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De stoelen van mijn overgrootvader
D

ankzij een oproepje in de Oud-Hagenaar
leerde ik meer over mijn familiegeschiedenis en kwam ik in het bezit van zes antieke
Mechelse stoelen. Lees hier hoe raar een balletje
kan rollen…
In 1998 verhuisde ik voor mijn
werk met mijn gezin van De Haag
naar Purmerend. Ik voel me nog
altijd verbonden met die mooie
stad achter de duinen. In april
kwam mijn schoonmoeder (89)
uit Leidschendam bij ons logeren.
Ze had een stapeltje ‘Oud Hagenaars’ meegenomen. Ik las een
oproepje in de krant van januari.
Ene Dik Huizer was op zoek naar
familie van Anna Mackaay die in
de Jacobastraat had gewoond. Hij
was in het bezit van een bijbel en
een psalmboekje dat haar ouders
in 1892 bij hun huwelijk hadden
gekregen van de hervormde kerk.
Ik had nooit gehoord van Anna,
maar zij bleek een zus te zijn van
mijn opa Piet. Die woonde óók
in de Jacobastraat en daar kwam

ik als kind vaak over de vloer. Ik
wist ook niet dat mijn opa uit een
gezin met elf kinderen kwam, ik
kende alleen een andere zus, tante Greet. Kennelijk was de familie
wat gebrouilleerd met elkaar. Uit
mijn telefonische contacten met
Dik en zijn vrouw Hennie, die
ook oud-Hagenaars zijn, kwamen stukjes familiegeschiedenis
boven water.

Dik en Hennie hebben als jong
stel een paar jaar naast ‘juffrouw
Anna’ gewoond. Toen zij vanwege
haar lichamelijke gezondheid
moest verhuizen vroeg zij haar
buren of ze de zes Mechelse
stoelen wilde hebben die haar
vader Hendrik Mackaay voor de
eerste Wereld Oorlog had gekocht
en opgeknapt. De stoelen hebben

XXXXXX

zo’n 35 jaar een plekje gehad in
het huis van de familie Huizer. Na

Op Hemelvaartsdag reed ik met
mijn jongste zoon in een huurbusje naar de Duitse grens en
ging op koffievisite bij Hennie en
Dik. We hadden een Haagse kakker meegenomen. Het werd een
heel gezellige ochtend, waarin
we - ver van onze geboortestad
- herinneringen ophaalden aan

XXXXX
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In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

hun verhuizing naar Dinxperlo,
acht jaar geleden, kwamen ze in
hun garage terecht en zochten
ze een passende bestemming. Ik
vond het een fascinerend idee dat
op die stoelen nog het gezin van
mijn overgrootvader, waaronder
de pubers Anna, Piet en Greet,
hebben gezeten.
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het Den Haag van vroeger. Met
een nostalgisch gevoel reden we
na de broodjes weer huiswaarts.
De zes stoelen zijn inmiddels
verdeeld over diverse nazaten
van Hendrik Mackaay. Een er van
is voor mijn 3-jarige kleindochter Faylin. De stoel zal worden
omgetoverd tot een heuse
Prinsessenstoel. Dat had haar
betbetovergrootvader vast niet
kunnen bedenken toen hij meer
dan honderd jaar geleden die
stoelen kocht...
Peter Mackaay
peter.mackaay@planet.nl

Zorgeloos
samen
zijn.
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Oproepjes
Reünie

Voor een reünie worden
personen gezocht die in de
jaren ‘60 opgegroeid zijn op de
Schoutendreef, Middelsteplein,
Jonkersdreef en stukje Pachtersdreef, in de buurt van de
Jonkersdreef.
John Rijksen
j.rijksen@gmail.com

Milkbar Tocci

Dat er veel Kikkers in Tocci

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 redactie@dehaagsetijden.nl

kwamen is een fabeltje, ze
kwamen er wel, maar het merendeel van de Tocci bezoekers
was wat ouder dan de Kikkers.
De groene jassen (Kikkers
droegen groene leger parka’s)
die daar gedragen werden
waren de z.g. loden jassen die
gekocht werden bij het Jagershuis in de Kettingstraat. De
dragers van deze jassen waren
vaak pijp rokende studenten,
die van jazz of dixieland hielden. De Kikkers waren mid-

delbare scholieren. Bekende
Hagenaars die in Tocci kwamen
waren o.a. John Patat en Martin
van Vianen. Als ze al in de stad
waren kwamen de Kikkers
kwamen meer bijeen in milkbar Fiorino op de Herengracht
(met Ellen achter de bar). Ook
verkeerden zij vaak in La Ruche
in het Bijenkorf gebouw. Maar
nogmaals, de Kikkers kwamen
wel incidenteel in Tocci.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Weimarstraat

De Wassenaarse tram

In het artikel over de Wassenaarse tram staat een onjuistheid. Na het Korte Voorhout ging de tram niet linksaf langs
het Malieveld, maar rechtdoor over de Leidse straatweg.
Deze weg boog voor het Haagse Bos linksaf en liep door
tot de Boorlaan en ging hier rechtsaf het Haagse Bos in. De
tram reed hier nog rechtdoor over de Jozef Israëlslaan tot de
Benoordenhoutseweg en ging daar rechtsaf de Benoordenhoutseweg op. Reed vanaf hier langs het Haagse bos en ging
op het punt waar de Leidsestraatweg weer begon naar de
andere kant van de weg. Langs de Leidsestraatweg was ook
het weiland met de Lama’s. Ernaast was ook nog een weiland
met Struisvogels. De tram heeft nooit over de Zuidhollandlaan gereden, want die bestond nog niet, het heette toen nog
de Benoordenhoutseweg. Bij het kruispunt Jozef Israëlslaan
en de Benoordenhoutseweg schakelde de tram over van 600
volt naar 1200 volt, waarna de tram sneller kon rijden.
Arie van der Spek
arie.vanderspek1@gmail.com

Enige tijd geleden stond er in
De Haagse Tijden een artikel
over de Weimarstraat. Helaas
niet alles, maar ja, het is dan
ook een zeer lange winkelstraat. Daarom miste ik verhalen over een ander gedeelte van
deze straat.
Ik heb nog niet zo lang geleden,
in haar laatste levensjaren,
contact gehad met Hennie Valk
(geboren in december 1933).
Zij heeft mij foto’s laten zien
en verhalen verteld dat zij ooit
een boekwinkel in de Weimarstraat had. Zover ik begreep in
de buurt van de Valkenboslaan.
Wie kan mij daar meer over
vertellen?

Haar vader was fotograaf. Als
meisje heeft zij daar veel bij
geholpen. Hennie is in het
Bezuidenhout geboren en is
in de oorlog een tijd in de provincie Groningen bij een gezin
ondergebracht. Wie weet hier
iets van? Of over het gezin waar
Hennie in opgroeide? Of het
werk dat zij later is gaan doen?
Fred Groenewegen
fredgroenewegen@msn.com

Mysterieus speelgoedje
In de jaren ‘50 woonden onze
ouders met hun drie dochters

Vrijwilligersprojecten gezocht
voor Piet Vink-prijs 2019

Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor
de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen?
Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs. De Vereniging
van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de
Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002). Concrete projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten
en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken kans op
in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de vijftiende
keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a.
de Zeeheldentuin (2017) en MIAW (make it art worthy) in
Buurtcentrum Noordwal (2018). Projecten kunnen met een
omschrijving van maximaal één A4’tje tot 6 september worden
ingediend bij de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden p/a
Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157; 2500 CD Den Haag t.a.v.
Mw. J. van der Salm, of per mail: jolanda.vandersalm@denhaag.
nl.
Als gemeenteraadslid (1964-1970) en wethouder (1970-1986
voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op
bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was
hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd
hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in
bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse
maatschappelijke organisaties.
Meer informatie bij de juryleden. Zie: www.vogdenhaag.nl
en later nog een zoontje in
een kleine etagewoning op
het Vaillantplein. Zo nu en dan
kom ik met mijn zus Loes op
een terugkerende vraag die
we maar niet kunnen beantwoorden. Wat was dat toch
voor een speelgoedje dat we
in een (speelgoed?) winkeltje
mochten kopen, en hoe werkte
het precies? Het is voor ons een
mysterie.

Volgens mijn zus kochten we
het in een zijstraat van de Delftselaan. Het was een pakje van
gekleurd papier met diverse
kleurtjes. In het midden van het

pakje zat een klein glasplaatje.
Bij een bepaalde manier van
vouwen kwam er telkens een
ander stukje papier met een
ander motiefje achter het glasplaatje terecht. Dit was voor
ons kinderen zeer geheimzinnig, want hoe kwam dat stukje
nou achter het glasplaatje? Het
kostte misschien een dubbeltje
in die tijd.

Wie heeft dit speeltje ook
gekend en weet hoe het werkte
en hoe het heette?
Nel Radstake
n.radstake@casema.nl
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Herinneringen aan de Schoolstraat (±1948-1970)
I

n de Schoolstraat waren in
die tijd verschillende winkels voor
de dagelijkse boodschappen. Zo was er
de drogist “het Blauwe
Hondje” o.a. voor Lodaline, chloor, closetpapier (wat een luxe na
de krant als wc-papier)
en de Sierkan voor
eieren, yoghurt en kaas
en soms vanillevla. De
verkoopster was een
oudere dame.
In de winkel waar je indertijd
tweedehandskleding kon kopen
zat Katjang. In de ene etalage lag
allerlei snoep van ulevellen en
borsthoning tot kaneelstokken
en spekkies. Ik herinner me dat
ik jarig was.

Behalve snoep kon je bij Katjang ook Indisch eten. Achter de
snoepafdeling was een muurtje.
Daarachter stond een hoge tafel
waar men op hoge krukken de
maaltijd kon nuttigen. Als je daar
langs liep had je aan de linkerkant een soort winkeltje waar je
gerechten kon bestellen om mee
te nemen. Er was een goederenliftje met een intercom. Er werd
dan op zijn Indisch de bestelling
doorgegeven: ‘Een gado gado,
nasi rames, sajor lodeh.’ En
dergelijke.

Aan het eind van de straat rechts
zat Anton Visser, de visboer met
levende paling. Naast hem zat
Tempo de fietsenstalling, op de
plek waar nu die brede stoeptreden zijn en het terras van de
Ierse Pub. Op de Groenmarkt had
je de ingang. Dit gebouw was ooit
de ingang van de Visbanken die
daar jaren zaten.
Tegenover de fietsenstalling zat
Van Moorsel voor linnengoed en
aanverwante artikelen. Zij zaten
ook op de Grote Markt, waar lang
Bart Smit zat en nu Gamestate is
gevestigd.
Naast de Katjang (nu zijn er o.a.
waterpijpen te koop) zat Jako.
Zij verkochten ook handdoeken,
theedoeken en tafellakens maar
ook dameslingerie.

Op de plek van het huidige Argentijnse Restaurant zat Meeuws,

zij verkochten tinnen artikelen
en hadden een tingieterij (sinds
1775) in de Molenstraat en ook
een winkel.

De Schoolstraat kenmerkte zich
door de vele vloerbedekking- en
tapijtwinkels. Struycken, katholiek, bezat volgens mij de meeste
winkels. Ik herinner me hem nog,
een lange vriendelijke man, soms
een jas met bontkraag.
Verder had je nog Van Veen en
Schnitzler, een Joodse zakenman.
Hij was klein van stuk, donker
haar en een donkere bril.

In het pand waar nu de Tattooshop zit, zat Nusselein
voor huishoudelijke artikelen.
Mijnheer en mevrouw Nusselein
runden de zaak, samen met zijn
moeder, een wat streng uitziende
vrouw.

Vroeger had je ook Roodkapje.
Die zat op de plek waar nu Wibra
zit. Dit was een winkel voor kinderkleding. De dames Kouwenhoven, tante Lida (de grote dame
met grijs haar) en tante Kitty (de
kleine dame met donker haar)
waren de eigenaar van deze zaak.
Later kwam hier de Mantelspecialist en werden boven de kamers
‘geschikt’ gemaakt voor de eerste
Turkse gastarbeiders; veel stapelbedden en een wastafel. Als ik
’s avonds na zessen in de straat
mocht spelen, stonden deze
mannen op de stoep een beetje
te praten, dat was een vreemde
gewaarwording.

Naast ons was de kinderwagenzaak van De Kok, er hing een
ooievaarsnest aan de gevel met
een ooievaar erin, compleet met
een baby in zijn bek. Zij waren
ook katholiek en de kinderen
waren zo’n beetje van onze leeftijd. Zij trokken graag op met de
kinderen van Swüste (sanitair)
uit de Laan. Bij ons kwamen veel
paters en broeders over de vloer.
Ze kwamen weliswaar als klant
maar al gauw werd er op de bel
gedrukt dat er visite kwam en
dat er koffie gezet moest worden.
Dan werd de beste stoel ingenomen door Pastoor, Pater of Broeder. Afhankelijk van het tijdstip
kwam na de koffie nog een borrel
en natuurlijk werd er een goede
sigaar gepresenteerd.
Café de Vink is het enige bedrijf
uit de straat dat alle vernieuwingen heeft doorstaan. Als ik
’s avonds in bed lag galmde de
muziek van The Pretenders met
“Only You” door de straat.

Voorbij de Vink zat Muziekhandel
Servaas. Een kleine winkel met
links en rechts een etalage en een
portiek in het midden. De zaak
werd gerund door mijnheer Servaas, een dochter en twee zonen.
Om te zien waren het helemaal
geen mensen die je verwacht
in een muziekwinkel waar alle
Haagse bands hun instrumenten
kochten. Ze deden nogal stijf aan.
De winkel liep toch wel goed
want, toen na verloop van tijd
Van Moorsel aan het eind van de
straat er uit ging, betrok hij dat
grote pand. In zijn zaak kwam

toen de NBBS, het reisbureau
voor studenten in die tijd.

Voorbij Servaas en Roodkapje zat
Terheijden, ook weer een zaak
voor lingerie, huishoudlinnen e.d.
Er was een groot portiek met in
het midden van het portiek een
ronde etalage. Toen Terheijden
er uit ging kwam Loe Lap, de
dumpzaak met legerkleding en
aanverwante artikelen.
Onze sigarenwinkelwinkel zat op
nr. 34, het hoekpand nr. 36 was
echter ook ons eigendom. We
hadden het verhuurd aan Hus, de
broodbakker. Daar stond een aardige cheffin, maar wij waren ook
goede klanten met ons grote gezin. In later jaren hebben wij zelf
dit hoekpandje erbij betrokken
en werd het een moderne winkel
met een eigen magazijn er achter
waar je koffie kon zetten en waar
een toilet was. Ik heb er van
1970 tot mijn bevalling in 1972
gewerkt, samen met mijn broer
Andre terwijl halfzus Leonie in
het oude zaakje stond.
Tegenover onze hoek zat Slagerij
Van den Bent (die iedereen kent).
In die tijd werden daar nog vaak
de halve koeien en varkens naar
binnen gedragen.

Daarnaast zat Poulus, de goudsmid. Een mooi portiekje met
rechts de winkeldeur en links
de deur naar het woonhuis. Daarnaast zat ook een viswinkel, later
kwam hier de eerste automatiek
van de stad, A&P, met heerlijke
patat en softijs.

Dan kreeg je Hols, de juwelier.
Twee brede etalages naast elkaar
met veel zilver. Mijn eerste zilveren bedelarmbandje kwam daar
vandaan. Mevrouw Hols kocht
haar boodschappen bij De Gruyter en bracht bij ons het “snoepje
van de week” dat je indertijd
gratis kreeg bij de boodschappen.
Halverwege de straat zat Dieckmann voor lederwaren en tassen
en slagerij Vierling zat op de
plek waar nu Livingstone zit, de
reisboekenwinkel.
Bij deze slager kochten we ons
vlees; hij was tenslotte katholiek. Ik herinner me hem als een
kleine, vriendelijke man. Zoals ik
al schreef zat op de Grote Markt
een grote zaak van Van Moorsel.
Voor lakens, slopen, linnengoed,
pyjama’s e.d.
Van Moorsel had grote zonneschermen aan de gevel hangen.
Een periode heb ik op zondag,
met het uitklapbare krukje uit
de winkel, deze zonneschermen
bij zonnig weer laten zakken en
uiteraard weer opgehaald als de
zon weg was. In huis werd dan
geroepen: “Denk aan de kappen
van Van Moorsel!”
Eind van de maand ging je dan
als meisje van een jaar of tien/
twaalf inmiddels, schoorvoetend
de grote trap op om bij de kassa
om je geld te vragen in ruil voor
deze dienst. Het zal niet meer
dan anderhalve gulden geweest
zijn.
Marianne van Betten
marianne@haagshopje.com
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PROFESSIONEEL
SCHOONMAAKBEDRIJF

ZOEKT U EEN GOED SCHOONMAAKBEDRIJF?
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

Busvakanties All Inclusive

Kantoren, bedrijven en horecagelegenheden
Dagelijkse of periodieke schoonmaak

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe € 289,289,- p.p.

