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Het boeiende leven van Truus Gerhardt   
  Over de jongere zus van de beroemde dichteres Ida, in o.m. Loosduinen

In de literair meest 
actieve boekhandel 
van Den Haag, Bud-
denbrooks aan het 
Noordeinde 156, werd 
afgelopen zondag een 
bijzonder boek gepre-
senteerd: ‘De Sluier 
weggevallen’, met 
het verzameld werk 
en de biografie van 
Truus Gerhardt. In het 
boek ontvouwt zich 
een stuk geschiede-
nis van Den Haag en 
Loosduinen, waar de 
dichteres vanaf 1928 
tot haar overlijden in 
1960 woonde. 

De auteurs van het boek, Mieke van den 
Berg en Dirk Idzinga, verdiepten zich in 
leven en werk van deze ten onrechte ver-
geten en te weinig gewaardeerde dichteres, 
oudere zus van Ida Gerhardt.

Grote tegenstelling
In de Verzamelde gedichten, die een 
jaar na het overlijden van Truus werden 
uitgegeven, staan behalve haar twee eerder 
verschenen bundels uit 1935 en 1937 ook 
gedichten die niet eerder zijn gepubliceerd. 
De tegenstelling tussen haar eerste twee 
bundels en de Nagelaten gedichten is zo 
groot, dat men nauwelijks geloven kan 
met één schrijfster, met één mens te maken 

te hebben. Mieke van den Berg en Dirk 
Idzinga raakten gefascineerd door deze 
gedichten en wilden meer weten over het 
leven van Truus Gerhardt. Zij vonden bij 
toeval brieven van Truus Gerhardt in het 
Letterkundig Museum in Den Haag waar-
door zij veel te weten kwamen over haar 
dichterschap en leven.

Twee huwelijken
Haar eerste huwelijk, met Sidney James 
van den Bergh, die ze op het Erasmiaans 
gymnasium in Rotterdam had leren kennen, 
beëindigde ze om met de kunstenaar-filo-
soof Leo Niehorster te trouwen, met wie ze 

in Loosduinen ging wonen. Zij begon daar 
haar gedichten te schrijven. Veel natuur-
gedichten en gedichten over het Hollandse 
landschap. Haar echtgenoot exposeerde re-
gelmatig zijn schilderijen  en hield lezingen 
in Den Haag voor de de Haagsche Kring 
van het Bolland-genootschap.

Flirt met Martinus Nijhoff
Truus ging in de jaren dertig regelmatig 
naar café ’t Wachtje op het Malieveld, nabij 
de Boschbrug, waar letterkundigen elkaar 
ontmoetten. Ze leerde Martinus Nijhoff 
kennen, met wie ze een kortstondige amou-
reuze relatie had. Ze had meer amoureuze 
relaties, bleef echter eenzaam zoals in een 
gedicht schreef: 

Want tot in ’t diepst omarmen heb ’k 
geweten / dat ik geboren ben voor de 
eenzaamheid, / dat ik aan zee en wind 
en wolken ben gewijd / en dat nog 
nooit een man mij heeft bezeten.

Nog nooit. – Ik ben verloren aan de 
wind / aan een verlangen dat geen 
mens kan stillen. / Waarom dan nog 
weer, telkens, zoeken willen / bij 
and’ren, wat ’k toch nooit bij and’ren 
vind.

Literair klimaat 
De sluier weggevallen doet niet alleen ver-
slag van het zeer boeiende leven van Truus 
Gerhardt, het geeft ook een duidelijk beeld 
van het literaire klimaat in Nederland in de 
jaren dertig en van de Tweede Wereldoor-
log die daarop volgde.
In het 
De auteurs beschrijven de fascinerende 
samenhang die zij zien tussen leven en 
werk van deze vrouw die in haar Nagelaten 
gedichten schreef: ‘die sintelhoop was eens 
een rozentuin’.
 
‘De sluier weggevallen’ is uitgegeven door 
Uitgeverij de Nieuwe Haagsche.
ISBN: 9789460100598. Prijs Euro 19,95

‘Terug op eigen bodem’
Gerrit Vennema (1953) is een Haagse 
dichter van wie onlangs de nieuwe bun-
del ‘Terug op eigen bodem’ verscheen.
De thema’s die in zijn poëzie worden 
opgepakt zijn o.m. ‘vroeger, troost en 
ouderdom’. Er zijn gedichten over Konin-
ginnedag, de kastanje van Anne Frank en 
bekende Haagse locaties als Paleistuin, 
Hofvijver, Plein 1813, Vredespaleis en Oud 
& Nieuw Eik en Duinen. Dit alles gekleurd 
door de seizoenen en wisselvalligheden van 
het leven.
Terug op eigen bodem’ is het 5de deel in 
de poëziereeks “De Waterspuwer”.ISBN 
9789081101158 / 36 gedichten, 48 pagina’s, 
12,00 euro.

-  Café ‘t Wachtje in 1930, op de hoek van het Malieveld met aan de linkerkant zicht op de Koningskade. Truus kwam er in die tijd vaak,
het was een bekende ontmoetingsplek voor letterkundigen in de residentie. -
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-  Het tuinhuis aan de Monsterseweg 150 - 152 in Loosduinen, waar Truus in 1928 ging wonen 
met de kunstenaar-filosoof Leo Niehorster.
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Een betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk Alleen maar 

liever samen?
Voor singles van 
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807



Mandarijnstraat 
Ik heb van 19  tot 1957 in de Manda-
rijnstraat gewoond, op nr.  boven de 
R.M.I..  Ik ben daar dus niet geboren 
19  maar wel ‘getogen’. Nu bestaan 

er twee overigens heel fraaie boek-
werkjes over de Vruchtenbuurt, maar 
de Mandarijnstraat komt daarin niet of 
nauwelijks aan de orde. Daarom heb 
ik besloten een poging te wagen zelf 
een boekje te wijden aan de Manda-
rijnstraat toen en nu. Daarvoor wil ik 

graag in contact komen met mensen 
die ook in de jaren 5  in die straat 
woonden om met hen gezamenlijke 
herinneringen op te halen en vast te 
leggen. Ik ben ook op zoek naar foto’s 
waar de straat goed in beeld komt. 
Ook huidige bewoners van de Man-
darijnstraat zijn  natuurlijk van harte 
uitgenodigd om te reageren reageren. 
 
Wim Schook

oetermeer
wim schook.net

hris Siebrecht 
Graag zou ik een oproep willen doen 
het gaat over mijn vader hris Sie-
brecht . Ik zoek mensen die hem ge-
kend hebben. Hij is overleden in 19 8. 

Hij heeft gewerkt bij Vredestein vanaf 
19  tot zijn overlijden. Hij heeft ook 
bij Tavenu op de muziekvereniging 
gezeten ik dacht van 19 9 tot 1931 ik 
hoop dat er nog mensen leven die iets 
over hem kunnen vertellen. 
 
Fred van Peursen
fredenan ziggo.nl

mma-kliniek 
In 19  zou ik geboren gaan worden 
in de Emma-kliniek te Scheveningen, 
daar was echter geen plaats en mijn 
moeder is toen overgebracht naar de 
Haagweg 138 en daar ben ik geboren. 
Wie kan mij meer over die kliniek en
of dependance aan de Haagweg vertel-
len  Er is door mij tot nu toe geen 

documentatie over gevonden. Ik hoop 
op reacties.
 
Nicolette Kessenich
nicolettekessenich gmail.com

 
Limburgs atathuis 
Bij deze wilde ik vragen of er iemand 
nog foto’s bezit van het  Limburgs 
Patathuis  aan de Wagenstraat. Op het 
Haags gemeentearchief is er niets van 
te vinden. Misschien heeft een zoon of 
kleinzoon nog een foto van dit familie-
bedrijf. Volgens mij was het Limburgs 
patathuis in de Boekhorststraat ook 
familie.
 
Anja Haasbeek
a.haasbeek chello.nl

 
Foto voor stamboom 
Ik ben al jaren op zoek naar een foto 
van het echtpaar Pieter Adrianus Hen-
driks en Neeltje enin, die van 191  
tot 1935 op de Buitensingel 198 woon-
den. Hij overleed op 1  september 
19 7. Zijn vrouw woonde daarna van 
1935 tot 1939 in de Vleerstraat 1  en 
in 1939 op het slijkeinde 187 in Den 
Haag. Zij overleed in de oorlogsjaren. 
Ik hoop dat iemand mij verder zou 
kunnen helpen.
 
S.J.M. Tersmette
Henk.van.der.beek casema.nl

Bioscoop apitol  
Met veel belangstelling heb ik het arti-
kel over de oude Haagse bioscopen in 
uw blad van  november j.l. gelezen. 
Eén buurtbioscoop heb ik echter in 
het verhaal gemist, te weten apitol, 
gevestigd op de hoek van de Loos-
duinsekade en de Apeldoornselaan. 
Het was min of meer onze huisbios-
coop, op amper 1  meter gelegen van 
onze broodjeszaak op het smalle stukje 
Loosduinsekade tussen de Paul Kru-
gerlaan en de De La Reyweg. apitol 
had destijds dagelijks twee voorstel-
lingen, één om half zeven en één om 
kwart over negen. Na a oop was het 

dan bij ons thuis alle hens aan dek , 
want menige bioscoopbezoeker was 
dan toe aan een lekker kroketje, sla-
tje, balletje gehakt of broodje halfom. 
Er vond in die tijd ook jaarlijks de 
ronde van apitol plaats met o.a. de 
lokale favoriet Gerrit Bontekoe, van 
de gelijknamige fietsenwinkel aan 
de overkant van de bioscoop aan de 
Loosduinseweg. Menige tussensprint 
premie bij de bel  werd beloond met 

5  bitterballen van Piet Hierck.
apitol bestaat al lang niet meer en 

is ooit, tot op de dag van vandaag, 
geworden tot een grote gebeds- en 
doopruimte van Johan Maasbach. En 
de beroemde broodjeszaak van Piet 
Hierck is eveneens verleden tijd. Op 
de plaats van onze zaak met daarachter 
gelegen woning werd enkele jaren 
geleden een appartementencomplex 
gebouwd. Aan de gevel is nu nog op 
een gedenksteen te lezen dat boven 
onze zaak, ooit ene Simon armiggelt 
heeft gewoond. 
Ik bewaar nog steeds de beste herin-
neringen aan de 3  jaren die ik in Den 
Haag en met name op dat adres zo 
vlak bij apitol heb doorgebracht.
Op het fotootje apitol en omgeving, 
op een prentbriefkaart uit 1935.
 
Piet Hierck

oetermeer
piet hierck.nl

Geen bordeelsluipers 
De op de foto bij Julius’ laatste rubriek 
getoonde schoenen zijn geen bordeel-
sluipers maar ‘booties’ uit de jaren 
zestig. De zogenaamde bordeelsluipers 
waren schoenen die op mocassins 
leken. De bovenvoet bestond uit een 
stukje leer waaraan het leer voor de 
zijkant van de schoen werd gestikt. 
Daarin zat enige ruimte zodat de 
zijkant een lichte plooiing kreeg. Door 
die aan elkaar gestikte stukken leer 
ontstond rondom dat bovenstuk een 
dikke rand. 
Deze schoenen werden meestal van 
su de gemaakt en hadden een dikke, 
buigzame rubberen loopzool. Daarmee 
liep je nauwelijks hoorbaar over straat. 
Kennelijk handig om bij stiekem bor-
deelbezoek uit huis te kunnen sluipen  
 
Wennie de Haan
we ntje hetnet.nl
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O O S N B I N
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. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Met de groeten uit estmalle  
Wij wonen nu al weer 1  jaar in Westmalle in Vlaanderen, 
maar ik werd in 1935 in Den Haag geboren, vlak achter de 
duinen. Bij het lezen van De Oud-Hagenaar bekroop mij de 
behoefte om ook iets te vertellen over mijn tijd van vroe-
ger, nog wonend in de Azaleastraat. Als wij onze kleinkin-
deren nu vertellen dat we het toen moesten stellen zonder 
badkamer, koelkast, centrale verwarming, dubbel glas en 
televisie, dan kijken ze ons wat glazig aan, vol onbegrip.
Toch genoot ik van die tijd, ondanks het zaterdags baden in 
de wastijl in de keuken, waarbij ik een paar pannetjes lauw 
water over m’n hoofd kreeg.

rijen in de duinen
Ons vertier werd ‘s zomers op het strand gezocht. Via het pad aan de Fuutlaan was het drie minuten fietsen. Samen met 
mijn vriend Wim Nettesheim, van de gelijknamige drogist in de Fahrenheitstraat, brachten wij vele uren samen met 
vrienden door. Ook heb ik daar mijn lief voor het leven ontmoet. We zijn inmiddels 53 jaar getrouwd en bezoeken nog 
steeds de plaatsjes in de duinen waar werd gevrijd
Op woensdagen was het extra groot feest als er vuurwerk was in Scheveningen. Vooraf brachten wij dan meestal de tijd 
door bij Pia Beck, en als wij geen geld hadden voor een consumptie dan hingen we een poosje bij haar door het raam.
De tennisbanen aan de Daal en Bergselaan werden in die tijd ‘s winters ondergespoten zodat er bij enkele graden vorst 
geschaatst kon worden. Wat een feest was dat. Samen met mijn vier 
zusjes was ik er dan ook altijd te vinden.

ristalontvanger bouwen
Al vroeg had de elektronica mijn interesse en op vrije middagen werden 
door mij de ‘dumpwinkels’ bezocht waar onder meer elektronica uit de 
oorlog werd verkocht. Ook op de Beeklaan was  zo’n shop, waar bijvoor-
beeld voor een paar gulden onderdelen in voorraad waren waarmee een 
zogenaamde kristalontvanger kon worden gebouwd. Met veel gepruts 
zette ik zo’n ding elkaar, maar kon er vervolgens alleen Scheveningen 
Radio op horen. Terug kijkend heb ik met veel plezier in dit deel van Den Haag gewoond. En hoewel mijn familie gro-
tendeels naar het buitenland is vertrokken, kom ik samen met mijn vrouw, nog steeds graag in de stad op bezoek
 
Jan Meyer
Westmalle, België
jmeijer7 telenet.be
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Een heel apart theater, dat moest wij-
ken voor het complex van het ministe-
rie van VROM stond op de Oranje-
buitensingel 3 , schuin tegenover het 
toen al afgebrande K en W. Het was 
gevestigd in de voormalige Oosterkerk, 
waar vanaf 18 9 de gereformeerden uit 
het Bezuidenhout kerkten.
Bekende Haagse politici, zoals 
Abraham Kuyper en Hendrik olijn  
gaat u maar rustig slapen  bezochten 
de kerk regelmatig. Het gebouw was 
in een neo- gotische mengelmoesstijl 
gebouwd en had een spitse toren, die 
echter in 19 3 wegens bouwvalligheid 
werd gesloopt.

Dependance schouwburg
Na het bombardement op het Bezui-
denhout en de daaropvolgende weder-
opbouw kwam de gereformeerde kerk 
centraler in dat stadsdeel  te liggen. 
Er verrees aan de Laan van Nieuw 
Oost Indië de huidige Triomfatorkerk. 
Daardoor verloor de Oosterkerk haar 
functie. De gemeente had al plannen 
de kerk te slopen en op die plek een 
repetitieruimte voor het Residentie-
orkest te bouwen. Maar dank zij de 
artistiek leider van de Haagse omedie 
Paul Steenbergen kon de kerk worden 

behouden als dependance van de 
Koninklijke Schouwburg.
Deze bestemming paste geheel bij de 
tijdgeest. Overal in het land heerste 
er onder de jongere  toneelspelers 
ontevredenheid over het ouderwetse 
repertoire en het zogenaamde lijst-
toneel. Men zag elders hoe het anders 
moest en kon. Zo kregen de Haagse 
jongeren hun kans in dit voormalige 
kerkgebouw dat de onmogelijk lange 
naam kreeg van Haags Ontmoetings-
centrum voor Theaterkunsten, al gauw 
afgekort tot HOT.

rima werk Schamhart
De bekende Haagse architect Sjoerd 
Schamhart toverde de kerkzaal om 
in een ruime theaterzaal met drie 
zittribunes, een ruime speelvloer en 
een achterpodium dat met gordijnen 

afgesloten kon worden. Precies op de 
plaats van de vroegere preekstoel
Beneden een gezellige foyer met bar, 
zitjes, leestafel en garderobe. In de 
eerste jaren lagen hier keitjes op de 
vloer, waardoor dames op hoge hakken 
de grootste moeite hadden overeind te 
blijven.
Ze werden dan ook vervangen door 
houten planken. Na a oop van de 
voorstelling boven mengden de spelers 
zich onder het publiek beneden. De 
bedoeling was dat er gediscussieerd 
werd over de voorstelling. Of dat vaak 
gebeurde betwijfel ik. De foyer was 
trouwens de gehele dag geopend, ook 
voor niet theaterbezoekers.  Je viel hier 
op als je op zijn Haags chic gekleed 
was voor schouwburgbezoek. De 
sfeer was juist informeel en alternatief 
gezellig.

Geen tomaten hier
Ik heb er heel wat voorstellingen mo-
gen zien. Van de Haagsche omedie de 
premi re van De lown in het souter-
rain van Henk Sparreboom in de regie 
van de jonge, knappe en veelbelovende  
Guido de Moor. Maar ook werk van 

vonne Keuls, Peter Hoeksema, Ton 
Vorstenbosch, Edward Bond en Sa-

muel Becket. Terwijl in Amsterdam de 
tomaten over het toneel vlogen, kregen 
de junioren hier hun kansen. Niet 
alleen die van het toneel, maar ook 
van het ballet: het Nederlands Dans 
Theater en Pina Bausch bijvoorbeeld. 
Verder werd het theater gebruikt voor 
kleine opera’s, muziekensembles en 
kindertoneel.
Het HOT was het eerste zwarted-
oostheater  in Nederland. Het fijnste 
experimenteel theater van ons land , zo 
heette het in de pers.

