Dan heb je ook nog de term ‘Te gebruiken tot’ (TGT) 
met toevoeging van eind van een bepaalde maand en 
een jaartal. Dat heet in het Engels 'Best before' en gaat 
meer over eigenschappen van smakelijkheid, brosheid, 
knapperigheid, frisheid, en niet zozeer bederf van het 
voedsel zoals THT suggereert. Mede afhankelijk van de 
voorgeschreven mate van koeling in de ijskast. Verder 
bestaat nog de aanmaning: ‘Use before’; dat zweeft 
zo'n beetje tussen beide aanwijzingen in. Op 
Nederlandse producten staat vaak alleen een datum 
op de verpakking en dan moet je maar raden welke 
instructie ze daarmee bedoelen. Het is dus denkbaar 
dat je zowel een tht-datum als een tgt-datum zou 
kunnen krijgen, maar dat is niet gebruikelijk.  

Diepvries doorbreekt deze regels en dat is een ander 
verhaal. 

Nu de geneesmiddelen. Al jaren trek ik me voor eigen 
gebruik niets aan van de ‘expiry date’. En ik ben in 
goed gezelschap. Het Amerikaanse leger heeft enorme 
opslagplaatsen van geneesmiddelen in reserve,  en  

 

veel van die doosjes zijn verjaard volgens de 
gegevens van de producent. Die zouden dus op 
verantwoorde manier vernietigd moeten worden, 
want je mag geneesmiddelen niet zomaar door de wc 
spoelen. Dus niet lui, liet het leger onderzoek 
instellen door de FDA over ruim 120 soorten 
geneesmiddelen, die al vijftien jaar over tijd waren, 
met het doel ze alsnog te gebruiken. Ze bleken in 
perfecte staat te zijn, dat wil zeggen dat er nog ten 
minste 90% actieve substantie aanwezig is (genoeg 
voor efficiënt medisch gebruik) en we hebben het 
hier over een situatie van verantwoordelijke opslag 
van ongeopende verpakkingen. Dat latere gebruik 
mogen apothekers en ziekenhuizen niet doen, die 
gooien ze precies op datum weg, met verlies van 
onvoorstelbare bedragen. 

Wij van PHR (Physicians for Human Rights, die 
medische hulp verlenen in de Palestijnse gebieden) 
gaven aan onze Palestijnse patiënten gedurende vele 
jaren tot volle tevredenheid van alle partijen gratis 
geneesmiddelen die enkele weken of maanden over 
tijd waren, tot we op onze vingers werden getikt door 
de wet, dat dit in Israël strikt verboden is. Dat feest is 
dus afgelopen, jammer genoeg. 

 

Ik moet hier wel bij vermelden dat later gebruik 
mogelijk is voor droge substantie zoals pillen, die op 
verantwoorde manier zijn bewaard; vloeistoffen 
moeten met meer zorgen omringd worden, en daar 
pas ik zelf ook beter mee op. Bij Nitroglycerine en 
antibiotica is het aanbevolen niet al te soepel te zijn. 

  

Is dit een complot van de industrie? Ja en nee; het 
onderzoek naar bederfelijkheid kan natuurlijk niet 
zonder grens doorgaan – dat kost ook geld, en dat 
komt uiteindelijk bovenop de kosten van het product. 
Het is dus goedkoper om een bepaalde beperkte 
periode van houdbaarheid vast te stellen waarbinnen 
zekerheid bestaat, en dan de klant een nieuw potje te 

laten kopen, nodig of niet.          Eldad Kisch 
   
 

https://youtu.be/xuY0Jcj5iDY
https://youtu.be/xuY0Jcj5iDY
https://youtu.be/xuY0Jcj5iDY
http://joodshistorischm.m14.mailplus.nl/txt314406717/yWyXhsuJUubPhW6


OP 17 MAART 2021 ZIJN ER IN NEDERLAND 
VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER.

ALS JE WILT KUN JE MEEDOEN!
Ben je (nog) Nederlander en heb je ouder wordende familieleden of eigendommen 

in Nederland? Of zou je graag willen, dat er iets verandert in het stemgedrag van 
Nederland ten aanzien van Israël in de Verenigde Naties? Of vind je, dat jij en je 

kinderen zowel de Nederlandse als de Israëlische nationaliteit moeten kunnen hebben? 

Er zijn heel wat redenen te bedenken om te stemmen!

Wie als kiezer geregistreerd staat en in het verleden al stemde, heeft in de 
maand november een mail met informatie gekregen. Kreeg je dat niet? 

Controleer dan of je nog wel geregistreerd staat: verkiezingen@denhaag.nl

Ben je niet geregistreerd in Den Haag, doe dat dan alsnog, want zonder 
registratie kun je niet meedoen: 

Kijk op de website www.stemmenvanuithetbuitenland of neem contact op 
met Michiel Reijnen: kbn.verkiezingen@denhaag.nl 

Michiel is Projectmanager Kiezers buiten Nederland.

VOOR ALLE LEDEN VAN DE IRGOEN OLEI HOLLAND
CONTRIBUTIE 2021
De contributie voor kalenderjaar 2021 bedraagt 275,- sjekel maar wie 
meteen betaalt krijgt korting!

Volgens ons Huishoudelijk Reglement gaat de verplichting tot betalen in op 1 
januari. Maar u mag best eerder betalen. Gewoon meteen doen, bijvoorbeeld! 

Dan betaalt u maar 250 sjekel. Wij verzoeken u wel om de contributie vóór 1 april 
te voldoen. De korting vervalt op 1 april. Daarna betaalt u 275,- sjekel .

En verder:
Personen onder de 40 jaar betalen NIS 100,- en alle oliem chadasjiem zijn gratis 
lid gedurende hun eerste jaar in Israël.

Betalingsmogelijkheden:
* Telefonisch per creditcard (Visa of Isracard)
 Bel daarvoor naar Chris op het IOH-kantoor: 03-5625611.
* Per bankoverschrijving: 20-494-237069
 Vermeld duidelijk uw naam en woonplaats. 
*  Per check: deze graag opsturen (niet aangetekend) naar het IOH kantoor: 

IOH, Oranim 1, Givat Shmuel 5405201.

Heel veel dank, dat u ons in staat stelt onze 
werkzaamheden voort te zetten, voor uzelf en anderen!

NIS 250,-

mailto:verkiezingen@denhaag.nl
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=kiezersbuitenland
mailto:kbn.verkiezingen@denhaag.nl