Flats & Portieken

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,267,- p.p.

Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten in flats en portiekwoningen.

Woningen

Bezemschoon opleveren na verbouwingen en renovatiewerkzaamheden.

5 dg. Hotel Gaasterland / Friesland € 269,269,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Altenahr ***
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,385,- p.p.

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***

5 dg. Hotel Op de Boud / Limburg € 265,265,- p.p.

Rijs / Friesland € 389,389,- p.p.

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249249- p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud ***

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,263,- p.p.
5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.

All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,445,- p.p.

Reis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # volpension met drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

Ook voor hulp in de huishouding voor particulieren.

5 dg. Hotel Am Wall / Westfalen € 277,277,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

Orchideestraat 30 • Den Haag • 06 547 544 68 • www.sansa-clean.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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GEZELLIG BOWLEN
Dinsdag t/m Donderdag
Vrijdag
Zaterdag & Zondag

€ 15,00 per baan per uur
€ 22,50 per baan voor 2 uur
€ 22,50 per baan per uur

Telefonisch reserveren: 070 - 368 66 39

WWW.OCKENBURGHACTIVE.NL

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

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze

• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

www.henning-uitvaart.nl

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

rijtempo.nl

NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
NEEM DEEL AAN
VANDEPOSITOFONDS
DE VOLHARDING
HET
VAN
DE
VOLHARDING
Veel mensen
willen
hun nabestaanden niet

opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk,
een gemiddelde
uitvaart
kost al snel meer
Veel
mensen willen
hun nabestaanden
niet dan
€ 5.000. Deelname
het Depositofonds
van
opzadelen
met hogeaan
uitvaartkosten.
Begrĳpelĳk,
De Volharding
biedt
hiervoor
een
passende
een
gemiddelde
uitvaart
kost al
snel
meer dan
met veelaan
zekerheid.
€oplossing
5.000. Deelname
het Depositofonds van

UJaarlĳks
ontvangt
€ 250,-uuitvaartkorting
bĳ een
ontvangt
rente.
uitvaart
verzorgd
door
CUVO
uitvaartzorg.
U kunt flexibel bĳstorten.
Jaarlĳks
ontvangt
u rente.
Deelname
is kosteloos.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoekover
gratisuitvaarten?
en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Vragen
Elke
dinsdag
van
10.30 - 12.30
op de
Bezoek gratis en vrĳblĳvend
onsuur
spreekuur:
Roggeveenstraat
141,
hoek
Prins
Hendrikstraat.
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Kĳk voor andere spreekuren
op www.cuvo.nl.
Roggeveenstraat
141, hoek Prins
Hendrikstraat.

• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

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

€ 199,95

uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.

Samen aan alles gedacht!

Dag en nacht bereikbaar

Zeer voordelig STARTERSPAKKET

De Volharding biedt hiervoor een passende
oplossing
met veel
zekerheid.
U ontvangt
€ 250,uitvaartkorting bĳ een

www.seniorenhulp.com

070 345 48 10

Geef het leukste cadeau!

5 Rijlessen met personenauto • Theorieboekenset
Cursus in ons theoriecentrum • Theorie examentest

Wijndaelerduin 25 - Den Haag

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Is uw kleinkind geslaagd?

Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!

Carola

Pim

Marcel

Word
lid221
van 05
De80
Volharding
neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070
of ga naarenwww.devolharding.nl/depositofonds
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR
SAMEN VOOR ELKAAR
3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd 1

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd 1

16-05-19 13:57

16-05-19 13:57
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Jeugdherinneringen
M

ijn naam is Wim Tupker (jaargang 1940) en van 1940 tot 1967
gewoond in de Sillestraat. Mijn acht jaar oudere broer was lid van
een padvindersgroep en het was min of meer logisch dat ik daar
ook lid van zou worden. Of ik dat ook echt wilde?
Vanaf mijn negende jaar dus lid
geweest van een padvindersgroep in het Bezuidenhout met
als thuislocatie de gymnastiekzaal in de Van Heutzstraat hoek
Rooseboomstraat. Dat was de
George Williamsgroep met
Klaas Dol als akela.

In Den Haag werd omstreeks
1951 een padvindersrevue
georganiseerd. Van de verschillende groepen uit de stad werden welpen gekozen om mee te
doen. Ondergetekende had het
geluk daar deel van uit te mogen maken. Er werd geoefend
in de gymnastiekzaal van de
Professor Gunningschool aan
de Prinsengracht. De uitvoering
waar ik bij betrokken was stond
onder leiding van akela Rijks.
De gehele revue moest in het
Gebouw van Kunsten en Wetenschappen plaats vinden.
Ik kreeg een speciale taak in
die revue. Allereerst moest ik
met een groot aantal welpen op
het podium komen om daar op
een gegeven moment te zeggen:
ik ben geen meisje! Daarna
zo snel mogelijk tussen de
coulissen verdwijnen om me te
gaan omkleden als dirigent (!)
met een heus dirigentenout�it,

gemaakt door mijn moeder. Na
deze omkleedpartij in rap tempo via allerlei gangen naar de
andere kant van het theater om
van daar in de zaal op te komen
tussen het publiek door! Rustig
lopend naar het orkest. Dat was
een geweldige belevenis. Aangekomen bij de orkestbak klom
ik op een verhoging om daar de
maat te gaan slaan. Ik heb de
dirigentenstok inderdaad heen
en weer bewogen maar dat had
niets met de maat te maken. De
echte dirigent stond laag in de
orkestbak!
Deze revue heeft zich ook nog
een paar avonden herhaald in
het Scheveningse Circustheater.
In dat ronde theater bevond
de orkestbak zich ergens
heel hoog en ik dus ook. Was
allemaal ontzettend leuk om te
doen.
Ik bleek andere interesses te
hebben dan de padvinderij.
Meer belangstelling voor voetbal. In 1949 speelde VUC een
lichtwedstrijd tegen Bordeaux
met de zeer bekende voetbalinternational Bertus de Harder.
Ik was (nog) geen lid van VUC
maar wilde wel die lichtwedstrijd zien. Hoe doe je dat?

Heel eenvoudig: met een stel
vriendjes klommen we vanuit
Voorburg over de spoorbaan
Den Haag-Leiden (bloedlink)
om zo op de derde rang van het
VUC-terrein uit te komen. De
hele wedstrijd gezien en VUC
won! Zo’n lichtwedstrijd was
wel uniek. VUC had voor de
oorlog als eerste op het vaste
land van Europa al een lichtinstallatie. Als VUC dan ’s-avonds
een wedstrijd speelde leek
het alsof de eigen spelers over
extra krachten beschikten.
Bij de padvinderij gingen de
welpen met 12 jaar over naar
de verkenners en daar had ik
dus geen zin meer in. Ik vroeg
mijn ouders of ik naar voetbal
mocht. Dat was oké en werd lid
van VUC en hoefde niet meer
over de spoorbaan te klimmen!
De jongens van de cricketafdeling bij VUC waren naar
Engeland geweest om daar een
aantal wedstrijden te spelen.
Bij terugkomst adviseerden zij
de thuisblijvers om niet langer
VUC als één woord uit spreken
maar als losse letters! Wisten
wij veel.
Wim Tupker
wimtupker@gmail.com

Beauties of the Sixties (1)
In de jaren ’60
waren vrouwen
en auto’s nog onlosmakelijk met
elkaar verbonden
in promotie- en reclame-uitingen en
geven nu een nostalgische blik op
het tijdsbeeld van
toen.

Grappig bedacht deze foto van de
Triumph GT6 die gebruikt werd
in de folder, waarschijnlijk om te
tonen hoe ruim de bagageruimte
van dit sportieve automodel was.

John Vroom (autojournalist)
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
CARBON ULTRALIGHT ROLLATOR 4,8 KG - ULTRA LICHTGEWICHT ÉN ERGONOMISCH
Deze Carbon Ultralight is de lichtste rollator ter wereld. Vervaardigd van Carbon fiber, een ultrasterk en duurzaam materiaal. Deze stijlvolle rollator is
zeer wendbaar en gemakkelijk in te klappen: ideaal voor reizen met de bus, auto, trein of vliegtuig.
Met deze rollator kunt u overal naartoe, bijvoorbeeld voor een boodschap, een wandeling in het park en als u onderweg even wilt uitrusten kunt u
heerlijk zitten op de comfortabele zitting. Deze Carbon Ultralight Rollator weegt slechts 4,8 kg. Dit maakt de rollator gemakkelijk om te gebruiken,
maar vooral zéér handzaam om op te tillen en mee te nemen. Voorzien van bijpassende grote en kleine tas.
•

U

ltralichtgewic
ht rollator 4,8
De in hoogte verstelbare handgrepen zijn naar voren gericht waardoor u nóg beter rechtop loopt. Het zachte rubber
kg lichtste ter w
er
eld
van de softbanden biedt veel loopcomfort en vangt de schokken op tijdens het lopen. Zowel ten behoeve van
• Met ergo
nomische han
het design als de veiligheid, zijn de remkabels in het frame van de rollator weggewerkt. De rollator is niet alleen
dvatten en
softbanden vo
or extra com
lichtgewicht en stabiel, maar heeft ook een heel modern en elegant uiterlijk.
fort
• Elegant d
esign, in lich
tbeige,

rood en zwar

t

Met de
Volharding pas

€ 490,-

,Normale prijs € 578

BOODSCHAPPENTROLLEY
KORB RIET XXL
Deze rieten
boodschappentrolley heeft
een vintage uitstraling en
een extra grote inhoud van
50 liter.
In twee kleurvarianten:
crème (licht rotan) en
terra (iets donkerder
rotan). Standaard
zonder stoffering,
optioneel mét stoffering
leverbaar.

WARMTEKUSSEN HP605
Even heerlijk opwarmen met het HP605 Warmtekussen, voorzien van 4 temperatuurniveaus
en een oververhittingsbeveiliging.
Afneembare hoes van zachte stof, wasbaar op
30 graden. Eenvoudige
bediening met handig
LED-display. Automatische uitschakeling na
90 minuten.

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

,Normale prijs € 155

95
Normale prijs € 34,

€ 130,-

Voorkom valpartijen met deze antislip bad-/
douchemat met zuignappen.
Leverbaar in kleuren wit, blauw en lichtblauw.
Afmetingen: 54 x 54 cm (of rechthoekig
model 75x35 cm). Geperforeerd voor snelle
waterafvoer.

Met de
Volharding pas

€ 13,50

95
Normale prijs € 15,

Combinatieset bestaand uit een huistelefoon
en losse handset. Met extra grote, verlichte
toetsen en eenvoudige bediening. Beltoon
met oplichtend lampje, telefoonboek voor
50 geheugens, 3 fototoetsen, instelbaar
gespreksvolume, antwoordapparaat. Geschikt
voor hoortoestellen.

Met de
Volharding pas

€ 84,-

€ 29,50

VISOMAT BLOEDDRUKMETERS

ANTISLIP MAT
BAD & DOUCHE

FX-8025 COMBISET
SENIORENTELEFOON

Met deze klinisch gevalideerde bovenarm
bloeddrukmeters neemt u zeer nauwkeurig de
bloeddruk op. Deze slimme bloeddrukmeters
meten ook uw hartslag en de elasticiteit van
uw bloedvaten. Eenvoudige bediening, geschikt voor 1 of 2 gebruikers. Keuze uit diverse
modellen: Comfort Eco, Comfort 20/40 en de
Comfort Form (met voorgevormd manchet).

Met de
Volharding pas

95
€50 - €67,

-€79,95
Normale prijs €59,95

Normale prijs € 99,

FM-9710 SENIOREN GSM
MET NOODKNOP
Stijlvolle en
eenvoudige mobiele
telefoon (wit of
rood). Met extra
grote, verlichte
toetsen en groot
display. Voorzien van
3 snelkeuzetoetsen
en SOS-knop op de
achterzijde.

Met de
Volharding pas

€ 84,95

95
Normale prijs € 99,

15% KORTING

Word dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang
Op meer dan 1700 producten die zorgen voor een veilig en comfortabel ouder worden.
Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.

Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.
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Haagse stadsverwarming in
verwarrende tijden (1996 – 2008)
S
T

tadsverwarming als slagader door centrum’ staat er boven een groot en informatief artikel in de Haagsche Courant van 18 maart 1995. De Haagse stadsverwarming zit
in een groeispurt. Het leggen van warmteleidingen in de (binnen)
stad zorgt wel voor wrevel. “Hele straten gaan ervoor dicht en het
duurt altijd te lang”.
Stadsverwarming werkt met
stukken van twaalf meter waardoor er een lange sleuf open ligt
die met twee dikke buizen bijna
twee meter breed is. Het stadswarmtenet breidt uit naar de
nieuwbouw van de Haagse Hogeschool in (Nieuw) Laakhaven
en naar het Monchyplein en de
Laan van Meerdervoort waarmee
ook het Vredespaleis stadswarmte krijgt. In de stad krijgt
de Amerikaanse ambassade aan
het Voorhout stadsverwarming
en ontvangt daar voor de Milieu
Kwaliteitsster. De spectaculairste
uitbreiding betreft bedrijventerrein Binckhorst.
De warmtebuizen worden vanuit
het centrum, zonder te graven,
op twaalf meter diepte met een
gestuurde boring over 350 meter
onder de spoorlijn door verlengd
naar de Binckhorst. Een knap
staaltje waarvoor het Haagse
energiebedrijf een “No-Dig”
onderscheiding krijgt.
De werkplaats van de PTT, nu
bekend als ‘Bink 36’, krijgt stadsverwarming. Het warmtenet
breidt zich verder uit naar grote
kantoorcomplexen in Binckhorst
als Haagse Veste en de KPN campus aan de Maanweg.

Onzekerheid rond
de Haagse stadsverwarming.

Het Haagse regiokantoor krijgt
in 1996 een vervelende mededeling. De succesvolle acquisitie
van warmteklanten moet stoppen vanwege onzekerheid over
de 2e Haagse STEG. Het regiokantoor denkt dit op te vangen
door extra hulpketels, warmteopslag en de overgang naar
een lager temperatuur systeem.
Het hoofdkantoor van Eneco wil
het tekort aan warmte in Den
Haag opvangen met industriële

restwarmte uit Rotterdam die
ook Rotterdam van warmte
moet voorzien. Eneco wil minder
a�hankelijk zijn van EZH voor zijn
warmte. Een poging om middels
een aandelenruil met Rotterdam,
Den Haag en Dordrecht een
meerderheidsbelang in EZH te
verkrijgen loopt vast. Vervolgens
brengt Eneco samen met Shell
een bod uit om EZH over te nemen. Dat gaat niet door omdat de
aandeelhouders van EZH het bod
te laag vinden. In 1999 wordt
EZH voor een veel hoger bedrag
verkocht aan het Duitse energieconcern Eon.

Warmte uit de Botlek

Eneco zet, na de mislukte overname EZH, al zijn kaarten op
restwarmte uit de Rotterdamse
Haven. Shell en Eneco onderzoeken wat het kost om vanaf Shell
Pernis restwarmte te transporteren naar Zuidplein. In 1996
heeft Eneco al warmteleidingen
vanuit Noord naar de Kop van
Zuid gerealiseerd met ‘zinkers’.
Dat bleek complex omdat de
“zinker weigert te zinken” en het
scheepvaartverkeer twee dagen
wordt stilgelegd. De nieuwe
transportleiding van Pernis moet
Noord voorzien met warmte uit
Zuid. Eneco presenteert begin
1999 een uitgewerkt plan. De
nieuwe transportleiding over
Zuid kan het merendeel van de
warmtebehoefte van Rotterdam
en omgeving van ‘Botlek warmte’
voorzien. De hoeveelheid Botlekwarmte is tien maal groter dan
de warmteleiding over Zuid gaat
gebruiken. Daarom werkt Eneco
aan een tweede warmteleiding
die door de Nieuwe Waterweg
richting Den Haag gaat lopen.
Door niet meer met zinkers
te werken maar mee te liften
met de aanleg van de tweede

Beneluxtunnel is een goedkopere
aanleg mogelijk. Naast aansluiting op het bestaande warmtenet
van Den Haag zijn er legio mogelijkheden voor afzet van warmte,
zoals de Vinex locaties en de
glastuinbouw in het Westland.
Een ambitieus warmteproject
met een enorme CO2 reductie.
De kosten voor de leiding over
Zuid worden geraamd op € 85
miljoen, voor de leiding naar het
Noorden op € 109 miljoen. Voor
beide projecten heeft Eneco, met
Rotterdam, subsidie aangevraagd bij het projectbureau
CO2 reductieplan. De Haagse
wethouder Bas Verkerk, tevens
commissaris bij Eneco en EZH,
ondersteunt per brief het project
en “de koppeling van stadsverwarmingsnetten van Den Haag
en Rotterdam”. Het project maakt
aansluiting van duizenden nieuwe Vinex-woningen op havenwarmte mogelijk. Het is kostbaar
maar Eneco heeft in het MAP
‘tientallen miljoenen’ beschikbaar. Met subsidie van het CO2
reductieplan is het ambitieuze
project haalbaar.