Het heilige vuur doofde
Maar ook jongeren worden ouder. Het 
heilige vuur dooft, als het niet wordt 
aangewakkerd. Zo werden acteurs in 
de Schouwburgstukken ingeschakeld 

en stapten anderen over naar gezel-
schappen elders. Daardoor kwamen 
er minder HOT-producties, werden 
de subsidies lager en liep het bezoek 
terug. Totdat de geldkraan geheel werd 
dicht gedraaid.
In 1985 vond de verkoop plaats 
aan een projectontwikkelaar die het 
complex sloopte samen met de geheel 
wand huizen ter plaatse om er het 
a uarium van VROM te bouwen. 
Niets herinnert meer aan het interes-
sante, bruisende theaterleven dat zich 
hier bijna 1  jaar heeft afgespeeld. 
Gelukkig ben ik daar nog getuige van 
geweest

Barend Jan Donker
lindenf planet.nl

De sfeer in het theater was informeel en alternatief gezellig

Het as er  H T o  de ran ebuitensin el
ls oudere theaterliefhebber denk ik met weemoed terug aan de theaters die in Den Haag in de 

loop der tijden verdwenen zijn. Hetzij door brand, denk aan het Gebouw voor unsten en eten-
schappen  en  op de warteweg, door afbraak: Seinpost, Scala, Dierentuin, Op Gouden ie-
ken in Scheveningen of door het een andere bestemming te geven: micitia, Odeon, est nd  

Meneer Bennik

Beide ploegen hebben tot nu toe 
1x gewonnen en 1x gelijk gespeeld 
en hopen dus nog steeds op pro-
motie naar de meesterklasse, waar 
de sterkste tien teams strijden om 
het kampioenschap van Nederland. 
Plaats van handeling is het Nationaal 

Schaakgebouw, Van Speijkstraat 1, 
een historisch pand waar in 19  door 
de toenmalige voorzitter van DD, 
Alexander Rueb, de internationale 
schaakbond FIDE werd opgericht. Het 
gebouw doorstond, zij het met enige 
schade, de Tweede Wereldoorlog en 

is nog steeds thuishaven van DD. De 
wedstrijd DD - Paul Keres begint om 
13 uur. Vanaf 15 uur zal de bekende 
journalist Alexander M nninghoff, die 
onder meer biografieën van Euwe en 
Donner heeft geschreven, commentaar 
leveren. De toegang is gratis.

o entaar le ander nnin ho
bi  edstri d in oude s haa te el 
Op zaterdag 20 november speelt de sterkste schaakclub van Den Haag, Discendo Discimus, DD voor 
intimi , een competitiewedstrijd in de eerste klasse van de NSB tegen het trechtse aul eres. 

- chaken bij het legendarische , hier tijdens een simultaan door M enna osonko. -

- e interne verbouwing in 19 9 van de de osterkerk tot het H T. oto  rije olk. -
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Nieuw!!

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 
van nieuwe protheses of het corrigeren en 
repareren van uw huidige prothese. 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 zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen 
 10% korting op de eigen bijdrage

  Bel voor het maken van een 
  afspraak of meer informatie.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

Voor meer info: Pasteur Reizen
www.pasteurreizen.nl 

Tel: 0174-295440

VERZORGDE DAGTOCHTEN

NAAR DE KERSTMARKTEN IN DUITSLAND

Sint Nicolaastocht 5 dec  € 43

Kerstmarkt Gemeentegrot 

Valkenburg 9 dec  € 40

Gouda bij Kaarslicht 
& High Tea 14 dec  € 31

Charles Dickens 
Festijn Deventer 18 dec  € 39

KERSTDAGTOCHTEN

Kerst op de Veluwe 26 dec  € 57

Brussel in Kerstsfeer 26 dec  € 54

Maastricht  2 dec  € 19

Antwerpen   27 nov, 4 en 18 dec € 18

Brussel 27 nov, 4 en 18 dec € 20

Brugge 11 dec € 20

Leuven 6 dec € 20

Lille  4 dec  € 25

Aken  27 nov, 8 dec  € 20

Dortmund  27 nov, 4 en 15 dec € 23

Duisburg  7 dec € 19

Düsseldorf   27 nov,  4, 7, 11, 14, 

 18, 21 en 28 dec  € 19

Essen/Oberhausen  27 nov, 1, 4, 8, 11, 

 15, 18, 22 en 27 dec € 19

Keulen  3,  11 en 16 dec € 23

Münster  13 dec  € 23

Osnabrück  11 en 20 dec € 23

2 dagen Keulen/

Essen  17 dec  € 94
Toeslag 1-pk € 18,00

Verhuur van Luxe Touringcars van 8 t/m 86 personen en 
rolstoeltouringcars met lift. Voor al uw uitstapjes met 
uw vereniging of familie!

CITYTRIPS

KERSTDAGTOCHTEN

VERZORGDE DAGTOCHTEN

Tk gevr. Door verzamelaar: 
Strijkboutenkachel. Schilderijen of 
prenten met afb. “De Strijkster” 
Tel. 070-3457579

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Bij Centrum Carel van den Oever en Centrum Bezuidenhout zit de
Ouderenconsulent voor u klaar om u snel ‘uit de zorg’ te helpen. 

Zij weet uitstekend de weg in de wir-war van mogelijkheden voor zorg,
heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 

Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

zorg voor zorg

Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl 
www.carelvandenoever.nl

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. 
Ook CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

www.keestalen.nl
Winkel: Margaretha v. Hennenbergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

nboede   oningontruiming
Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect 
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor 
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van 
gemotiveerde mede werkers kunnen wij u met raad, 
daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle 
moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

Ze zijn er weer !
Jersey
Pantalons 
Winters warm met 40% wol.
Elastisch tailleband, kniegevoerd en 
wasmachine wasbaar. 
Diverse kleuren. 
In de maten 
40 t/m 54 € 64,

95

Mient 184
2564 KT  Den Haag
Tel. 070 323 52 18
Geopend: di. t/m za. van 9:30 tot 17:00 uur

www.modehuisregina.nl

Ik doe de De Oud-Hagenaar cadeau
Steeds meer lezers van buiten Den Haag e.o. lezen onze krant. Vaak laten ze hem opsturen door kennissen 
of familie. Misschien wel door u  Doe ze een plezier met de feestmaanden en geef ze voor 9,9  per jaar 
een abonnement cadeau. Heel 11 en alle resterende nummers van dit jaar voor niks

e orgadres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus   5  G  en Haag

5OND  TO I B I S
og nooit a  er ovee  keu e bi  de

brommobie pecia i t voor root Den Haag
Ook voor rijopleidingen

Autobedri  HOU  bv
ichtenburglaan , en aag
el  7 - 1

.autohout i k.n

   
 UW HAARDEN SPECIALIST                                                                                    
Het adres voor:  gaskachels,  houtkachels,  
bio-branders, openhaarden, pelletkachels, etc.  

et de grootste collectie ele trische  
s eerhaarden en leine schouwen  

 vindt ons aan de Nieuwehaven 1 3 in Gouda  
www.kachelaer.nl  telefoon: 18 -551  
  kijk op onze site voor de openingstijden  

Kerst of Oud en Nieuw doorbrengen 
in een andere omgeving ?

Dan is StarHotel CarpeDiem de plaats bij uitstek voor u,
in het mooie Sauerland, 2 uurtjes rijden vanaf de grens

erstarrangement ( 3 tot  dec)   pp
ieuw aarsarrangement (  tot  an)  3  pp

 Beide arrangementen zijn met compleet programma, 
inclusief culinaire verzorging en veel meer.

Voor de volledige programma’s bel of mail ons
StarHotel arpeDiem ned. managment
Tel.: 9 7 3 71919
info hotel-carpediem.eu
www.hotel-carpediem.eu



Er waren best veel winkels in die om-
geving. Een café nou ja, winkel  
een slagerij, een kleine bibliotheek, 
een bakker en een kruidenier. Om de 
hoek nog een groenteboer.
Wij woonden boven de bakkerswin-
kel, die achter een heuse bakkerij 
had. Vanaf ons achterbalkon konden 
we recht de bakkerij in kijken, waar 
de vers gebakken broden lagen af te 
koelen. Ondanks die aanblik, kochten 
we daar ons dagelijkse brood. De 

bakkersfamilie hield overigens post
duiven, die doordeweeks het wasgoed 
bevuilden en zondagsmorgens voor 
vermaak zorgden wanneer de snelle 
vliegers vroeg thuis waren, maar wei-
gerden zich te laten vangen. Daarom 
duurde het soms uren voordat het 
loodje in de duivenklok kon worden 
gestopt, waardoor: weg prijzengeld. 
Een bakkerij met duiven gecombi-
neerd  De Keuringsdienst van Waren 
keek toen kennelijk niet zo nauw.

Bosjes van oot
Aan de overzijde van de Kranenburg-
weg waren de Bosjes van Poot. Ik 
kan me goed herinneren dat ik daar 
met mijn moeder ging wandelen. De 
ingang van ons favoriete pad bevond 
zich pal tegenover onze woning. 
Jammer dat er het Verversingska-
naal tussen zat, waardoor we altijd 
moesten omlopen via de brug bij de 
Westduinweg.
Als ik later groot ben, word ik 

ingenieur en dan bouw ik een brug, 
zodat we niet meer hoeven omlopen , 
placht ik dan te zeggen
Het tweede pad vanaf de Westduin-

weg Nieboerweg, bij de splitsing 
linksaf, de bocht om en daar was 
De Zandplek. Links en rechts van 
het pad een open plek, voorzien 
van grijsachtig zand. Daar verza-
melden de moeders zich met hun 
kinderen, welke laatste natuurlijk een 
prachtige speelomgeving hadden. 
Kuilen graven, verstoppertje spelen 
en bovenal het klimrek. Gemaakt van 
ruw houten balken met splinters en 
geen zachtrubberen tegels eronder 
voor diegenen die de wetten van 
de zwaartekracht wilden beproe-
ven. Bijgevoegde foto heeft in ons 
familiealbum het bijschrift ‘Pasen 
1959’. w scribent zit links op het 
rek, zijn zusje die overigens een keer 
ondersteboven naar beneden gevallen 
is  daarnaast. Op de scan die ik van 
deze foto heb gemaakt, is duidelijk 
te zien dat een aantal balken rechts 
ontbreken, maar dat er nog wel een 
heleboel zeer kindonvriendelijke 
spijkers in zitten.
Het vieze zand, kleine en grote  
sanitaire stopjes van de bezoekers, 
loslopende honden  volgens de 
huidige maatstaven zeker geen 

schoonheidsprijs voor hygiëne. Maar 
het spelen, daar ging het om.

lleen in het bos
Een paar jaar eerder kwam het verlos-
sende telefoontje dat we de ‘bestelde’ 
kat konden komen ophalen. Het was 
niet zo ver lopen naar dat adres op de 
Statenlaan. Met een gevulde bood-
schappentas togen wij huiswaarts. 
Niet alleen met de kat, maar ook met 
het advies zo snel mogelijk een kat-
tenbak neer te zetten, om het beestje 
te laten wennen aan zindelijkheid. 
Een afwasteiltje was snel gevonden, 
maar ja, turfmolm, wie had daar nou 
op gerekend. Met diezelfde tas, maar 
nu zonder kat, ben ik ’s avonds naar 
de zandplek gegaan om een paar 
kilo zand te halen. Ik zat daar bij al 
schemerende omstandigheden die 
tas te vullen, toen er een boswachter, 
koddebeier of zo langsfietste. Hij 
keek wel, maar reed gewoon door. 
Achteraf bezien vreemd, want een 
kind alleen in het bos. Maar ja, het 
kan ook te maken hebben met het feit 
dat je daar niet mocht fietsen
Enfin, bij thuiskomst kon de kat met-
een het zand inwijden, het startschot 
voor 19 jaar kattenleven.

atten kijken
Ik ben inderdaad ingenieur gewor-
den, maar heb niets met bruggen 

van doen. Desalniettemin was ik blij 
verrast toen ik jaren later - we waren 
toen allang verhuisd - weer eens in de 
buurt was en zag dat die brug er toch 
is gekomen. Een soort inspectiebrug, 
ook toegankelijk voor voetgangers en 
fietsers. In de huidige tijd is de situ-
atie nog verder veranderd en heeft 
het kanaal geen verversingsfunctie 
meer, zo lijkt het. Vroeger ook niet, 
denk ik zo, want een eindje verderop, 
bij Het Eiland, waar een riool op het 
water uitkwam, kon je, als je geluk 

 had, de ratten zien zwemmen.
De oversteek van de Kranenburgweg 
naar de bosjes is in ieder geval een 
stuk gemakkelijker geworden. Jam-
mer alleen, dat die bosjes grotendeels 
zijn verdwenen. Het overgebleven 
stukje is nog wel toegankelijk en 
op streetview herken ik zelfs ‘ons 
pad’. De Zandplek heeft inmiddels 
plaatsgemaakt voor bezinktanks van 
de afvalwaterreiniging en daarmee 
hoort dit unieke stukje speelplek dus 
definitief tot het verleden. Maar de 
herinnering blijft.

De kiekjes
En die wordt nog eens versterkt door 
twee aan die tijd gerelateerde kiekjes 
die ik vond. Op onze portiektrap 
zitten enkele van de daar wonende 
kinderen met uiterst rechts schrijver 
dezes met de bewuste kat op schoot.
De andere foto gunt ons een blik 
in de Van Egmondstraat, waar toen 
nog niet zo veel auto’s stonden 
geparkeerd als nu. Op de voorgrond 
‘Arabier’ Paul, ‘hofnar’ Betty en 
ondergetekende in een enigszins mis-
lukte cowboypose, voorafgaand aan 
een verkleedpartij op school. iterst 
rechts het vehikel van de knecht van 
de melkboer.

Henri Stembord 
Tilburg
stembord s4all.nl

In de vijftiger en begin zestiger jaren woonden we aan de ranenburgweg, ter hoogte van een 
soort pleintje, begrensd door de illem de wijgerlaan, an gmondstraat, ipperdastraat 
en om de hoek  de an Foreeststraat. ‘ e’ zijn in dit geval mijn ouders, mijn jongere zusje en 
ikzelf. Later kwam daar ook nog een kat bij, maar daarover verderop meer.
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Binnenkort stopt de subsidieregeling op isolatieglas! Profiteer 

nu nog en ontvang bij Schipper Kozijnen dubbel voordeel. De 

Schipper Subsidieverdubbelaar verhoogt het subsidiebedrag met 

maar liefst 100%. 

Bezoek onze showroom aan James Wattstraat 5 (Gouwestroom) 

in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien 

en dakkapellen.

En profiteer van de 6% btw-regeling!

KARAKTER 
VAN HOUT
VOORDELEN 

VAN KUNSTSTOF

ACTIE!
Subsidie-

verdubbelaar
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- e verkleedpartij -

- e portriektrap -
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De onstant ebe uestraat 102 - Den Haag
el  0 0- 11 2 0 - baderie nl

van der Valk

Zorgeloos wonen in de residentie !
Wie het na een druk leven wat rustiger aan wil doen, zorgelozer wil wonen, maar zijn zelfstandigheid 
niet wil opgeven, kan tot op zeer hoge leeftijd wonen in een ervice at. ust, veiligheid, comfort, vrij 
van vele dagelijkse beslommeringen. Men woont zonder zorg, maar er is een alarmeringss steem 
met zorgopvolging beschikbaar als dat nodig mocht zijn.
 

Serviceflat Dekkershaghe 
met 11  t ee- en drie amer-
appartementen  ideaal gesi-
tueerd   vla bi  in el entrum 

alde  di tbi  eer  os en amilie 
badplaats Ki duin  De ers ag e ee t 
een uitste ende verbinding met et open-
baar vervoer  ervi e at De ers ag e 

ee t onnige 2 amer appartementen te 
uur vana   1250 00 in lusie  servi e-
osten en voors ot stoo osten  

Komt u gerust langs  i  op de ebsite o  
maa  een a spraa  voor een be i tiging

Serviceflat Dekkershaghe, 
alt e oorder ierstraat 12

2551  Den Haag  el  0 0- 10 6
servi e atde ers ag e nl   

in o servi e atde ers ag e nl

Serviceflat Hagheduyn 
bestaat uit 1 t ee- en drie a-
merappartementen  Het is een 
leins alige unie e servi e at 

midden in de Haagse duinen  oor ieningen 
als priv  par eergelegen eid  in els op 
loopa stand en openbaar vervoer voor de 
deur geven et leven op u  oude dag een 
orgeloos en prettig ara ter  ervi e at 

Hag edu n ee t onnige 2 amer appar-
tementen te uur vana   12 00 in lusie  
servi e osten en voors ot stoo osten  
Komt u gerust langs  i  op de ebsite o  
maa  een a spraa  voor een be i tiging

Serviceflat Hagheduyn, 
Ki duinsestraat 11 6
255   Den Haag  el  0 0- 2 20 

servi e at ag edu n nl          
in o servi e at ag edu n nl

Bijzonderheden: p het terrein van ekkershaghe is voldoende parkeergelegenheid. Hag-
hedu n heeft een priveparkeergelegenheid en aparte garages die u kunt huren.  kunt famlie 
en kennissen laten logeren voor een kleine vergoeding per dag in ons logeerappartement. 
Huisdieren zijn toegestaan. r is geen leeftijdsgrens, maar wel dient men zelfredzaam te zijn.

Iedere woensdagmiddag is het OPEN HUIS 
in Hagheduyn en Dekkershaghe  vanaf 13.00 – 16.00 uur 

angesloten bi  ti ting Dienstverlening ervi e ats  



Roggeveen werd in 1898 gebo-
ren in Schagen. Hij doorliep de 
Rijkskweekschool in Haarlem en 
verhuisde in 191  van Schagen naar 
‘s-Gravenzande. Hij werd onderwij-
zer aan de openbare lagere school 
in Heenweg en in 1918 onderwijzer 

in ‘s-Gravenzande dorp. Roggeveen 
werd aktief op cultureel gebied  hij 
richtte in het Westlandse dorp een 
toneelvereniging op en gaf poppen-
kastvoorstellingen waarvoor hij zelf 
de verhalen schreef . En hij begon in 
1919 een jeugdrubriek in de West-

landse ourant. 
In 19 1 verhuisde Roggeveen naar 
Leiden om zich twee jaar later defini-
tief te vestigen in Den Haag. In 19 3 
nam hij zijn intrek in een woning aan 
het Spui boven de sigarenwinkel van 
het echtpaar Oordenbach zo’n beetje 
ter hoogte van de huidige bioscoop 
Pathe Spuimarkt . Hij werd onder-
wijzer op de openbare lagere school 
aan de Zuidwal, waar dochter Lientje 
Oordenbach ook op school zat.

Favoriet van Mulisch
Nog geen twee jaar later verhuisde 
hij naar de Maretakstraat en weer een 
paar jaar later, na zijn huwelijk met 
Truus Bakker, naar de 3e Braam-
straat. Toen de school aan de Zuidwal 
zou worden gesloopt wegens uitbrei-
ding van het ziekenhuis  werd Rog-
geveen onderwijzer op de openbare 
lagere school aan de Hulststraat. 
En hoewel hij al jaren weg was uit 
het Westland bleef hij schrijven voor 
de Westlandse ourant, waarin hij 
vervolgverhalen ging publiceren  de 
Daantje- en Okkieverhalen werden 

geboren. 
In 19  schreef hij voor de Westland-
se jeugd een vervolgverhaal over de 
Haagse scholier Bram Vingerling die 
op zijn zolderkamertje de onzicht-
baarmakende stof ABROVI uitvond. 
Het verhaal is een jaar later door Van 
Goor en Zn. in boekvorm uitgegeven: 
De ongelofelijke avonturen van 

Bram Vingerling . Het werd een laai-
end succes en was het meest favoriete 
boek ooit van de onlangs overleden 
schrijver Harry Mulisch.