Verkoop EZH en
de Haagse stadsverwarming

De verkoop van EZH levert
de stad honderden miljoenen
en leidt tot grote vreugde in
de Haagse gemeenteraad. Het
betekent het einde van de artikel
12 status, de �inanciële curatele
door het Rijk. Den Haag beschikt
weer over eigen middelen die het
zelf kan aanwenden. Eigen geld
dat benut wordt om het pijnlijke probleem van de lekkende
tramtunnel (“zwemtunnel”)
op te lossen. Met de verkoop
verliest de stad ook zeggenschap
over zijn stadsverwarming. In
de euforie over de verkoop blijft
de stadsverwarming uonbesproken. Die toekomst is inmiddels
onzeker. De 2e STEG gaat niet
door. Het project om Rotterdamse havenwarmte naar Den Haag
te halen staat op springen.

Koerswijzigingen
bij Eneco

Binnen de Raad van Bestuur
(RvB) Eneco ontstaat ernstige
onenigheid over de koers van
het bedrijf. Najaar 1999 is dat
voor Wim Naeye, voorzitter van
de RvB, aanleiding om op te
stappen. Het volgende jaar wordt

Warmteleidingen Voorhout

de nieuwe koers duidelijk. Eneco
verkoopt zijn kabelactiviteiten.
Na overnames en fusies met
zeven kleinere energiebedrijven gaat het bedrijf verder als
ENECO energie. Het aantal Eneco
aandeelhouders groeit van 46
gemeenten in Zuid-Holland naar
69 gemeenten verspreid over
meerdere provincies.
Ronald Blom de nieuwe topman van Eneco is overtuigd
dat energie verandert van een
publieke nutsvoorziening naar
een commerciële marktvoorziening. Eneco is in de open Europese energiemarkt te klein en
maakt zich op om snel verkocht
te worden. Het aanleggen van
warmteleidingen met havenwarmte wordt geschrapt. De
gemeentelijke aandeelhouders
onderschrijven de nieuwe koers
en leveren bevoegdheden in voor
een snelle verkoop. De energiecrisis in Californië (2001) bewijst
dat energie als marktvoorziening
zonder goede regelgeving grote
(politieke) risico’s meebrengt.
De politiek wordt wakker en legt
vast dat gas- en stroomnetten
publiek bezit moeten blijven.
De verkoop van Eneco inclusief
de netwerken is hiermee van de
baan. Eneco verandert snel van
koers.
Het koopt het Utrechts energiebedrijf REMU voor 1,5 miljard
met eigen middelen. Mocht
Eneco voor 2010 geprivatiseerd
worden dan hebben de aandeelhouders van REMU nog recht op
4,66 % van de waarde. Eneco
wordt met REMU marktleider
warmtelevering. Warmteklanten
kunnen niet kiezen en bezorgen
Eneco een vaste inkomstensstroom.
Kortom, een strategische en slimme koerswijziging van Eneco.

Maar voor zijn gemeentelijke
aandeelhouders een koude
douche.
Zij hadden gehoopt Eneco snel
en voor veel geld te kunnen verkopen. In plaats daarvan koopt
Eneco een ander energiebedrijf
waarvan de aandeelhouders ook
nog een bonus krijgen als Eneco
voor 2010 verkocht wordt. Voor
de Eneco aandeelhouders een
“gifpil”.

Nieuwe warmte
voor Den Haag

De STEG centrale (1983) van Eon
is de enige Haagse warmtebron
maar is rond 2008 afgeschreven.
De vooruitzichten voor gasgestookte stadscentrales zijn niet
best vanwege hogere gasprijzen
en lagere stroomprijzen. Als
warmte gevraagd wordt moet
de centrale draaien ook als
de elektriciteitstarieven dan
nauwelijks kostendekkend zijn.
Sluiten van de Haagse centrale
is geen optie want dan zit de
stad in de kou. De bouw van een
warmtebuffer door Eon is de
ommekeer. warmtebuffer maakt
het mogelijk om warmte tijdelijk
op te slaan als de stroomprijzen
goed zijn. Eon gaat vervolgens de
Haagse centrale vernieuwen. Na
lang onderhandelen sluiten Eon
en Eneco een nieuw warmteleveringsovereenkomst (wlo)
met een looptijd tot 2023. De
vernieuwde Haagse centrale, met
meer warmtevermogen, wordt
in 2008 feestelijk geopend.
Meer over de vernieuwde centrale en de stadsverwarming in een
volgend artikel.
Louis Kanneworff
(onderzoeker en publicist)
l.a.kanneworff@kpnmail.nl
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"Wij zijn er voor u."

45

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen,

KM

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van
Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een
persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op:

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

070 325 7955.
Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24
uur per dag, ook als u niet of elders verzekerd

Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl

DE VOLHARDING
LEDEN
HELPEN LEDEN

Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o.

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.

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

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 helpen leden 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, staan onze
leden voor u klaar.
Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag
ontvangen van maximum 1700,04 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

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
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten
van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels,
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel
Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling
deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk
op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude
sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat
waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria.
Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht,
voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Monumentaal op reis met tram en pakschuit

U kunt in stijl een mooie
historische reis maken
van Scheveningen naar
Delft en terug. De reis
gaat over land en water met prachtige oude
trams en met de monumentale pakschuit Nooit
Gedacht, varend over
de historische trekvaart
Leiden - Delft. Door mee
te reizen ondersteunt u
bovendien het behoud van dit erfgoed. Onderweg worden de reizigers aan boord
van de pakschuit voorzien van kof�ie/thee en broodjes en krijgen ze informatie over
historische punten langs de vaarroute.
In Delft kunt u een halve dag genieten van de historische binnenstad met de Markt,
de vele bijzondere winkels en de antiek– en curiosamarkt langs de grachten. Beleef
de Nederlandse geschiedenis in Museum Prinsenhof Delft.

Pakschuiten stammen
uit de aloude trekvaart
en verzorgden eeuwenlang het goederenvervoer. De pakschuit
Nooit Gedacht werd bij
de bouw in Overschie
in 1904 uitgerust met
een - toen hypermoderne – petroleummotor.
Honderd jaar later
resteerde een roestige
scheepsromp die dankzij zorgvuldige restauratie nu het predicaat Varend Monument bezit. De imposante motor van het merk Van Rennes zorgt voor een bijzondere
belevenis.

Bij vertrek uit Scheveningen volgt een stadsrondrit door Den Haag met de Blauwe
Tram uit 1913 met Voorburg als eindpunt, of bij mooi weer met de eveneens blauwe
HTM Tweeramer uit 1904, de eerste elektrische tram van Den Haag. In Voorburg
stapt u over op de pakschuit die u naar Delft brengt. ‘s Middags met de Gele Tram, de
zogenaamde ‘Buitenlijner’ uit 1923, op zijn vertrouwde stamtraject, weer terug naar
Scheveningen.
Het is ook mogelijk om uit Delft te vertrekken voor een bezoek aan Scheveningen.
De reis verloopt dan in omgekeerde volgorde.

De details staan op de website pakschuitnooitgedacht.nl onder het kopje vaartochten en daar kan ook worden geboekt.

Er zijn dit jaar tochten op zaterdag 22 juni en 13 juli en op zondag 18 augustus en
22 september. De prijs voor deze bijzondere reis bedraagt voor volwassenen € 30,p.p. en kinderen (t/m 10 jaar) € 15,-.
De tocht is een belevenis voor alle leeftijden maar helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers vanwege het op- en afstappen.
Foto’s: Stichting Pakschuit NG

Vrijdag 14 juni 2019 21:00 uur :

80’s & 90’s Dance Party
Iedere 2e vrijdag van de maand draait DJ
Time Machine 80’s en 90’s muziek. Komt u
ook een dansje doen?
Sociëtiteit - 21.00 uur - € 7,50 entree - cash only
Lange Voorhout 15 - Den Haag

Woensdag 26 juni 2019 11.30 - 16.00 uur :

Sportieveling met een hart van goud
De Regisseur nodigt u uit op 26 juni voor een Zomerse
sponsor�ietstocht. We zetten ons in voor de restauratie van de blauwe regen van Monet en “geef de
Scheveningse zeehond de ruimte”. Bent u van de partij
deze dag? Iedereen is welkom om mee te �ietsen. U
slaat twee vliegen in 1 klap, want samen �ietsen in de
buitenlucht is gezond en je inzetten voor een goed
doel geeft je sowieso een goed gevoel. Vraag aan uw
vrienden/familie/kennissen om u te sponsoren. Er
staan ook spaarpotten bij de Regisseur. Hier kunt
u alvast geld in doneren. Verspreid dit nieuws! We
hebben uw hulp hard nodig om hier een succesvolle
en onvergetelijke dag van te maken.
Waar: De Regisseur, Jacob Pronktraat 6
Tijd: 11.30 - 16.00 uur
Tel: 070 - 3587543
Lunch: Soep met een broodje. Kosten 2 euro

Vrijdag 21 en zondag 23 juni

Oosterse romantiek en betoverende beelden bij 1001 Nacht op Festival Classique
met Residentie Orkest Den Haag olv Nicholas Collon & zangeres Karima el Fillali
Vrijdag 21 en zondag 23
juni tijdens Festival Classique 2019 in de majestueuze Kurzaal van het Scheveningse Grand Hotel Amrâth
Kurhaus: 1001 Nacht. Een
betoverend, niet te missen
concert met adembenemende projecties rond het
meesterwerk Sheherazade
van Rimski-Korsakov door
het Residentie Orkest Den
Haag olv Nicholas Collon
en de Nederlands-Marokkaanse zangeres Karima el Fillali.

1001 Nacht is een van de pronkstukken van Festival Classique 2019 en volgens Sven Arne
Tepl, algemeen en artistiek directeur van het Residentie Orkest, “een hoogtepunt van ons
seizoen vanwege de romantiek, de spanning, de poëzie van Rimski-Korsakovs Sheherazade, de prachtige, oosterse liederen van Karima el Fillali en de virtuoze projecties in de
vorstelijke Kurzaal van het Kurhaus.”
De Russische componist Rimski-Korsakov baseerde zijn meesterwerk Sheherazade op
verhalen uit het boek Vertellingen van 1001 Nacht. De sultan is bedrogen in de liefde. Uit
wraak trouwt hij iedere avond een andere vrouw om haar de volgende ochtend te doden.
Door hem te verleiden met de mooiste verhalen weet de beeldschone Sheherazade echter
aan dat wrede lot te ontkomen.

Het Residentie Orkest olv chef-dirigent Nicholas Collon speelt de vier delen van dit
symfonische gedicht, visueel ondersteund door adembenemende videoprojecties. Elk
deel wordt ingeleid door Karima el Fillali met een nieuw, door haar geschreven lied in de
klassieke Arabische traditie. De Nederlands-Marokkaanse zangeres en songwriter, die
opgroeide in het Westland, is inmiddels een internationale ster met optredens op podia en
festivals in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
Het Residentie Orkest en het Scheveningse Kurhaus hebben samen een lange geschiedenis: van 1915 tot 1968 verzorgde het Residentie Orkest de zomerconcerten in de Kurzaal.

Festival Classique zet zich al vanaf 2006 in om te laten zien dat klassieke muziek een
verrijking is voor iedereen. Ook dit jaar strijkt het festival weer neer aan zee en laat badplaats Scheveningen veranderen in een grote klassieke muziekspeeltuin. Zoals altijd is een
hoofdrol weggelegd voor het Residentie Orkest.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Afscheid van Drukkerij Weimar
In 1950 moest het gezin IJsebrands, met tien
kinderen, noodgedwongen vertrekken uit
Woerden. De woning, waarin ze woonden,
werd verkocht aan de bank. Vader kreeg een
half jaar de tijd om een andere woning te vinden. Hij kwam uit een echte drukkersfamilie.
Op dat moment stond er een drukkerij in de
Weimarstraat in Den Haag te koop.

Een team van
prothesespecialisten

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw
zorgverzerkeraar

Samen met zijn vrouw kocht
hij de drukkerij. Er werden
huis aan huis folders verspreid
om zo bekendheid te geven
aan hun zaak. Het was hard

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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).

Rechten
&Plichten
Erf- en schenkingsrecht

Erfenis opeisen
bij stiefmoeder
Mijn eigen moeder is een paar jaar
terug overleden. Met mijn vader
was ze op moment van overlijden
in gemeenschap van goederen
getrouwd en zij had-den een oud
testament op de langstlevende. Wij
als kinderen kregen een vordering
op de langstlevende, mijn vader
dus. Vervolgens is hij vorig jaar
hertrouwd met een weduwe met
vier kinderen. Toen heeft hij weer
een nieuw testament gemaakt op de
langstlevende, mijn stiefmoeder dus.
Nu is mijn biologische vader overleden. Wij als kinderen uit zijn eerste
huwelijk hebben niets gehoord.
Kan het zijn dat onze vader onze
vordering in zijn laatste testament
heeft verworpen en alles aan mijn
stief-moeder heeft nagelaten? Hoe
kan ik hierachter komen?
U stelt een ingewikkelde vraag
maar u kunt altijd een beroep doen

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

werken, maar het werd een
groot succes. Hun jongste
zoon kwam te overlijden door
een ongeluk. Als enige jongen
tussen acht zussen opgroeien,
vonden de ouders
geen goed idee, dus
werd Gerard naar een
kostschool gestuurd
om daar zijn Mulodiploma te halen. Na
de Mulo ging Gerard
naar de Grafische
School om het drukkersvak te leren. Zijn
vader vond het beter
om werkervaring
op te doen in een
andere drukkerij. Dat
werd drukkerij Trio.
Helaas werd vader
IJsebrands ziek en

overleed hij na een kort ziekbed. Gerard moest op 17-jarige
leeftijd samen met zijn moeder
de zaak overnemen. Gerard
was een goede ondernemer
en het drukkersvak zat in
zijn bloed. Hij kocht er twee
Heidelbergers bij. De zaak liep
goed. Op jonge leeftijd trouwde hij met zijn vrouw Trees.
Samen met zijn vrouw zette hij
de zaak voort en zijn moeder
ging met pensioen. Er kwamen
twee zaken bij, één in Mariahoeve en één in Zoetermeer. Ze
waren een sterk team.
Helaas werd zijn vrouw ernstig
ziek en moest hij van haar
afscheid nemen. Met hulp
van zijn zusters zette Gerard
de zaak voort. Gerard ging
met zijn tijd mee. Het vak van

handzetters en boekdrukpersen verdween en werd
vervangen door computers en
printers. Dat ging hem wel aan
zijn hart.
Drukkerij Weimar is in Den
Haag en omstreken niet weg
te denken. Welk gezin heeft
hier geen huwelijkskaarten,
geboortekaartjes of rouwbrieven laten drukken. Ook
vele bedrijven lieten hier hun
drukwerk drukken. En nu is de
tijd aangebroken om vaarwel
te zeggen met pijn in het hart
van dit prachtige vak en de
drukkerij in de Weimarstraat.
Gerard IJsebrands is 70 jaar en
gaat genieten van een welverdiend pensioen.
Gerard IJsebrands
info@weimar.nl

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’.

op uw legitieme portie. Dat recht
heeft u als kind van uw oorspronkelijke vader en moeder. We nemen
aan dat als uw vader hertrouwd is,
hij in een testament ook weer heeft
bepaald dat de langstlevende zijn
na te laten vermogen krijgt.
Dat kan sinds de verandering
van het erfrecht per 1 januari
2003 waarna de langstlevende
huwelijkspartner over haar of zijn
vermogen mag beschikken.
Dat betekent dat u alleen nog een
beroep kan doen op uw legitieme
portie (een minimaal erfdeel van
een kind) als er géén testament is.
Wat zou moeten gebeuren is de
vordering indienen bij uw stiefmoeder. Die kan vervolgens wél
alles voor haar dood opmaken.
Daar hebben erfrechtdeskundigen
vaak moeite mee.
Navraag bij het testamentenregister zou uitkomst kunnen bieden.
Schakel daarvoor een notaris in.
U moet dan beschikken over alle
gegevens van uw vader waaronder
voornamen, achternaam, geboor-

tedatum, plaats en datum van
overlijden.