Oorlogsperiode
Eind jaren ‘  werd Roggeveen 
onderwijzer aan de Escamplaan. Kort 
na de geboorte van zijn zoon Hans 
verhuisde het gezin Roggeveen naar 
de Mezenlaan waar Roggeveen tot 
zijn dood bleef wonen. Wel moest 
het gezin tijdens de oorlog tijdelijk 
onderdak zoeken aan de Laan van 
Meerdervoort omdat de Vogelwijk 
sperrgebied werd en moest worden 
ontruimd.
In 19  werd Roggeveen aangesteld 
als hoofd van de openbare lagere 
school aan de Busken Huetstraat, 
waar hij tot vlak voor het einde van 
de oorlog is blijven werken. Zijn 
laatste school was de openbare lagere 
school aan de Meidoornstraat, waar 
hij ook hoofd van de school werd.  
Roggeveen nam in 195  afscheid van 
het onderwijs en overleed in 1959.

erhaal van leerlingen
Voor de tentoonstelling Leonard 
Roggeveen, meesterlijk verteller  
deed Jan Buskes, archivaris bij 
het Historisch Archief Westland, 

onderzoek in verschillende archieven 
en spoorde hij oud-leerlingen van 
Roggeveen op. Hun verhaal en hun 
materiaal is in de tentoonstelling 
verwerkt.
Zoals het verhaal van Elly Lobe die 
vanaf 19  op de Zuidwal op school 
zat en gepest werd omdat ze Joods 
was. Bij de overgang naar de 3e klas 
kwam ze in de klas bij Leonard Rog-
geveen. Dat was van de hel in de 
hemel  zo vertelt ze. Roggeveen was 
een aardige meester die zich over 
haar ontfermde. Elly Lobe herinnert 
zich ook nog dat ze tijdens de oorlog 
met haar ouders moest onderduiken 
aan de Schimmelweg. Vanuit het 
huis waar ze woonde had ze uitzicht 
op het plein van de school aan de 
Busken Huetstraat. En daar zag ze 
elke dag - vanachter de vitrage - haar 
voormalige meester Roggeveen 
lopen. Hij heeft nooit geweten dat ik 
daar ondergedoken zat .  
In de tentoonstelling zijn ook vijf ori-
ginele poppenkastpoppen te zien die 
Roggeveen destijds gebruikte voor 
zijn voorstellingen. Zijn compagnon 
Brouwer een collega op de school 
aan de Zuidwal  maakte de poppen 
eind jaren ‘ . Zijn dochter mw. 
Sauerbier in Den Haag heeft ze al die 
jaren bewaard en stelde ze beschik-
baar voor de tentoonstelling.
Bijzonder zijn ook de filmopnamen 
die Roggeveen tweede helft jaren 
‘3  thuis en op school met zijn eigen 
filmcamera maakte. 

Honderden Haagse kinderen zaten bij hem in de klas en miljoenen mensen kennen zijn boeken. 
Het Historisch rchief estland in Naaldwijk stelde een tentoonstelling samen over het leven 
en werk van onderwijzer en boekenschrijver Leonard oggeveen. Die is nu ook in Den Haag 
te zien, van 26 november tot eind december in de studiezaal van het Haags Gemeeentarchief 

trium .  kunt er terecht van dinsdag t m vrijdag van 9. 0 tot 1 .00 uur.
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positie over Leonard oggeveen in Haags trium 

e ubeld onder i er en inderboe ens hri ver

dvertorial

Geen mens is gelijk. Dat geldt ook als het gaat om uitvaartwensen. 
Graag geven wij u advies en vertellen u over de verschillende mogelijk-
heden voor uw uitvaart. 

raag een kosteloos ser iceges rek aan
De uitvaartspecialist van De Volharding is Ton Willemsen. Hij komt 
graag bij u thuis langs om u te vertellen over de mogelijkheden en om 
uw vragen te beantwoorden, als u liever op kantoor 
langs komt kan dat natuurlijk ook.

Bel voor een kosteloos servicegesprek: 7    

at zijn w 
ersoonlijke it aartwensen

Kunstgebitten specialist
•  Klikprothese uit basisverzekering
• Onbezorgd functioneren
•  Weer normaal kunnen lachen, eten en pijnvrij
• Een gratis consult
•  Eventueel GRATIS halen & brengen
• Tandarts heeft nog plaats voor nieuwe patiënten

www.multidental.nl

Meer 
informatie?

070 - 325 58 59

GRATIS
Klikgebit

- oggeveen en collega s op school aan de scamplaan -

- rie generaties oggeveen Leonard links  op filmopnamen uit de familie -

- ll  Lobe, zeer door oggeveen geholpen. -

- even ongens van uinoord, een mooi boek 
dat zich afspeelt in en Haag -



Kijk op www.ohracollectief.nl/anbo 

of bel via 026 400 40 40

  De OHRA Zorgverzekering biedt u de 

volgende voordelen:

• een scherpe premie van € 97,29 per 

maand

• korting op de aanvullende 

verzekeringen, bijvoorbeeld 12%

  korting op de OHRA Uitgebreid Vitaal*

• vrije keuze in zorgverleners die voor u 

belangrijk zijn

• uw eigen online polismap en de 

mogelijkheid om online te declareren

  * Met OHRA Uitgebreid Vitaal betaalt 

u niet meer voor zaken die u niet 

meer nodig heeft, zoals kraamhulp. 

Daarnaast ontvangt u wel een ruime 

vergoeding voor fysiotherapie en 

alternatieve geneeswijzen.

Een scherpe premie  
voor u als ANBO lid op de 
OHRA Zorgverzekering
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ANBO werkt samen met VGZ/

Trias om u een heel persoonlijke 

zorgverzekering te kunnen bieden 

met aantrekkelijke collectieve 

korting. Met het aanvullende 

Vitaal Pakket mag u bijvoorbeeld 

rekenen op wereldwijde 

spoedeisende hulp en op extra 

hoge budgetten voor onder meer 

brillen of lenzen, fysiotherapie, 

keuringen, vaccinaties en 

mantelzorg. En als ANBO-lid krijgt 

u op de Basisverzekering 7% 

korting en op het aanvullende 

Vitaal Pakket maar liefst 10%. 

Voor minder geld verzekert u zich 

zo van meer zorg! Indien u zich 

vóór 1 januari 2011 aanmeldt, 

krijgt u daarbij een ANBO 

jaarlidmaatschap kado! Kijk voor 

meer informatie op www.vgz.nl/

anbo of www.trias.nl/anbo

SPECIAAL VOOR ANBO-LEDEN:

10% KORTING 

OP HET VGZ VITAAL PAKKET

KIJK SNEL OP WWW.VGZ.NL/ANBO OF OP 

WWW.TRIAS.NL/ANBO OF BEL VOOR MEER INFORMATIE 

DE ANBO/SUCSEZ SERVICELIJN: 0182 – 30 45 00.

EEN JAAR GRATIS 
ANBO-LIDMAATSCHAP VOOR NIEUWE 
VERZEKERDEN!

EXTRA BUDGET VOOR 

ONDER MEER: 

- BRILLEN EN LENZEN

- FYSIOTHERAPIE 

- MANTELZORG

ANBO EN SUCSEZ ZETTEN UW ZORGPREMIE OP DE HELLING
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STAPSGEWIJS NAAR EEN LAGERE PREMIE!
Via de antwoorden op de volgende vragen ontdekt u in een paar stappen  

wat u moet doen om fors te besparen op uw zorgpremie.

1. Bent u ANBO lid?

JA, ga naar de volgende vraag. NEE, ga naar 5.

2. Weet u zeker dat uw huidige verzekering aansluit op uw persoonlijke situatie?

JA, ga naar de volgende vraag. NEE, ga naar 6.

3. Bent u al verzekerd bij één van de 16 zorgverzekeraars uit de kortingstabel?

JA, ga naar de volgende vraag. NEE, ga naar 6.

4. Profiteert u al van ANBO-collectiviteitskorting bij uw verzekeraar?

JA, ga naar 7. NEE, ga naar 8.

5. Het is hoog tijd om lid van ANBO te worden! SUCSEZ regelt dit voor u, samen met uw 

nieuwe zorgverzekering met ANBO-collectiviteitskorting. Bel direct 0182 - 30 45 00.

6. Kijk op www.anbo.nl, onder ‘zorgverzekeringen’ en kies de optie ‘vergelijken’.

Komt u er niet uit of heeft u geen beschikking over internet? Bel dan 0182 - 30 45 00.

7. Proficiat, u haalt al het maximale uit de collectiviteitsafspraken tussen ANBO en SUCSEZ!

8. MIJN PREMIE MAG OP DE HELLING!
Om te profiteren van de ANBO-collectiveitskorting op uw zorgverzekering vult u hier- 

onder de gevraagde gegevens in. Stuur deze bon naar SUCSEZ en wij regelen de rest!  

Voorletter(s) + achternaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m / v

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANBO / FNV lidmaatschapsnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam zorgverzekeraar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polisnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur de volledig ingevulde antwoordbon nog vandaag naar: 

SUCSEZ, Postbus 150, 2810AD Reeuwijk

De antwoordbon faxen naar 0182 - 30 49 49 mag ook, 

evenals een e-mail naar anbo@sucsez.nl

✃
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50plussers die niet bij een collectief zijn aangesloten, 
zijn een dief van hun eigen portemonnee. 

e laten gemiddeld honderd euro liggen

50plus en nog 
geen korting op 
uw zorgverzekering

Let op: veranderingen 
in de zorg

Komend jaar verandert er veel in de zorg 
want de zorgpremies en uw eigen risico 
stijgen ink. Bovendien wordt het basispak-
ket voor de zorgverzekering fors uitgekleed. 
Zo worden eenvoudige hulpmiddelen als 
rollators, krukken en looprekjes volgend jaar 
niet meer vergoed. Ook fysiotherapie bij een 
chronische indicatie zult u vaker zelf moeten 
betalen. Neem daarom uw zorgverzekering 
goed onder de loep. Ga na wat er voor u ver-
andert en bekijk of uw polis nog wel aansluit 
bij uw huidige situatie. 

 hoeft niet over 
te stappen

Omdat ANBO afspraken heeft met zoveel 
zorgverzekeraars, is de kans groot dat ook 
uw zorgverzekeraar ANBO-korting biedt.  
hoeft dus niet over te stappen naar een andere 
zorgverzekeraar om in aanmerking te komen 
voor een korting.
Deelnemen aan een ANBO-collectief levert 
vaak meteen al geld op. Simpelweg door het 
ANBO-lidmaatschapsnummer door te geven. 
Dan krijgt u de korting en blijft alles bij het 
oude.

Of bezoek een spreek-
uur bij u in de buurt:

Datum: -11- 1  
Tijdstip: 9:  uur tot 13:  uur
Adres: Emmalaan 37 
Woonplaats: trecht

Datum: 9-11- 1  
Tijdstip: 9:  uur tot 13:  uur
Adres: Torenstraat 17  
Woonplaats: Den Haag

Datum: -1 - 1  
Tijdstip: 9:  uur tot 13:  uur
Adres: K.P. van der Mandelelaan 3
Woonplaats: Rotterdam
  
De leden kunnen contact opnemen met de 
servicelijn 18 -3 5  en vragen naar 

harissa Hoogendoorn.

NBO ging in zee met zestien zorgverzekeraars en het resultaat: fikse 
kortingen op verzekeringspremies oplopend tot ruim 100 euro per per-
soon. Daarmee kunt u uw voordeel doen.

Zorgverzekeraar Korting op  Korting op Korting op
 basis aanvullende  senioren 
 verzekering verzekering pakket 

AGIS  5% alleen  10%  10% Vanaf Compleetpolis max. 
 restitutie    € 25,- per jaar vergoeding lidmaatschap

Amersfoortse  10%  10% 
  
Avero Achmea  7,5%  10%  10% 1 jaar ANBO- en partnerlidmaatschap 
    voor nieuwe verzekerden

Azivo  0%  10% 
  
CZ  5%  0% 
  
Delta Lloyd  9% alleen  12%  1 jaar gratis lidmaatschap vergoeding 
 restitutie    voor nieuwe verzekerden

FBTO  0%  10%
  
Menzis  5%  7%   1 jaar gratis lidmaatschap vergoeding voor 
    nieuwe verzekerden

De Friesland  4% 4% 4% deel ANBO lidmaatschap vergoed 
    via aanvullende verzekering 55+

OHRA  8%   5 - 10%  12%
 
ONVZ  3%  7%
  
Salland  5% 5%  5%
  
Trias  7%  5%  10% jaar gratis lidmaatschap vergoeding 
    voor nieuwe verzekerden
 
Univé  7%  5% 10% 

VGZ  7%  5%  10% 1 jaar gratis lidmaatschap vergoeding 
    voor nieuwe verzekerden

Zorg en Zekerheid  10%  10% 10%

* Door de samenwerking met Register Adviseur in Assurantiën SUCSEZ ingeschreven in het Wft-register onder num-
mer 12012119 en aangemeld bij het Kifid aansluitnummer 300.008196 kunnen wij ANBO-leden adviseren over hun 
zorgverzekering.

elke korting geeft uw zorgverzekeraar 
als u NBO-lid bent

ijk op onze website www.anbo.nl zorgverzekeringen en bereken zelf 
uw NBO-korting op uw zorgpremie.  kunt er ook verzekeringen ver-
gelijken. omt u er niet uit of heeft u liever persoonlijk advies  Bel de 
zorgadvieslijn  01 82 - 0 5 00.
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  Wie kan er eigenlijk het beste 
bepalen wat goed voor u is? 

  Koester je kostbaarste bezit. ONVZ Zorgverzekeraar  

  Dat bent u natuurlijk zelf. Bij ONVZ geniet u daarom van optimale vrijheid van o.a. keuze van 
medicijnen, ziekenhuis of specialist. En voor advies hebben we deskundige ZorgConsulenten, die 
altijd voor u klaar staan. Bovendien profi teert u van 3% korting op de basisverzekering en 7% op 
uw aanvullende zorgverzekering. Voor vragen bel de Anbo servicelijn! 0182 30 45 00.  

20101028105332 11 0    1 10 28 10   10:53 
Naamloos-23   1 28-10-2010   14:39:35

Zorg goed geregeld voor u

Aantrekkelijke korting van 5% op de basisverzekering en 10% op 

de aanvullende verzekering dankzij de overeenkomst met ANBO.

Ga n� r �  .�  s� � ec� ef.nl/ANBO of b�  
�  Anbo/Sucsez s� vic�   n: 0182 30 45 00

Daarom Agis!
• Altijd een verzekering die past bij uw persoon-

 lijke situatie.

• Vergoeding voor griepvaccinatie en boven-  

 ooglidcorrectie.

• U betaalt niet voor kraamzorg en orthodontie   

 binnen de 50+ Actief Polis.

• Persoonlijke Agis Zorgcoach voor al uw   

 zorgvragen.

• Via Mijn Agis online uw gegevens beheren.

• Korting op deelname aan Met Agis in Beweging. 

• Korting op Agis Health Check aan huis. 

• Ruime vergoeding fysiotherapie.

Kijk voor een uitgebreid vergoedingenoverzicht op 

www.agiscollectief.nl/ANBO

Natuurlijk sprak het voordeel op de zorgkos-
ten mij wel aan. Wie wil er nu niet besparen 
op zijn maandelijkse lasten  laat Gerdien 
Goossens uit trecht ons weten. Maar de 
ervaring leert dat er toch altijd een addertje 
onder het gras zit. Dat er altijd kosten aan 
verbonden zijn die je niet had voorzien.  
Tom Bovenwater van de afdeling ANBO-
Zeist begrijpt haar argwaan, maar laat Ger-
dien aan de hand van een voorbeeld zien wat 
het ANBO-lidmaatschap haar daadwerkelijk 
oplevert. 

Gerdien is nu nog geen lid van ANBO. Haar 
verzekering loopt bij Delta Lloyd. Voor 
haar basispakket betaalt ze nu   1 , 9 per 

maand. Maar ze heeft ook een aanvullende 
verzekering voor   9,75 per maand. Op 
jaarbasis is ze totaal  1. 3 ,88 kwijt aan haar 
zorgverzekering. Tom rekent haar voor dat 
zij als ANBO-lid 9  korting krijgt op haar 
basisverzekering.  Dat betekent dat ze  115 
per jaar bespaart. Daarbij krijgt ze nog 1  

 korting op haar aanvullende verzekering. 
Dat scheelt  ,8  per jaar. Haar ANBO-
lidmaatschap levert haar dus  157,85 euro 
korting per jaar op. Ze zou gek zijn als ze dat 
voordeel liet liggen. Ze voegt de daad bij het 
woord en wordt meteen ANBO-lid. 

 huidige  huidige ANBO   u betaalt
Delta lloyd kosten   kosten Kortings- uw  als ANBO-
 per maand  per jaar percentage  voordeel lid per jaar
          
    
basisverzekering  € 106,49   12  € 1.277,88   9%  €  115,01   €  1.162,87 
          
    
aanvullende 
verzekering   € 29,75   12   €  357,00   12%  €  42,84   €    314,16 
          
           
    
  € 136,24   € 1.634,88    €  157,85   €  1.477,03 

Extra voordelig: gezinsleden profiteren mee van de ANBO-korting op een verzekering en een 
aantal zorgverzekeraars vergoedt ook nog eens het lidmaatschap van ANBO. 

Tot 11 bent u gratis lid. Voor het lidmaatschap van 
11 betaalt u een jaartarief van  3 ,85. Het partner-

lid betaalt slechts  9, 5. 

Maatschappelijk betrokken, dynamisch en mondig. 
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groei-
ende groep senioren in Nederland. 
ANBO is hiermee met afstand de grootste en meest 
invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland. Een 
sterke lobby in Den Haag is slechts een van de 
talrijke wapenfeiten van ANBO. Er is de afgelopen 
jaren geen ouderendossier de Tweede Kamer gepas-
seerd of wij praatten erover mee. 

 www.anbo.nl

Maar NBO 
biedt meer: 

  stem in 
 politiek Den aag

 okale lobb

 ratis sociaal   
 juridisch advies

 ratis belastinghulp

 oordeel en korting bij  
 u in de regio

 ctiviteiten bij u 
 in de buurt

 euk en zinvol 
 vrij illigers erk

 estuursfuncties

 pleidingen bij de 
  cademie

Hoe werkt de korting

NBO-lidmaatschap

NBO komt 
op voor senioren

Peter 3 jaar  en Jolanda  jaar  hebben 
geen thuiswonende kinderen. Het stel is in 
zeer goede gezondheid met uitzondering van 
het gebit van Peter. Peter en Jolanda hebben 
besloten minder te gaan werken en meer te 
gaan reizen. Zoals iedereen in Nederland 
nemen ze een basisverzekering. Daar hoort 
altijd een verplicht eigen risico bij van  
17 ,-. Dat kun je verhogen, maar dat doen 
Peter en Jolanda liever niet. Peter en Jolanda 
willen goed aanvullend verzekerd zijn, zodat, 
als er wel medische problemen ontstaan, zij 
niet voor hele hoge kosten komen te staan. 
Na een goede vergelijking te hebben gemaakt 
op www.anbo.nl zorgverzekeringen heeft het 
stel ervoor gekozen de basisverzekering en 

het aanvullende itgebreid Vitaal pakket van 
OHRA af te sluiten. Zij zijn dan uitgebreid 
verzekerd en ook de medische hulp in het 
buitenland is ruim gedekt. Daarnaast sluiten 
zij de tandartsverzekering Tandengaaf  
5 ,  af, zodat eventuele tandartskosten 
voor 1  met een maximum van  5 ,  
per persoon per jaar vergoed worden. 

 Normale premie ANBO korting 
Pakketkeuze per maand  per maand U betaalt slechts?
 per persoon per persoon 
       
       
Basispolis (restitutie) € 105,75 8%   = € 8,46 € 97,29

Uitgebreid Vitaal  € 34,99 12%   = € 4,20 € 30,79

Tandengaaf € 500  € 25,75 10%   = € 2,58 € 23,17

ekenvoorbeeld 2

Besparing twee volwassenen per maand:    € 30,48

De totale besparing op jaarbasis: € 365,76  
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Bob Jongschaap kent het boekenvak 
op zijn duimpje. Hij maakte er in 
19  na zijn militaire dienstplicht  
kennis mee tijdens zijn eerste baan, in 
dienst bij de fi rma Martinus Nijhoff, 
statig gevestigd het Lange Voorhout 
in hartje Den Haag. De fi rma, die 
in 1953 door de grootvader van de 
gelijknamige dichter werd gesticht, 
ging in 1979 ter ziele. Wel herinnert 
het standbeeld van Louis ouperus 
gemaakt door Kees Verkade  dat daar 

sinds 1998 staat nog aan het roem-
ruchte boekenverleden op deze plek.
Jongschaap bleef elf jaar bij Martinus 
Nijhoff in dienst, zocht het vervolgens 
twee jaar bij een boekhandel in Leek 
nabij Groningen , maar vond het daar 

niet en keerde in 197  terug naar Den 
Haag, om bij Van Stockum te gaan 
werken. Martinus Nijhoff heeft echter 
altijd een aparte plek in zijn hart 
behouden, hij vindt het tot op vandaag 
het mooiste boekenbedrijf dat ons 
land ooit heeft gekend. Het was nog 
een typische 19de eeuwse boekentem-
pel: een wereldberoemd anti uariaat, 
een internationaal hoog aangeschre-
ven uitgeverij en een eersteklas 
boekhandel. Er werkten ruim honderd 
mensen. In dit boekenwalhalla mocht 
ik ook werken. Ik heb er alles geleerd 
wat er in een wetenschappelijke 
boekhandel te leren viel  want het was 
in het boekenvak toen zo dat, als je bij 
Nijhoff had gewerkt het volgen van 
een vakopleiding niet nodig was.

Bibliograferen
Bij Van Stockum werd Jongschaap 
verantwoordelijk voor de bestelaf-
deling en de afdeling bibliografi e. 
Jongschaap legt uit wat dat eigenlijk 
inhoudt: Vrijwel alle wetenschap-
pelijke boekhandels kennen naast het 
‘winkelgebeuren’ een bestelafdeling, 
waar een kleine gespecialiseerde staf 
zich bezig houdt met het bestellen 
van niet-voorradige boeken en of 
tijdschriften voor particulieren en in-
stitutionele klanten zoals bibliotheken, 
zowel openbare als gespecialiseerde. 
Bijvoorbeeld de Koninklijke Biblio-
theek en universiteitsbibliotheken, 
bedrijfsbibliotheken en die bij over-
heidsinstellingen. Heel vaak ontbreekt 
het de bestellingen aan duidelijkheid 
en andere relevante informatie en 
het is de taak van de mensen van 
de bestelafdeling zo’n aanvraag te 
bewerken, zodanig dat het juiste en 
gewenste boek kan worden besteld 
bij de juiste leverancier. Als je dat zo 
leest lijkt het eenvoudig, maar dat dit 
in de praktijk nogal kan tegenvallen. 

Daarover kan ik meepraten. Bibliogra-
feren heb ik meer dan veertig jaar met 
heel veel plezier gedaan, dankbaar 
gebruik makend trouwens van wat ik 
bij Nijhoff had opgestoken.
Het mooiste aspect van zijn werk als 
bibliograaf vond Jongschaap het zoe-
ken naar en vinden van de uitgevende 
instantie van door de klant gevraagde 
‘grijze literatuur’, publicaties die niet 
of nauwelijks te traceren zijn. Om 
met Sherlock Holmes te spreken: je 
moet deduceren en combineren. Voor 
iemand die van naspeuren, uitzoeken 
en puzzelen houdt is het bovenstaande 
boeiend werk. Voor een boekhandel 
als Van Stockum, die naast particulie-
ren veel institutionele- en over-
heidsinstanties tot klant heeft, is een 
dergelijke service van groot belang, 
onderstreept Jongschaap. Bij het wer-
ven van nieuwe klanten is dit aspect 
vaak een doorslaggevend element om 
hen over de streep te trekken.

. . van Stockum sr.
Willem Petrus van Stockum 181   
1898  begon zijn bedrijf niet als ‘drie-
eenheid’, maar het duurde niet lang 
voordat hij de drie aspecten van het 
boekenvak: boekverkoper - uitgever 
- anti uaar in één persoon en bedrijf 
verenigde, zoals vaak het geval was 
in de 19e eeuw. Hij opende in 1933 
als jonge man een boekhandel in de 
Gortstraat, maakte al snel kennis met 
jonge dichters en schrijvers en startte 
betrekkelijk vroeg met het publiceren 
van hun werken - zijn eerste uitgave 
dateert van 1835 - en zo werd hij 
terloops ook uitgever. Vervolgens 
lukte het hem in 18  voor het eerst 
een bibliotheek in handen te krijgen 
en die voor veiling te bibliograferen 
en te catalogiseren  daarmee vestigde 
hij ook zijn naam als anti uaar en 
veilingmeester.
W.P. van Stockum stamde uit een 

geslacht dat al enkele generaties in 
Den Haag had gewoond en dat kan 
worden gerekend tot de betere kringen 
in de Hofstad. Grootvader was als 
onderwijzer in het Burgerweeshuis en 
als catechiseermeester en voorlezer 
in de Grote Kerk St. Jacob  nauw 
met de Haagse Hervormde gemeente 
verbonden geweest. Zijn vader, die 
een uiterst punctueel man was, had 
een goed betaalde functie als kassier 
bij de Nederlandsche Staatsloterij. Die 
punctualiteit had Wilhelmus Petrus 
eveneens. De zaken van het goed 
geleide boekenbedrijf Van Stockum 
liepen vanaf medio 19de eeuw zeer 
voorspoedig, er werd gaandeweg 
uitgebreid. In 18 5 kocht W.P. senior 
bijvoorbeeld het bekende pand op 
het Buitenhof 3 , nabij de Gevan-
genpoort. Het bleef nog tot in 1981 
als boekhandel van Van Stockum in 
gebruik, ook Bob Jongschaap werkte 
er nog vele jaren.

lient le van aanzien
Den Haag was rijk aan een verschei-
denheid van lezers en kunstliefhebbers 
en een in alle opzichten beschaafd 
man als W.P. van Stockum sr. had niet 
veel nodig om door een ontmoeting 
of een gesprek iemands belangstel-
ling te peilen. Zo behoorden aan het 
hof tot zijn gewaardeerde klanten o.a 
Koning Willem III en Prins Frederik, 
de Koninginnen Anna Pawlowna, 
Emma en Sophie en de Prinses von 
Wied. Dat had tot gevolg dat het de 
fi rma per  augustus 1897 werd toe-
gestaan te voeren Harer Majesteits 
wapen, met bepaling echter, dat deze 
onderscheiding geen recht geeft tot 
het doen van leverantiën ten Hove . 
Dat had betrekking op Hare Majesteit 
de Koningin-Moeder Emma  en enige 
jaren later - per 1  maart 19  - werd 

daaraan ook het wapen van Koningin 
Wilhelmina toegevoegd.
Een groot deel van het klantenbestand 
kwam in die tijd uit adellijke kringen  
we komen o.a. de namen tegen van 
Beelaerts van Blokland  De Brauw  
Feith  De Geer  Van Limburg Stirum  
De Vos van Steenwijk  Van Zuylen 
van Nijevelt enzovoorts.
Maar ook kunstenaars Josef Israëls 
o.a.  en bekende politici uit later 
dagen zoals Ruys de Beerenbrouck  
Groen van Prinsterer  Nolens, De 
Savornin Lohman, Schaepman en 
Troelstra stapten bij Van Stockum 
over de winkeldrempel. Door een 
beperkt maar doeltreffend ter inzage 
zenden men sprak in die tijd van 
‘beziensboeken’  van al wat nieuw 
verschenen was - ook in vreemde 
talen - werd hij één der eersten en één 
der weinigen die een veelomvattende 
boekhandel dreef op grote schaal.

De zoons
Geboren in januari 18 8 - het revo-
lutiejaar - kwam W.P. van Stockum 
jr.  al in 18 3 als vijftienjarige bij zijn 
vader werken en per januari 187  
werd hij deelgenoot, waardoor de 
fi rma de naam kreeg van W.P. van 
Stockum & Zoon. Hij had een totaal 
ander karakter dan zijn vader, die een 
gemoedelijk man was en een goed 
spreker en om wie nog wel eens werd 

gelachen tijdens de boekenveilingen 
- die hij overigens kundig en met 
grote zorg leidde. W.P. junior had 
daarentegen iets stroefs en hoekigs, 
en als hij al eens met veel tegenzin 
een toespraak hield, was dit voor 
spreker en toehoorder een pijnlijke 
ervaring. Waarschijnlijk mede doordat 
hij ongehuwd bleef  kon hij geheel 
opgaan in zijn vak en de boekenwe-
reld, waarin iedereen hem hoogachtte 
om zijn kennis en eruditie. Bovendien 
sloeg hij nieuwe wegen in, waardoor 
de fi rma in binnen- en buitenland 
meer bekendheid kreeg en een steeds 
grotere klantenkring opbouwde.
In 1878, toen Van Stockum sr. 8 
jaar was, besloot hij de zaak volledig 
over te dragen aan W.P. junior. Diens 
voorkeuren bleken al snel uit te gaan 
naar de onderdelen anti uariaat en 
veilingwezen en naar de afdeling 
uitgeverij van het bedrijf. Over diens 
optreden als boekhandelaar is niet of 
nauwelijks iets terug te vinden in de 
analen. Misschien niet zo verwon-
derlijk, omdat al in 188  zijn broer 

asparus  M arinus  ook in de zaak 
ging deelnemen en hij degene werd 
die zich met hart en ziel aan de boek-
handel zou gaan wijden. .M. leek 
ua karakter veel meer op zijn vader, 

hij stond bekend als beminnelijk, hof-
felijk en zelfs joviaal.

raktizijnshoek nr. 
Telkenmale dreigde er door de groei 
en bloei van de fi rma ruimtegebrek. 
Voor de traditionele jaarlijkse voor-
jaarstentoonstelling en verkoop  van 
nieuwe boeken, gravures, litho’s en 
zeldzame prenten was men op een 
gegeven moment al uitgeweken naar 
de zalen van Pulchri Studio aan het 
Lange Voorhout. Van Stockum jr. 
weet dan in 19  de hand te leggen op 
een prachtig pand in de Praktizijns-
hoek no. 7, gebouwd door toenmalig 
rijksbouwmeester Peters. 
J. Gram schrijft in zijn ’s-Gravenhage 
voorheen en thans 19 5 : 
Van beneden tot boven is het gan-

sche gebouw in dienst gesteld van 
Van Stockum’s boek- en prenten-

handel. Ruime, hooge zalen, twee 
verdiepingen innemende, geven het 
publiek de gelegenheid, naar hartelust 
te kijken en te koopen. Eene kunstzaal 
met bovenlicht die zich meten kan 
met die van Pulchri Studio alhier of 
van Arti in Amsterdam, vervult met 
gratie en voldoening de taak van 
Tentoonstellingszaal. Het licht is on-
vervalscht. De bouw is Peters waardig 
en de tentoongestelde gravures, etsen 
en zwarte kunstprenten verheugen er 
zich in.

Tijdperk etri
We zijn aangeland in 19 3, het jaar 
dat Willem Andries Petri in dienst 
trad. Hij was  pas 5 jaar toen hij door 
de broers Van Stockum werd uitgeno-
digd deelgenoot in de zaak te worden  
hij moest dus wel een uitstekende 
indruk op de heren hebben gemaakt 
en dat zij zich niet in hem hadden 
vergist blijkt uit het vervolg van zijn 
loopbaan bij de fi rma.
Maar vooralsnog bemoeide hij zich 
niet met de afdeling boekhandel: toen 
W.P. van Stockum jr. in 19  geheel 
uit de zaak terugtrok, kreeg W.A. 
Petri het beheer over de uitgeverij, 
de boekhandel bleef het domein van 
‘mijnheer Marinus. Het Anti uariaat 
en Veilinghuis van Van Stockum werd 
door W.P. junior bij zijn vertrek in 
19  trouwens verkocht, aan J.B.J. 
Kerling. Het ging succesvol voort als 
zelfstandige onderneming, tot op de 
dag van vandaag  nog steeds onder de 
naam Van Stockum, in het bijzonder 
fraaie patriciërshuis aan de Prinse-
gracht 15 in Den Haag, waar het nog 
immer zetelt.
Pas toen .M. van Stockum zich in 
19 1 eveneens uit het boekenbedrijf 
terugtrok en naar het Franse Nice 
afreisde, werd de fi rma omgezet in 
een naamloze vennootschap. Petri 
werd enig directeur en ging zich vanaf 
dit moment ook met de boekhandel 
bemoeien.

Petri was vrijmetselaar en menige 
uitgave van de Orde der Vrijmetsela-
ren zag in de jaren ’  en ’3  van de 
twintigste eeuw bij Van Stockum het 
licht, o.a. van bekende auteurs als F. . 
Endres en A.F.L. Faubel.  Eveneens 
in de jaren ’3  maakte Petri naam met 
de uitgave van S.A. Reitsma’s Van 
Stockum’s travellers’ handbook for 
the Dutch East Indies, een voortref-
felijke reisgids op dundrukpapier. 
Anti uarisch trouwens nog steeds een 
zeer gezocht boek. En ook genoemd 
mag worden dat Nederlands grootste 

schaker aller tijden, Max Euwe die 
in 1935 wereldkampioen werd, vier 
jaar daarvoor bij Van Stockum zijn al-
lereerste titel uitgaf : De Fundamenten 
van het Schaakspel en hun Beteekenis 
voor de Praktijk.
Zowel Nederlands-Indië  Indonesië 
als schaken zijn tot op de dag van 
vandaag binnen het boekhandels-
bedrijf Van Stockum uitmuntend 
gesorteerde specialisaties, waar geen 
concurrent aan kan tippen.
Eind 1953 verliet W.A. Petri de fi rma. 
Zijn ‘laatste kunstje’ was de voorbe-
reiding van een uitgave uit 195 , een 
vertaling van het boek van Desmond 
Leslie en George Adamski getiteld De 
vliegende schotels zijn geland, waarin 
de laatste beweert dat hij contact 
had gelegd met schepsels van de 
planeet Venus. Iets wat destijds in de 
hele wereld een golf van opwinding 
veroorzaakte. Het boek verscheen 
midden in de Koude Oorlogperiode 
waarin de kranten volstonden met 
onheilspellende berichten over atoom- 

en waterstofbommen, geheime vlieg-
tuigmissies en vooral... FO’s
W.A. Petri overleed in 19 . Met hem 
gingen de laatste persoonlijke herin-
neringen aan de telgen Van Stockum 
die het boekenbedrijf op de kaart 
zetten. De latere geschiedenis van Van 
Stockum laten we hier in dit artikel 
onbesproken en over aan de lezers van 
Bob Jongschaap’s boek. Een roerige 
periode trouwens, met hoogtepunten 
en slechte tijden.

Mooi doorkijkje
Een bijzondere kwaliteit van Bob 
Jongschaap’s boek over Van Stockum 
is dat het zo’n mooi doorkijkje biedt 
in de Haagse  boekenwereld en alles 
wat ermee samenhangt en samen-
hing, want we hebben het wel over 
een tijdsspanne van bijna  jaar. 
Jongschaap is het hele boek door heel 
precies in zijn feitenrelaas, maar het 
is allesbehalve een dorre opsomming. 
Dat komt doordat hij waar nodig 
steeds toe licht wat voor tijdsfacto-
ren er een rol speelde of door in te 
gaan op aspecten uit het persoonlijk 
leven van zijn hoofdpersonen. Maar 
de belangrijkste factor die het boek 
zo leesbaar maakt is de persoonlijke 
betrokkenheid van de schrijver bij zijn 
onderwerp. De liefde en belangstel-
ling voor het boekenvak zijn op 
alle 3  pagina’s voelbaar. Net als 
Jongschaap’s vakkennis, hij weet echt 
waarover hij het heeft. Dat maakt hem 
de perfecte gids op deze historische 
tocht. In het jaar 1935 werden er in 
Den Haag e.o. nog 39 boekhandels 
en leesbibliotheken geteld. Vele daar-
van zijn verdwenen. Bekende Haagse 
boekhandels die inmiddels niet meer 
bestaan, zijn o.a. Belinfante, Boucher, 
Van leef, Dijkhoffz, Govers, Hoon-
houd, Van Ketel, Mensing & Visser, 
Nijhoff, Plantijn, Synthese en Wattez. 
Gelukkig echter kunnen we ook na-
men noemen van hen, voor wie het lot 
gunstiger heeft beschikt  boekhandels 
die er in geslaagd zijn met een nieuwe 
en aangepaste bedrijfsvoering voort 
te borduren op de tijden van vroeger, 
van hun voorgangers en of grondleg-
gers: ouvée, Van Hoogstraten, Jong-

bloed, Paagman, Van Seters  Verwijs 
en natuurlijk Van Stockum.