Consumentenzaken

Opruimen oud papier
in de servicekosten
Wij wonen in een seniorenflat van
een woningcorporatie. In de hal
stond 1,5 jaar een bankje dat als
berging van oud papier werd gebruikt. Het papier werd regelmatig
opgehaald door vrijwilligers van
een vereniging. Wat is uw mening
hierover?
Als in de voorwaarden voor de servicekosten is opgenomen dat ‘de
boel’ in de hallen, trappen, liften
(enz.) wordt opgeruimd, dan kan
de woningcorporatie dat eventueel
doorberekenen in de kosten. Vele
huisvuilophalers, zoals reinigingsdiensten, doen dat tegenwoordig
ook ‘gratis’. Want dat zit in de
gemeentelijke heffingen. Vroeger
werd dat vaak in de grijzen container gedaan.

In dit soort kwesties is het vaak
geen rechten of plichten meer
maar gewoon handig organiseren
en met elkaar omgaan.
AOW en pensioen

komen te hebben. Als zij onder het
minimum zakt, kan zij beroep doen
op de bijstand in haar gemeente
als zij ook nog drie thuiswonende
kinderen heeft.
Fiscale zaken

Dochter met oudere
man getrouwd
Mijn dochter is met een veel oudere
man van thans 68 jaar gehuwd
in gemeenschap van goederen. Ze
hebben samen drie kinderen, maar
haar man heeft ook een flinke alimentatie te betalen als gevolg van
een eerder huwelijk. Zjn alimentatie
loopt af in de loop van dit jaar.
Mijn dochter heeft nog een eigen
(bescheiden) inkomen uit werk. Stel
dat zij zonder inkomen komt. Heeft
zij dan nog recht op een toeslag op
zijn AOW?
De toeslag op de AOW voor jongere
vrouwen is per 1 januari 2015
afgeschaft. Dat is al ruim tien jaar
van tevoren aangekondigd. Vrouwen worden geacht een eigen in-

Onjuiste informatie
in laatste rubriek?
U hebt de laatste keer in uw rubriek
onjuiste informatiegegeven over
ons fiscaal stelsel. De minister
heeft belastingheffing in box 3 nog
beroerder gemaakt. De Bond van
Belastingbetalers is aan het procederen. Een kennis van mij heeft
Nederland al verlaten. Ons land
heeft als enige land van de wereld
een belastingsysteem wat niets met
de werkelijkheid heeft te maken.
Wij deken dat u verkeerd zit. Aan
de Bond van Belastingbetalers
moet u niet zoveel waarde hechten.
Of de bond procedures gaat winnen is nog zeer de vraag.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Vrouwen mogen kiezen in Den Haag
D
T

it voorjaar kunnen we vaak naar de stembus. De eerste
keer dat ik dat mocht stemmen, was in 1977. Mijn persoonlijk stemrecht heeft zijn 40-jarig jubileum dus al ruim gevierd. Overigens alleen mijn actief kiesrecht. In 1977 moest je om
gekozen te worden 21 jaar oud zijn en ik had die rijpe leeftijd toen
nog niet bereikt.
100 jaar vrouwenkiesrecht
2019 is voor alle Nederlandse
vrouwen een jubileumjaar. Het
is honderd jaar geleden dat uit
de wet het woord ‘mannelijk’
dat voor kiezers stond, werd
geschrapt. Twee jaar eerder, in
1917, was de grondwet aangepast en werd daarin het kiesrecht
voor vrouwen mogelijk gemaakt.
Vanaf toen konden vrouwen in de
Tweede Kamer gekozen worden.
De eerste keer gebeurde dat bij
de verkiezingen van 1918. Het
eerste Tweede Kamerlid was
Suze Groeneweg uit Rotterdam
en lid van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij).
Gek genoeg zou het na de grondwetswijziging nog twee jaar duren voordat vrouwen zelf konden
stemmen. In 1919 kwam dus
die aanpassing van de kieswet,

Strijd

waarna vrouwen ook konden
kiezen. Wel vanaf de leeftijd 25,
een grens die ook voor mannen
gold.

In die tijd was het niet gewoon
dat vrouwen betaald werk deden.
En als je ambtenares was, werd
je ontslagen als je trouwde. Suze
Groeneweg maakte zich in de
Tweede Kamer sterk om dit te
veranderen.

Het heeft de nodige strijd gekost
om het vrouwenkiesrecht te
realiseren. En uiteraard was Den
Haag als regeringsstad van Nederland vaak het strijdtoneel.
Belangrijke motor in deze strijd
was de in 1894 opgerichte
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, waarvan Aletta Jacobs in
1896 landelijk voorzitster werd.
Het doel van deze vereniging
was uiteraard dat ook vrouwen
stemrecht zouden krijgen. Men
voerde o.a. actie met af�iches en
prentbrie�kaarten. Op een prent
uit 1908 is de volgende tekst te
lezen:

“Op ‘t kantoor als klerk, doen
we ‘t zelfde werk;
in de fabriek ... werken we
geliek;
voor de klas ... komen we beiden
te pas;
om ziekte te weren .. strijden
zowel dames als heeren;
maar komt ‘t op kiezen an, dan
kiest alleen de man!”

Vrouwen in de
Haagse Raad
Op 2 september 1919 kwamen
voor het eerst vrouwen in de
Haage gemeenteraad. Acht
vrouwen hadden zich in Den
Haag kandidaat gesteld. Twee

In 2017 zette Den Haag een
volgende, historische stap: op 17
maart werd Pauline Krikke geïnstalleerd als burgemeester. Onze
eerste vrouw in dit ambt.

Ook gingen afgevaardigden
van de vereniging tweemaal op
audiëntie bij Koningin Wilhelmina. Iets rumoeriger ging het er
in 1913 aan toe. Toen was er op
het Binnenhof een betoging voor
vrouwenkiesrecht. De burgemeester had een grote betoging
niet toegestaan, dus de vrouwen
kwamen steeds in groepjes van
25.

Mijmeringen

John Vroom

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Autoshowrooms

Ik bedacht mij pas nog hoe dankbaar ik eigenlijk ben dat al die autodealers mij als jeugdige
autogek mij mijn gang hebben laten gaan in hun showrooms. Zij zagen ook wel dat ik niks
kwam kopen. Achter het stuur zitten, alles bekijken, achterin plaatsnemen, bagageklep openen, op knopjes drukken. Heerlijk! En dan ook nog folders meenemen.
Ik ben ze heel dankbaar die
jongens van Swart, Van der Gun,
Hava, Riva, Davo, kortom alle
Haagse dealers die ik mocht
bezoeken. Doordat mijn vader
met veel dealers een zakelijke
relatie had, was het voor mij ook
makkelijker binnenkomen. De
folders heb ik nog en put daar

werden gekozen: Geerdina Wilhelmina Bleumink-Louman, die
tiende stond op de lijst van de
Sociaal Democratische Arbeiders
Partij (SDAP) en Johanna Wolda
- van der Puil, derde op de lijst
van de Communistische Partij
Holland (CPH).

veel inspiratie uit voor mijn
tweewekelijkse rubriek Vroem,
Vroom in deze krant. Introductie
van nieuwe modellen gingen
toen nog vaak gepaard met vlaggetjes in de showroom en een
bloemstukje op het dak van de
betreffende auto. Een klein feestje dus. Deze emotie heeft toch

wel erg bijgedragen aan mijn
uiteindelijke ambitie om autojournalist te worden. Dat wilde ik
al op vrij jonge leeftijd en schreef
ook een brief naar de hoofdredacteur van het blad AutoVisie
Fred van der Vlugt met de vraag
hoe autojournalist te worden en
kreeg een persoonlijke brief van

hem terug dat studeren aan de
Autoschool in Driebergen een
goede start zou zijn. Uiteindelijk
heb ik toch gekozen voor een
marketingstudie en startte mijn
carrière bij de Amro-bank aan
de Kneuterdijk en meerdere
niet autogerelateerde functies
volgden, onder andere bij AkzoNobel tot een headhunter mij
benaderde voor de functie van
Public Relations Manager voor
het nieuwe automerk Daewoo.
Mijn kans om mijn droom waar

te maken in de autobranche.
Vanuit deze functie kreeg ik veel
contacten met autojournalisten
en ook met mijn grote voorbeeld
Fred van der Vlugt. Uiteindelijk
ben ik voor mijzelf begonnen als
freelance autojournalist voor
meerdere bladen, waarmee ik
mijn jongensdroom uiteindelijk
toch verwezenlijkt heb. Mooie
herinneringen, toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl
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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.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met
twee gezichten
Cornelis M. Netten

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees

Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema

Iwan Kriens (1871-1957)
groeide op in Den Haag. Na
enige omzwervingen door
Europa vestigde hij zich
rond 1900 als chef-kok in
Londen, waar hij aan de
wieg stond van de allereerste Engelse kookschool
voor professionals.

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. Laat
u zich door de afloop
van dit fictieve verhaal

30 gedichten die, samen met
de foto’s van Elvin Hage, lezen
als een ontdekkingstocht
langs Haagse locaties. Met
veel verwijzingen naar de
geschiedenis van de hofstad.
Den Haag wordt belicht
als stad aan zee, stad van
paleizen, van vrede en recht
en museumstad.
Een boekje voor wandelaars en mijmeraars.

€ 19,95

€ 14,50

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002).
In Martinus Nijhoff n.v.
(1853-2002). Opkomst,
bloei en ondergang van een
boekenimperium vertelt
oud-medewerker Bob Jongschaap nauwgezet, chronologisch en met een rijke
hoeveelheid beeldmateriaal
en anekdotes, het verhaal
van Martinus Nijhoff als
uitgever, boekhandel en
legendarisch antiquariaat.

Verkrijgbaar in de
boekhandel of via www.vantilt.nl

€ 12,50

€ 29,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Zojuist verschenen

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Bescherming, oorlog en wederopbouw

ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50
Taal: Nederlands

ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95
Taal: Nederlands

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde.
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog.
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de
verwoesting van delen van de stad.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker
van het Haags Gemeentearchief.
Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1

ISBN 978-94-6010-087-1

9 789460 100871

Bescherming, oorlog en wederopbouw

Verhalen van de stad gebundeld

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk
leed veroorzaakt.

10 jaar De Oud-Hagenaar

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar
woorden te vatten.

Oorlog in de lucht
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

26-03-19 09:58

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te
ISBN 978-94-6010-086-4

beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen –
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten.
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Corien Glaudemans
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De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en

jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de

V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed
veroorzaakt.

Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar.
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Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met
illustraties
Winkelprijs: € 29,95
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Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en
scholen. Een heel bekend voorbeeld van zijn werk is de Salon de Rafraichissements
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor
de verwoesting van delen van de stad.
Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.
Deze rijk geïllustreerde publicatie is van de gemeente Den Haag, afdeling
Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door De Nieuwe Haagsche.
VOM-reeks 2019, nummer 1

(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
Advertentie 240x255 april.indd 1

11-04-19 10:39
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Vauxhall Viva (1966)
T

oen ik van school wisselde naar de Van Hoogstratenschool in de
Spaarwaterstraat, kwam ik in de klas van mevrouw Baasdorp en
kwam te zitten naast Edith Frohwein, de dochter van een arts,
waarop ik als jeugdig tienertje gelijk verliefd werd. En waarom vertel ik
dit? Omdat mevrouw Baasdorp een Vauxhall reed.
Niet zo spannend, maar wel
als aanloop naar de nieuwe
Vauxhall Viva die in 1966 werd
geïntroduceerd. Zeg maar
de Engelse Opel Kadett van
General Motors die dezelfde
wat hoekige lijnen had, maar
toch een hele andere uitstraling. Korte voorkant en een
beetje extra overhang aan de
achterkant, veroorzaakt door
de grotere bagageruimte met
een mooi vinnetje wat toen
heel trendy was. Wat mij opvalt
als ik de folder nog eens bekijk,
was de logische opbouw in
uitvoeringen. Het waren er
6. De Standaard, de De Luxe
en de SL met 51 pk en de 90
Standaard, 90 De Luxe en de
90 ST met 61 pk. Afhankelijk

van de uitvoering was de Viva
uitgerust met zaken die je nu
als meer dan vanzelfsprekend
beschouwd zoals, autokachel,
voorruitsproeier, deurgrepen in interieur, asbak in het
dashboard, pakjesrek, lichtclaxon, bestuurderszitplaats
verplaatsbaar, armsteunen aan
de deuren en in het achtercompartiment, zonnescherm
voor de voorste passagier,
sigarenaansteker, inschakeling
van interieurverlichting door
openen van de deuren, sierstrip
op daklijst, afsluitbaar handschoenenkastje, kaartentassen
in de deuren, sierringen aan de
wielen, bumperbeschermers.
Het fraaie was dat de SL en de
90 SL een zogenaamde ‘side

flash’ had. Een contrasterende
gekleurde baan over de zijkant.
Het waren tien mogelijkheden
variërend van Grecian White
met een Calypso Red side flash
tot Cypress Green met een Jade
Green side flash. Té leuk, toch?
Het dashboard was uiterst
eenvoudig. Achter het grappig ontworpen stuur met een
diepliggende naaf en een rand
voor de duimen, met daarachter een unit met snelheidsmeter als klok met daarnaast een
klok voor de benzinemeter en
twee waarschuwingslampjes.

Links daarvan drie tuimelschakelaars voor de ruitenwisser, de
verlichting en parkeerlichten

met daaronder het contactslot.
Ik heb het altijd slim gevonden
om het contactslot links te
plaatsen, zodat er niemand anders aan kon komen tijdens het
rijden. Veel automerken hebben
dit ook gedaan, maar het is in
de loop van de tijd toch weer
verdwenen richting rechterkant
van het stuur. In Den Haag zag
ik ze wel eens rijden, maar in

Nederland is de Viva nooit zo’n
succes geworden. Zijn Duitse
broer de Kadett wel. Nederland
was toen een echt Opel land.

Maar de belangrijkste vraag die
resteert is: hoe zou het nu met
Edith Frowein zijn?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Sigarenmagazijn Wiek en jeugdherinneringen
Deze foto van Sigarenmagazijn Wiek (1921 tot
1963), Hoefkade 568, is van december 1946. De
winkel van mijn opa Koos en oma was altijd
behoorlijk druk. Natuurlijk voor de verkoop van
rookwaren, staatsloten, etc. De toonbank die
vol stond met rookattributen, met een glazen
plaat waaronder ook de Verkade-chocoladerepen
lagen. De winkel stond ook vaak vol met discussierende en de wereldpolitiek besprekende
mannen. Er werd ook volop gerookt.
Tijdens de oorlog zorgde mijn
opa ervoor dat de vaste klanten,
weliswaar in kleinere hoeveelheden, toch van rookwaren werden
voorzien. Verder was er de tussenkamer van de winkel naar de
huiskamer. Deze kamer en was
ook de slaapkamer van de twee
dochters. De huiskamer, tevens
slaapkamer (opklapbed) van
mijn oma en opa, was klein maar
mijn opa zette er vaak zijn motor
een Jawa neer. Ook stond er een
potkachel waarop de fluitketel
stond als er water gekookt moest
worden voor de thee en waaromheen vaak een houten rekje werd
neergezet om de was te drogen.
Verderop de keuken met bovenin
wat vogelkooien met bijzondere
vogels.
Op het achterplaatsje had mijn
opa een grote bak gemetseld

waarin hij de snoeken liet zwemmen die hij gevangen had. Wat
een bedrijvigheid in deze kleine
ruimtes. Er waren ook nog twee
woonetages boven de winkel
op huisnummer 566 met aparte
voordeur, maar wij gingen naar
binnen via een tussendeur met
de winkel, waar ik op de eerste
etage, met mijn overgroot oma in
de voorkamer als kind o.a. papieren bootjes zat te vouwen.
Links op de foto de bakkerij van
Paul Keijzer, waar ik puddingstukjes haalde voor 10 cent. Wat
waren die lekker en de mededeling dat die gemaakt werden van
afval van de bakkerijproducten
kon mij niets schelen. Rechts van
de winkel was de slagerij van
Heemskerk en daarnaast op de
hoek met de Rijswijksestraat de
winkel van slijterij Alwijnma.