Toekomstvisie
Bob Jongschaap staat in zijn boek 
uitgebreid stil bij belangrijke ontwik-
kelingen en kwesties in het verleden 
van de branche, zoals het ontstaan 
van het ‘boekenkartel’, de vaste 
boekenprijs, de opkomst van het 

entraal Boekhuis, de oprichting van 
de Stichting ollectieve Propaganda 
van het Nederlandse Boek, leesclubs 
en boekenclubs. En niet in de laatste 
plaats het ‘revolutionaire jaar 19 9’ 
met de invoering van het ISBN 
Internationaal Standaard Boek Num-

mer , voor boeken en aanverwante 
producten, toen uit een voor elke titel 
unieke 1 -cijferige code bestaand en 
sinds 7 uit een 13-cijferige.
Interessant is dat Bob Jongschaap in 
Van Stockum, sinds 1933 ook ingaat 
op de stand van zaken vandaag de dag 
in het boekenvak. itgeven is niet 
meer wat het geweest is  staat boven 
een van de hoofdstukken. Hij geeft 
daarin een kort overzicht van gezag-
hebbende meningen over de toekomst 
van het boek, de rol van uitgeverijen 
en de boekhandel. Is een boek straks 
nog wel gedrukt op papier, of houden 
we straks allemaal een  interdunne 
e-reader of iPad in de hand in plaats 
van een dikke pil  Wordt het lot ver-
licht van al die arme scholieren met 
hun loodzware tassen die ze moeten 
meezeulen  Jongschaap noemt ver-
schillende innovatieve ontwikkelingen 
van de laatste tijd, als POD Printing 
on Demand , crossmediaal uitgeven, 
uitgeven in eigen beheer, e-books, ear-
books, beeldboeken en luisterboeken. 
En er komt vast nog meer nieuws. 
Terwijl het einde van het gedrukte 
boek nog wel even op zich zal wach-
ten. In 9 werden er in Nederland 
nog meer dan 5 miljoen ‘algemene 
boeken’ verkocht, met een totale win-
kelomzet van ongeveer 575 miljoen 
euro. Wetenschappelijke uitgaven en 
schoolboeken zitten daar dan nog niet 
bij. Wel is het zo dat al die boeken 
worden verkocht door steeds minder 
boekhandels, dat lijkt een voorlopig 
niet omkeer proces. De belangrijkste 
trend is steeds verder toenemende 
boekenverkoop via internet.

anstockum.nl
Als het gaat om die laatste trend loopt 

Bob Jongschaap’s historisch onder-
werp, het 177-jarige Van Stockum, op 
weg naar de toekomst gelukkig mee 
in de voorste regionen. Peter van An-
del, de huidige directeur van de fi rma, 
was een van de eerste boekhandelaren 
in Nederland die al weer jaren terug 
vol inzette op de internetverkoop  
onder applaus van de branche die er 
een prijs voor uitloofde, als lichtend 
voorbeeld. Hoewel Bol.com onder het 
grote publiek ‘de naam’ heeft, weet de 
meer verlangende boekenliefhebber 
www.vanstockum.nl te vinden.  De 
boekhandel biedt een op alle moge-
lijke manieren doorzoekbare database 
aan van ,8 miljoen titels  inclusief 
beschrijvingen, prijsinformatie en 
informatie over de leverbaarheid. 
Dat zijn trouwens vooral Neder-
landstalige, Engelse en Duitse titels. 
Van boeken op papier  Het is ua 
aanbod en mogelijkheden met afstand 
de grootste boekhandelwebsite van 
Nederland. Net als trouwens bij Bol 
en de Selexyz boekhandels is er daar-
naast via de website van Van Stockum 
inmiddels een enorm assortiment 
luisterboeken en e-books verkrijgbaar, 
die door ‘downloaden’ direct worden 

afgeleverd bij de klant.

an Stockum, sinds 1933  door 
Bob Th. W. ongschaap  ISBN 
9789070095055  paperback, 316 
pagina’s met veel foto’s en illustraties  
prijs  35,  Het boek is te bestellen 
via de website of te krijgen via de 
winkels van an Stockum aan de He
rengracht 60 in Den Haag tel.: 070 
3028110  of aan de Breestraat 113 in 

eiden 071 5161800 .

Frans Hoynck van Papendrecht
ho nck deoud hagenaar.nl

Onlangs verscheen het mooie boek Van Stockum,sinds 1833 van de hand van Bob Th. W. 
Jongschaap. Hij werkte zelf 35 jaar bij deze bijzondere Haagse boekhandel en begon in 2006, 
inmiddels gepensioneerd en 68 jaar oud, aan het schrijven van de geschiedenis van het be-
drijf, dat tot ver buiten de stadsgrenzen naam maakte als boekhandel, veilinghuis en uitgeve-
rij. Het is een mooi uitgediept verhaal geworden, zo breed opgezet dat het ook een fraaie kijk 
biedt op het hele boekenvak en het literaire leven in de residentie de afgelopen 177 jaar.

Mooi boek van Bob ongschaap over 1  jaar an Stockum:  van Gortstraat tot internet

e onin  als lant  de lant als onin  

- ob ongschaap, de auteur, in het midden geleund op de vitrine tijdens de e positie ter 
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het boekenbedrijf. -

- os rink overhandigt Hans Wiegel zijn boekje ‘ llemaal oppenkast  
tijdens de opening van de vestiging aan de enestraat.  -

- tto Mi , de man die het schaken echt groot 
maakte bij an tockum, 

speelt met wit tegen directeur . Marsé, op de 
receptie bij de fusie van 

an tockum met boekhandel elinfante.  -

- an tockum heeft de afgelopen jaren in en Haag z n vestigingen in de enestraat en aan het 
Noordeind gesloten, ten gunste van een zeer groot verzendcentrum aan het Westeinde. Maar de 
winkel op de hoek van de Herengracht en de rinsessegracht is er nog steeds  o.m. een Walhalla 

voor schakers en spoorliefhebbers. -

- C.M. van tockum, de zoon die het meest 
aardde naar zijn vader W. . senior.  -

- Het pand aan het uitenhof 3 , meer dan 
een eeuw de locatie van an tockum s 

boekhandel.  -

- e eerste uitgave van Ma  uwe, bij an 
tockum in 1931 -

- p de eerste etage aan de Herengracht, een 
complete verdieping met alleen maar schaak-
boeken en aanverwante artikelen, wereldwijd 

door liefhebbers beschouwd als absolute top.  -
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Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals er recht), belastingen en andere inanci le zaken   vragen orden 
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven   kunt u  k esties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl o  naar ostbus ,  A en aag  raag met vermelding van rubriek ‘Rechten en lichten’

rf- en schenkingsrecht

Langstlevende 
na echtscheiding
Twaalf jaar geleden ben ik geschei
den. Wij hadden een testament op de 
langstlevende. Blijft dit rechtsgeldig 
na de scheiding  an ik aansprakelijk 
gesteld worden voor nalatigheid van 
mijn e man

w testament op de langstlevende 
is niet meer geldig na echtscheiding, 
aangezien in de voorwaarden wordt 
uitgegaan van een huwelijk. Het valt 
natuurlijk aan te bevelen te 
onderzoeken of er niet andere ‘dingen’ 
instaan die niet met een huwelijk te 
maken hebben.

Overleden echtgenoot 
had testament
Enkele weken terug is mijn man 
overleden. Wel was er van hem een 
testament waarin hij enkele legaten 
heeft laten vastleggen. Heb ik nu een 
notaris nodig  ijn kinderen en ik zijn 
heel tevreden over de inhoud van het 
testament.

 zult toch een notaris moeten raadple-

gen. Hij moet in ieder geval het laatste 
testament opvragen. Maar u kunt ook 
zijn inschakeling beperken tot dit. Er 
zijn uiteraard kosten verbonden aan het 
inschakelen van een notaris. De hoogte 
ervan hangt af van de werkzaamheden 
die hij moet verrichten en waarover 
u met hem afspraken moet maken. 
Vergelijk ook de tarieven van verschil-
lende notariskantoren in uw gemeente. 
Op internet zijn daarvoor handige 
programma’s te vinden.

onsumentenzaken

In enkele dagen 
ruim 000 euro gepind
In enkele dagen is er met mijn pinpas 
ruim 4000 euro van mijn rekening 
afgeschreven, zonder dat ik het wist. 
Ik heb aangifte gedaan bij de politie. 
De bank wil niet tot schadevergoeding 
overgaan, omdat ik onzorgvuldig 
zou zijn omgegaan met mijn pas en 
pincode. mdat ik op vakantie moest, 
bood mijn werkster mij aan een bedrag 
te lenen. De politie heeft tot mijn 
stomme verbazing ook helemaal niks 
met mijn aangifte gedaan. Wat kan ik 
nog doen

Heel weinig indien u geen sterkere 
argumenten hebt. Een procedure bij de 
Geschillencommissie voor bankza-
ken zult u waarschijnlijk verliezen. 

 schrijft dat u niet weet wanneer en 
waarom u uw pas bent kwijtgeraakt. 
Met een verloren of gestolen pas 
komen onverlaten niet veel verder. Zij 
hebben uw pincode nodig om geld te 
kunnen opnemen of betalingen te ver-
richten. Die kunnen ze alleen te pakken 
hebben gekregen als u uw pincode 
onvoorzichtig en opzichtig bij uw pas 
heeft gehouden. In de voorwaarden 
van elke bank staat dat in dat geval 
‘schades’ niet worden uitgekeerd

 zult goed moeten nagaan wie in uw 
omgeving uw pincode kent of weet 
waar u die bewaart. Die heeft wellicht 
ook uw pas kunnen stelen. Verder 
wordt u geacht direct aangifte te doen 
zodra u merkt dat uw pas is gestolen. 

iteraard moet u kunnen onderbou-
wen dat de pas werkelijk is gestolen. 
‘Skimmen’ met een camera bij de 
pinautomaat proberen uw pincode te 
achterhalen  kan in uw geval ook niet 
zijn gebeurd, want dan was de bank 
daar al lang achtergekomen en hadden 
meer mensen het probleem gehad.

Misschien zitten we verkeerd en 
denken we onjuist, maar we vinden 
het - met alle respect - vreemd dat 
uw werkster u aanbood het bedrag te 
lenen om op vakantie te gaan. Normaal 
gesproken is er wel medeleven, maar 
dit aanbod is wel verdacht. Bespreekt 
u uw geldzaken met uw werkster  Dat 
de politie u niet op de gok en in het 
algemeen camerabeelden laat zien, is 
ook begrijpelijk. Pas als u een bepaalde 
verdenking heeft, wordt zij misschien 
gewilliger. 

Schade door afwaaiend 
bootje op aanhanger

p een drukke snelweg week mijn 
voorganger ineens uit naar een andere 
baan. Het bleek dat bij de voor hem 
rijdende automobilist een bootje van 
diens aanhanger was afgewaaid en 
dwars op de rijbaan terechtgekomen. 
Ik kon het bootje niet ontwijken en 
klapte er bovenop. Dat het kunststof
bootje aan gruzelementen lag, deerde 
mij minder dan de schade aan mijn 
auto. Wie draait daarvoor op

Een lastige zaak om daarover zinnige 
adviezen te geven.  hebt uw best 
al gedaan om de schade vergoed te 

krijgen. Maar wij vrezen dat - zoals dat 
mooi heet - de dader op het kerkhof 
ligt.
In principe de automobilist die het 
wegwaaiende bootje op zijn aanhanger 
had. Die kunt u  - of uw verzekerings-
maatschappij  aansprakelijk stellen 
voor de schade aan uw auto. Deze 
automobilist is nalatig geweest door 
zijn bootje niet ade uaat vast te zetten 
op zijn aanhanger.
Wij hopen voor u dat de automobilist 
goed is verzekerd. Zijn WA-verzeke-
ring voorziet hierin misschien wel, 
maar niet in alle gevallen. Bijvoor-
beeld als hij aantoonbaar nalatig is 
geweest in het bevestigen van het 
bootje op de aanhangwagen. Als hij 
een aanvullende all-riskverzekering 
voor zijn aanhangwagen of caravan 
heeft afgesloten, zal de schadever-
goeding door zijn verzekeringsmaat-
schappij waarschijnlijk geen probleem 
opleveren. Mocht hij onvoldoende 
verzekerd zijn, dan kunnen vervelende 
juridische procedures nodig zijn om 
uw schade vergoed te krijgen. Als u 
zelf ook all-risk bent verzekerd, schiet 
uw verzekeringsmaatschappij de 
schadeclaim meestal voor en voert de 
procedures.

Zij wijst voorts ook op ‘een jongeman’ 
van Nederlandse afkomst bij de draai-
deur van De Bijenkorf die je een hele 
riedel verwensingen nagooit als je hem 
geen blik en geen fooi geeft . Ik woon 
in het centrum, there where the action 
is, en kan onmogelijk als Sinterklaas de 
hele dag met open portemonnee gaan 
lopen.

‘Law  Order’
Zij hoopt dat zij via de krant de wet-
handhavers bereikt. Er dient eindelijk 
eens law & order te worden toegepast.
Lezer Frits Koster van De Oud- trech-
ter is het eens met de stelling in het 
vorige nummer. Hij geeft een tip: Ik 
heb aan de fi liaalmanager van de super-
markt Lidl in Zeist een brief gestuurd in 
verband met de opdringerige benade-
ring door aanbieders van de daklozen-
krant. De vader komt ’s morgens in een 
Mercedes, zet eerst zijn twee dochters 

en echtgenote bij drie winkelbedrijven 
af en gaat dan andere dingen doen. Om 
ze aan het eind van de middag weer op 
te halen. Het fi liaal van Lidl heeft 1  
klanten per dag. Tel uit je winst
Overigens had hij een heel vriendelijk 
antwoord gekregen van de directie van 
het hoofdkantoor van de Lidl. Op 
lokaal niveau zou het met de gemeente 
worden besproken. Nu geen last meer.
Henk Schruer uit apelle aan den IJssel 
stoorde zich in eerste instantie aan het 
artikel dat volgens hem nogal opvattin-
gen  la Geert Wilders PVV  opwekt. 
Later bracht hij wat nuanceringen aan. 
Hij zegt wel positieve ervaringen te 
hebben met in ieder geval de verkopers 
van de originele Straatkrant en dat 
er wat gedaan moet worden aan ‘het 
verschijnsel’ Zelfkrant een concurrent 
die wat minder let op de manier van 
verkopen .
In mijn woonplaats heb ik vier verko-

pers van de Straatkrant aangesproken 
en hun geschiedenis gehoord. Ik heb 
ze ook zien groeien in zelfrespect. Alle 
vier hebben een plek gevonden waar ze 
met hun premiebetalingen bijdragen aan 
de ‘Nederlandse’ uitkeringen. Wellicht 
mag ik opmerken  en ik heb al 8  jaar 
Rotterdamse ervaring  dat er maar 
weinig Rotterdammers zijn, van wie 
de ouders of voorouders niet uit armoe 
naar deze stad zijn getrokken.

‘Laat ze die 50 cent houden’
Met stijgende verbazing zegt mevrouw 
H. . Alkema-Mallee uit Den Haag het 
artikel te hebben gelezen. Het geeft 
een kijkje in de gedachtewereld van 
mensen die de rijken van ons land en de 
welvaart van de meeste burgers als een 
vanzelfsprekend recht beschouwen.
De schrijver van het artikel scheert zij 
onder één kam met de groep ‘Halen, 
Hebben en Houden’. Zij vindt dat die 

5  eurocent gewoon aan de verkopers 
van de Straatkrant gegeven dient te 
worden. Dan kunnen ze eten kopen en 
een overnachting betalen.

rgernis
Daarentegen ‘heel blij’ met het artikel 
is Rob Krijtenberg uit Zoetermeer. Ik 
erger mij al jaren aan de ‘bedelaar’ bij 
Super de Boer. Je kunt gewoon niet om 
hem heen. Tot mijn verbazing zag ik op 
een zondag dezelfde man staan in het 
winkelcentrum Leidschenveen. Ik vind 

het opdringerig gedrag en begrijp niet 
waarom hij zomaar pal naast de ingang 
van de supermarkt wordt getolereerd. 
En waarom geven bezoekers deze 
‘zielige’  man toch nog steeds weer 
geld  Wat is hier aan te doen

De adressen van de reagerende lezers 
zijn bij de redactie bekend. nonieme 
reacties plaatsen we niet. Het artikel 
De gulle gever en de nieuwe vorm van 

bedelarij’ op deze plaats stond in de 
krant van 2 november.

Mevrouw G.Th.M. Stigters uit Den Haag irriteert zich vooral aan het ‘straat schooieren’ van 
overigens niet alleen mensen van buitenlandse komaf, maar ook van autochtone junks, zwer-
vers en andere bedelaars. en eurootje alstublieft , vragen ze volgens haar aan vrouwen van 
middelbare leeftijd bij de warenhuizen en in De assage van Den Haag. Staan ze met een 
rokende sigaret in de hand brutaalweg om geld te vragen. Ik dacht dat de plaatselijke veror-
dening alhier landloperij verbood

Schooieren om geld of liefdadigheid tegen armoede

ele le er  v n e O d o erd er  e O d gen r en e O d re er oren i  n de nie e vor en v n edel rij die i  ni e eren vi  e  n ieden v n kr n en en e  ken v n iek  
e reg liere verkoper  v n de r kr n  v llen overigen  volledig i en de edoelde egorie  o igen ep eren e  i  een oogp n  v n r oede e rijding  nderen vinden e  edel rij   

d idelijk ijn d  e O d gen r geen elling nee  in de e k e ie  n  ooden rg poneerde in ijn vorige r riek le  een prikkelende elling g n ening  en on lok e l v n le er  d r ee 
onder nde re ie  ee   ook erv ringen o  n dere vr gen  d n k n   die ren n r rooden rg deo d gen r nl
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ollectieve ziektekosten-
verzekering van gemeente
Woont u in Den Haag en hebt u een laag 
inkomen, tot 11  van de bijstandsnorm  
Dan kunt u zich aansluiten bij de collectieve 
ziektekostenverzekering van de gemeente. Ieder 
jaar kunnen Hagenaars met zo’n inkomen voor 
die collectieve verzekering kiezen. Voor 11 
kunt u kiezen uit de verzekeringen van IZA 

ura en Azivo. Beide verzekeraars bieden een 
standaardverzekering plus een aanvullend pak-
ket.  bent dus uitgebreid verzekerd, ook voor 
de tandarts en de fysiotherapeut, en kinderen 
onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. De 
gemeente betaalt een deel van uw aanvullende 
premie, dus uw eigen premiebedrag is extra laag. 

w medische achtergrond is niet van belang 
en rekeningen hoeft u niet voor te schieten. 
Bovendien is bijzondere bijstand voor medische 
kosten al in het verzekeringspakket opgenomen. 
Wilt u van verzekering veranderen  Dan moet u 
zich v r 13 december 1  aanmelden bij IZA 

ura of Azivo. Op de stadsdeelkantoren liggen 
informatiemappen voor u klaar. Of kijk voor 
meer informatie op www.denhaaghelpt.nl. 

omputer voor 
ouderen 
kan voorlezen 
De SimTouch is een speciale computer voor 
ouderen. Hij werkt met een handig aanraak-
scherm. Alle functies zijn er gemakkelijk op te 
vinden onder grote knoppen. De meest gebruikte 
functies zijn voorgeprogrammeerd, zoals inter-
netten, e-mailen, tekstverwerken en internetban-
kieren. E-mails en andere teksten kunt u door 
deze computer laten voorlezen. De voorgelezen 
tekst wordt bovendien tegelijkertijd opgelicht. 
Handig en toegankelijk voor mensen met een 
lees- of gezichtsbeperking, maar eigenlijk voor 
iedereen die liever luistert naar tekst dan leest. 
De filosofie achter deze ouderencomputer die 
vroeger Ami o heette  is ‘computeren zonder 
zorgen’. Misschien ook iets voor u, om eindelijk 
te beginnen met de computer  De SimTouch 
is verkrijgbaar bij de Ouderenwinkel www.
ouderenwinkel.nl . Daarvan is er nog geen in 
Den Haag, maar begin december opent er één in 
Zoetermeer.

Meneer an Bommel is dementerend. Hij woont nog wel thuis, sa-
men met zijn vrouw. ls hij zijn verhaal weer eens voor de vijfde 
keer vertelt, ontsteekt zij in woede. e scheldt hem de huid vol. 

en dag later vraagt ze hem om te stofzuigen, maar blijft hij met 
de stofzuiger in de hand doelloos staan. e geeft hem een klap op 
zijn wang.

.cipo.org
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Ziedaar, beste lezer, een typerend 
geval van ouderenmishandeling. Dat 
is geen gezellig onderwerp voor dit 
blad. Alleen: het best t. Een op de 
twintig ouderen komt met mishande-
ling in aanraking, een van de vormen 
van huiseliik geweld.
Mishandeling in de privésfeer, zoals 
tussen man en vrouw, kan vaak lang 
onzichtbaar blijven voor de buitenwe-
reld. Dat geldt ook voor ouderenmis-
handeling. Van veel van die gevallen 
zult u misschien ook wel denken: dat 
is toch geen mishandeling  Vandaar 
dit artikel: om u te laten zien wat k 
ouderenmishandeling kan zijn  en wat 
u eraan kunt doen.

Bekenden
Typerend voor ouderenmishandeling 
is, dat het vaak voorkomt tussen twee 
mensen die elkaar goed kennen. Dan 
kan het erop lijken dat het niet om 
mishandeling gaat. Kind en ouder, 
man en vrouw, thuishulp en alleen-
wonende: ‘we zitten elkaar allemaal 
wel eens in de weg.’ Dat kan alleen 

ink uit de hand lopen. Van kwaad 
komt vaak erger.
In veel gevallen komt de mishande-
ling ook van iemand die voor een 
oudere persoon zorgt. Diens geduld 
wordt soms zwaar op de proef ge-
steld. Een mantelzorger of huisgenoot 
kan het ineens niet meer zien zitten, 
of wordt gefrustreerd door bokkig ge-

drag of onvoorspelbare reacties. Een 
man kon bijvoorbeeld zijn echtgenote 
plotseling niet meer overeind krijgen 
van de wc. Zij is dementerend en 
werkte niet meer mee. Op den duur 
werkte ze haar man zelfs tegen. it-
eindelijk gaf hij het op. ‘Bekijk het 
maar ’ zei hij, en liet haar de verdere 
avond en nacht zitten.
Hoe ouder een zorgende partner zelf 
wordt, hoe groter de kans is op zulke 
verwaarlozing. Daardoor kunnen op 
den duur hygiëne en gezondheid in 
het gedrang komen. Denk maar aan 
slechte voeding of medicijnen die 
niet worden toegediend.
Maar er zijn nog veel meer vormen 
van ouderenmishandeling: seksueel 
misbruik  knijpen of schoppen  of 
ingrijpen in privézaken als post, geld 
en telefoon.

at te doen
Een oudere die mishandeld wordt, zal 
daarover niet gauw zelf aan de bel 
trekken. Hij of zij is vaak afhankelijk 
van de ‘andere’ partij, en dus al snel 
bang voor de gevolgen. Zolang er 
geen hulp wordt gezocht, zal de toe-
stand alleen wel blijven voortduren.
Daarom: als u een vermoeden van 
mishandeling hebt in uw omge-
ving, doe er iets aan  Bij meneer en 
mevrouw Van Bommel deed hun 
dochter dat. Zij raakte in gesprek met 
haar moeder en hoorde wat er was 

gebeurd. Ze suggereerde dat meneer 
Van Bommel geestelijk misschien 
wel achteruitging. Na onderzoek 
in een geriatrische poli bleek dat 
inderdaad het geval. Mevrouw Van 
Bommel had spijt van haar schelden 
en slaan en besloot hulp te zoeken.

Steunpunt en folder
In Den Haag bestaat er een speciaal 
Steunpunt Huiselijk Geweld. Daar 
kunt u altijd terecht met uw verhalen 
of vragen hierover. De medewerkers 
van het Steunpunt kunnen iets doen 
met uw inlichtingen, hulp verlenen 
en gericht doorverwijzen. Voor ou-

derenmishandeling is er een speciale 
casemanager.  kunt het steunpunt 
bereiken via telefoon 9 - 33  
5 ct min. .

En er is een folder over ouderenmis-
handeling, waarin u alles nog eens 
rustig kunt nalezen. Vraag hem aan 
en lees hem eens door. Dan weet u 
wat u moet doen als het zover mocht 
komen. De folder kunt u aanvragen 
bij IPO, tel. 7  3  38 18, of af-
halen in onze bezoekersruimte in Het 
Nutshuis tegenover de Grote Kerk .

15 t m 20 november: 
themaweek ‘Gezondheid’ 
van de i-Shops van ebra.  
Alle buurtbewoners van Transvaal en 
de Schilderswijk kunnen kennismaken 
met gezonder leven, gezonder eten en 
meer bewegen. Met sportlessen, advies 
door een diëtiste en workshops voet-
re exmassage en thai chi. De i-Shops 
adviseren en begeleiden bij het kiezen 
van een goede zorgverzekering en 
eventuele overstap. Julianakerk. Schalk-
burgerstraat 17, dagelijks 1 . -1 .  
uur. Informatie: i-Shop Julianakerk, tel. 

7   8  9 .

aterdag 20 november: 
contactdag van isio voor 

mensen met een visuele 
beperking  
Ervaringen met een visuele beperking 
delen met anderen  Op zoek naar een 
buddy, een maatje of een date  Visio 
Revalidatie & Advies Den Haag orga-
niseert een ontmoetingsdag en maakt u 
wegwijs in het opbouwen van een soci-
aal netwerk. liënten van Visio kunnen 
er ook kennismaken met maatschap-
pelijke en sociale organisaties, vragen 
rond een visuele beperking voorleggen 
en aan diverse workshops meedoen. 
Visio Revalidatie & Advies, Bordewij-
klaan 3. Informatie of aanmelden: Visio, 
tel. 88  585 9  , vragen naar Alicia 
Neuteboom.

Maandag 22 november: hoe 
werkt de ov-chipkaart   
Themabijeenkomst van i-Shop De Wis-
sel samen met het entraal Informatie-
punt Ouderen. Iedere maandag wordt er 
door wijkbewoners geluncht, dus u kunt 
aansluitend ook nog aan tafel schuiven. 
i-Shop De Wissel, Betsy Perkstraat 1 , 
11. -1 .  uur, deelname gratis. De 
lunch kost   ,-, hiervoor graag vooraf 
even aanmelden bij i-Shop De Wissel, 
tel. 7  39   .

Hebt u ook een vraag? Kom langs in onze bezoekersruimte in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote Kerk). 
We zijn op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur, en hebben daar ook allerlei folders, gidsen en formulieren voor u 
beschikbaar. Of bel ons informatienummer: (070) 364 38 18.

G H T I O
Mijn man heeft waarschijnlijk begin-
nende dementie. De huisarts heeft ons 
nog niet doorgestuurd naar een speci-
alist, maar ik vermoed zelf dat hij een 
begin van de ziekte van lzheimer heeft. 
Moet ik mijn man erop wijzen dat hij vergeetachtig wordt  Mijn 
huisarts adviseerde mij naar het lzheimer af  te gaan. Is 
dat iets voor ons

Jazeker. Tijdens het Alzheimer afé worden verschillende aspecten van dementie 
behandeld. Elke maand staat een thema centraal, zoals wat dementie is, gedragsveran-
deringen of medicijngebruik. Er zijn professionals aanwezig om vragen te beantwoor-
den en lotgenoten om ervaringen mee te delen. Het Alzheimer afé vindt elke tweede 
dinsdagavond van de maand plaats in Het Nutshuis.
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Klassiek Bankstel 
3-1-1 • 100% mohair
Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350
Vreugdenhil Stijlmeubelen 

Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

 activiteiten en cursussen
 3 wijkrestaurants
 1 .  maaltijden per jaar
  plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

 5 5 medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl

‘De mensen in het land’, roept de politicus.
Alsof de politicus zelf niet bij het land hoort.
(Dat klopt. Hij bewoont een ander land. Een eiland).
De mensen in dat land zijn boos.  
Een vage woede welt op in hun hart.  
Onvrede. Onrust. Onmacht.  

Sjaak Bral schrijft zijn columns indachtig de woorden van
W. F.  Hermans: ‘Een goed columnist laat geen vijand in leven.’ 
Zijn teksten zijn rauw, regelrecht en even vilein als hilarisch.  

‘Wij leven in een zieke, egoïstische maatschappij, mensen zijn
gedegradeerd tot consumptieslaven, een door en door verrotte
samenleving is het, die in rap tempo wordt gespleten door racisme, 
verstikt door criminaliteit, vergiftigd door geldzucht, status en macht, 
verkwanseld door een incompetente, hypocriete overheid - en het weer 
is ook kut.’ 

Dit boek bevat bijdragen aan het AD, de verhalen van Ome Ed, 
andere Haagse vertellingen en nooit eerder gepubliceerde
teksten.   

ISBN 9789080645387  |   12,50
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Schaamte over oodenburg 
Met stijgende verbazing en ongeloof heb 
ik de bijdrage van de heer Hans Rooden-
burg gelezen in het vorige nummer, over 
de zogenaamde nieuwe straatbedelarij. 
Die bijdrage geeft wel een kijkje in de 
gedachtewereld van mensen, die de rijk-
dom van ons land en de welvaart van de 
meeste burgers als een vanzelfsprekend 
recht beschouwen. Advies van de heer 
Hans Roodenburg: geef vooral dat munt-
je van 5  eurocent niet aan de dakloze, 
de thuisloze of asielzoeker, die staat bij 
de supermarkt. Ze verwerven zich aldus 
met nietsdoen een riant inkomen
Ik heb ook wel eens opgelet hoeveel 
mensen dat muntje afstaan. Mensen, 
die met karrenvol welvaartvoedsel naar 
buiten komen, van zeg maar , 5  of 
meer euro’s, draaien bij de deur hun 
hoofd weg om dat muntje uit te sparen. 
Wat zijn wij voor volk  De gulle 
gevers zegt de heer Hans Roodenburg, 
die hij ook afraadt zo’n krantje zonder 
inhoudelijke informatie  van ze af te 
nemen, dat zou maar een bedelindustrie 
in stand houden.
Heeft de heer Hans Roodenburg er wel 
eens aan gedacht wat er zou moeten 
gebeuren voor hijzelf in een ver land, 
met een vreemde cultuur, waarvan hij 
de taal niet kent, bij de deur van een 
supermarkt zou komen te staan  Denk 
eens na: lange werkloosheid, geen kans 
op werk, armoede, weinig eten, slechte 
behuizing enzovoorts  Niet voor te stel-
len natuurlijk.

De heer Hans Roodenburg schrijft: de 
markt moet zijn werk doen. Dat geldt 
straks ook als meer dan 1.  postbodes 
de straat op gaan. Te duur die lieden. 
Hun plaatsen worden ingenomen door 
veel goedkopere krachten Ze komen bij 
mij tweemaal, soms driemaal op een dag 
iets bezorgen privatisering  donkere 
mannen ‘alstoeblief’ . Marktwerking
Ik verdenk de heer Hans Roodenburg 
ervan te behoren tot de groep van 
‘Halen, Hebben en Houden’. De rest 
moet wat inventiever zijn: eigen broek 
ophouden zeg maar. Niks geven, die 
5  cent vasthouden. Ze vangen anders 
wel tien euro per uur sic  de hele dag 
door. Dan kunnen ze eten kopen en een 
overnachting betalen, dat gunt de heer 
Hans Roodenburg ze niet. Schaamt  
zich niet, heer Hans Roodenburg  Ik 
zal u iets zeggen: ik schaam mij voor u, 
heel diep.
 
Berthe Alkema  Mallee
f2hb.alkema hetnet.nl

 
pplaus voor oodenburg 

Ik was heel blij heel blij met uw artikel, 
meneer Roodenburg.  Ik erger me al 
jaren aan een ‘bedelaar’ bij de Super 
de Boer supermark in Winkelcentrum 
Buytenwegh, te Zoetermeer.
Deze man staat van ‘s ochtendsvroeg tot 
‘s avonds bij de ingang. Je kan gewoon 
niet om hem heen. Altijd vriendelijk 
groetend  op een gemaakte manier. En 
als je weg gaat ook weer overdreven 

een prettige avond  of mooi weekend  
wensend. Hij pakt bonnetjes aan van de 
mensen die de essen hebben terugge-
bracht, dan wel de 5  eurocent voor het 
winkelwagentje.
Zoveel mogelijk probeer ik de man te 
negeren  maar ja, dat lukt ook niet altijd. 
Met zijn ‘performance’ mompel ik soms 
wat,  of ik kijk weg. Hij kan ongeloof-
lijk goed met z’n ogen be nvloeden. 
Eigenlijk is hij onbehoorlijk, en niet 
beschaafd.
Ik zie vooral ook jongere en oudere 
dames geamuseerd met hem converse-
ren  soms praat hij ook met landgenoten. 
Tot mijn grote verbazing zag ik op 
een zondag diezelfde man staan in het 
winkelcentrum Leidschenveen. En een 
kennis van mij heeft hem gezien met een 
groepje bij het station Leiden.
Als ik op mijn gevoel of  intu tie af ga, 
heb ik altijd beweerd dat het geen arme 
stakker kan zijn. Ik vind het opdrin-
gerig gedrag - en begrijp niet waarom 
hij zomaar pal naast de ingang van de 
supermarkt wordt getolereerd in Zoe-
termeer. En waarom geven bezoekers 
van de supermarkt deze ‘zielige’ man 
toch steeds weer geld. Wat is hier aan te 
doen. Wat is hier aan de hand. Ik voel 
me altijd onprettig in de buurt van deze 
man.
 
Rob Krijtenberg

oetermeer
krijt.rh planet.nl

ert het kleine
Met plezier heb ik de vorige column van 
Julius Pasgeld gelezen, over het taai en 
hobbezakkerig ongerief van wolletjes.
Net als de rest van de inhoud van de De 
Oud-Hagenaar trouwens.
In l9 9 kreeg ik verkering, later mee 
getrouwd, maar mijn lief droeg in die 
tijd ook nog een manchester plusfour, 
een drollenvanger genoemd.
Velen jongens droegen dit kledingstuk, 
maar niemand vond dit gek, net zoals de 
andere kleding die toen werd gedragen.
Men wist niet beter, was eigenlijk blij, 
dat je na de oorlog wat aan je lijf had. 
De huidige generatie zal het wel niet 
kunnen begrijpen, ja  al die gemakken, 
zoals wasmachine, verwarming enz. in  
huis is fijn en normaal gevonden, toch 
kan ik nog wel vaak met weemoed
aan de tijd vlak na de oorlog terug 
denken, we hadden niet veel, waren met 
weinig blij en  leefden volgens mijn 
ervaring intenser en niet zo langs elkaar 
heen. We waren met alles tevreden. Nu 
wil men meer en alsmaar meer. Mijn 
stelling is: wie het kleine niet eert is het 
grote niet weerd

Fie Kuiper - Wolff
ekuiper gmail.com

oude douche voor DO
Met interesse heb ik het artikel over Ha-
rald Berg van ADO Den Haag gelezen 
in de uitgave nr. 1. Wat de heer Gelink 
schrijft is waar - een betere aankoop 

heeft ADO nooit meer gerealiseerd. Mis-
schien dat de heer Gelink het wel weet, 
maar misschien niet alle lezers. Ik heb 
de wedstrijd tegen F  Twente waarover 
hioj het heeft ook gezien - ADO won 
met wervelend voetbal met -1. Als ik 
het me goed herinner speelde ook de 
nieuwe aankoop Niels Holmstrom in de 
genoemde wedstrijd mee. Het enthousi-
asme van de supporters na de wed-
strijd kende geen grenzen - de daarop 
volgende zondag moest ADO spelen in 
en tegen Haarlem. Er gingen verhou-
dingsgewijs veel Haagse supporters naar 
Haarlem maar die wedstrijd eindigde in 
een koude douche  ADO werd met -  
verslagen en speelde een aantal klassen 
minder dan de week daarvoor. Wij, de 
supporters, stonden weer snel met beide 
benen op de grond. Ik was trouwens heel 
blij met het artikel over Harald Berg. 