Aan de overkant zat de kapper, die wij De Geit noemden,
waar ik niet zo graag heenging
omdat hij mij, op een hoge kruk
gezeten tot boven kaal schoor
met links de scheiding met een
klein randje haar en rechts van
de scheiding de rest (nu soms
weer in de mode). Melk haalde
ik in een kannetje bij De Sierkan
iets verderop. Ook dichtbij was
broodbakkerij HUS aan de Jacob
Catsstraat. De drumband Klein
Maar Dapper kwam ook eens een
aubade geven voor de winkel van
mijn opa, die lid was van deze
drumband.
Oud en Nieuw vierden wij in de
voorkamer op de eerste etage.
De viering was toen heel heftig.
Vanuit het raam stak mijn opa
vuurwerk af, gillende keukenmeiden werden gelanceerd vanaf
een schop. Charges met politie
jeeps waarin de agenten zaten
met schild en lange lat. Grote
hoge vuren op de hoeken van de
Hoefkade en zijstraten. Allemaal
heel spannend.
Zelf woonde ik in die tijd om
de hoek in de Koningstraat. We
legden spijkers en muntjes op
tramrails die dan door de trams

werden platgereden.
De straat leek toen veel
breder.

Soms ging ik naar de
markt aan de Herman
Costerstraat om onder de
groenten stalletjes naar
muntjes te zoeken die
de huisvrouwen uit hun
portemonnee hadden
laten vallen. Dat leverde
vaak genoeg op voor een
zak patat. De markt was
toen al heel gezellig.
Verschillende situaties
voor de winkel hebben
indruk op mij gemaakt.

De Hoefkade was toen, als doorgaande weg, al behoorlijk druk
en zo kwam het dat een overstekend meisje door een hardrijdende motor werd aangereden
en met een schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis werd
gebracht. Ook de twee grote
paarden voor de kar van de ZHB
brouwerij die biervaten kwamen
afleveren bij de slijterij, maakten
grote indruk.
Later ging ik vaak fietsend van
de Mulo aan het Westeinde naar

mijn oma en opa op de Hoefkade voor de middag boterham.
Jammer dat de authentieke woningen er niet meer zijn en alles
helaas gesloopt is. Maar ja, dat
zal wel nodig geweest zijn.

Het was een echt gezellige volkswijk. Er is nu echter helemaal
niets meer wat aan die tijd herinnert. Het is lang geleden, maar
misschien zijn er nog mensen
met herinneringen aan die tijd.
Koos Kreuger
kooskreuger@hotmail.com
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Hofje van Hoogelande: van de Boekhorstst
3

Haagse Hofjes staan er vandaag op het programma en dus de
tweede wandeling door “nostalgisch” Den Haag met Marianne Post
– Folmer (Gilde Den Haag): het Hofje van Hoogelande in de Johannes Camphuystraat, het Hooft’s Hofje in de Assendelfstraat en het Rusthof in
de Parkstraat. We beginnen in de Joh. Camphuysstraat (over de andere twee
hofjes schrijf ik later!) en begrijpen meteen, dat het hofje met deze naam niet
“begonnen” is in het Bezuidenhout, maar in de Boekhorststraat! De Boekhorststraat, ik ben meteen verbaasd, want herinner me eigenlijk alleen het
theater Thalia in deze straat. Maar nee, het Hofje van Hoogelande was gevestigd op de plaats waar het oude Roxy-theater heeft gestaan.
In het jaar 1669 kocht jonkheer
Eduard van Hoogelande een stuk
grond aan de Boekhorststraat
en liet daarop een hofje bouwen,
dat bestond uit een poortgebouw met een regentenkamer
en 2 poortwoningen en 2 haaks
daarop staande vleugels met elk
8 huisjes. Eduard was zelf de
eerste bewoner, hetgeen blijkt
uit een testament van 28 juli
1670, waarin hij zijn ideeēn over
nalatenschap en beheer voor de
eerste keer uitvoerig duidelijk
maakte. In een nieuw testament
van 20 februari 1676 (hij had
er in die 6 jaar nog eens wat
nauwkeuriger over na gedacht!),
legde hij definitief vast , dat na
zijn dood het inkomen uit zijn
vermogen ten goede moest
komen aan de armen middels
het door hem gebouwde hofje
aan de Boekhorststraat. Daarbij
werd vastgelegd, dat de bewoning vrij van huur zou blijven
en de bewoonsters jaarlijks een
“preuve” (toelage) in geld en natura zouden krijgen: 8 ton turf en
50 gulden. Een zelfde bedrag zou
jaarlijks gereserveerd moeten
worden voor wijn, specerijen of

Residentiebode van 12 mei 1910
Volgens de Residentiebode van 12 mei 1910 zagen de woningen
in het nieuwe hofje er als volgt uit: “Iedere woning bestaat uit
een kamer met slaapgelegenheid en zijvertrekje met aanrecht
en gootsteen. Alle kamers hebben een zwart-marmeren schoorsteenmantel en twee vaste kasten en een ventilator boven in de
schoorsteen, die geopend en gesloten kan worden. De vertrekken zijn zoveel mogelijk aan weerszijden voorzien van ramen
met boven gekleurd glas-in-lood, en blinden voor het onderste
gedeelte. Aan de straatzijde zijn de blinden schuivend en aan de
tuinzijde naar buiten openslaand, wit-rood beschilderd. Ieder
4-tal woningen heeft een zolder, die door latwerk in vieren is
gedeeld, zodat iedereen een afgesloten berggelegenheid heeft”.
anderszins ten behoeve van zieke
of zwakke hovelingen, zoals de
bewoonsters destijds genoemd
werden. Die waren overwegend
katholiek, hoewel dat niet als
expliciete voorwaarde opgenomen was in de toelatingseisen.
Minimaal 50 jaar en armlastig
waren wel uitgesproken voorwaarden, waarbij het opvalt,
dat zowel mannen als vrouwen
(beiden wel alleenstaand) toegang zouden krijgen. De familie
van Hoogelande was overigens
oorspronkelijk niet van Haagse
afkomst, maar kwam eigenlijk uit

Zeeland van de “ambtsheerlijkheid” Hoogelande, in de buurt
van Middelburg op Walcheren.

Al in de 90-er jaren van de 19e
eeuw werd er gesproken over
noodzakelijke renovatie van
het hofje, dat kennelijk in die
periode in een erbarmelijke
staat verkeerde. Dat bleek onder
meer uit een intern schrijven van
1893, waarin de douairiere van
Melissant van Sonsbeeck (haar
in 1890 overleden echtgenoot,
was ruim 40 jaar regent geweest
van het hofje) een bedrag van
fl 2500.- ter beschikking stelde
voor renovatie. Al in 1895 was
er contact met architect van
Liefland (ook onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp
van de “oude” Pier, het Palacehotel, het bvan Ostadehofje
en het “oude” Circustheater),
die ontwerpen voor een nieuw
hofje in bracht, zowel ontwerpen voor verbouw (extra etages
en toevoeging van huisjes) of
nieuwbouw op de bestaande
locatie. Maar realisatie kwam er
steeds niet van totdat een terrein
aan de Johannes Camphuysstraat aangekocht kon worden
(fl 15.480.-), waarna het nog
wel “even” duurde voordat er
gebouwd kon worden, want de
gemeente keurde de ontwerpen
herhaaldelijk af. Onder meer was
er bezwaar tegen de 4e muur:
het hofje mocht op de nieuwe
locatie niet volledig afgesloten
zijn met 4 muren. Het werd een
U-vormig hofje, gebouwd in
neorenaissance stijl, dat plaats
bood aan 36 woningen. Bij de renovatie in 1987 werd het aantal

woningen teruggebracht naar 27,
waardoor de woningen allemaal
konden gaan beschikken over
een afzonderlijke slaapkamer,
badkamer met toilet en een 2e
toilet naast de ingang en centrale
verwarming. Na deze renovatie
kwam er nogal wat kritiek op
de architect, die naar de mening
van deskundigen wel erg veel
historische details had verwijderd. Dat is overigens later deels
gecompenseerd. In 2003 was het

hofje weer toe aan een nieuwe
renovatie, waarbij daken, ramen
en zolders werden opgeknapt en
het aantal woningen werd teruggebracht naar 25.
Anita van Trotsenburg is inmiddels voor het 11e jaar beheerder
van het hofje, maar woont er al
veel langer. Midden jaren ’80
werd er immers gerenoveerd
en ontstond er leegstand. Er
woonde een vriendin van haar,
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tstraat naar de Johannes Camphuysstraat
Gilde Den Haag

Naast het begeleiden van sta
dswandelingen delen de vel
e vrijwilligers van
het Gilde hun kunnen, ken
nis en (levenservaring) me
t
and
eren.
Bij het taalmaatjesproject
Samen Spraak, wordt een and
erstalige één-opéén gekoppeld aan een vri
jwilliger om samen een jaa
r lang, veelal één keer
per week, Nederlands te spr
eken.
Vanuit Individueel Advies
zetten vrijwillige professio
nals zich in voor het
coachen van mensen die vas
t dreigen te lopen in hun act
ieve bestaan,
wordt organisatieadvies geg
even aan
non-profit organisaties en
worden mensen geholpen
met hun thuisadministratie.
De cursus Hagologie leert
de deelnemers op een bijzon
dere wijze de historie van Den Haag kennen.

Contact met Gilde Den Haag:
www.gildedenhaag.nl of
info@gildedenhaag.nl of 07
0 356 12 81

Anita zocht op dat moment
woonruimte en kreeg een woning toegewezen. Ze verhuisde 3
keer binnen het hofje voordat zij
door de vorige beheerster werd
voorgedragen om haar rol over
te nemen. Ze heeft het in die rol
prima naar haar zin en onderstreept de “goede relatie”, die zij
heeft met het bestuur: “ach, natuurlijk verschillen we wel eens
van mening, maar daar komen

we altijd uit”, zegt ze. “Er zijn nu
3 regenten, Helmich, van Nispen
tot Sevenaer en van Voorst tot
Voorst, en”. Namen, die je ook
terug vindt in de historie van het
hofje en dat is logisch, omdat
benoeming plaats vindt door
coöptatie en dat leidde in het
verleden veelal tot benoemingen
in de familielijn. En net zoals bij
veel andere hofjes het geval is,
zit er veel kennis over bouw in

Bonuspunten
In het kader van de verhalen over de hofjes, moet nog worden
opgemerkt, dat er voor de 17e eeuw al gasthuizen en begijnenhofjes bestonden en dat vanaf de 13e eeuw ouden van dagen
zich konden inkopen voor een verzorgde oude dag in een
gasthuis, die veelal katholiek van karakter waren. Deze inkopers
werden ook wel preuveniers genoemd. In de 17e en 18e eeuw
was de stichting van hofjes voor “armlastigen” het domein van
de welgestelden, die vaak op basis van geloofsovertuiging iets
goeds wilden doen met hun geld voor de maatschappij. Of wellicht “bonuspunten” voor een latere hemelvaart wilden verdienen?

het bijzonder en vastgoed in het
algemeen in het bestuur.

Anita heeft nog wel een bijzonder verhaal: “Nee, er zijn mij
geen echt spectaculaire gebeurtenissen uit het verleden bekend,
een hofje levert nu eenmaal
doorgaans geen spectaculaire incidenten op. Wel was het bijzonder, dat een van de poortwoningen de bijzonderheid had, dat de
woonkamer aan de ene kant en
het toilet aan de andere kant van
de poort gelegen was. Hetgeen
betekende, dat de bewoonster ’s
avonds laat in haar nachtjapon
via de poort moest oversteken om naar de wc te kunnen.
Gelukkig was de poortdeur dan
gesloten, dus niemand nam er
verder aanstoot aan”.
In het boekje Hofje van Hoogelande van Gerda Rossel staat
overigens nog wel een aardige
anecdote, die te maken heeft met
vrijpostig gedrag. Althans naar

de normen van die tijd en de
voorwaarden, die aan bewoonsters werden gesteld. Want in
1943 bestond een “hovelinge”
het om languit op het gras te
gaan liggen en zodoende te
genieten van de zon. Gewoon
gekleed hoor, niet eens in badpak
of anderszins schaars gekleed.
De toenmalige rentmeester
vond “dit niet overeenkomen
met de wijze van doen welke nu
eenmaal in een hofje voor oude
vrouwen gewoon is” en verzocht
de dame in kwestie om in het
vervolg om gewoon op een stoel
van de zon te genieten. Een jaar
later stuurde diezelfde rentmeester een brief aan alle hovelingen over het ontvreemden van
bloemen uit de voor- en achtertuin, met het strenge verbod om
etensresten in de tuin te werpen,
met de toevoeging dat dit laatste
“in dezen tijd van voedselschaarste onnoodig moet zijn om dit te
zeggen”.

Overigens valt het Gilde-gids
Marianne Post bij het begin van
onze kennismaking met het hofje
van Hoogelande meteen op, dat
de tuin niet volledig ommuurd
is. Aan de achterzijde zijn de
huizen van de Laan van NO Indie
aan de achterkant zichtbaar.
“Dat was een voorwaarde van de
gemeente bij de bouw destijds,
daar mocht geen muur komen,
maar de fundamenten voor een
muur liggen er overigens wel”,
aldus Anita van Trotsenburg. Die
tot slot ook nog onderstreept,
dat het hofje van Hoogelande
wonderwel de bombardementen
door de Engelsen (die immers
een navigatiefout maakten,
waardoor de bommen, die voor
Duitsland bestemd waren in het
Bezuidenhout terecht kwamen)
overleefd heeft, het hofje werd
helemaal niet getroffen.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl
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Het klooster
Nee hè, komen ze weer. De brandweer.
Ik ben weer jarig hoor. Gezellig!

W

aar wij woonden, in de Newtonstraat, was een klooster gevestigd. Met
een kloostertuin. Wij kochten dat appartement in 1974. Het huis bekijkende viel ons de bomen al op. Wat een heerlijk vrij uitzicht. En als je
van een kleine gehuurde behuizing afkomt, was dit huis groot voor ons.
In de Newtonstraat was een
klooster gevestigd. Pal achter de
RK-kerk.
Het is al eens beschreven in het
blad De Oud-Hagenaar.
Achter het klooster, in de lengte
van de straat, bevond zich een
ommuurde tuin. Daarin stond
een grote vijver. Zo tegen de
herfst waren de bomen kaal.
En dan kon je als het ware een
beetje naar binnen kijken. In de
tuin dus. In de Noorderbeekstraat was ook een kloostergebouw. Dat was voor de broeders.
De zusters, of diegene die nog
aanwezig was, woonde in de
Newtonstraat.
Maar op een kwade dag, voor
mij niet want ik was jarig ….,
kwam de brandweer aansnellen.
Het klooster stond in brand. En
ja, de enige zuster die toen nog
in leven was, verhuisde. Waarop
het klooster werd gesloopt.
Ik werkte vlakbij, in de Marnixstraat. Zodat ik de sloop per dag
kon volgen hoever men al was.
In de plaats van het klooster
kwamen er woningen. Aanleunwoningen bij het verzorgingstehuis. Jonker Frans ging
het heten. Ik heb nog eens een
jubileum boek mogen ontvangen, van een buurtgenoot, over
Jonker Frans 1978 ~ 1998.
Alleraardigst boek.