Gerard Arkenbout
g.o.arkenbout hetnet.nl 

Boek or Harten gezocht
Ik ben al enige tijd op zoek naar het 
boek ‘De Meeuwen - Schreeuwen. 
Geluk Geluk’ van or Harten. Het is niet 
meer te krijgen en ook niet in de biblio-
theek. Wie heeft hem nog ergens staan 
en zou hem aan mij willen overdoen  

or en Aat
hetzalwel casema.nl
Tel.:  53  19 3

O O S N B I N
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. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

In dit theatrale concert zijn de liederen van 
Schumann, Beethoven en Wolf ingebed in 
fragmenten uit de onlangs verschenen roman 
Emma s van de Italiaanse schrijver Alessandro 
Baricco. In Emma s worden vier streng katho-
lieke jongens gedwongen om het onontgon-
nen land tussen verdoemenis en verlossing te 
verkennen, wanneer ze gefascineerd raken door 
het athe stische, wereldse meisje Andre. 

Henk Neven, aan wie dit jaar de Nederlandse 
Muziekprijs werd toegekend, zegt over Verloren 
Liefdes: de teksten van Baricco geven een extra 
dimensie aan de liedteksten. Verrassend genoeg 
versterken ze elkaar en brengt het een verdie-
ping met zich mee. Bovendien is het voor ons 
zo bijzonder om met Porgy Franssen te mogen 
werken. Hij heeft ontzettend veel gevoel voor 
muziek en tekstfrasering.

Hedendaagse literatuur, een eenvoudige mise en 
sc ne en uitmuntende muziek zijn de ingrediën-
ten van Verloren Liefdes. Deze voorstelling is 
exclusief en uitsluitend in Den Haag te zien. Het 
publiek neemt plaats op de orkestb hne en or-

kestring. Zo wordt er een kleine zaal gecreëerd 
die zorgt voor de intimiteit die zo verbonden is 
aan de beleving van kamermuziek. 

Verloren Liefdes  vrijdag 19 november 
Philipszaal - .15 uur

Henk Neven  bariton
Robert Schumann  - Dichterliebe                                                 
Marjolein Niels- mezzosopraan                                   
Ludwig van Beethoven -  An die ferne Geliebte
Porgy Fransen  acteur                                              
Hugo Wolf  selectie uit 
Italienisches Liederbuch
Hans Eijsackers  piano

Prijzen:
Losse kaart                  19,5

itpas, 5                  ,5  korting
Jongeren  7            1 ,
Inclusief welkomst- en pauzedrankje

Informatie & reserveringen: 7  88  333 of 
www.philipszaal.nl

cteur org  Franssen maakt samen 
met de zangers Henk Neven en Mar-
jolein Niels de theatrale voorstelling 

erloren Liefdes. en bijzonder vocaal 
concert dat op vrijdag 19 november in 
de ‘omgekeerde’ Dr nton hilipszaal 
plaatsvindt. 

rijdag 19 november, hilipszaal 

erloren lie des
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Senioren GSM

envoudige M telefoon met e tra 
grote kno en  een groot verli ht 
dis la  en verli hte toetsen en 
verder geen oes as. Deze telefoon 
is simlo k vrij zodat hij met een 
sim kaartje van elke rovider erkt. 

 kunt met deze telefoon M
beri hten versturen en ontvangen 
en via een O alarmkno  o  de 
a hterzijde alarm slaan in geval van 
nood. Deze telefoon ordt geleverd 
in lusief o laadstation en oortele
foontjes en nu tijdelijk een gratis 
Pre-paid SIM kaartje met 
€ 10,- Bel tegoed!

ormaal

Nu 89 00

Uw voordeel € 20,-

Douchekruk met draaizitting

omfortabel dou hen met deze 
dou hekruk. De kruk heeft af
neembare oten  is ua hoogte 
in  intervallen verstelbaar van 

m tot m en heeft een za hte 
blau e draaizitting elke vast te 
zetten is. De kruk staat stevig o  
vier grijze rubberen do en  heeft 
een diameter van  m en eegt 

 kg. et ma imale gebruikers
ge i ht is  kg.

ormaal

Nu 69 90

Uw voordeel € 15,-

Huis-Selectie

De OudDe Oud

Ik bestel   enioren M telefoon
   Dou hekruk met draaizitting
  D D van jaak ral
  old oll gemakskrat

aam
traat  nr      

Post ode   Plaats
elefoon

Kni  deze bon uit en stuur hem naar   De Oud-hagenaar, 
         Antwoordnummer 637, 

en ostzegel is niet nodig       2501VE Den Haag. 

Bestellen?  Via internet : www.comfortland.nl/oudhagenaar.html 
  Bel 0900-6665444 of vul de bestelbon in en stuur hem op. 

  (Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten)

Elektrische voetenzak

oortaan geen koude voe
ten meer   Deze elektris he 
voetenzak D  van Medisana 
heeft drie tem eratuurniveau’s  
een uitneembare lu he bin
nenvoering die asbaar is o  

 graden. oor u  veiligheid 
s hakelt deze voetenzak auto
matis h uit na  minuten.

u met  jaar garantie

ormaal

Nu 42 95

DVD van Sjaak Bral.

‘Koffiehuis de Ooievaar’ vertelt het 
verhaal van t ee aagse broers  rani 
en De ri. De n laat je la hen  de 
ander laat je denken. e zeggen hun 
bestaan o  de kermis vaar el om de 
erfenis van vader o  te halen. Die ligt 
verborgen in zijn koffiehuis. Maar het 
koffiehuis blijkt een doos van Pandora te zijn. 
De meest vreemde bezoekers van het koffiehuis 
komen tot leven. De aagse humor drui t van 
de muren....maar dan neemt het verhaal een 
onver a hte ending. De erfenis is niet at ze 
da hten  maar el at het zou moeten zijn. 

ormaal

Nu 1500

Fold-N-Roll

Multifun tionele gemakskrat o  ielen. 
Deze su erhandige krat met rubberen ie
len is o vou baar en ast in iedere koffer
bak. De krat is uitgevoerd met een alumi
nium hefboom en heeft een draag a a iteit 
van  kg. ormaat o en m  
gesloten  m. Kleur z art grijs.

ormaal     Nu 2990

Uw voordeel € 5,-

Sinterklaas Actie 
bij elke bestelling een 

gratis knuffel voor de kleinkinderen!

Uw voordeel € 7,-

Vergroot uw computervaardigheden met een Ict-student
Het internet wordt voor steeds meer doel-

einden gebruikt; van internetbankieren tot

het onderhouden van contact met familie en

vrienden via e-mail, Skype en sociale net-

werken. Ook de overheid verlangt steeds

vaker dat u gebruik maakt van het internet.

Voor veel mensen is het echter vaak lastig om

de snelheid waarmee de digitale wereld zich

ontwikkelt bij te houden. Daarom heeft 

Studentaanhuis.nl een service bedacht die

uw computerkennis kan vergroten: indi-

vidueel les van een Ict-student bij u thuis.

Les aan huis
In heel Nederland heeft Studentaanhuis.nl Ict-

studenten die bij u thuis komen om uw compu-

tervaardigheden te vergroten. De studenten

geven les op uw eigen computer waarbij zij

geen gebruik maken van een lesboek, maar 

ingaan op uw specifieke vragen en wensen.

Hierbij zit u zelf achter uw computer en zit de

student naast u om in uw tempo uit te leggen

wat u moet doen.

De studenten kunnen u de mogelijkheden en

voordelen van het internet en de computer

leren. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk 

online producten aanschaffen, is het internet

een rijke informatiebron voor uw persoonlijke

hobby’s en interesses en biedt het verschillende

leuke communicatiemogelijkheden. Daarnaast

kunnen de studenten u uitleg geven over ver-

schillende computerprogramma’s als Word en

Excel, kunnen zij u leren foto’s van uw camera

op de computer over te zetten en geven zij 

geduldig uitleg over foto- en videobewerking.

Hulp aan huis
De studenten lossen ook digitale problemen op,

zoals een trage computer, installeren van soft-

ware en virusscanners of herstellen een (draad-

loos)netwerk. 

Rob zet voor Ro ten Seldam de muziek van de

pc naar de boxen, maakt een back-up van zijn

telefoongegevens en maakt de pc sneller.

Studentaanhuis.nl is op werkdagen 
van 10 tot 17 uur bereikbaar via:

0900 – 200 12 12 (50cpm)

Tarieven:
Lidmaatschap 1e jaar € 9,-

Voorfietskosten € 9,-
Tarief € 9,- per half uur

Voor meer informatie kijkt u op:

www.studentaanhuis.nl

Huis-Selectie

Ik bestel: Leestafel voor stoel en bed  Wit        Walnoot
       4-Wiels trolley Gloria  Rood    Grijs
       Douchekruk Medisana

Naam:
Straat + nr:     
Postcode:  Plaats:
Telefoon:

Knip deze bon uit en stuur hem naar   De Oud-hagenaar, 
         Postbus 26046, 
De kosten voor de postzegel wordt vergoed!     2502GA Den Haag. 

Leestafel voor stoel en bed.
Het bovenblad van deze heer-
lijke leestafel is kantelbaar in 
acht posities en het blad van 60 
x 40 cm is in hoogte verstelbaar 
van 60-90cm. Het onderstel is 
speciaal ontworpen voor gebruik 
bij kamerstoelen, sta-op-stoelen 
en bedden. Dankzij de wielen, 
waarvan twee met rem, kunt u de 
tafel eenvoudig naar u toe trek-
ken. Door het frame in te klappen 
neemt hij weinig ruimte in bij het 
wegzetten.

In de kleuren wit en walnootmo-
tief verkrijgbaar.

estellen   Via internet : www.com ortland.nl oudhagenaar.html 
  Bel 9 - 5  of vul de bovenstaande bestelbon in. 

4-wiels shopper Gloria.

Deze praktische boodschappenwagen kunt u trekken

- maar ook duwen! Dit door de twee extra wielen 
uit te klappen.  

De tas kan er eenvoudig afgehaald worden 
en heeft een inhoud van 40 liter. Het
draagvermogen van deze wagen is 50kg.    

Opvouwbare douchekruk
Handig om mee te nemen! 
Deze douchekruk van Medisana is 
eenvoudig opvouwbaar en heeft 
rubberen voetjes voor een stevige 
grip. De zitting van 48 x 29 cm 
heeft een hoogte van 52cm en het
totale gewicht bedraagt 3,2 kg.  
Het  maximale gebruikersgewicht 
is 100 Kg. In opgevouwen toestand
zijn de afmetingen 72 x 50 x 14 cm.      

Normaal

49,95
Nu 42,95

Normaal

94,95 Nu 84,95

Normaal

119,95

Nu 99,95

De tas is zwart en u kunt kiezen uit een rood 
of grijs accent op de voorkklep.  



Toen ik er kwam werken was een 
gedeelte van het gebouw nog een 
verzorgingshuis, 
Deo Gratias.  Precies weet ik het niet 
meer, maar rond 197  zijn zij ver-
huisd naar De Nieuwe Parklaan  Al-
lereerst wat namen van medewerkers, 
die in mijn herinnering naar boven 
komen. Twee chef-koks in de keuken, 
vader en zoon de Wit. Later werd 
Henk Tramper chef-kok. Echtpaar 
Hendriks achter de bar, or en Tosca 
Wagner. Hij was bedrijfsleider, zeer 
herkenbaar door zijn grote walrus-
snor. Hij is overleden. De nachtpor-
tier, dhr. Blonk, de toneelmeester 
Hans, manusje van alles, Doris de 
Wolf, Joke Streur garderobedame , 

or Hinfelaar ober  en zo zijn er nog 
vele namen op te noemen.

Hotelkamers
Toen het verzorgingshuis naar 
de nieuwbouw ging, werden alle 
vrijgekomen kamers hotelkamers. Ze 
werden niet helemaal gerenoveerd, 
want het keukentje en de badkamer 
bleven zoals het was. Vooral in het 
voorjaar kwamen er bussen vol met 

toeristen. Veel Amerikaanse toeristen, 
die in het voorjaar voor de bollenvel-
den kwamen. Europa in  dagen. Het 
gebeurde wel, dat een toerist vroeg: 
what day is it today  Is it Wednes-

day, than this must be Amsterdam .
Wat een gesjouw was dat met de kof-
fers door al die gangen.
Met Pasen zaten soms alle hotels 
in Scheveningen overvol of waren 
veel te duur. Wanhopige toeristen 
aan de receptie of we hen echt niet 
aan een slaapplek konden helpen. Ja 
hoor, Gouden Wieken was niet alleen 
hotel, maar ook zalencentrum en dan 
werden er in de zalen matrassen op 
de grond gelegd, keurig opgemaakt, 
en kon men daar voor tien gulden 
slapen. Men kreeg de volgende dag 
ook nog een ontbijt voor dat geld. De 
keuken zat in de kelder en het eten 
voor het restaurant kwam met een 
liftje naar boven.

ostzegelveiling
Gouden Wieken was ook heel bekend 
als zalencentrum. Er waren 1  zalen, 
die varieerden in grootte. Een aantal 
keren per jaar werd er in de grote 

zaal zaal nr. 8  een postzegelveiling 
gehouden van de firma’s Rietdijk 
en Van Dieten. Bezoekers voor die 
beurs vanuit de hele wereld bleven 
dan slapen. Examens van o.a. de 
Rijksluchtvaartdienst vonden er 
plaats. Vele cursussen werden er 
gegeven, o.a. voor archivering. Brui-
loften en partijen, men wist Gouden 
Wieken goed te vinden. Er was ook 
een toneelzaal, zoals beschreven in 
het bovengenoemde artikel. Veel 
optredens van amateurgezelschappen, 
operettezangers, politiekoor Entre 
Nous , filmvoorstellingen, cabaret etc 
etc. Bij bruiloften kwam er vaak een 
pianist spelen. Eén naam weet ik nog, 
Frans Popti.Ook bedrijven huurden 
vaak de toneelzaal en dan kwamen 
bekende Nederlanders optreden, zoals 
Seth Gaaikema, Rob de Nijs, Eksep-
tion, noem maar op.

speranto
ongressen werden er gegeven, want 

het was een handige combinatie, za-
lencentrum, hotel restaurant. Ik herin-
ner mij een heel groot Esperantocon-
gres, maar ook een congres van het 

Leger de Heils. Majoor Bosschardt, 
toen al kolonel, was één van hen en 
zij zei tegen mij: het kamermeisje 
hoeft mijn bed niet op te maken hoor. 
Jullie hebben het al zo druk, dat doe 
ik zelf wel
Er was veel samenwerking onderling 
bij het personeel. Als het druk was bij 
de receptie, kwam een ober je helpen. 
Was het druk in het restaurant, 
dan kon het best gebeuren dat de 
receptioniste daar weer hielp. Als er 
’s avonds een voorstelling was, kwam 
iedereen graag terug om de handen 
uit de mouwen te steken. Zo heb ik 
’s avonds heel wat keren in de garde-
robe gestaan. In de jaren ’7  hadden 
heel wat heren nog een gleufhoed als 
ze uitgingen. In de band van de hoed 
deed je dan het garderobenummer-
tje. Als de hoed en jas weer werden 

opgehaald, lieten we dat nummertje 
uiteraard zitten. 

Dependance
Langzamerhand werd het stil-
ler in Gouden Wieken. Er werd te 
weinig gerenoveerd, er kwam teveel 
concurrentie van andere bedrijven. 
Tegenover Gouden Wieken stond 
nog een dependance, in geval van 
nood, werden daar ook nog kamers 
verhuurd.
Maar de laatste jaren, dat ik daar 
werkte, wilde niemand daar meer sla-
pen. Te weinig comfort, geen douche, 
toilet op de gang. Het gekke is, dat 
Gouden Wieken gesloopt is, maar de 
dependance er nog staat

Anneke Keehnen 
jt.keehnen kabelfoon.nl 

at ontzettend leuk om in De Oud Hagenaar  een heel artikel te lezen over Gouden ieken. 
Ik was daar zelf werkzaam als receptioniste van 19  tot 198 . at een leuke tijd was dat en 
wat komen er door het lezen van dit artikel veel herinneringen naar boven  Het heette eerst Op 
Gouden ieken , later werd het Gouden ieken . Ik weet niet waar de naam vandaan komt. 

el dat in de hal een grote foto hing van de opening door rins Bernhard.
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Heel wat heren hadden nog een gleufhoed in de jaren ‘ 0

Het erd stiller in Gouden ie en

Word nu lid van BO 
en krijg 3 maanden cadeau

O is belangenbe artiger en spree buis voor bi na 00 000 mondige en so iaal be ogen senioren
Hard nodig nu door vergri ing voor ieningen als org  pensioenen en uit eringen onder dru  omen te staan

BO 
  laat u  stem oren in politie  Den Haag
  gee t gratis persoonli  advies bi  vragen over O   persoonsgebondenbudget  pensioenen et
  gee t orse orting op u  ie te ostenver e ering  Oo  veel andere voordelen  www.anbo.nl voordeelenkorting
  ee t gratis belasting invulservi e
  organiseert andelingen   etsto ten  ulturele uitstap es  r is alti d een O a deling bi  u in de buurt  www.anbo.nl bijuindebuurt
  voor leu  en invol vri illigers er  met ondersteuning van de Oa ademie

Nog geen lid? Word lid! 
ri  u nu in op anbo nl lid orden  mail in o anbo nl o  bel 0 0-2  00 60  idmaats ap is sle ts  2 5 per aar  

erzamel aarbeurs en Mega laten  
d Beurs op 20 en 21 november in trecht

De VerzamelaarsJaarbeurs in de Jaarbeurs Utrecht besteedt dit keer 

speciale aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur en 

de stripkunst.

Bezoekers van de grootste verzamelbeurs van Europa kunnen 200 voor-
werpen uit de Nederlandse volkskeuken bezichtigen, evenals honderden 
striptekeningen van de Franse verzamelaar Manuel Decker. 
Verder zijn er op de VerzamelaarsJaarbeurs nog talloze andere bijzondere 
voorwerpen te zien en te koop, verdeeld over tweeduizend kramen. Van 
porseleinen poppen tot design artikelen, en van serviesgoed tot antieke meubels. Ook wordt 
tijdens de beurs de Dutch Collectors Award 2010 uitgereikt. Tegelijk met de VerzamelaarsJaarbeurs is er ook 
de Mega Platen & CD Beurs. Op deze beurs, die voor de 34ste keer wordt gehouden, komen muziekliefheb-
bers uit de hele wereld bij elkaar om platen te kopen, boekpresentaties bij te wonen, live optredens te zien 
en exposities te bezoeken op het gebied van muziek. Dit najaar zal de beurs een grote expositie tonen met 
100 foto’s van zeven wereldberoemde popfotografen waaronder beroemde artiesten en bands als The Clash, 
Madonna en David Bowie. Daarnaast presenteert en signeert de Oostenrijkse topverzamelaar Hans Pokora zijn 
nieuwste boek met zeldzame platenhoezen. De Jaarbeurs Utrecht is 20 november geopend van 9.00-17.00 uur 
en op 21 november van 10.00-17.00 uur. Entreeprijs aan de kassa: € 12,- (kinderen tot en met elf jaar gratis).  
Meer informatie op de website. www.verzamelaarsjaarbeurs.nl.