Maarre, m’n mooie uitzicht? Dat
was ik kwijt. Ach, en er woonde
op één van de etages een alleraardigste oude vrouw. Nog even
leuk om te vertellen. Als ze ons
zag, begroette wij haar altijd.
En zij zwaaide. Hoe ze heette?
Geen idee, wij noemden haar het
zwaaivrouwtje.
24 jaar gewoond in die straat, in

dat huis. En met plezier kijken
wij daarop terug. Als laatste
toegevoegde foto wederom een
brand. Van de RK-kerk. Het is al
eens beschreven, door mij. Maar
de foto wilde ik u niet onthouden. Vandaar.
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl
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en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de
juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar u mag
deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de
oplossing mailen naar puzzel@dehaagsetijden.nl.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 21 juni. Wij feliciteren de
prijswinnaars:
- Arie Koevoet, te Den Haag
- Paul van der Geest, te Waddinxveen
- Ruud van Oosten, te Den Haag

Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: buitenbeentje. Sudoku: 5-7. Kruiswoordpuzzel: halsbandparkiet. Onder de inzenders
verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10

1

RAAD HET WOORD

Raad het woord,
stuur uw antwoord op naar
puzzel@
dehaagsetijden.nl
en win! In de volgende krant leest
u de juiste oplossing en worden
de prijswinnaars
bekendgemaakt

15

16

22

13
17

23

28

29
33

38

39

54

35

32

36

37

41

42

45

43

46
49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

77

87

43

26

64

83

65

50

29

71
76

80
84

86

48

70
75

83

60

64

79

82

75

59

69

74

78

32

53

63

67

72

40

27

48
50

11

21

31

40

47

20

26

30

44

65

19
25

34

10

14

18
24

9

81
85

5 2

3 6

O
R

X

Z

W
G

M

B
P
O

Z
S
W

I
Q

K
T

H

I

Y
E
C

J
D
L

2

3

4

5

6

6
7

4
6 3 4
9
1
7 3

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

2

12

8

7

1

2

KRUISWOORDPUZZEL
12

A

E
F

pagina 17

l

3

3 1
2 7

2 6 1
1

7

J
D
L

comfortland.n

5

7
4 5
4 8
5
8
9
7 5
9

6

I

Y
E
C

Sudoku B

6

5

H

Z
S
W

D
U

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee Sudoku’s.
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die
daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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Veel puzzelplezier!
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de
tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel.
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Verticaal
54
55
56
57
58
1. bodyguard (portier); 2. niet parkeren (a�k.); 3. keukenmeester; 4. land in Azië; 5. rugtas voor
61 7. klant (vaste koper); 8.62
63
64
soldaten; 6. telwoord;
land in Azië; 9. mannetjesschaap;
10. bolgewas;
11. schminker; 16. meisjesnaam; 18. snel (soort); 20. Chinese vermicelli; 21. soort vloerbe65 23.66vensterglas; 25. ladder; 26.67
68
69 gemeen- 70
dekking;
ondeskundige; 27. mooi (welgevormd);
29.
telijk ambtenaar; 32. verkoper van geneesmiddelen; 34. beneden deel van een gevel; 36. niet
72
73 muntsoort; 39. losbandig
74drinkgelag; 40. lengtemaat;
7542.
verschijnen
of nakomen; 37. Noorse
geslachtsdeel; 43. groot soort hert; 45. oude lap; 46. buitendijks land (landtong); 51. Europe78
aan;77
53. alcoholische drank;
54. bode voor het bezorgen van pakketten; 55.79verdriet; 56. �ijn 80
weefsel; 57. Zweedse popgroep; 59. vrouwelijk dier; 60. etalage-inrichter; 62. spijtig (helaas);
83
84
63. slecht mens; 66.82beroep (ambt); 67. mannetjesbij;
69. Nederlandse Aardolie Maatschappij
(a�k.); 71. de schepper; 73. oud Nederlands betaalmiddel; 74. Europese hoofdstad; 75. inwen86
87
dig orgaan; 78. uitroep van a�keer; 80. plaats in Brazilië (a�k.); 82. personal computer (a�k.);
85. Nederlandse politieke partij (a�k.).
32

75

48

43

26

64

11

14

15
16
17
18
19
20
Horizontaal
1. iemand die een bank bestuurt; 7. specialist in een ziekenhuis; 12. duw (stoot); 13. gras22
23
24
25
26
maand; 14. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 15. westerlengte (a�k.); 17. boterton; 19.
hoofd van een moskee; 21. muzieknoot; 22. verwaande houding; 24. kroegbaas; 27. toiletar28
29
30
31
32
tikel; 28. kraaiachtige vogel; 30. Sociaal Economische Raad (a�k.); 31. een zekere; 32. Griekse
zuilengang; 33. loo�boom;
35. kleine
kuip als zitbad;
37. familielid;
38. waddeneiland; 41.37
33
34
35
36
zwarte kleverige stof; 42. schoon en netjes; 44. deel van voet; 46. luizenei; 47. eskimohut;
48. toezicht
houden; 49. in het wild levend
knaagdier;4150. melkklier; 52. aanspreektitel
van
38
39
40
42
een vorst; 54. ondergrondse ruimte in een gebouw; 56. transient ischaemic attack (a�k.); 58.
gekon�ijte schil van een onrijpe
citrusvrucht; 61.
44
45 roem; 62. bijnaam van een
46boeing 747; 64.
klap; 65. wild zwijn; 67. laagte tussen twee bergen; 68. Bart’s Neverending Network (a�k.); 70.
hoofdstad
van Letland; 72. wiel; 73. iemand
47
48 die �ilmt voor een �ilm; 76. duinheuvel; 77. per49
soonlijk voornaamwoord; 78. strook grond langs een rijweg; 79. Arabische vorst; 81. lidwoord;
82. kookgerei; 83. plaats in
50Drenthe;
51 84. vordering; 86. openbaar ambtenaar;
52 87. wilddief.
53
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DE LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
W W W.DEHOFPAS.NL

SPAAR EN BETAAL, LIEVER LOKAAL!
Heb jij de Hofpas al? Dan kreeg je tot nu toe korting of een aanbieding op vertoon
van de pas. Vanaf nu spaar je punten bij elke aankoop, die je een volgende keer kunt
inwisselen voor korting of GRATIS producten en diensten.
Voor mensen die gewend zijn aan de korting verandert er dus niet zoveel. De winkelier scant de
pas of app waardoor er automatisch spaarpunten
op de pas/app worden gezet. Eén Hofpaspunt is
een eurocent, zo spaar je ongemerkt een mooi
bedrag bij elkaar!
Je spaart dus met je Hofpas bij de op het spaarsysteem aangesloten bedrijven en kunt kiezen
waar je de punten wilt inwisselen. Heel handig
met slechts 1 pas! Het spaarsysteem biedt meer
mogelijkheden: zo kun je sparen voor korting op
je dagelijkse boodschappen, een uitje, etentje,
sport, cultuur, een schoonheidsbehandeling maar
ook voor een goed doel of een (sport)vereniging!

Waar kan ik allemaal sparen?

Het aansluiten van de winkels en bedrijven op
het spaarsysteem gaat geleidelijk. De komende
maanden krijg je bij sommige partners nog voordeel op vertoon van je pas, bij anderen spaar je
punten. Op www.dehofpas.nl staat een overzicht
van alle spaarpartners. Hou de website regelmatig in de gaten, want het aanbod wordt wekelijks
groter!

Hoeveel punten spaar ik?

Één Hofpaspunt is gelijk aan €0,01 cent. Het
spaarpercentage verschilt per aanbieder. Stel: je
ontvangt 5% spaarpunten bij een ondernemer en
je aankoopbedrag is €10,-. Dan krijg je €0,50 cent
aan Hofpaspunten, wat gelijk is aan 50 Hofpaspunten.

Kan ik alleen maar sparen?

Met je Hofpas kan je nog steeds profiteren van
kortingen. Spaarpartners kunnen speciale aanbiedingen doen bovenop het sparen van punten.
Dubbel voordeel dus!

Nog geen Hofpas?

Ook meedoen met de leukste spaarpas van de
regio? De pas is GRATIS mee te nemen bij alle
aangesloten ondernemers. Heb je geen internet?
Neem op contact op met De Volharding via 070
22105881.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS

Hieronder de eerste uitgelichte locaties, waar je kunt sparen voor korting. In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de
nieuwste partners. Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl/allevoordelen.

NOI Conceptstore
Herenstraat 63 - Voorburg

Fast & Vegan

Piet Heinstraat 96a - Den Haag

Spavarin City Spa

Laan van Hoornwijck 29 - Rijswijk

NOI (Italiaans voor WIJ) is de naam van de nieuwe conceptstore in de Herenstraat. Naast modemerken als Saint
Tropez en Miss Miss, vind je hier bijzondere accessoires en
woondecoratie.

Fast & Vegan is geopend van dinsdag tot en met zondag
voor ontbijt, lunch of gewoon iets lekkers. Alles op de
kaart is simpel, toegankelijk en 100% plantaardig.

Ontspanning staat bij Spavarin centraal. Iedereen is van
harte welkom om hier tot rust te komen, zich optimaal te
ontspannen en te genieten van de vele faciliteiten en behandelingen.

Spaarpercentage: 6%

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 25%

Restaurant LaSalle
Nieuwstraat 21A - Den Haag

Voorburgse Bierwinkel
Wielemakersslop 8 - Voorburg

Joe’s Shop

Theresiastraat 236 – Den Haag

Koken “op zijn Frans”, zonder fratsen. Bij dit restaurant in
het centrum van Den Haag (op een steenworp afstand van
de Grote Markt) geniet je in intieme sfeer van een gezellig
diner.

Laat je inspireren en maak kennis met speciaalbier; een
veelzijdige en gevarieerde wereld. Of je nu houdt van zwaar
of licht, van fruitig of bitter, er is altijd een bier die bij jouw
smaak past.

Joe is elke ochtend op de groenteveiling te vinden om zelf
de beste producten uit te kiezen. Daarnaast haalt hij zo
veel mogelijk verse groente en fruit direct bij de boeren in
het Westland.

Spaarpercentage: 6%

Spaarpercentage: 2%

Spaarpercentage: 4%

Kookwinkel La Mesa
Reinkenstraat 30 – Den Haag

Quick & Clean Carwash
Loosduinseweg 601 – Den Haag

Perfect Pastry

Gentsestraat 13 – Den Haag

Bij La Mesa vind je een grote collectie kwalitatieve
kookspullen, servies en culinaire cadeautjes. Daarnaast
verkopen ze ook heerlijke olijfolie, azijn, kruiden, thee en
diverse sauzen.

Quick & clean Carwash is gespecialiseerd in het poetsen,
waxen, polijsten en showroomklaar maken van auto’s, busjes en motoren! Alles wordt hier met de hand gewassen!

Perfect Pastry is een bijzondere dessertwinkel in Scheveningen. Hier hangt de sfeer van een poppenhuis en het ruikt
altijd naar heerlijk vers gebak.

Spaarpercentage: 2%

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 6%

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl
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Verzorgen & Ontzorgen

DE ZORG

SPECIAL VAN DE HAAGSE TIJDEN
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ZORGSPECIAL

Betrouwbare specialist in

VAN UW WONING

Riolering
Loodgieters

• Schaf nu een HR ketel aan die

Daklekkage
Dak- en zinkwerk

ook geschikt is voor gas en
toekomstige aansluitingen

Isolatie
Ventilatie

• De meest efficiente en duurzame

Airconditioning

ketels zijn nu beschikbaar

Duurzame energie

• Vraag ons advies voor

Warmtepomp

hybride oplossingen

Elektra
Sanitair
Badkamers
Keukens
Tuin beregening

Huishoudelijke verzorging

VERDUURZAMING

Totale verbouwing

CV-installaties

ZORGSPECIAL
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BEL VOOR ADVIES
(090
0900
0) 0105

NGEN
STORI LPEN
O
H
R
VE

N
BINNEUR
24 U

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

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden?
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl.

WWW.HENNINK.INFO

Meer informatie 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl

Welkom bij
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de buurt of in onze woonzorgcentra.
Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence hebt u advies én ondersteuning altijd dichtbij.

ZORG

• Zorg thuis in uw eigen omgeving en in onze
woonzorgcentra

• Specialistische zorg en behandeling voor

ONDERSTEUNING

• Onze huisverpleegkundige denkt
met u mee
• Een veilig gevoel met een hals- of polsalarm

verschillende doelgroepen

Florence, T 070 - 41 31 000,

HANDIG
• Langer zelfstandig met de FlorencePas
• Dineren in onze woonzorgcentra
• Gezellige activiteiten bij u in de buurt
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Een beschermde leefomgeving,
speciaal voor mensen met dementie
Martha Flora Den Haag is allesbehalve een gewoon verzorgingshuis. Wij bieden de
allerbeste, gespecialiseerde dementiezorg wanneer u niet meer thuis kunt wonen.
Bij ons vindt u volop leefruimte. U bewoont een eigen, comfortabele studio. En
daarbuiten beweegt u zich in een beschermde samenleving, de Meander.

21

Populaire danscursus voor 55+ ook in 2019
weer in Den Haag.

Begin september start de nieuwe reeks cursussen Good [old] Times bij drie
Haagse cultuurankers. De danscursus voor 55+, Good [old] Times blijft onverminderd populair in Den Haag. Vanaf 2 september gaan bij drie Haagse Cultuurankers, de moderne danslessen weer van start. De danscursus is er voor iedereen
van 55+ die lekker wil dansen.

De 7 kwaliteiten van Martha Flora:
Gespecialiseerd in dementiezorg
Dementie is een complexe, progressieve ziekte en doe je er niet even bij. Bij elk mens met
dementie is het ziekteverloop weer anders.
Daarom is goede dementiezorg altijd gespecialiseerde zorg.
Echte aandacht
Tijd om een echte, persoonlijke relatie met
iemand aan te gaan. Dankzij onze hogere
personele bezetting hebben onze mensen
daadwerkelijk de tijd om met u en uw naasten
een goede relatie op te bouwen.
Privacy, ook met uw familie
Privacy is een belangrijke levensbehoefte. Dat
geldt helemaal als er sprake is van dementie.
Bij Martha Flora vindt u de privacy die u nodig
heeft wanneer u en uw familie daar behoefte
aan hebben.
Volop leefruimte
Martha Flora biedt volop leefruimte in een
beschermde samenleving. In uw eigen appartement en in de Meander. Maar ook buiten in
de afgeschermde tuin.
Activiteiten op maat
Een standaard dag- of weekprogramma is
helaas geen aanbeveling. Wij ontwikkelen
activiteiten met als vertrekpunt: uw interesses,

uw voorkeuren, uw leven. En dat doen we elke
dag opnieuw.
Nooit meer verhuizen
De zorgbehoefte wordt naarmate de ziekte
voortschrijdt steeds ingewikkelder. Nóg een
keer moeten verhuizen is dan wel het laatste
wat u wilt. Bij Martha Flora kunt u tot het einde
verblijven.
Geen zorgen meer
Mantelzorg geven aan een geliefd persoon
met dementie is loodzwaar. Bovendien komt
er veel regelwerk en administratie bij kijken.
Wij nemen dat van u over, zodat u zich met
de waardevolle dingen van het leven kunt
bezighouden.

50 PLUS KRANT

Onze locatiemanager Barbara Kanters vertelt
u graag hoe wij de allerbeste dementiezorg in
de praktijk organiseren. Voor meer informatie:
www.marthaflora.nl/particulier-verzorgingshuis/
verpleeghuis-den-haag/

Tijdens de basiscursus
leer je in vijftien lessen
de basis van de modern
dans onder leiding van
professionele Holland
Dance-docenten. Deze
dansworkshops staan
in het teken van samen
dansen én creëren met
plezier als grootste drive.
Gevorderde dansers
Ook tijdens de gevorderdencursus staat het
beleven van dansplezier
en ontmoeting hoog in
het vaandel. De moderne dans vormt de basis voor deze cursus,
maar ondertussen komen ook invloeden
uit andere dansdisciplines aan bod, zowel
in dans- als muziekkeuze. Deze lessen zijn
geschikt voor dansers met enige ervaring die
is verkregen in bijvoorbeeld de Good [old]
Times cursussen of bij andere danslessen.
Tijdens deze lessen ligt de fysieke en technische uitdaging op een hoger niveau dan
in de basiscursus. Een goede basisconditie
komt dus goed van pas!

Het Senioren
Collectief Haaglanden
Het Senioren Collectief Haaglanden

Het senioren collectief Haaglanden, maatschappij en als zodanig ook zo
beschouwd
dienen
te worden.
opgericht
in augustus
2017
en voortgeHet senioren
collectief
Haaglanden,
opgericht
in augustus
2017
en voortgekomen
komen
uit
een
landelijke
organisatie,
uit een landelijke organisatie, wil een lokale belangenbehartiger zijn, waar ieder
wil een lokale belangenbehartiger zijn, Het Senioren Collectief Haaglanden
lid als vrijwilliger kan participeren en kan meepraten als men dat wil. Het motto
waar ieder lid als vrijwilliger kan par- heeft geen betaalde krachten in dienst
Ontdek de meest
van de vereniging is: Vóór, Dóór en Met Senioren. Of met andere woorden: Solidair
ticiperen en kan meepraten als men en doet haar werkzaamheden uitsluicomfortabele schoenen
met elkaar en opkomen voor elkaar.
dat wil. Het motto van de vereniging tend met vrijwilligers.
is: Vóór, Dóór en Met Senioren. Of met
voor kwetsbare voeten!
doet haar werkzaamheden
uitsluitendColHet bestuur
van de
vereniging
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Locaties
De lessen van zowel de basiscursus als de
gevorderdencursus worden gegeven in de
Cultuurankers De Nieuwe Regentes, Theater
Dakota en het Diamanttheater. Op maandag
en vrijdag zijn de lessen in theater Dakota,
donderdag zijn de lessen in theater Dakota
en op zaterdag zijn de lessen in Diamanttheater.
Voor meer informatie en tickets: www.
holland-dance.com

“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg
Centrale’ is een daverend
succes!” aldus eigenaar
Rob Herrebout
Voor álle kleine en grote klussen in en rondom
huis en tuin. Onze focus ligt op het ontzorgen
van ouderen, maar wij staan voor iedereen klaar die door gebrek aan tijd, kennis,
technisch inzicht en/of fysieke beperkingen
behoefte heeft aan hulp. Kortom de ‘Ontzorg
Centrale’ probeert een zo groot mogelijk
aanbod van diensten aan te bieden tegen
een redelijk tarief. Van schilderwerk (binnen/
buiten), timmerwerk, elektra, computer, audio/
video/TV, tuinonderhoud tot het ophangen van
lampen en schilderijen. Waar nodig kan ‘de
Ontzorg Centrale’ ook – door haar uitgebreide
netwerk - mensen in contact brengen met
betrouwbare en betaalbare leveranciers en
dienstverleners uit de regio. Alles in één hand.
De dienstverlening is niet alleen gericht op
het “technisch” ontzorgen, maar ook gericht
op het sociale aspect, door het aanbieden
van hulp- en gemaksdiensten. U kunt ook
werkzaamheden combineren. U stelt zelf een
wensenlijstje op en wij voeren het voor u uit!
Bent u geïnteresseerd? Bekijk alle mogelijkheden op www.deontzorgcentrale.nl of neem
– geheel vrijblijvend - contact met ons op via
het contactformulier of bel 0174-76 88 88.

Cato kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur
tot en met de zorgverlening.
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We zetten ons ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig
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met aandacht voor elkaar

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

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

Kijk voor meer informatie op www.cato-wwz.nl

verhuurt Cato senioren- en aanleunwoningen

Neem contact op met de
verhuurmakelaar,
De kale huurprijzen liggen rond de € 500 per maand. De woningen worden verhuurd aan alleenstaanden Marleen Gerritse,
met een inkomen tot € 22.700 of aan 2-persoonshuishoudens met een inkomen tot € 30.825 (prijspeil
telefoon 070 - 767 1161
2019). Cato kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur tot en met de
of e-mail
zorgverlening.
verhuur@cato-wwz.nl

Cato is een eigentijdse organisatie voor ouderenzorg. We bieden met liefde en aandacht zorg-, woonen 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.
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M9 transportrolstoel
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van € 199,- nu
Ook verkrijgbaar in de kleuren wit en zilver

niet-goed-geld-terug-garantie
4.Wij geven
Wij geven zelfs garantie op de meeste
van onze gebruikte producten
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Kijk voor meer informatie
op www.cato-wwz.nl

Loosduinsehoofdstraat
196, 2552AL

3. Loevesteinlaan
480, 2533CG

Wij
geven niet-goed-geld
Tel.
070-7371081

Tel. 070-7370879
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WWW.ZORGDISCOUNTER.NL
Vriesversmaaltijden
wekelijks bij u bezorgt

Kennismakingsaanbieding
5 maaltijden, 2 soep en 3 dessert
€ 25,00
voor informatie en onze menulijst
tel: 071 – 34 19 001
of mail info@petitmenu.nl
Petitmenu.nl
Prins Bernhardstraat 25
2396 GA Koudekerk aan den Rijn
www.petitmenushop.nl
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Zelfstandig blijven wonen zonder zorgen
Meneer en mevrouw ten Berge woonden in een mooie eengezinswoning in Den
Haag. Toen hun kleinkinderen al wat groter waren, mevrouw ten Berge last kreeg
van trombose en meneer wat begon te kwakkelen met zijn gezondheid stelde een
kennis voor om te verhuizen naar een Garantwoning van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)en WoonInvest.
“Prachtige woningen, waarin je zelfstandig
kunt wonen, maar waar je hulp kan inschakelen als dat nodig is”. Familie ten Berge was
overtuigd na het zien van de modelwoning
en schreef zich in voor de driekamer-woning.
Net na oplevering van het pand verhuisden
de twee nog actieve 65-plussers naar hun
nieuwe plek.
En nu, vier jaar later, zijn ze nog steeds
verrukt! “Het is zo’n heerlijk huis, van alle
gemakken voorzien”, vertelt mevrouw, “We
gaan er nog steeds veel op uit, maar inmiddels hebben we wel wat meer zorg nodig. We
eten af en toe in het verpleeghuis naast onze
woning. En het leuke is, daar komen we veel
gezellige mensen tegen. We leggen wel eens
een kaartje of we gaan naar theater met een
ander stel”.
Ook meneer ten Berge is blij dat ze zijn
verhuisd. “Het is zo fijn dat we zelfstandig
kunnen blijven wonen, ook nu we wat ouder
zijn. We willen die zelfstandigheid natuurlijk

niet kwijt, maar het is wel fijn dat we de zorg
die we misschien later nodig hebben, om ons
heen hebben. De huisarts zit in ons gebouw.
En voor het aantrekken van de steunkousen
van mijn vrouw komt iemand van Thuiszorg
bij ons langs. Omdat we verder nog goed
ter been zijn lopen we vaak even langs de
winkels in de buurt, we drinken een kopje
koffie in het Grand Cafe van WZH of we gaan
er een dagje op uit.”
In WZH Zilverlinde zijn vanaf 1 november
2019 76 seniorenwoningen met een berging
te huur. Een parkeerplaats is er eventueel bij
te huren.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
weten? Bel met de Klantenservice van WZH
via 070 756 16 00 voor meer informatie of
voorinschrijving of kom naar de open dag in
augustus om een modelwoning te bezichtigen. Hou hiervoor de website van WZH
(www.wzh.nl) in de gaten!

Rugschool
De mooiste praktijk van Nederland!
De Rugschool is een praktijk voor fysiotherapie gespecialiseerd in Rugklachten,
heup en knie problemen. Hierdoor hebben we veel ervaring opgedaan met deze
specifieke klachten en zijn alle fysiotherapeuten extra opgeleid om deze klachten
te verhelpen.

De Schoenmaker op maat!
Naast het herstellen en repareren van allerhande schoenen, bent u ook bij ons welkom
voor reparatie en/of aanpassingen aan confectie, orthopedisch en semi-orthopedisch
schoeisel. Beenlengteverschillen lossen wij
op door hakken en/of zolen aan te passen
op doorverwijzing door uw arts of fysiotherapeut. Dit kan aangepast worden op nette traditionele schoenen, maar ook op sneakers,
sport- en wandelschoenen, sandalen etc.
Te korte klittenbandsluitingen kunnen wij
bijvoorbeeld verlengen of verplaatsen zodat
deze beter sluiten en daardoor comfortabeler
lopen.
Wij zorgen voor een nette doelmatige aanpassing en/of reparatie zodat uw kostbare
schoenen veel en fijn draagbaar zijn, zodat
de kilometerprijs op den duur lager wordt!
Tevens verkopen wij een ruim assortiment
voetbedden en steunzolen die zorgen voor
een comfortabele mobiliteit.

Inmiddels hebben we door de opgedane ervaring onze eigen Rugschool traject ontwikkeld
voor mensen met rugklachten. Een belangrijk
onderdeel van dit traject is de scholing( bij de
meeste praktijken wordt dit overgeslagen).
Scholing betekent dat de patiënt een les krijgt
over hoe de rug functioneert, wat wel en wat
niet goed is voor je rug en waarom. Zodat de
patiënt beter leert omgaan met zijn/haar rug
en dat in de toekomst rugklachten voorkomen
kunnen worden.
Ook voor mensen die last hebben van knie
of heup problemen kunnen terecht bij ons in
de praktijk. We hebben met alle ziekenhuizen
in de regio goede contacten. Wij voeren zelfs
testen uit voor het ziekenhuis, voor en na de
operatie. Dit op verzoek van de ziekenhuizen om zorgkosten te verminderen. Heeft u
klachten aan u rug, knie of heup of wordt u
binnenkort geopereerd?

Maaltijden aan huis
PetitMENU bezorgt dagelijks vele
maaltijden aan huis. Deze maaltijden zijn
geschikt voor mensen die gezond en
verantwoord willen eten maar te weinig
tijd hebben voor het bereiden van hun
dagelijkse kost. Maar ook voor mensen
die vanwege een lichamelijke beperking
moeite hebben met koken, kan de maaltijdservice van PetitMENU een uitkomst
zijn. Er worden geen voorrijdkosten
gerekend.

Neem dan contact met ons op.
Locatie Den Haag: 070-3685797 of
Rijswijk: 070-3951816 of kijk op onze site:
www.rugschool.nl

Dagelijks rijden de bestelauto’s van PetitMENU hun routes door een groot gedeelte van
Nederland om hun vriesverse maaltijden af
te leveren. PetitMENU heeft meer dan 100
verschillende menu’s op de bestellijst staan.
Op de menulijst van PetitMENU staan alle
denkbare soorten groenten, vlees, vis,
pasta’s, bami, nasi, en zelfs een eenpersoons rijsttafel.

Kom langs bij Ruud van der Geest Schoen& Sleutelservice in de Weimarstraat 136 te
Den Haag.

Momenteel heeft PetitMENU een kennismakingsaanbieding van vijf maaltijden, met
twee keer soep en drie keer een toetje voor
25 euro.

Wij geven u graag advies op maat en staan
voor u klaar. Telefoon 070-3607029 of mail
naar: rgshoeservice@gmail.com
Volg ons op Facebook via rgschoenmakerij
www.rgschoenservice.nl

Bestellen bij PetitMENU kan via de besteltelefoon: (071)341 90 01, via de e-mail: info@
petitmenu.nl of via de webwinkel petitmenushop.nl. Bij de eerste levering wordt ook de
gratis bereidingswijzer afgegeven.
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Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.

Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra,
schuttingen plaatsen, tuinonderhoud, tot het ophangen
van lampen en schilderijen.

Vraag naar de mogelijkheden.
W: www.deontzorgcentrale.nl T: 0174-768888
E: info@deontzorgcentrale.nl

Je wilt zelfstandig blijven wonen en je privacy behouden. Daarnaast
ben je op zoek naar meer gezelligheid, betrokkenheid en geborgenheid.
Moeilijk te combineren? Helemaal niet!

Kom naar onze informatiebijeenkomsten
en hoor alles over de diversiteit in groepswonen in Den Haag. Iedere
maand organiseren wij een middag waar we je informeren over
bestaande- en nieuwe projecten en is er ruimte voor het stellen van
vragen. Aanmelden via onze site www.centrumgroepswonen.nl of
bellen naar 070 – 217 00 05!
Riviervismarkt 2 2513 AM Den Haag Telefoon 070 - 217 00 05
www.centrumgroepswonen.nl facebook.com/centrumgroepswonen info@centrumgroepswonen.nl

Onze comfortabele
schoenen geven uw
voeten de ruimte!

Persoonlijk voedingsen dieetadvies

Ontvang nu
éénmalig

-

€15,*

Ons spreekuur is een plek waar
iedereen met vragen over voeding
welkom is. Samen zoeken we naar de
beste manier om het eetpatroon en
de leefstijl te verbeteren.

TESTKORTING
De Rugschool is een gespecialiseerde
praktijk voor fysiotherapie en
revalidatie met meer dan 15 jaar
ervaring met rugklachten.

Via

Rugklachten?
Andere klachten bij
bewegen?
Vederlichte sandalen:
perfect voor blote voeten!
Uw actiecode is: MFA191
*Bij uw eerste aankoop als nieuwe klant van
minimaal €85,- niet geldig in combinatie met
andere aanbiedingen.

Laan van Nieuw Oosteinde 506, Voorburg

072 - 571 79 79 - www.intersko.nl

Bij ons leert u hoe u hier vanaf komt!
Gespecialiseerde Fysiotherapeuten
helpen u graag! Bekijk onze website
of bel voor een afspraak.

 070 - 368 57 97
 www.rugschool.nl
Fysiotherapie - Manuele therapie
Sportfysiotherapie - Kinderfysiotherapie
Bekkentherapie - McKenzie therapie - Dry needling

Spreekuur locaties

Centrum/Schilderswijk
Paviljoensgracht 1
Van der Vennestraat 185
Haagse Hout/Scheveningen
De Carpentierstraat 54
Norenburg 131
Willem Lodewijklaan 16

Rijswijk
Van Vredenburchweg 71
070-3951816
rijswijk@rugschool.nl

Escamp/Wateringsveld
Zonneoord 288
Bentelostraat 51
Laak
Thijssestraat 47
Segbroek/Loosduinen
Loosduinse Hoofdstraat 13

Den Haag
Colijnplein 12
070-3685797
info@rugschool.nl
T. 085 4011 237 E. info@dietistindenhaag.nl
W. www.dietistindenhaag.nl

Martha Flora Den Haag
De dementiezorg die u zoekt als thuis wonen niet meer gaat.
De beste zorg voor oudere mensen met een dementie.
Bel voor meer informatie met onze locatiemanager
Barbara Kanters op 06 - 14 80 82 03 of ga naar www.marthaflora.nl

De dementiezorg die u zoekt

Heeft u interesse?
Maak dan een
afspraak voor
een kopje
koffie!
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Begeleiding thuis
Het is fijn dat men steeds langer thuis kan blijven wonen. Hierbij is het wel van
belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De begeleiders thuis van
Stichting Eykenburg bieden u de begeleiding die u nodig heeft om zo lang mogelijk
op een verantwoorde manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, zonder dat dit te
belastend voor u is.
Wat kan de begeleider thuis voor u
betekenen?
Tegenwoordig wordt er veel van de maatschappij verwacht en de mogelijkheden zijn
eindeloos. Hierdoor kan het zijn dat u door
de bomen het bos niet meer ziet en dat
zelfstandig wonen voor u lastig is. Op deze
momenten kan de begeleider thuis uitkomst
voor u bieden. De begeleider thuis kan u
ondersteunen bij:
- Het dagelijks inplannen van uw activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het nakomen van afspraken met diverse instanties.
- Het opbouwen en onderhouden van een
sociaal netwerk.
- Het regelen van uw financiën.
- Het leren omgaan en accepteren van
problemen van een lichamelijke of psychische aandoening.
Daarnaast kan de begeleider thuis gesprekken met u voeren, een wandeling maken of u
begeleiden bij het doen van uw boodschappen. Indien wenselijk kan de begeleider thuis
u ook ondersteunen bij het aanvragen van
andere zorg- en ondersteuning.
Contact
Wilt u meer weten over de begeleiding thuis

Gezondheid is niet te koop....
Veiligheid wèl!!!
Daarom is ABS tegenwoordig standaard op alle Aixam Sensation modellen. Als
Aixam dealer voor Groot Den Haag zijn we vorige maand uitgenodigd om in Lelystad zelf te ervaren hoe het is om met een brommobiel te rijden met ABS.
Ik kan u zeggen “het was geweldig”. Ongelooflijk dat dit, zelfs met een snelheid van
45 km/u zo’n verschil maakt. Hoe trots kan
je dan zijn dat we u dit vanaf nu kunnen
aanbieden.

of wilt u begeleiding thuis aanvragen?
Neem dan contact op via telefoonnummer
070 – 750 70 00 of stuur een mail naar zorgkruispunt@eykenburg.nl.

De begeleiding thuis wordt geboden vanuit
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) van de gemeente Den Haag.
Indien wenselijk kunnen onze medewerkers u
ondersteunen bij het aanvragen van de WMO
indicatie.
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En dan de Cross-over, de brommobiel met de
makkelijkste instap. Deze ‘grote broer’ van de
Aixam modellen stapt niet alleen makkelijk in
maar de laadruimte is ook nog eens volledig
vlak zodat inladen van boodschappen en/of
rollator een makkelijke handeling wordt.
Tot slot kunnen we u de STILSTE brommobiel aanbieden en wel de elektrische zeer
sportieve E-Aixam Coupe en het kleinere
model de E-Aixam City. Deze elektrische
brommobielen hoef je niet te starten….die
zet je alleen maar áán! U beroert het gaspedaal en met een heel licht gezoem zet de
brommobiel zich in beweging.
Zo luxe heeft u zich nog nooit verplaatst.
En wat te denken van de laadruimte. Wist

u dat onze kleinste brommobiel, de Aixam
City, een net zo grote laadruimte heeft als de
laadruimte van de grootste brommobiel van
z’n concurrent?
Kom vrijblijvend een proefrit maken tijdens
onze opendagen op 21 en 22 juni en ontvang
(zolang de voorraad strekt) een presentje
van ons. De koffie staat sowieso voor u klaar
MET wat lekkers.
Tot gauw, Peter en Isabel Pannekoek.

45
KM

Autobedrijf Houtwijk,
al 15 jaar uw brommobieldealer.
Zichtenburglaan 76-82
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82
070-329 70 51
www.autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Wilt u in de volgende De Haagse Tijden-Special staan?
Bel 070 - 360 76 76 en vraag naar de mogelijkheden

Inbraakpreventie Zelfstandig wonen
Even naar de supermarkt, de hond
uitlaten of de kinderen naar school
brengen. De achterdeur hoeft niet op
slot, want wat kan er in dat half uurtje
gebeuren? Genoeg!
Veel inbraken vinden plaats zonder ook maar
een slot te forceren. Een insluiping waarbij
bijv. een telefoon, tablet of laptop wordt weggegrist, is in 30 seconden gebeurd. Het advies
is dan ook: Al gaat u maar even weg, sluit
altijd alle ramen en deuren en doe ze op slot.
Wees alert
Inbrekers gooien regelmatig een steen door
de ruit om binnen te komen. Soms zijn er
buren die dat glasgerinkel hebben gehoord,
maar geen kijkje gaan nemen. De politie
vraagt u alert te zijn als u glasgerinkel hoort
en altijd even te kijken of het mogelijk met een
inbraak te maken heeft. Door snel te reageren
op het glasgerinkel bij een inbraak en direct
via 112 de politie te bellen, kunnen agenten de
daders mogelijk in de kraag vatten.
Wat te doen als er is ingebroken
Als er bij u wordt ingebroken, en u heeft het
vermoeden dat de daders nog in of naast uw
huis zijn, belt u dan gelijk 112. Is er ingebroken, maar zijn de daders al verdwenen? Bel
dan de politie via 0900-8844 en laat de situatie zoveel mogelijk intact zoals is aangetroffen.
Dit omdat de inbrekers sporen hebben achtergelaten. Dat maakt de kans dat de daders
gepakt worden groter.

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.

Diëtist in Den Haag
Wij, Dinja, Valerie, Magda en Linda, zijn
ervaren en enthousiaste diëtisten. Ons
spreekuur is een plek waar iedereen
met vragen over voeding welkom is.
Heeft u overgewicht, ondergewicht, diabetes
mellitus, hart- en vaatziekten , maag-darmklachten , allergie of andere voedingsgerelateerde problemen, dan kunt u bij ons op het
spreekuur terecht.
Samen zoeken we naar de beste manier om
het eetpatroon en de leefstijl te verbeteren.

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.

We coachen u om uw persoonlijke gezondheidsdoelen te bereiken. Naast 1 op
1 begeleiding geven we ook workshops en
cursussen.
We zijn er voor jong en oud. U kunt ons
vinden in verschillende huisartsenpraktijken
en in Centra voor Jeugd en Gezin. We zitten
op 10 plekken verspreid over de stad.
Altijd wel 1 bij u in de buurt!
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.

Kijk voor meer informatie of voor het maken
van een afspraak op onze website: www.dietistindenhaag.nl of bel naar 085-4011237
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Bel en bestel 070 - 2210580

10 jaar online

COMFORTLAND.nl
comfortabel ouder worden

Bestel online via onze webwinkel

WWW.COMFORTLAND.NL

of kom langs: Roggeveenstraat 116/Hoek Prins Hendrikstraat

ER OP UIT MET DE NRGbike LOOPFIETS
DÉ LOOPFIETS VOOR VOLWASSENEN

Comfortabel lopen met de NRG loopfiets
Ervaart u moeite met lopen? Zou u graag weer
zelfstandig een wandeling maken? Probeert u
dan de NRGbike loopfiets eens, dé loopfiets voor
volwassenen. Een ideaal loophulpmiddel om uw
loopafstand te vergroten en meer in beweging te
zijn. De NRGbike met lage instap combineert zitten,
lopen en rijden op een unieke manier. Lopen met de
NRG loopfiets geeft u meer bewegingsvrijheid.
Uw lichaamsgewicht wordt niet door uw benen
gedragen, maar door het zadel van de loopfiets.
De NRGbike rolt bijzonder licht, daardoor hoeft u
minder inspanning te verrichten om een bepaalde
afstand af te leggen. Deze loopfiets is ideaal voor
volwassenen die minder mobiel zijn door bijvoorbeeld COPD, hartfalen, chronische pijnklachten of
gewrichtsklachten.

Met de NRGbike loopfiets kunt weer makkelijker een
blokje om. Samen wandelen, boodschappen doen
en uzelf gemakkelijker en zelfstandig verplaatsen.
De NRGbike is niet alleen praktisch en comfortabel
maar bovendien ook lichtgewicht én compact en is
daarom eenvoudig mee te nemen.

Wonen binnen
WZH Zilverlinde
betekent wonen
met service!

Nu bij Comfortland

voor €519,Komt u gerust een proefritje maken in
onze winkel aan de Roggeveenstraat 116
in Den Haag.
Wilt u langskomen? Belt u dan naar 070-221 05 80
dan zetten wij de loopfiets voor u klaar om te testen.

Veiligheid boven alles
Zittend op de NRG loopfiets hoeven uw benen
alleen maar zachtjes mee te ‘lopen’ en de loopfiets
rolt nagenoeg zonder weerstand vooruit.
Omdat u met uw voeten bij de grond kunt is
het rijden heel veilig. De eenvoudig te
bedienen rem zorgt ervoor dat u gemakkelijk
en snel tot stilstand komt. Een lage instap en
eenvoudige instelmogelijkheden maken de
NRGbike bijzonder gebruikersvriendelijk.
Zo is het mogelijk om het stuur en het zadel
in hoogte te verstellen en het stuur
desgewenst iets te kantelen.

Zilverlinde
OP ZOEK NAAR EEN
UNIEKE GARANTWONING
MET CENTRALE LIGGING
IN DEN HAAG

LEIDSCHENVEEN?

Belangenbehartiger vóór, dóór en met senioren in de
Haagse regio en onafhankelijke spreekbuis voor ALLE
senioren in de regio.
Het Senioren Collectief is een vereniging voor en door senioren
• Brengt belangen onder de aandacht bij de gemeentelijke politici en
beleidsmakers.
• Geeft gratis persoonlijk advies bij vragen over WMO,WLZ PGB,
inkomen, werk en pensioen.
• Heeft een telefonische hulp- en advieslijn.
• Geeft hulp bij thuisadministratie door geschoolde vrijwilligers.
• Geeft onafhankelijke cliëntondersteuning door geschoolde vrijwilligers.
• Heeft belasting invulservice voor 65 plussers.
• Organiseert, reizen, dagtochten, culturele activiteiten en lezingen.
• Biedt zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk met als motto voor en door
senioren.
• Organiseert voorlichtingsmiddagen.
• Organiseert ontspanningsmiddagen.
• Organiseert spreekuren.
• Organiseert onderlinge gesprekstafels met senioren die met ons mee
willen denken en meepraten over zaken die senioren in de stad
aangaan.
• Heeft maandelijks een gezellige maaltijd.
• Heeft een internetcafé.

Kies dan voor WZH Zilverlinde, een woonproject van WoonInvest in
samenwerking met WZH. Wonen binnen WZH Zilverlinde betekent
wonen met service, gemak en indien nodig zorg aan huis.

Waarom wonen in WZH Zilverlinde?
•
•
•

Zelfstandig en veilig wonen.
WZH thuiszorg op verzoek: samen op zoek naar de beste zorg.
Op loopstand van winkelcentrum Den Haag-Leidschenveen en
openbaar vervoer.

Wat bieden wij?

Een project van 76 woningen voor 65-plussers met een berging en te
huren parkeerplaats:
•

50 tweekamerwoningen te huur vanaf € 608,46 kale huur
(excl. servicekosten en zorgcontract) voor eenpersoonshuishoudens (met een maximaal bruto verzamelinkomen van
€ 27.000) of voor tweepersoonshuishoudens (met een
maximaal bruto verzamelinkomen van € 30.825).

•

En dit alles voor maar € 32,50 per jaar! Ooievaarspaskorting 50%

26 drie/vierkamerwoningen te huur vanaf € 720,42 kale huur
(excl. servicekosten en zorgcontract) voor tweepersoonshuishoudens (met een maximaal bruto verzamelinkomen
tussen € 30.825 - € 38.035).

Senioren Collectief Haaglanden
adres: Marterrade 10 • 2544 JM Den Haag
telefoon: 070 200 20 66
e-mail: info@seniorencollectiefhaaglanden.nl
website: www.seniorencollectiefhaaglanden.nl

De geplande oplevering van deze prachtige garantwoningen is
1 november 2019. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
weten? Bel met de Klantenservice van WZH via 070 756 16 00 voor
meer informatie of voor voorinschrijving. Of kom naar de open dag
in augustus om een modelwoning te bezichtigen. Hou hiervoor de
website van WZH (www.wzh.nl) in de gaten!
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Laat niemand binnen,
wat ze ook verzinnen!

Gebitsreparatie
in Den Haag

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.

Dentalform Tandtechniek is een
modern tandtechnisch laboratorium in
Den Haag en in 1994 opgericht
door Ben Mulder en Mark van Beek.

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. Het gebeurt voornamelijk aan de

deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het
u niet 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.

Destijds startten ze in een tandartspraktijk
aan de Thomsonlaan maar sinds 2013 is
het laboratorium gevestigd aan de Laan van
Meerdervoort 336A, makkelijk bereikbaar
ter hoogte van het Valkenbosplein. De tram
(lijn 3) stopt voor de deur en er is voldoende
parkeergelegenheid.
Dentalform Tandtechniek is een allround
laboratorium dat is gespecialiseerd in
hoogwaardig kroon- en brugwerk en facings,
implantaatwerkzaamheden en prothesewerkzaamheden. U kunt er ook terecht om uw
gebit te laten reinigen of te repareren.
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Mark van Beek licht toe: ‘met hoogwaardig
bedoelen we dat we gebruik maken van
de beste materialen en apparatuur. Niet op
prijs gekocht maar Esthetisch heel fraai en
duurzame producten.’
Alles wordt in eigen huis vervaardigd en dat
maakt ze uniek in de regio.
Hierdoor hebben zij korte levertijden en
omdat ze op het laboratorium ook patiënten
ontvangen voor o.a. het aanmeten van protheses zijn zij in staat goed aan de wensen
van patiënten tegemoet te komen!

Centrum
Groepswonen
Good [old] Times | Cursussen
Voor iedere 55-plusser die
liever danst dan stil zit
Iedereen kan dansen, elk lichaam
heeft zijn eigen, unieke bewegingsmogelijkheden en expressiviteit.
En dit geldt zeker ook voor 55-plussers!
Vanaf september starten de nieuwe
cursussen van Good [old] Times.
Onder begeleiding van professionele
dansdocenten van Holland Dance Festival
gaat u aan de slag met de basis van
moderne dans.
De cursussen staan vooral in het teken van
samen dansen met plezier als grootste drive.
Als deelnemer heeft u de keuze uit basiscursus en een gevorderdencursus, zo is er
altijd een niveau dat goed bij jou past.

De nieuwe reeks cursussen starten in
september 2019 deze vinden plaats in
De Nieuwe Regentes, Theater Dakota
en Diamanttheater. De verkoop van de
tickets voor de cursussen zijn al te koop.

Datum, tijd en locatie
Maandag & vrijdag – Theater Dakota
Donderdag – De Nieuwe Regentes
Zaterdag – Diamanttheater
Prijs (per cursus)
Regulier: € 64,- Ooievaarspas: € 32,-

Tickets en info:
holland-dance.com

Veel mensen denken dat je minstens
80 jaar moet zijn om te gaan groepswonen of dat je in een soort commune
terecht komt, waar je geen enkele
privacy hebt. Het tegendeel is waar.
Een andere definitie voor ‘groepswonen’ zegt
het duidelijker: “zelfstandig wonen in een sociaal verband”. Dat wil zeggen, je woont zelfstandig, want in principe heb je alle (woon-)
functies in je eigen huis of appartement.
Daarnaast deel je nog één of meerdere ruimtes zoals een ontmoetingsruimte of een tuin.
En juist dat samen delen schept een band,
waardoor er een vanzelfsprekende saamhorigheid ontstaat, die niet aan een bepaalde
leeftijd gebonden is.
Ons centrum is voortdurend op zoek naar
nieuwe locaties in Den Haag. Momenteel
werken wij o.a. mee aan de projecten, Villa
Futura en de Vroon. Villa Futura wordt een

woongemeenschap voor en dóór actieve
mensen van alle leeftijden die samen een
prettige en duurzame leefomgeving willen
creëren. De Vroon heeft de ambitie om een
vernieuwend woonzorgconcept te realiseren.
Het project bevindt zich in de initiatieffase
waarin de haalbaarheid en behoeftes van
toekomstige bewoners geïnventariseerd worden. Voor beide projecten worden regelmatig
bijeenkomsten georganiseerd. Houd onze
website in de gaten! Meer informatie over
deze en andere projecten op www.centrumgroepswonen.nl of bellen naar 070-2170005.

UitvaartPlus Staat voor:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Geen verrassingen!
Transparantie!
Helderheid, openheid!
Ruimte voor eigen inbreng!
Professionele begeleiding!
Praktische nazorg!

Een uitvaart
zonder onverwachte
kosten.

Marshalllaan 2  2625 GZ Delft  015-3030257  www.uitvaart-plus.nl  infouitvaart-plus.nl
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DE LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
W W W.DEHOFPAS.NL

UITGELICHT:
5 BIJZONDERE FAMILIEBEDRIJVEN
MET HOFPASVOORDEEL

Ook met de Hofpas kan je bij veel familiebedrijven terecht. Hieronder lichten
we er 5 uit, waar je tevens proﬁteert van een leuk voordeel:
POELIER AMMERLAAN – AERT VAN DER GOESSTRAAT 26
Een bekend begrip in Den Haag en omstreken. Gelegen in het
chique Statenkwartier kan je hier al decennialang terecht voor
een ruim en kwalitatief assortiment aan wild en gevogelte.
Hofpasvoordeel: 10% korting op kippenvleugels &
kipborrelsticks.

EDISONS VERLICHTING – WAGENSTRAAT 116
Edisons Verlichting heeft duizenden lampen in het assortiment. Daarnaast kan je hier ook terecht voor aanverwante
producten, zoals bijpassend schakelmateriaal.
Hofpasvoordeel: €44 per uur (i.p.v. € 55) op de montage van
je verlichting.

OPTICUS - LEYWEG 541
Sinds jaar en dag het vertrouwde adres voor brillen, contactlenzen,
zonnebrillen, kinderbrillen én optometrische onderzoeken. Deskundigheid staat hier centraal.
Hofpasvoordeel: 15% korting op alle zonnebrillen.

HOEVE BIESLAND - BIESLANDSEWEG 1
Een biologisch-dynamische boerderij, gelegen in de Bieslandse polder met 150 melkkoeien, een eigen slagerij, natuurbeheer, bakkerij,
educatie en een groentetuin.
Hofpasvoordeel: Een GRATIS doosje van 6 biologische eieren bij
een besteding vanaf €10.

SCHIPPERS LIJSTEN - KAZERNESTRAAT 114A
Schippers is een echte lijstenmaker: hij snijdt lijsten in alle stijlen,
ornamenteert of verguldt deze met bladgoud volgens de technieken
uit de dagen van weleer.
Hofpasvoordeel: 15% korting op alles.

UITGELICHTE HOFPAS AANBIEDINGEN
KIJK VOOR ALLE PARTNERS OP WWW.DEHOFPAS.NL
ASPA BEAUTY

PROEF SCHEVENINGEN

HAPPY TOSTI

25% korting op het eten.
Douzastraat 1, Den Haag - Scheveningen

Een GRATIS glas huisgemaakte limo of ijsthee bij je tosti.
Korte Poten 5, Den Haag - Centrum

URBAN RESTAURANT HENDRIKS

SUPERMARKT MIKROS

DE HOLLANDSCHE HAP

10% korting op het groente en fruit.
Piet Heinstraat 136, Den Haag - Zeeheldenkwartier

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

PERSIAN CARPETS

TOKO BALI EETHUIS

RINGFOTO FOCUS

Massage (rug, nek & schouders) van 45 min voor €40.
Antonie Heinsiusstraat 60, Den Haag - Archipelbuurt
De weekspecial voor slechts €15,50 p.p.
Prins Hendrikstraat 55A, Den Haag - Zeeheldenkwartier
10% korting op alle (ook reeds afgeprijsde) tapijten.
Noordeinde 130, Den Haag - Noordeinde

10% korting op het eten.
Liguster 70, Leidschendam - Leidschenhage

Laat je oude videobanden op DVD zetten voor €10 per band.
Thomsonlaan 96, Den Haag - Fahrenheit

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.

Een ode aan de familiebedrijven; ze zijn de ruggengraat van onze economie.
Het vakmanschap, de innovatie, de service en maatschappelijke betrokkenheid
zijn typische kenmerken van een succesvol familiebedrijf.