Schrijf nu in en win
De organisatie van de VerzamelaarsJaarbeurs en de 

Mega Platen & CD Beurs hebben 20 toegangskaarten 

beschikbaar gesteld voor de lezers van De Oud-Hage-

naar. Wilt u kans maken op een gratis toegangskaart? 

Stuur deze bon in naar De Oude Stad, postbus 113, 

2910 AH  Nieuwerkerk a.d. IJssel of vul de digitale 

bon in op de website. De trekking zal plaatsvinden op 

vrijdag 19 november om 12.00 uur. 

Naam:

Adres:

Postcode:                                  Woonplaats:

Telefoonnr. :

Prijswinnaars worden vrijdag 19 november na 13.00 uur telefonisch of per e-mail ingelicht.
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft zijn de 
spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Het leven is een tranendal

En als je het me eerlijk vraagt is er 
ook niet veel veranderd als het gaat 
om hoevéél er ingeno-
men wordt. De ene week 
schrijven de kranten in 
grote koppen hoeveel 
jongeren drinken in 
zuipketen. De volgende 
week gaat het weer 
om de onrustbarende 
hoeveelheden alcohol 
die er genuttigd worden 
onder de werkende 
bevolking. En een week 
later wijst men ons op 
het groeiende alcoholpro-
bleem onder eenzame ouderen.
Die krantenkoppen zijn in de plaats 
gekomen van de affi ches die rond 
19  overal in de stad werden 
opgehangen. ‘Ach, vader niet meer’, 
stond er bijvoorbeeld op zo’n poster 
en je zag er huilende meisjes op, die 
druk doende waren hun vaders te 
bewegen de kroegdeur links te laten. 
‘Acht vader  Niet meer ’, persi  eer-
de men de actie in die tijd.
De krantenkoppen van nu bewijzen 
hoe hopeloos die acties van toen 

waren. En andersom zeggen die af-
fi ches van toen veel over die zinloze 

krantenkoppen van nu. 
Een vermanend vingertje 
van de overheid en een 
verbolgen redactie van een 
krant zetten kennelijk geen 
zoden aan de dijk waar het 
gaat om het bestrijden van 
het overvloedige innemen. 
Het probleem zit dieper. 

Het is een zooitje
Ik zelf drink net niet 
genoeg om defi nitief te 
moeten stoppen met de 

drank en net wel genoeg om te be-
grijpen waar het om gaat. Want waar 
gaat het om  Het leven is, zoals wij 
allen dondersgoed beseffen -maar als 
het puntje bij paaltje komt toch nooit 
voldoende tot ons 
willen laten door-
dringen- een tra-
nendal. Het is een 
zooitje. Je hebt niet 
de levensgezel lin  
die je je ooit 
gedroomd had. Je 

kinderen groeien op 
voor galg en rad. Je 
bent zelf een ontzet-
tende sufkont en dat 
staat ergerlijk haaks 
op wat je over jezelf 
dacht toen je vijftien 
was.
En de overheid  Die 
maakt er al helemaal 
een zooitje van. Dat 
deden ze vroeger ook. Maar naarma-
te je ouder wordt ga je dat scherper 
zien. Kortom. Je hebt je handen vol 
aan het tranendal en je neemt eens 
een neut. Of twee. En kijk: het leven 
blijft evengoed een tranendal maar 
gelukkig zie je dat ineens niet meer 
zo scherp. En morgen is het van 
precies dezelfde  es een slok. En 
overmorgen is het weer een nieuwe 

 es. En voor je het weet 
heb je een probleem. 

‘Fles op tafel’
Mijn opa had vroeger 
‘de  es op tafel staan’. 
Zo noemden mijn 
ouders dat eufemistisch. 

Zelf hadden mijn ouders 
één aangebroken  es Ver-
mouth in het keukenkastje. 
Daar deden ze ongeveer 
vier maanden mee. Want er 
kwam soms iemand op een 
verjaardag die liever wat 
anders had als ranja. En de 
enkele keer dat wij uit eten 
gingen nam mijn moeder 
wel eens een glaasje wijn. 

Rood. Want dat was goed voor de 
bloedarmoede. Ik herinner me nog 
goed, dat ik op mijn dertiende ook 
wel eens wilde weten hoe die Ver-
mouth in dat keukenkastje smaakte. 
Samen met mijn vriend Kees-Jan 
schonken we onszelf, toen mijn 
ouders niet thuis waren, een  inke 
scheut in. Gedverdemme, wat was 
dat smerig. Dat iemand d t lekker 
kon vinden. Na a  oop van onze 
ueeste vulden we voor de zekerheid 

de  es weer met water aan tot het 
oorspronkelijke niveau. 
Maar hoe vies die Vermouth van 
toen ook was, het heeft niet kunnen 
verhinderen dat ik er enige tijd later 
toch bij wilde horen. En hoe hoor 

je er beter bij, dan het eens  ink op 
een zuipen te zetten met je vrienden. 
Gelukkig kreeg ik bijtijds het advies 
een of twee glaasjes werkelijk uit te 
drinken -al was het alleen maar om 
als geheel nuchtere niet gek te wor-
den van al dat dronkemansgepraat 
om je heen- en de overige drie tot en 
met vijftien glaasjes ongemerkt in 
de dichtstbijzijnde plantenbak leeg 
te gieten. Want om het milieu gaven 
wij toen nog niet.

Na half vijf
Ik drink nu al mijn hele leven met 
enige regelmaat een neutje. En dat 
is misschien toch wat eufemistisch 
gezegd, zullen mijn kinderen later 
misschien zeggen.  Maar dat doe ik 
nooit v r half vijf ’s middags. En 
alleen bij zeer hoge uitzondering 
na het eten. Als er iemand jarig is 
bijvoorbeeld. 
En reken maar, dat ik het dan echt 
wel proef als mijn neutje met water 
is aangelengd. 
Iets kwijt over uw eigen tranendal   
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

en citroentje met suiker. en bessengenever. en advocaatje met slagroom. e moet wel erg veel van je opa en 
oma houden om ja tegen ze te zeggen als ze je dat aanbieden. Maar verder is er de afgelopen eeuw op het gebied 
van alcoholische versnaperingen weinig veranderd.

- Citroentje met suiker was de titel van een komedieserie 
uit 19 2 bij de K  -

- e angeres onder Naam 
nam het zelfs op in haar lied-
jesrepertoire  ach vaderlief, 

toe drink niet meer  -

- Witte wijn en grijze haren. -

- ‘ cht vader  Niet meer , 
persi  eerde men de actie 

destijds. -

an de o peratieve uitvaartvereniging De Volharding . .
ntwoordnummer 

 V  Den Haag

k maak gebruik van de e ledenwer actie en meld mij aan als lid van 
de vereniging en maak gebruik van de korting  

 
aam
ventueel ook de naam van 

de partner en de kinderen.

dres

ostcode en plaats

 u gee t u op via het internet: 
in o devolhardinguitvaart org.nl

De Volharding uitvaart org ver orgt al  jaar uitvaarten in de regio 
Den Haag. n e leden kunnen rekenen op:
- en waardige en betaalbare begra enis o  crematie
- ro essioneel advies over het regelen van uw uitvaart
- orting op de uitvaart bij De Volharding uitvaart org van € ,-
- ndersteuning voor n na het overlijden

aak n  kans o  een ortret an je le en  
Word nu kosteloos lid en maak kans op een levensportret gemaakt 
door een pro essionele ilmregisseur

Vul de onderstaande bon in

ord n  lid an 
e ol arding it aartzorg

Oma Marijke startte in 1958 aan de Westduin-
weg haar Modehuis. In het begin deed ze 
de verkoop van kleding gewoon vanuit haar 
huiskamer,  vertelt kleindochter Marijke. Het 
waren toen echt andere tijden. Kleding mocht 
op de pof mee naar huis, betalen kon later 
en was het niet naar wens dan kon het altijd 
teruggebracht worden.   De winkel van oma 
Marijke was een regelrecht succes.

mbulante verkoop
En ook bij haar dochter Marijke bleek de 
verkoop van kleding in het bloed te zitten. Zij 
startte een winkel op de Frederik Hendriklaan 
en ook in de Keizerstraat heeft een Modehuis 
Marijke gezeten. De winkel verdwenen uit 
het straatbeeld, maar het bleef kriebelen bij 
de tweede generatie. In  is zij samen met 
haar dochter Marijke gestart met de ambulante 
verkoop van kleding in woon- en zorgcen-
trums. Regelmatig komen zij met hun koop-

waar op bezoek bij 75 woon- en zorgcentrums  
in de regio Den Haag. Wilt u daar meer over 
weten, dan kunt u bellen 7   3 3 19 9  of 
een e-mail sturen: marijkemode gmail.com
Belgisch breigoed
Bekend staat Marijke Mode om het Belgische 
breigoed. Er is altijd veel vraag naar. En het 
kwam vaak voor dat mensen contact met ons 
zochten omdat ze ons in het woon  en zorg-
centrum hadden gemist en met familieleden 
naar de winkel wilde komen. Daarom hebben 
we besloten om op zoek te gaan naar een win-
kelpand , aldus de derde generatie Marijke. 
Dit pand vond Marijke aan de Thomsonlaan. 
Er is  ink verbouwd en de resultaat mag er 
zijn.
Bij Modehuis Marijke hebben we betaal-

bare mode van een goede kwaliteit,  vertelt 
Marijke. Naast ons Belgisch breigoed, 
hebben we onder andere kleding van het merk 
Setterlady, Sensia Fashion, Wega Fashion en 
Blue Seven.

an de Thomsonlaan 118 heeft Modehuis Marijke haar deuren, inmiddels 
zeven maanden open. De naam van deze modewinkel klinkt u misschien be-
kend in de oren. igenaresse Marijke Nugteren is namelijk de derde genera-
tie die zich in het modevak heeft gestort.

De koffie staat voor u klaar

ari e  is al drie eneraties 
vertrou de naa  voor ode

- ma Marijke begon in 1958 met de eerste winkel -

- Kleindochter Marijke en haar moeder 
nemen de zaken nu waar. -
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udo u ee en in

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers  ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in 
het grijze vakje een ‘8’  in B een 
‘ ’ in  een ‘7’ en in D een ‘3’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 8- -7-3.

rijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 1 van 19 

oktober presenteerden we ook vier 
Sudoku’s, waarvoor u tot 9 novem-
ber de tijd kreeg. De complete reeks 
die werd gezocht luidde: 9- -7-8.  
We trokken vijf prijswinnaars, die 
allen de dubbel D van Sjaak Bral 
krijgen opgestuurd. 

Mary Nelis, te Den Haag
M.J. Sijnja  v.d. Heijden, 
te Den Haag

Mw. A. Ripken, te Rijswijk
Frans Versluis, te Benthuizen
Mw. Wil van Markwijk, 
te Voorschoten

Inzendingen
Wederom liep een aantal inzenders 
een prijs mis door geen woon- of 
postadres te vermelden. Denkt u 
daar toch a.u.b. aan, u doet zichzelf 
tekort  Vermeldt bovendien op uw 

briefkaart of in de onderwerpregel 
van uw e-mail het nummer van de 
krant in dit geval dus bijvoorbeeld 
Sudoku Nr 3  We moeten uw 
oplossing van de nieuwe puzzel, de 
vier Sudoku’s, binnen hebben op 
uiterlijk:

Dinsdag  december

Stuur naar:

Puzzel De-Oud Hagenaar
Sudoku Nr 
Postbus 
5  GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

1 8 6
6 3 9

7 9 4
5 2 8 9

1 3
7

7 5
3 8 1

5 8

5 7
8 1 4

7 1 5
8 4 6

3 8 2
9 4 1

2 3
7 3 6 9 2
4

4 9
5 1

2 7 9
6

7 4 5 3
2 9 8 1

9 8
6 3
5 8 2 1 9

Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

4 5 7 3
5

6 1 2
9 1 6 2

6 8 1
8 5 9 7

5 8 1
6

2 3 4 6

Sudoku D                                

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

Oók Sint koopt
bij Kringloop Holland!

met Ooievaarspas
of Vaste Klantenkaart

10% korting
op al uw aankopen!

Adressen Kringloop Holland

Badhuisstraat 16 Den Haag

Maanweg 64 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag

Westduinweg 196 Den Haag
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Deze week:

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en 
meer programma-informatie op TV WestText of Westonline.nl

-advertentie-

Deze week:

Elke werkdag tussen 7-9 uur 
TV West Ochtendnieuws
TV West is via Ziggo Digitaal te vinden op kanaal 989 

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westdoc
RegioNed
Verkeersjournaal

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Kek kunst en cultuur
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

Vrijdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 18.00
Nieuwsweek
TV West Sport 

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport 
RegioNed
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
Varen als toen
RegioNed
Verkeersjournaal

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Van 0 tot 23
Wat nou Zuid-Holland?!
Verkeersjournaal

maandag t/m vrijdag
06-09 u West wordt Wakker
09-12 u de Ochtendshow
12-13 u het Twaalfuurtje
13-14 u West Weet het
14-16 u de Middagshow
16-18 u West komt Thuis
18-19 u Gesprek van de Dag

zaterdag
08-11 u ZEP
11-12 u And the beat goes on
12-14 u Ik hou van Holland
14-18 u Radio West Sport
18-19 u Ron’s Platencast

zondag
08-09 u ZEP
09-10 u Ouwe Joekels
10-12 u Klassiek op West
12-18 u Non-stop muziek
18-19 u Ouwe Joekels (hh)
19-21 u Klassiek op West (hh)

Radio West speelt voor Sinterklaas
Van het vertrouwde Sinterklaas Kapoentje tot de meest hippe Sinterklaasrap, het mag 
allemaal in de liedjeswedstrĳ d op Radio West, waar deze week complete Sinterklaasprĳ -
zenpakkett en mee te winnen zĳ n.
Het zal niemand ontgaan zĳ n, de stoomboot heeft  weer 
aangemeerd in menig Nederlandse haven. Daarom speelt 
Radio West deze week voor Sinterklaas. In De Ochtend-
show en De Middagshow delen presentatoren Dieuwertje 
Blok, Patrick van Houten en Ron Davids tien keer een Sin-
terklaasprĳ zenpakket uit aan luisteraars die het antwoord-
apparaat van Sinterklaas het mooist, het leukst of het meest 
origineel inzongen. De prĳ zenpakkett en bevatt en tal van 
Sinterklaasverrassingen met daarin onder meer kaartjes 
voor het SiSaSinterklaasconcert en de fi lm ‘Sinterklaas en 
het pakjesmysterie’.

Bel, zing en win
Wie kans wil maken op één van de Sinterklaasprĳ zenpakkett en moet zo snel mogelĳ k het 
antwoordapparaat van de Sint inzingen. Het telefoonnummer van de actie is (070)390 09 
09. De Sinterklaasactie loopt van maandag 15 tot en met vrĳ dag 19 november op 89.3 Radio 
West in de programma’s De Ochtendshow (9 tot 12 uur) en De Middagshow (14 tot 16 uur). 

Portret Haagse Rozenman in Westdoc
Westdoc vertelt woensdag 17 november het verhaal van Rabin, de Haagse Rozenman. De 
bĳ zondere documentaire van Mustafa Hadziibrahimovic is te zien op TV West. 

Rabin woont al 9 jaar in Nederland. Zonder verblĳ fsvergunning. De Haagse Rozenman is 
een geliefde verschĳ ning in de Haagse binnenstad, waar hĳ  ‘s avonds zĳ n bloemen verkoopt. 
Toch kennen maar weinig mensen zĳ n verhaal. Daarom brengt TV 
West komende woensdag een portret van Rabin.
Westdoc neemt de kĳ kers mee naar zĳ n eerste ontmoeting met Ra-
bin, inmiddels jaren geleden. Hĳ  blikt terug op Rabin’s arrestatie 
door de vreemdelingenpolitie, de poging tot uitzett ing, de hulpac-
tie van Haagse vrienden en zĳ n vrĳ lating. Krĳ gt Rabin ooit nog een 
Nederlandse verblĳ fsvergunning of zal hĳ  toch Nederland moeten 
verlaten?

Kĳ ken dus: woensdag 17 november naar Westdoc: ‘de Rozenman’. 
Vanaf 17.22 uur op TV West. Daarna is de documentaire, net als alle andere eerder uitgezon-
den Westdoc-documentaires, terug te zien op www.westonline.nl. 

TV West nu al op zoek naar Kersthuizen
De redactie van het TV West-programma Kersthuis is nu al gestart met 
de zoektocht naar het mooiste, meest bĳ zondere of allerleukste kerst-
huis van de regio. Natuurlĳ k, de cameraploeg gaat  niet op pad zolang 
de Sint nog in het land is. Maar wie plannen heeft  om het huis dit jaar 
op te sieren tot een waar kerstpaleis, kan zich wel alvast opgeven via het 
mailadres kersthuis@omroepwest.nl.
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a     070 91 595 - a  g  
 a        

ooncentrum ag ag  bevindt zich in de a-
genstraat, middenin het centrum van en aag  

oor de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum lopen is de bereikbaarheid uitstekend  Alle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
Er zijn 111 oningen en er is een grote daktuin  

e oners kunnen achter het gebou  gelegen 
parkeerplaatsen huren

ag  is gelegen aan de Schermerstraat  
et het openbaar vervoer is het complex makkelijk 

te bereiken  e belangrijkste inkels zijn om de 
hoek, in de etje ol straat  et ooncentrum 
hee t  driekamer oningen van ca  7  m
verdeelt over drie etages

ooncentrum  a gg  ligt aan de
octurnestraat, halver ege het oude dorpscen-

trum van Loosduinen en ijkduin  Op loopa stand 
bevinden zich inkels en een postkantoor  Er is 
parkeergelegenheid rondom het ooncentrum  et 
centrum hee t  oonlagen en bevat 7  t ee en

 driekamer oningen

  is gelegen aan de eresteinlaan, 
in de ijk ou lust  et het openbaar vervoer 
is het complex makkelijk bereikbaar  elangrijke 
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op 
loopa stand gelegen  et gebou  bevat  t ee-
kamer oningen

ooncentrum a a  a a bevindt zich aan 
de ak van oortvlietstraat  et openbaar vervoer 
bevindt zich op korte a stand van het complex  e 
belangrijkste inkels zijn op ongeveer 1  minuten 
loopa stand  et ooncentrum hee t 7 drieka-
mer oningen van ca  7  m  en drie t eekamer-

oningen van ca   m

Humanistische Stichting
 eschut  en roe swonen

 orenstraat 1 , 13  Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl


