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Omkijkend met een traan en een knipoog 
Over oude mensen en hun jeugddromen - die niet uitkwamen 

Lang niet alle oude-
ren hadden vroeger de 
mogelijkheid en vrij-
heid om een studie te 
volgen op het gebied 
van hun interesse en 
te gaan werken in het 
beroep van hun keuze. 
Voor vrouwen was het 
normaal of zelfs wet-
telijk verplicht met 
ontslag te gaan na 
het huwelijk. Anderen 
moesten hun ouders in 
het familiebedrijf op-
volgen, niet altijd van 
harte. Een toekomst 
zoals als gedroomd, 
vaak kwam het er in 
praktijk niet van.  

Marion Duimel & Ingrid Meijering van 
stichting GetOud hebben 46 ouderen van 
75 jaar en ouder omgekleed en gefo-
tografeerd in het droomberoep, dat zij 
nooit hebben uitgeoefend. Soms waren de 
oorlogsjaren de boosdoener, maar vaak ook 
was er geen geld voor studie of waren er 
geen opleidingsmogelijkheden in de buurt 
van huis. En van sommigen, meestal de 
meisjes, zagen hun ouders er geen brood in 
dat ze gingen doorleren.  

Wat ik later wilde worden
Aan het project ‘Wat ik later wilde worden’ 
namen ouderen deel uit Den Haag, Rijs-
wijk, Vlissingen, Heerlen en Achtkarspelen 
(Friesland). De meesten wonen inmiddels 
in een verzorgingshuis. 

Ludiek fotoboek
De foto’s, met een ludieke uitstraling, zijn 
opgenomen in een fotoboek, waarin ook het 
verhaal achter de foto staat. Ontroerende 
persoonlijke verhalen en interessante weet-
jes over vroeger wisselen af met grappige 
anekdotes uit het arbeidsverleden. De dame 
die niet van haar moeder bij de marine 
mocht (‘niets voor meisjes’), vervolgens bij 
de recherche ging werken en tot haar ver-
schrikking na haar huwelijk alsnog moest 
stoppen. De melkboer die kok had willen 
worden maar zijn talen niet beheerste, en 
uiteindelijk toch cafetariagasten ‘dak-
hazen’ voorschotelde. De administratief 
medewerkster die haar handtekening moest 
zetten om naar de WC te mogen, droomde 
van een beroep als kindermeisje want dan 
kon je af en toe op vakantie … 

Primeur expo in Atrium
Op woensdag 11 mei werd door schrijfster 
Marjan Berk de expositie geopend in het 
Atrium van het stadhuis Den Haag. Die is 
daar te zien tot en met 4 juni. 
De expositie bestaat uit 46 mannequins die 
de 46 ouderen letterlijk omarmen door hun 
foto vast te houden; het staat symbool voor 
het in onze armen sluiten van de ouderen in 
de samenleving.

De expostie komt later in het jaar ook nog 
op andere plaatsen in het land, zoals in 
de Bibliotheek Rijswijk van 24 oktober 
tot en met 13 november. U kunt ‘Wat ik 
later wilde worden’ ook bewonderen op de 
Haagse 55+ Dag, die zaterdag 4 juni in het 
Atrium van het staduis wordt gehouden 

Beeldvorming 
Zeventigers, tachtigers en negentigers (de 
oudste deelnemer is 98 jaar) laten door 
de levensvreugde die zij uitstralen en de 
ludieke fotosetting waarin ze zich begeven, 
zien dat zij nog volop in het leven staan. 
Ze ontkrachten het stereotiepe beeld van 
ouderen en verzorgingshuisbewoners achter 
de geraniums. Ouderen hebben de meeste 
levenservaring van ons allemaal, hun 
levensverhalen moeten we koesteren, omar-
men en kunnen we gebruiken als prachtige 
levenslessen voor de jongeren van nu.

Stichting GetOud
Stichting GetOud werkt op creatieve en 
ludieke wijze voor en met 75-plussers. Dit 
doet zij op vele manieren. Van fotografie 
en film tot het doen van (wetenschappelijk) 
onderzoek. Zie voor meer informatie en 
bestelling van het boek (€ 24,50):
www.getoud.nl  

Binnenin deze dubbeldikke De 
Oud-Hagenaar ligt een apart 
‘KleurRijk’ katern van 20 pa-
gina’s over de Haagse 55+ Dag 
die CIPO op zaterdag 4 juni, 
van 10.00 tot 16.00 houdt in het 
Atrium van het Haagse stadhuis 
aan het Spuiplein.

De beurs is GRATIS toegankelijk en van 
een opgewekt karakter. In voorgaande jaren 
kwamen duizenden senioren langs, kijkend 
en shoppend voor van allerlei. Over hoe fit 
te blijven; over arangementen voor leuke 
midweekjes uit (met korting), maar ook 
met goede info voor als het fysiek begint 
tegen te zitten. Kun je je woning laten 
aanpassen, zijn daar subsidies voor, of is 
het beter je aan te melden voor een 55-+  
woning? Humanistisch Groepswonen wel-
licht, bij een van de 5 huizen van HSBG. 
Of toch opteren gaan voor de huizen en ser-
vices van ervaren en grote zorginstellingen 
als Florence, HWW of WZH? U hoeft op 
zaterdag 4 juni niet te kiezen, maar u kunt 
wel alle mogelijkheden onderzoeken.

 

Er is veel te doen
De 55+ Dag gaat over alle speciale  moge-
lijkheden die het leven senioren biedt. Zij 
die nog werken en al reeds gepensioneer-
den. En dat worden er steeds meer nu de 
eerste babyboomers de 65 hebben bereikt. 
Te doen is er genoeg, veel ouderen zijn met 
hun ervaring zeer gezocht in het vrijwilli-
gerswerk bijvoorbeeld, waar het nuttige en 
het aangename samen gaan. Op de 55+ dag 
vindt u er alle informatie over. 
Ook voor jongere mensen, bijvoorbeeld 
‘mantelzorgers’, is een bezoek aan de beurs 
trouwens de moeite waard. Er wordt goed 
en praktisch advies gegeven in de stands.

-  Neem meneer Atsma die als boer graag met koeien werkte, maar dat liever als dierenarts had gedaan. Of mevrouw Van Beusekom die er van 
droomde danseres te worden. Het kwam er vaak niet van. Toch zijn het geen zure verhalen die de 75-plussers in het boek vertellen. -

Dubbeldik deze week:

•Altijd zeilen in 
m´n jeugd, zij 
het sober
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•Hartstikke fijn 
stukje Haagse 
industrie         
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•Melk die meer 
kostte dan een 
goed glas wijn
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•Knikkeren in 
Wassenaar 
was typisch
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Zaterdag 4 juni in het Atrium, van tien tot vier: 
Geweldige Haagse 55+ CIPO beurs 

-  Kunstige confrontaties in het Atrium, met een 
steunende omarming voor 75-plussers. - 

Crematie 
of begrafenis?
(070) 324 02 21

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02

www.juwelierhetmolentje.nl

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

Parkstraat 93  -  Den Haag  -  Tel. 070 364 48 30

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)



De ussen 
Het deed mij goed om op mijn 78ste in het 
vorige nummer van de krant geconfronteerd 
te worden met de geschiedenis van clubhuis 
De Mussen. Als ‘oud-Mus’ kwamen er zo 
weer allerlei herinneringen uit mijn jeugd 
naar boven. Op de schilderafdeling had 
Boeli de Wolf de leiding, op de knutselafde-
ling juffrouw Kruseman, en mijn eigen opa 
zwaaide de scepter op de leesafdeling. Wat 
betreft de vakanties in Otterloo: daar staan 
nu barakken, maar in mijn tijd waren dat 
nog legertenten waar we in sliepen. Meester 
de Bruin woonde met zijn vrouw en dochter 
Annie toen op de Valkenboskade. Overigens 
kom ik nog regelmatig oud-Mussen tegen, 
met wie ik dan herinneringen ophaal. Ik 
wacht met spanning het boek af dat in okto-
ber over het clubhuis gaat verschijnen.

oop van Rijsinge
 vanrijsinge@online.nl 
--------------------------------------------
Oproep uit Australi  
Ik ben abonnee en al sinds 1975 woonachtig 
in Australi , ik krijg jullie krant iedere twee 
weken naar mij toe gestuurd en ik geniet er 
zeer van.   Ik probeer iemand te vinden: eff 
Gielissen. Wij hebben namelijk 42 jaar ge-
leden gewerkt op de ieuw Amsterdam van 
de Holland Amerika ijn (H.A. .) eff was 
assistent purser en ik was officiersbediende. 
Wij hebben geen contact meer gehad sinds 
1969 en ik heb geen idee waar eff nu is of 
woont. Ik heb van alles al geprobeerd zoals 
Skype, Facebook, Twitter enzovoorts. Maar 
geen resultaat. Ik ben gewoon doodnieuws-
gierig hoe het met hem gaat en zou het heel 
erg op prijs stellen om iets van of over hem 
te mogen vernemen. Hopelijk ‘tot mailens’.

Charles Traa
Anna Bay, Australia
barchar@aapt.net.au
--------------------------------------------
Onmuzikale Pasgeld 
Verbaasd las ik dhr asgeld’s artikel over 
muziek. Van vroeger bleef niet veel heel, 
nogal vreemd in een krant voor ouderen. 
Allereerst wil ik er opwijzen, dat het orkest 
van os Cleber geen dansorkest was, maar 
een amusementsorkest. Dansorkesten waren 
o.a. The Ramblers en The Slymasters. Dhr 

asgeld heeft het over de Hollandse narig-
heid. Moet de 93-jarige Eddy Christiani zo 
door het slijk worden gehaald? Als ik twee-
maal met mijn fietsbel bel werd niet door 
Eddy gezongen, maar door Max van raag. 
Waarschijnlijk gaat er een ander fietslied 
door uw gedachten, namelijk ‘Spring maar 
achterop’. Componist o.a. Frans optie, 
die in deze krant begin van het jaar nog zo 
waardig werd herdacht. Aan deze ‘eenvou-
dige’ liedjes beleefden vele mensen, die toen 
nog veel zwaar werk verrichtten en lange 

tijden maakten veel plezier en a eiding. 
Verder heeft u het lef o.a. Willy Alberti en 
Bueneo de Mesquita te beschuldigen van 
pure lulligheid en laffe imitaties. Wat de 
moderne jazz betreft, was het blijkbaar voor 
u moeilijk Haagse musici te noemen. Zoals  
Frans Elsen, ohnny Engels en Dick van der 
Capellen. Over het stuurloos zijn: gooi uw 
dure cahier maar in de kachel. Oh nee,dat 
kan helaas niet meer, dan maar met de auto 
er over heen, want het was vroeger toch 
niet zoveel. U kunt dus rustig naar de radio 
luisteren met heipalenmuziek, gebracht door 
mensen die er geen verstand van hebben. Ik 
weet ook iemand, die ergens geen verstand 
van heeft. Ik kan hem zo aanwijzen.

oop Amman jr.
jamman@tiscali.nl
--------------------------------------------
Per abuis in Lemmer 
‘Met de Hongerwinter in Fryslan’ riep bij 
mij herinneringen op aan de oorlog 40 45 in 
het bijzonder het vervoer van kinderen naar 
Friesland. Ik woonde in Den Haag, waar 
mijn vader een aardappelhandel had aan de 
Zuidwal, en later aan de Groente- en Fruit-
markt. Voor de aanvoer had hij een schip 
waarmee meestal naar Zeeland werd geva-
ren maar in de laatste oorlogsjaren kon dit 
niet meer. Op verzoek van het I.K.B. is toen 
een reis naar Friesland gemaakt. Kinderen 
werden daarheen gebracht en aardappelen 
gingen mee retour genomen. Zo werden 
twee goede diensten verricht. Het is nu niet 
meer in te denken hoe ouders hun kinderen 
lieten gaan naar onbekende bestemming, 
maar als je niet meer weet wat je ze te eten 
moet geven grijp je alles aan. Het was een 
reis met gevaren en risico’s. In eidschen-
dam bij het sluisje werden de kinderen aan 
boord genomen met een paar begeleidsters. 
Het ruim was provisorisch ingericht. Zo 
ging het richting Friesland, een lange reis in 
die tijd. Toen wij door het oord-Hollands 
kanaal voeren is het twee keer gebeurd dat 
er vliegtuigen overkwamen en iedereen aan 
de wal moest, wegens kans beschoten te 
worden. Er werd een groot laken met een 
rood kruis over het dek gespannen.
Vanaf Medemblik moest over het I sselmeer 
gevaren worden, dit moest ‘s nachts gebeu-
ren in het donker. Het was erg mistig; aan 
de ene kant gunstig, anderzijds lastig als je 
er niet bekend bent. Dus werd besloten een 
loods aan boord te nemen. We vertrouwden 
natuurlijk op hem, maar helaas kwamen we 
in plaats van in Stavoren in emmer aan. 
Heel vreemd. Uiteindelijk zijn we in Se-
baldeburen gekomen waar de kinderen van 
boord gingen.Waar ze allemaal gebleven 
zijn weet ik niet, ik heb er nooit meer iets 
van gehoord - wat ik jammer vind
De terugreis liep voorspoediger. Alleen in 
Zaandam kregen we Duitsers aan boord 

die alles onderzochten en de ijk opnamen: 
of het wel klopte met de papieren. In Den 
Haag was de ervaring weer een druppel 
op een gloeiende plaat, maar het had wel 
voldoening gegeven.

acob van Rumpt
assaulaan 497

2712  Zoetermeer
Rumpt_zmeer@hotmail.com
--------------------------------------------
Capadosestraat 
In februari 1954 verliet ik, met nog 25 klas-
genootjes, de maart-school in de Capado-
sestraat. Inmiddels zijn er 22 klasgenootjes 
gevonden en gaan we begin september 
voor de 3de  keer een re nie houden. Maar 
we missen er nog vier: Irene ohl, Beppie 
Hagen, Gerrit eters en Ferdinand du Chati-
nier. Wie kan mij vertellen waar zij zijn?  

Ineke ouwrier
f2hineke.louwrier@hetnet.nl
--------------------------------------------
Lijn Elluf 
Onlangs verschenen mijn gedichtenbundel: 

ijn Elluf. De actualiteiten gezien door de 
ogen van een geboren en getogen Hagenees. 
Met humor en kritiek op alles wat er in zijn 
directe omgeving aan de hand is. De gebeur-
tenissen in de wereld komen ook aan bod. 
Zijn liefde voor zijn favoriete club schuift 
hij niet onder stoelen of banken. Het eerste 
kwartaal van 2011 trekt aan u voorbij in een 
caleidoscoop van schilderijtjes waarbij de 
kleuren vervangen zijn door woorden. In 
beperkte kring reeds zeer gewaardeerd, nu 
ook voor een breder publiek toegankelijk.  
Zie www.boekscout.nl.

Cor van Welbergen
corpatri18@zonnet.nl
--------------------------------------------
Wederom juffrouw Abels 
Via mijn zus die in Den Haag woont, krijg 
ik af en toe Oud-Hagenaars te lezen. In de 
nummers van 8 maart en 5 april las ik over 
juffrouw Abels. Ik ben in 1946 geboren in 
de Vlierboomstraat 88. In 1953 ben ik naar 
de Catharina ven Renesse school gegaan. 
Ik was eigenlijk een late leerling, want in 
1952 werd ik 6 jaar; dus ik ging het jaar 
daarop in 1953 voor het eerst naar school. 
Maar mijn eerste jaar of misschien nog een 
jaar was mijn school gelegen aan de Mient, 
naast de bibliotheek die daar toen zat. ater 
ben ik naar de Catharina van Renesse school 
aan de Vlierboomstraat gegaan, naast het 

omonaplein. Aan de Mient had ik juffrouw 
Abels zeker in eerste twee klassen. Herinner 
ik mij dat goed?

Ben Hoffmans
Wijk bij Duurstede
ben1946@casema.nl
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OPROEP ES E  BRIEVE
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 kan ook worden 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 oor 
k eine oeten  
 
Wat is Den Haag toch mooi. We hebben het Zuiderpark, West-
broekpark, Bosjes van ex en noem maar op. Wat we ook hebben is 

andgoed Clingendael en daar ligt het mooiste plekje van Den Haag: 
de apanse tuin.
Smalle bruggetjes, kleine paden en een prachtig paviljoen. Vanaf deze 
plek kun je alles heel goed overzien. Deze tuin is een waar pronkstuk 
op dit landgoed. Zeldzame planten en bomen. Dankzij freule Daisy of 
zo u wilt Marguerite M. Baronesse van Brienen (1871 - 1939 ).
In het begin van de twintigste eeuw heeft zij vele reizen naar apan 
gemaakt en zij liet vele mooie dingen verschepen naar ederland. Dus 
daar ging een stukje apan over zee  antarens, een heel paviljoen, een 
watervat, beeldjes en bruggetjes. De enige apanse Tuin in ederland. 

iet al te groot maar dan heb je ook wat.
De tuin zit vol verrassingen die mede veroorzaakt worden door de dik-
ke moeraslagen. Veel stenen lantarens in diverse vormen. Er staat een 
watervat dat vier afbeeldingen laat zien van Boeddah. Het andere vat 
lijkt op een otusbloem. In het mooie rode paviljoen bevonden zich 
tot 1940 schuifpanelen. ater in 2009 zijn deze panelen met medewer-
king van apanse architecten teruggeplaatst. Rust en bezinning straalt 
de tuin uit. Ik ging hier al in de jaren vijftig met de hele familie naar 
toe.  Elk jaar stonden we in de rij tussen de overweldigende bossen 
Rhodondendrons: rood, wit, blauw en paars. Dat waren en zijn tot op 
de dag van vandaag nog altijd de kleuren van de bloemen. rachtig en 
in de rij staan was niet zo erg. Waarom in de rij? ou, de tuin is niet zo 
verschrikkelijk groot en de paden zijn erg smal. Heb je kleine voeten 
dan loop je er vlug overheen maar leef je op grotere voet dan is er een 
probleem. Schuifelen  Iemand die haast heeft moet niet komen. Rust, 
rust en nog eens rust. e kijkt je ogen uit naar al dat schoons in de a-
panse natuur hier, gewoon op het ederlandse andgoed Clingendael. 

Korte periode geopend
Twee keer per jaar is de tuin maar kort open. Op dit moment nog tot en 
met 12 juni (dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur).  En dan pas weer alleen 
de laatste twee weken van oktober. Mis het niet  Weet u wat hier ook 
veel gebeurde en nog steeds gebeurt: trouwreportages maken. Op het 
rode bruggetje of bij de bloeiende Hortensia’s. Wat een weelde aan 
kleuren. e waant je gewoon in apan. oop je een halve kilometer te-
rug dan is daar de ontnuchtering, de drukte van de Van Alkemadelaan. 
e bent dan weer gewoon in Den Haag.

eter Willemse
wilbo@casema.nl

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De Oud-
Utrechter (oplage 50.000).
Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombi-
naties mogelijk.

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV

ostbus 26046,  2502 GA Den Haag

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van apendrecht 
redactie deoud-hagenaar.nl 

oto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan 
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt 
verzocht met de uitgever contact op te nemen 
voor het treffen van een regeling.

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia

ieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar 
in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen. Minimaal 
50 nummers per editie. Een display wordt desgewenst kostenloos beschik-
baar gesteld.

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl (070) 4275097

ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, ijnacker- ootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 exemplaren, via circa 300 distributie-
punten. Toezending is mogelijk voor  € 49,90 per 
jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie:
Meestal op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (070) 4275097
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- e prachtige kleuren blijven nog even een verrassing, daar moet u echt 
zelf een bezoek voor gaan brengen. oen  -
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Meneer Bennik

Veel ouderen durven er niet voor uit te komen dat ze worden gepest in het tehuis

O deren ond  an eert e tproto o

i t  een do mentaire 
o er e en met dementie

De anti-pestrichtlijn is tot stand geko-
men in samenwerking met meerdere 
partijen, waaronder de Stichting Om-
gaan met esten. Daarnaast is ook de 
Radboud Universiteit  bij het project 
betrokken. 
Uit onderzoek van de Radboud 
Universiteit bleek vorig jaar dat 
pesten in woonzorgcentra een groot 
probleem is. Maar liefst een op de vijf 
bewoners van zorgcomplexen gaf aan 
het slachtoffer te zijn van pesterijen 
van medebewoners of personeel. Dat 

pesten varieert van botweg negeren, 
het maken van nare opmerkingen, het 
bezet houden van een lege stoel tot 
het geniepig schoppen uitdelen onder 
de tafel.

Oorzaken
Het signaleren van pesten wordt echter 
bemoeilijkt omdat veel ouderen er 
niet voor uit durven te komen dat ze 
worden gepest.
Daarnaast wil het pesten door mede-
bewoners vanwege de hoge werkdruk 

het personeel in de zorg nogal eens 
ontgaan. Een oorzaak kan bijvoorbeeld 
zijn dat het in een groep niet botert 
tussen ouderen, die uit verschillende 
sociale klassen afkomstig zijn. Bij het 
Ouderenfonds zijn hier regelmatig 
berichten over binnengekomen. Een 
woonzorgcomplex kan dit soort on-
derlinge problemen voorkomen  door 
goed te kijken naar de samenstelling 
van de groep.

a de zomer start in drie woonzorg-
complexen een pilotproject om de 

resultaten van het anti-pestprogramma 
voor ouderen te meten. Op basis van 
deze resultaten zal worden gekeken of 
het vandaag gelanceerde pestprotocol 
mogelijk nog aanvulling behoeft.

orum professionals
aast het estprotocol  lanceert het 

Ouderenfonds volgende maand een in-
ternetforum over pesten. Dit platform 
is bedoeld  voor professionals in de 
ouderenzorg. Zij kunnen op het forum 
met elkaar in gesprek komen over 
problemen rondom pesten die zij op 
het werk signaleren.
Meer over dit en andere initiatieven op 

o e en on n

De film volgt een man die op redelijk 
jonge leeftijd de ziekte alzheimer 
heeft. We zien hoe hij en zijn echt-
genote hiermee omgaan, ook als het 
dementeringsproces steeds verder 
voortschrijdt. Het is een re le en 
emotionele film. a het zien van de 
documentaire worden de bezoekers 
van de thematafel Houtwijk  uitge-
nodigd om ervaringen en vragen met 
elkaar te bespreken. 
 Thematafel Houtwijk  is bedoeld 

voor partners, kinderen, hulpverleners 
en andere betrokkenen van ouderen 
die lijden aan een dementiesyndroom. 
In een gemoedelijke sfeer kunnen zij 
lotgenoten ontmoeten, een gesprek 
aanknopen en herkenning vinden bij 
anderen. Met daarbij een kopje koffie, 
een drankje en muziek.

oegang gratis
De Thematafel is op 23 mei van 
19.30 - 21.00 uur en vindt plaats in 

restaurant Oase van Verpleeghuis 
Houtwijk, Architect Duikerstraat 19 te 
Den Haag. Vanaf 19.00 uur is de zaal 
open. De toegang is gratis. a a oop 
is er nog gelegenheid iets te drinken. 

eer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met verpleeghuis Houtwijk, 
telefoon (070) 397 21 21 en vragen 
naar Ineke Diemel.

Haagse Wijk- en WoonZorg Verpleeghuis Houtwijk organiseert regelmatig een bijeenkomst, thema-
tafel genoemd, over een onderwerp rondom dementie. aandag 2  mei wordt het seizoen afgeslo-
ten met een documentaire over leven met dementie.

eer weten over dementie  Kom naar thematafel Houtwijk

1  mei:
Kranslegging voor 
Van Hogendorp op 
Plein 1 1

Burgemeester . . van Aartsen 
en Ir . . Verwer, voorzitter 
van het Rotterdamsch Ge-
nootschap Gijsbert Karel van 
Hogendorp, zullen donderdag 
1  mei om elf uur ’s morgens 
een krans leggen bij het mo-
nument op Plein 1 1 .

Feestelijke aanleiding is het honderd-
jarig bestaan van het Genootschap 
Gijsbert Karel van Hogendorp en de 
aanvang van de nieuwe tentoonstelling 
Gijsbert Karel graaf van Hogendorp, 
Orangist en Staatsman in het Haags 
Historisch Museum.
Een bronzen beeld van Van Hogendorp 
is trouwens (aan de avastraat-zijde) 
in het monument verwerkt, samen met 
beelden van Frans Adam van der Duyn 
van Maasdam en van eopold van 

imburg Stirum.

entoonstelling
Het Haags Historisch Museum orga-
niseert de tentoonstelling over Van 
Hogendorp in aanloop naar de viering 
van 200 jaar Koninkrijk der ederlan-
den in 2013. Als lid van het zogeheten 
Driemanschap zorgde Van Hogendorp  
in 1813 voor de terugkeer van prins 
Willem (de latere koning Willem I) naar 

ederland.
De tentoonstelling schetst een beeld 
van het leven van Van Hogendorp aan 
de hand van portretten, documenten en 
bijzondere objecten, zoals het originele 
bureau en andere persoonlijke bezittin-
gen, in bruikleen gekregen van familie 
van Gijsbert Karel.

- ortret van ijbert Karel van Hogendorp -

Historische wandeling 
Haagse Armenzorg:

‘Van bakkerij tot 
Woodstock’ 

In opdracht van de Diaco-
nie van de Protestantse 
Gemeente te ’s-Gravenhage 
PGG  hebben de communi-

catieadviseurs van Stek een 
historische armenzorgwande-
ling gemaakt door het oude 
centrum van Den Haag.

Aan het begin en het eind staat de 
ukaskerk aan het Om en Bij, waar 

vlakbij tot 1961 de diaconale bakkerij 
was gevestigd. De wandeling voert 
langs twintig ‘staties’ die een rol heb-
ben gespeeld en soms nog spelen in de 
Haagse armenzorg, van protestantse 
en katholieke kerken, van joodse en 
islamitische organisaties, maar ook van 
de gemeentelijke overheid. 

Duur twee uur
De wandeling duurt ongeveer twee uur 
en is vanzelfsprekend naar believen in 
te korten of uit te breiden. Het mate-
riaal van de wandeling bevat uitvoerige 
informatie over heden en vooral verle-
den van de armenzorg; een kaartje met 
de route is bijgesloten. De wandeling is 
te vinden via www.diaconiedenhaag.nl 
onder ‘actueel’. Wie de wandeling met 
een groep onder deskundige begelei-
ding wil lopen, melde zich bij Stek.

Woonzorgcomplexen in heel ederland hebben vorige week het zogenoemde ‘Pestprotocol’ ont-
vangen van het ationaal Ouderenfonds. Het is bedoeld als stevige leidraad om het pesten van 
ouderen binnenshuis aan te pakken en te voorkomen. 

aart van anja op 
Dag van Verpleging
Het Tweede Kamerlid Tanja adnanansing ( vdA) 
deelt taart uit aan medewerkers in WZH Transvaal. 
Zij bezocht het huis op 12 mei in het kader van de 
‘Dag van de Verpleging’. Tanja adnanansing sprak 
met personeelsleden over het werken in de zorg, het 
personeel en gevolgen van het kabinetsbeleid.
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beleef de algemene militaire historie
in het Legermuseum!

begin bij de Romeinen en 
trek langs de middeleeuwen, 
Tachtigjarige oorlog, de beide 

wereldoorlogen naar de 
vredesmissies van 

tegenwoordig

MBT. Love the way

they make you feel.

mbt.com

KOM ONZE 
GEHELE COLLECTIE 

MBT’S BEKIJKEN IN DE 
WINKEL.

Guinee Schoenen
Loosduinse Hoofdstraat 94

2552 AK Den Haag
Tel.: 070 - 3978788

Bereikbaar met tram 2 & 3 en parkeren voor de deur

Dealer voor regio Den Haag en Westland    Woutersweg 8  ’s-Gravenzande  0174 412 683   www.ckcw.nl

Dealer voor regio Den Haag en estland 
outers eg  s- raven ande 

el  017  12  - nl

SHOWROOM 
nieuwe en gebruikte 

caravans en 
grote kampeerwinkel.

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 

Elektrische vouwfiets. Voorzien van een
oplaadbare 24 V Lithium accu voor een
actieradius tot liefst 50 km.

Van € 699,00
NU VOOR SLECHTS €399,-

De E-City 9800 HT Lithium is ons parade-
paardje. Hij beschikt over 8 Shimano
Nexus versnellingen met draaiversnelling.

Van € 2499,00
NU VOOR SLECHTS €1299,-

DELTA BASIC
1 SPEED

STADSFIETS
UW KORTING 58%

169,-
MATRAPRIJS

CITERRA DELUXE
STADSFIETS

voor hem & haar
UW KORTING 54%

TRENDY 3 SPEED 
MOEDERFIETS

met LAGE INSTAP
UW KORTING 53%

UNIVERSAL TRENDY
3 SPEED

STADSFIETS M/V
UW KORTING 48%

PHANTOM DISC
MOUNTAINBIKE
MET 21 SPEED!

UW KORTING 60%

MATRA ELAN
3 VERSNELLINGEN

SCHOOLFIETS
UW KORTING 50%

CROSS ARROW
CITYBIKE m/v

21 Versnellingen
UW KORTING 48%

VOGUE E-BIKE
ELEKTRISCHE

VOUW-

FIETS

U VINDT BIJ MATRABIKE EEN RUIME KEUZE UIT VERSCHILLENDE 
MODELLEN E-BIKES. ER IS AL EEN ELEKTRISCHE FIETSEN VANAF €399,-

MATRA E-CITY
8600 HT
LITHIUM
voor een actiera-

dius van 70-80 km

met één laadbeurt

op de 36 Volt accu

Gun uzelf ook het gemak van fietsen
met een duwtje in de rug dankzij de

E-Bikes van Matrabike.nl

adviesprijs € 399,-

199,-
MATRAPRIJSadviesprijs € 429,-

399,-
MATRAPRIJSadviesprijs € 849,-

349,-MATRAPRIJSadviesprijs € 570,-

199,-
MATRAPRIJSadviesprijs € 499,-

299,-
MATRAPRIJSadviesprijs € 599,-

289,-
MATRAPRIJSadviesprijs € 559,-

1199,-MATRAPRIJSadviesprijs € 2399,-

RIJSWIJK -  Herenstraat 1 - Tel.0416 342012 
BEZOEK ONZE HELE COLLECTIE OOK OP WWW.MATRABIKE.NL

Al meer dan 20 jaar vertrouwd,
veilig en voordeliger fietsen...

Kom... Kijk... Vergelijk...

Met afstand de voordeligste...
Dankzij eigen import van europese
topmerken en eigen assemblage...

100% Garantie & Service...
Eigen vakmensen staan borg voor
perfecte levering en service....

Ook onderweg tot uw dienst...
Matrabike is aangesloten bij FietsNED
voor hulp bij pech onderweg ...

Op elke fiets geven
wij volledige 

garantie en service.
door onze eigen vak-

mensen of via de 
FietsNED PECHPAS
voor directe hulp

onderweg als u eens
pech hebt.

10.000 Fietsen rechtstreeks uit fabrieksmagazijn naar de klant - Europese Top-Merkfietsen met kortingen tot maar liefst 60%

�

MATRA
KlantenAktie

WIN EEN GRATIS 

VAKANTIE NAAR 

OOSTENRIJK

2
0
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Een bijzonder Haags grensgeval

i a et  en i ip in 
op et ij ijk ep ein 
Op 2  maart 1 5  bracht Koningin Elisabeth II van Engeland met haar echtgenoot Prins Philip een 
bezoek aan ons land en ook aan ‘s-Gravenhage de Residentie. Zij was in 1 52 tot koningin gekroond en 
was nu nog jong 1 jaar. Zij werd door koningin uliana ontvangen bij het Rijswijkseplein.

Hoogwaardigheidsbekleders die met 
het vliegtuig op vliegveld penburg 
landden werden op de grens van Den 
Haag begroet. En Koningin Elisabeth 
en haar gemaal werden begroet door 
koningin uliana bij het toenmalige 
Haagsche Gemeentearchief, waarach-
ter ook destijds de brandweerkazerne 
van Den Haag was, waar altijd van 
de oefentoren de brandblusslangen te 
drogen hingen.
Er stonden heel veel belangstel-
lende mensen uit de omgeving bij het 
Gemeentearchief en ook de vader van 
mijn man. Hij was ook opa en er wer-
den kleine vlaggetjes uitgereikt die ter 
verwelkoming van koningin Elisabeth 
waren. Opa kreeg n vlaggetje en hij 
zei ik heb tw  kleinkinderen  en hij 
kreeg nog een vlaggetje er bij.

Pret met Bernhard
Op de radio werd van te voren mede-
gedeeld dat prins Bernhard niet bij de 
ontvangst aanwezig zou zijn vanwege 
een lichte ongesteldheid , echter hij 

was er toch onverwacht bij aanwe-
zig. Een vrouw uit het toekijkende 
publiek zei hardop verrek Bernhard 
is er t ch bij . Het was in die tijd nog 
niet gebruikelijk om de leden van het 
koninklijk huis bij de voornaam te 
noemen. rins Bernhard hoorde die 
uitspraak van die vrouw echter ook en 
moest lichtelijk lachen.
Veel mensen waren die dag op de been 
en mijn moeder en ik (22 jaar) waren 
om ongeveer 17.00 uur nog bij het 
Kabinet van de Koningin aan de Korte 
Vijverberg, waar de mensen opeen-
gepakt stonden, want het koninklijk 

gezelschap zou het Mauritshuis 
bezoeken. Zij lieten echter te lang op 
zich wachten. Wij hadden het koud in 
maart. En toch eindelijk ze waren ge-
arriveerd. Wij allen waren echter bang 
voor niets te hebben staan wachten om 
een glimp van de koninklijke gasten 
op te vangen, want wat kon je nou 
opzij van het Mauritshuis zien  Maar 
dat viel toch reuze mee. Er waren 
opzij van het Mauritshuis veel hoge 
grote ramen, zonder gordijnen en het 
was binnen goed verlicht en buiten 
donker zodat je binnen alles goed kon 
zien. Koningin Elisabeth bekeek de 
schilderijen daar opzij zeer geboeid 
en aandachtig. Ze zag er echt uit als 
een koningin en was heel mooi en ze 
was gekleed in een mooie robe van 
prachtig  uweel of velours in de kleur 

koningsblauw en het was een lang 
gewaad in de prinsessenlijn. (Ik dacht 
ook dat ze een diadeem ophad). Het 
was een sprookjesachtig schouwspel. 
De mensen aan de voorkant van het 
Mauritshuis hadden minder kunnen 
zien dan wij allen aan de zijkant.
 
e weinig veldwachters
og een toevoeging over die Haagse 

grens bij het Rijswijkseplein: De grens 
van Den Haag is offi cieel nog altijd 
bij het Rijswijkseplein omdat in 1843 
bij het aanleggen van de spoorlijn het 
gebied vanaf de Broeksloot tot aan het 
Rijswijkseplein Rijswijks grondge-

bied was. Rijswijk had maar twee 
veldwachters, die onmogelijk ook 
nog de grote drukte van vertrekkende 
en aankomende reizigers aankonden. 
Er werd overeengekomen dat de 
gemeente ‘s-Gravenhage dat grondge-
bied zou huren, omdat zij meer perso-
neel had. De gemeente ‘s-Gravenhage 
betaalt de gemeente Rijswijk nu nog 
jaarlijks een bedrag aan huur. 
Vandaar de echte stadsgrens het Rijs-
wijkseplein en daar de verwelkoming 
van het Britse koninklijk paar.

iesbeth Hoogduin
phoog uin@hccnet.nl

- en bezoek aan de ngelse kerk aan de Ar  van der pu weg in 5 , door Koningin 
lisabeth en Koningin uliana. -

iet zo luxe als tegenwoordig, maar wel heel spannend

akantie  a  kind op on e ei oot 
Als kind bracht ik de vakantie altijd door op onze zeilboot. ijn vader was ooit in de jaren ‘ 0 begonnen 
met een zeilkano die ergens bij Rhoon lag, langs de Oude aas. Langzamerhand werd er over gegaan 
op een open zeilboot en in 1 4 , mijn geboortejaar, bezaten mijn ouders een zeilboot met een kajuit.

Deze boot was iets meer dan 6 meter 
lang en met mijn twee zussen en mijn 
ouders sliepen wij in die boot. In 
de voorpunt lagen wij daar met zijn 
drie n. iet in slaapzakken, die be-
stonden helemaal nog niet. ee, mijn 
moeder kroop iedere avond op haar 
knie n in dat puntje om met lakens 
en dekens ons bed op te maken. Mijn 
herinneringen gaan ongeveer terug tot 
aan mijn derde levensjaar.
Wij woonden in 1952 in Rotterdam 

Zuid en er werd naar de boot gefi etst. 
Er waren twee koperen primussen 
waar het eten op werd gekookt. Ik 
vond het aanmaken van die primus-
sen altijd een heel mooi gezicht. Eerst 
wat spiritus op het randje gieten en 
als dat bijna was opgebrand moest er 
gepompt worden waarna de petroleum 
werd vergast en de pan op de primus 
kon. Het veilige gevoel dat ik had als 
ik ‘s avonds daar in mijn bedje lag en 
mijn vader met brommende stem in de 
kuip hoorde praten is iets dat ik nooit 
vergeet. Ook het tikken van de regen 

op het kajuit dak klonk 
soms gewoon als muziek. 
Soms lekte dat kajuit dak 
en moest je met een zeiltje 
op je deken slapen zodat 

je niet nat werd. In 1954 kwam er een 
iets grotere boot, die wij in Aalsmeer 
kochten. 

Echte parlevinker
We brachten toen de vakantie op de 
Westeinder door. Daar voer een echte 
parlevinker. Dat was makkelijk, een 
boot vol met levensmiddelen kwam 
bij je langs. Zo hoefde niemand te 
sjouwen en had je toch verse waar. 
In die tijd waren er nog niet van die 
echte jachthavens. Onze boot lag in 
1955 in Zwartewaal, een oud vissers-
dorpje aan de Brielse Maas. We lagen 
langs een soort loswal. Mijn vader 
gaf de mijnheer die er vlakbij woonde 
eenmaal per jaar een doos sigaren 
en daarvoor paste hij op de boot. 
Havengeld was er niet. Wij woonden 
toen in Blijdorp en gingen met de 
auto naar de boot. De vakantie van 
twee weken was bestemd om tochten 
te ondernemen. Spannend vond ik 
dat. We gingen dan door het Voorns 
kanaal naar Hellevoetsluis en moesten 
eerst bij ieuwe sluis door een sluis. 
Daarna onder veel bruggen door ,die 
allemaal snel open gingen voor ons.
Het was een eind varen en ons oude 
motortje haperde wel eens. Dan moes-
ten we op het zeil of mijn vader moest 

bomen. ee zo makkelijk als 
nu - veel boten hebben een 
mooie dieselmotor - was het niet.  Als 
we eenmaal op het Haringvliet waren, 
was er al een groot deel van de vakan-
tie voorbij. Daar moesten we beslissen 
of we naar Willemstad dan wel naar 
Oud-Beijerland  gingen.

aar het water kijken
Als het erg hard waaide lagen we 
gewoon in Hellevoetsluis voor de sluis 
te wachten tot het beter weer werd. Ik 
heb heel wat dagen bij de vuurtoren 
daar naar het water zitten kijken. 
Grote golven waren er en als het eb 
was zag je de zeehonden liggen op de 
middenplaat. Toch genoot ik van alles. 
Toen ik acht jaar was, kwam er een 
mooi houten volgbootje en daar kon ik 
uren in roeien. Ik verveelde mij nooit.
Op de terugweg kwamen we over de 
Oude Maas om door het Hartelkanaal 

weer naar Zwartewaal te gaan. Vanaf 
het Spui moest je dan de Spijkenisse 
brug passeren. Soms weigerde onze 
benzine motor te starten. og zie ik 
mijn vader met verhitte kop boven 
die motor staan, terwijl hij vloekte 
als doe motor niet aansloeg en er een 
binnenvaart schip vlak achter ons zat. 
Op stromend water is dat natuurlijk 
gevaarlijk en mijn vader was daar 
dood nerveus onder.

De liefde voor het water heeft ertoe 
geleid dat ik nog steeds vakanties op 
een zeilboot doorbreng. De ben-
zinemotor is inmiddels een diesel 
geworden en op het Haringvliet is de 
eb en vloed verdwenen.

enie Boersma- de Zwart
leniewim@caiwa .nl

akantie  a  kind op on e ei oot
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aan het

Spuiplein

Lucent Danstheater | Dr Anton Philipszaal | Nieuwe Kerk
www.ldt.nl | www.philipszaal.nl | 070 88 00 333

Bestel de gratis brochure!

Dans & Muziek
Seizoen 2011~2012

41-020_Oud_Hagenaar_125x181.indd   1 04-05-2011   13:35:21

De sfeer in restaurant De Chinese Muur is

onmiskenbaar Aziatisch. Alleen al de sym-

bolische brug over de goudvissenvijver in

de entreehal lijkt een overstap van west

naar oost. Door de inrichting met zijn vele

antieke boeddhabeelden, het houtsnijwerk

en de schilderingen die overal in het restau-

rant te vinden zijn, wordt de typische sfeer

van Oosterse gastvrijheid gecreëerd. Onze

creatieve meesterkoks kunnen niet alleen

de meest verfijnde gerechten bereiden uit

o.a. Szechuan, Peking, Canton, Mongolië,

Japan en Indonesië, maar deze ook moeite-

loos en nagenoeg oneindig combineren. De

Oosterse keuken biedt immers een enorme

verscheidenheid aan smaken.

Sinds jaar en dag vinden mensen in grote ge-

tale hun weg naar De Chinese Muur, idyllisch

gelegen aan De Vliet, de waterweg die twee-

duizend jaar geleden door de Romeinen

werd gegraven,niet ver van het centrum van

Den Haag. Zij beschikt over een meer dan

ruime restaurantruimte. Er is plaats voor ze-

ker 350 mensen en, ook niet belangrijk, er is

ruim voldoende, gratis parkeergelegenheid.

Maar toch is reserveren, zeker in het week-

end en op de feestdagen, nodig teneinde

teleurstelling te voorkomen.

• Accomodatie tot 350 pers.

• Zakenlunches en –diners

• Diner-dansant

• A la carte

• Ruime parkeergelegenheid

• Recepties, bruiloften, feesten en

verjaardagen

• Catering Party services

• Tevens afhalen mogelijk

Het Grand Buffet is nu al legendarisch van-

wege de enorme keuze.

Er is een Soepbar en zijn verschillende buffet-

ten zoals een Salade buffet, Horse d’oeuvre

buffet, Orientaals warm buffet (Chinese,

Indische en Thaise keuken), het grill buffet

en niet te vergeten het Japanse Tikpanyaki

buffet.

Ook is er genoeg keuze voor de vegetariërs.

Zo is er een keur aan groentegerechten. Zijn

er vegetarische loempia’s en heeft De Chine-

se Muur uiteraard de pisang goreng (ofwel

gebakken banaan) het vegetarisch Oosterse

gerecht bij uitstek.

De vele visliefhebbers weten sedert jaren de

weg naar De Chinese Muur te vinden met

zijn uitstekende viskaart onder andere: zee-

baars, krabsalade, gerookte zalm, mosselen

en gamba’s te vinden zijn.

Maandag t/m donderdag

Volwassenen 16,50

Kinderen tot 12 jaar 8,50

65+ (niet op feestdagen) 15,00

Van 18.00 – 21.00 uur

Vrijdag t/m zondag

Volwassenen 19,50

Kinderen tot 12 jaar 10,50

65+ (niet op feestdagen) 17,50

Van 17.00 – 22.00 uur

Een verfijnd Oosters Specialiteiten Restaurant Grand Buffet onbeperkt genieten

Live Music van

donderdag t/m

zondag

Dagelijks

geopend van

11.00 tot 22.00 uur

Jan Thijsenweg 16

2495 AH Den Haag

Tel 070 - 399 27 76
070 - 399 82 26

Fax 070 - 319 12 88
www.chinesemuurdenhaag.nl

(Drievliet nabij Ypenburg

en Leidschenveen)

Afhalen is ook mogelijk!

Beide Pinksterdagen geopend

- vertorial -

Op de cover van de nieuwe seizoensbrochure 2011 2012 van de Dr Anton Philipszaal 
en het Lucent Danstheater prijkt een sierlijke, artistieke S. Een verwijzing naar het 
Spuiplein, het culturele hart van Den Haag. aar ook de S van Seizoen  een nieuw 
seizoen vol kwalitatief hoogwaardige dans en muziek. et veel plezier is er gewerkt 
aan een nieuw en gevarieerd programma-aanbod.

Het ucent Danstheater opent het seizoen met 
het spectaculaire Argentijnse dansgezelschap 
van Brenda Angiel. Haar Aerial Dance Company 
uit Buenos Aires zorgde in 2008 voor uitver-
kochte zalen. Exclusief voor ederland komt zij 
terug naar Den Haag met haar nieuwe voorstel-
ling 8cho, waarin Angiel de Argentijnse tango 
combineert met haar specialisme: dans uitgevoerd 
in de lucht. Diverse jubilea van gerenommeerde 

ederlandse dansgezelschappen worden komend 
seizoen gevierd in het ucent Danstheater. Voor 
het 50 jarig jubileum van Het ationale Ballet 
reist het gezelschap nmalig en exclusief naar 
Den Haag met de ‘must see’ voorstelling GOUD. 

ater in het seizoen komen ze terug met de klas-
siekers et wanenmeer  iselle. Introdans 
viert haar veertigste verjaardag met een spran-
kelende galavoorstelling van oces  e acre 

u rintemps. De muziek van Stravinsky wordt 
live uitgevoerd door o.a. Het Gelders Orkest. 
Ook Conny anssen Danst en het Internationaal 
Danstheater komen speciaal naar Den Haag.
Hoogtepunten uit het klassieke (kamer)muziek-
aanbod zijn o. m. de piano spelende broers us-
sen. Hun debuutalbum voor Deutsche Grammop-

hon ging ruim 20.000 keer over de toonbank en 
verbrak menig record. Met asen spelen zij sona-
tes van Beethoven voor piano solo en vierhandig.
Internationale vocalisten zoals sopraan Christiane 
Oelze en de Engelse tenor Ian Bostridge zijn te 
beluisteren in de serie Royaal Vocaal. Een ander 
concert om zeker te noteren in uw agenda is dat 
van de Holland Baroque Society. De Telegraaf 
schreef over deze musici dat zij ‘met aanstekelijk 
plezier en een ontroerende toewijding spelen, 
uitdagend maar altijd verzorgd’. In de ieuwe 
Kerk brengen zij een hommage aan Carl hilipp 
Emanuel Bach. 
De operaliefhebbers kunnen hun hart dit seizoen 
ophalen aan populaire opera’s als a raviata 
van de ationale Reisopera, ie auber  te en 

a ama utter   van Opera Zuid en abucco 
van de Staatsopera van Tatarstan.

Brochure aanvragen

De nieuwe brochure met het volledige aanbod 
van het ucent Danstheater en de Dr Anton 

hilipszaal is nu verkrijgbaar. Vraag de brochure 
aan via www.ldt.nl of www.philipszaal.nl of 
telefonisch via 070- 88 00 333.

r nton i ip aa  
en et ent an t eater       
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Willem Einthoven is op 21 mei 1860 
in Semarang, gelegen op het eiland 
ava, n van de eilanden van wat toen 

nog ederlands Indi  heette, geboren. 
Zo’n veertien jaar later  zijn vader 
was inmiddels overleden  kwam zijn 
moeder samen met haar zes kinderen 
naar ederland. a de middelbare 
school ging Willem in Utrecht genees-
kunde studeren. Tijdens deze studie 
werd al duidelijk, dat hij zich ook 
voor de natuurkunde interesseerde. In 
1886 mocht hij zich arts noemen en 
een jaar later werd hij tot hoogleraar 
in de fysiologie aan de Rijksuniversi-
teit te eiden benoemd. 
De fysiologie houdt zich bezig met 
de diverse levensverrichtingen, als 
de stofwisseling en het zenuwstel-
sel. In die tijd was het al bekend, dat 
ons hart tijdens de hartslag kleine 
elektrische stroompjes voortbrengt. 
Begin 1901 ontwikkelde Einthoven de 
snaargalvanometer. Hiermee konden 
die stroompjes opgevangen worden en 
vervolgens worden weergegeven op 

een strook papier. Deze snaargalva-
nometer bestond uit een uiterst dunne 
kwartsdraad voorzien van een laagje 
zilver. Deze draad werd vervolgens 
tussen twee elektromagneten gespan-
nen. In 1924 kreeg hij de obelprijs 
voor deze uitermate belangrijke 
uitvinding en op 28 september 1927 
overleed hij te eiden.

oeilijk te produceren
Hoewel men enkele malen geprobeerd 
heeft deze snaargalvanometer in 
productie te brengen, o.a. in Duitsland 
en in Engeland, kwam dit niet echt 
van de grond. Het spreekt vanzelf, dat 
Einthoven de ontwikkeling van dit 
apparaat niet alleen voor zijn rekening 
heeft genomen. Hij had een staf van 
medewerkers en een laboratorium 
tot zijn beschikking. E n van de 
problemen waar hij tegenaan liep, 
was het uitsluiten van trillingen van 
buitenaf en mede hierom werd een 
deel van zijn laboratorium dusdanig 
aangepast, dat deze trillingen daar niet 

merkbaar waren. De bedrijfschef van 
dit laboratorium was M. . de Groot. 
Dr. S. Hoogerwerf schrijft over hem 
in zijn boek even en werken van 
Willem Einthoven, Hoorn 1955 op 
bladzijde 77: Het is hier de plaats, de 
naam te noemen van de onbaatzuch-
tige en bescheiden bedrijfschef van 
het laboratorium, die voor Einthoven 
van zo onschatbare waarde is geweest. 
M. . de Groot is 
niet alleen gedu-
rende 15 jaren 
een voortreffelijk 
leider van dit 
precisiebedrijf 
geweest, maar 
hij is tevens een 
kunstenaar in 
zijn vak. Be-
giftigd met een 
helder verstand 
heeft hij door 
zijn technisch 
inzicht en zijn 
uitzonderlijke be-
kwaamheid menige 
moeilijkheid over-
wonnen, menige nuttige aanwijzing 
bij de constructie van de galvanome-
ters gegeven en het was opvallend, 
hoe Einthoven steeds met de grootste 
aandacht zijn opmerkingen ter harte 
nam. Hij is ook de man, die de snaren 
maakte en verzorgde en welk een vir-
tuositeit daarvoor nodig was, laat zich 
moeilijk voorstellen.  Rinus de Groot 
was een broer van mijn grootmoeder 
van vaders kant. In 1925 startte hij in 

eiden een bedrijfje, dat snaargalva-
nometers bouwde, vanaf 1928 EIGA 
genaamd. (Einthoven’s Galvanometer) 
Onder leiding van Einthoven zelf 

zijn hier nog enige series gemaakt. 
Mijn vader is hier als jongeman gaan 
werken en heeft dit bedrijf later over-
genomen. a 1935 is het naar Den 
Haag verhuisd.
 
De electrocardiograaf
De naam snaargalvanometer zal de 
meesten van u weinig zeggen, het 
woord electrocardiograaf of kortweg 
cardiograaf waarschijnlijk meer. Wie 
van u heeft niet bij de cardioloog of 
de huisarts kennis gemaakt met dit 
apparaat, dat tegenwoordig op betrek-
kelijk eenvoudige wijze de hartslag 
zichtbaar maakt? Overigens is het een 
vak apart om zo’n cardiogram (ECG) 
te interpreteren. 

De EIGA is klein be-
gonnen. Zo herinner 
ik me, dat tijdens de 
Tweede Wereldoor-
log in het kamertje 
waarin ik sliep  
op het adres Van 
Reesstraat 23 - aan 

n van de muren 
een ingewikkeld 
apparaat bevestigd 
was, waarop kapotte 
snaren gerepareerd 
konden worden. 
Omdat dit bedrijfje 

steeds groter werd, 
is men vervolgens 
verhuisd naar de 

Herschelstraat, de Eerbeeklaan, de 
Eikstraat, de Scheepmakersstraat en 
de Zichtenburgerlaan. In 1976 is de 
EIGA gefuseerd met de bekende fi rma 
Hoek oos te Schiedam, die thans 

inde Gas Benelux heet.
Rond 1940 waren er zowel in Enge-
land, als in Zwitserland en Amerika 
fabrieken, die cardiografen maakten. 
De oorspronkelijke snaargalvanometer 
van Einthoven was zo groot, dat hij 
nauwelijks in een ruime kamer zou 
passen. Omdat dit apparaat bruikbaar 
zou moeten zijn in ziekenhuizen was 
het de kunst het zo klein mogelijk te 

maken. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog heeft een groep van ingeni-
eurs in Amerika zich hiermee bezig 
gehouden, omdat het in legerhospi-
talen gebruikt zou moeten worden. 
Een zesde deel van de gesneuvelde 
soldaten tijdens de Eerste Wereldoor-
log is gestorven aan hartproblemen en 
niet aan verwondingen.

Als proefpersoon
De eerste cardiograaf die ik gezien 
heb begin jaren vijftig, paste al op een 
tafeltje. Overigens heb ik hem vaker 
gezien dan me lief was. Wanneer ik 
bij mijn vader op bezoek was, was er 
altijd wel een instrumentmaker, die 
mij vroeg of ik even als proefpersoon 
wilde dienen. De zojuist gerepareerde 
cardiograaf moest getest worden, en 
daar zat ik dan. In die tijd werden 
je polsen en een deel van je borst 
ingesmeerd met een bruine substantie 
om de weerstand te verminderen. Ver-
volgens werden er elektroden, via een 
draad verbonden aan de cardiograaf, 
met zuignappen bevestigd. Als het 
goed was, kwam er papier uitrollen, 
waarop de hartslag zichtbaar was. In 
die tijd was het nog gebruikelijk om 
kapotte onderdelen te repareren. ater 
werden segmenten in z’n geheel ver-
vangen. Op dit moment gaat het om 
een apparaat van zo’n 40x40 cm. 
Willem Einthoven heeft  zoals zo 
vaak in de wetenschappelijke wereld 

 veel weerstand ondervonden van 
collega’s over de hele wereld. Er zijn 
zelfs (slechte) kopie n van zijn snaar-
galvanometer gemaakt en verkocht. 
Door stug volhouden, maar zeker ook 
door de inzet van Oom Rinus, zoals 
ik hem noemde, heeft hij het mogelijk 
gemaakt om eventuele hartafwijkin-
gen zichtbaar te maken. Hij heeft 
dan ook niet voor niets de obelprijs 
gekregen

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Van kamergrote snaargalvanometer tot handzame cardiograaf

t kje aag e ind trie i torie 
o er een e en reddend in tr ment       

- e electroden van de snaargalvanometer, werden bij dit model van de snaargalvanome-
ter via drie baden met een zoutoplossing verbonden met de pati nt. Hier gedemonstreerd 

door illem inthoven zelf. -

- illem inthoven, in  
onderscheiden met de Nobelprijs voor 

de medische wetenschap. -

- e cardiograaf is 
inmiddels gekrompen 

tot handzaam 
tafelmodel. -

Oudste privé-collectie ter wereld
Het Louwman Museum is ’s werelds oudste privé-collectie automobielen. Inmiddels om-
vat de verzameling ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Kenners 
beschouwen de collectie, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman, als 
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden en toegangsprijzen
Het Louwman Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min. 20 personen) € 11,- p.p.,  
kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis. Parkeren € 5,-.

Wanneer we  uitgaande van de beroepsbevolking - Den Haag omschrijven, komen begrippen als: 
ambtenarenstad, regeringsstad en residentie al snel aan de orde. Zo rond 1 00 en later, was dat wel 
anders. Den Haag werd in die tijd gerekend tot n van de grootste industriesteden van ons land. 
Slechts 10  van de ongeveer 260.000 inwoners was werkzaam als rijks- of gemeenteambtenaar. en 
vond er machinefabrieken van formaat denk aan L. . Enthoven en Cie, later .V. De Pletterij , instru-
mentmakerijen, meubelmakerijen  H. Pander en Zoon  en niet te vergeten de huisindustrie. Dit artikel 
gaat over n van die instrumentmakerijen.
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WoodLine® kunststof kozijn

Door de rechte verbinding heeft WoodLine® de uitstraling van een 

houten kozijn én de voordelen van kunststof. Gekeurd en voorzien 

van KOMO-certificaat. Alléén verkrijgbaar bij Schipper Kozijnen!

Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek 

onze showroom op James Wattstraat 5 (Gouwe  stroom) in 

Gouda of bel 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuif-

puien en dakkapellen.

KARAKTER VAN 
HOUT VOORDELEN 

VAN KUNSTSTOF 

Nú zonder meerprijs!

WoodLine®

kunststof kozijn met 

rechte verbinding

Gaat u slechter zien
door macula degeneratie?
Moeite met het lezen van de krant of het herkennen van ge-

zichten? Maak eens een afspraak bij BeterZien de oogzorg-

winkel van Nederland.

Beter Zien levert alle hulpmiddelen die uw gezichtvermogen 

kunnen verbeteren volledig afgestemd op uw wensen. Onze 

gediplomeerde mensen zijn ervaren en geven U een des-

kundig advies. Bij BeterZien bent U dus in goede handen. 

Loopt U eens binnen voor een kennismaking of bel ons voor 

het maken van een afspraak.

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:30

zaterdag 9:00 – 17:00 (maandag gesloten)

IkWilBeterZien

Frederikstraat 569, 2514 LR Den Haag, 

T 070-3642404

info@beterzien.nu, www.beterzien.nu

 

Speciale 55+ beursaanbieding
Gratis gebitsreinigingsset!

De Gebittenwinkel Den Haag • Koningin Emmakade 197 • 2518 JP  Den Haag • T +31 (0)70 3649031 •  www.degebittenwinkel.nl

Kunt u dit 
met uw 
kunstgebit?

Wanneer u een oplossing zoekt voor een loszittend kunstgebit, of in plaats van uw prothese weer geheel 

vastzittende tanden en kiezen wilt, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken. 

Onze klinisch prothese technicus geeft u duidelijke uitleg over de ‘(klik)prothese’ en de behandelwijze. 

Tijdens een eerste gratis consult, bent u in de gelegenheid om samen met onze klinisch prothese 

technicus alle mogelijkheden te bespreken. Ook voor reparaties aan uw kunstgebit kunt u te 

allen tijde bij ons terecht. 

Wanneer u bij een vervolgconsult de bon van onze flyer uit de beurstas 

inlevert dan krijgt u een gratis gebitsreinigingsset t.w.v. € 20,-. 

Bel voor een eerste (gratis) consult 070 3649031. 

Tot ziens bij de gebittenwinkel!
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Dan denk ik altijd terug aan mijn 
eigen jeugd. Want spelen op straat 
deed en doet iedere generatie. 
Alleen denk ik dat de variatie aan 
spelletjes minder is geworden. Ik 
wil niet beweren dat vroeger alles 
beter was, maar het op straat spelen 
is door het grote aantal geparkeerde 
en rijdende auto’s gevaarlijker 
geworden. Boompje verwisselen 
is niet meer mogelijk, want te 
gevaarlijk met oversteken naar de 
overkant. Ballen tegen de muur met 
een, twee, drie en zelfs vier ballen 
kan alleen als er een muur in de 
straat beschikbaar is. Gelukkig kan 
touwtje springen altijd. Hoewel 
een meisjesspelletje, deed ik daar 
vroeger graag aan mee. 

Lange springtouw
Op het schoolplein deden we als 
leerkrachten de kinderen een groot 
plezier als we het lange springtouw 
van de kinderen overnamen. Zelfs 
de jongens deden dan mee met 
spelletjes als Wie niet volgt is af  
en In spin de bocht gaat in en uit 
spuit de bocht gaat uit . Moeilijker 

was het langere Karel brak zijn 
been , waarbij de handicaps van 
Karel al springende getoond moes-
ten worden. Dus bij Karel 1 op een 
been springen, bij Karel II dronk 
een kopje thee dit al springend uit-
beelden. Zo ook met Karel III brak 
zij knie, Karel IV dronk een glaasje 
bier, Karel V sloeg zijn wijf, Karel 
VI kurk op de es, Karel VII zat te 
lezen, Karel VIII stond op wacht, 
Karel I  was verlegen ( vinger op 
de lippen) en Karel  kon niet zien, 
dus met ogen dicht springen. Bijna 
niemand haalde deze finish. Ook 
moeilijk was het Vis- vis gebak-
ken vis, die vannacht gevangen is, 
van 1, van 2, van 3 . Dan moesten 
de springers knielen. Het touw 
werd boven hun hoofd gedraaid 
tijdens het zingen van: sta niet op , 
sta niet op, anders krijg je het touw 
al op je kop. Maar bij van 1, van 2, 
van 3 sta op , moest je snel opstaan 
en begon het springversje opnieuw. 
Reuze spannend en leuk. Hoe meer 
meespringers hoe groter de pret.

Hoepelen
Ook heb ik nog gehoepeld. iet 
met zo’n dure metalen ring met een 
drijfstang eraan vast, maar gewoon 
met een fietswielvelg en een houtje. 

u volledig uit het straatbeeld ver-
dwenen. En zou het bokkie-sprin-
gen over elkaars rug nog gedaan 
worden? Ik zie het niet meer.
Ook herinner ik mij de zoemende 
draaitol die met een veer werd 
opgewonden en dan een poos 
alleen rondtolde en mooie kleuren 
vertoonde. Het was trouwens een 
kunst om je gewone tol met een 

soort zweepje zo lang mogelijk 
draaiende te houden. Spannend 
was ook de jaarlijks terugke-
rende knikkertijd met zijn diverse 
varianten knikkerspelletjes. Op de 
Wassenaarse school waar ik les 
gaf was het een spel met onder-
handelen. Wie zijn knikkers had 
opgelegd  in een gootje tussen 

de tegels, riep dan luidkeels welke 
knikkers erop gericht mochten 
worden en van welke afstand ( het 
aantal tegels). Want de knikkers 
hadden verschillende waarden, net 
als ons geld. Wie het lukte het rijtje 
knikkers met zijn rollende knikker 
te raken, kreeg alles wat er in het 
gootje lag. Alle gemiste knikkers 
waren voor de oplegger . Deze 
variant kende ik niet, maar vond 
ik wel typisch Wassenaars met dat 
luidkeels onderhandelen. Tenslotte 
herinner ik nog aan een spelletje 
als landjepik of landje veroveren 
met een zakmes op een stukje 
grond. Typisch een jongensspelle-
tje. Misschien herinnert u zich ook 
nog straatspelletjes uit uw jeugd 
of herkent u deze of deed u andere 
straatspelletjes? Tenslotte, het vol-
gende hinkelwijsje valt me in:

inkel epinkel aar komen we 
aan

e hebben geen kousen en
 schoenen meer aan

et onze han en op onze rug
inkel epinkel en an weer 

terug.

Barend an Donker
lin enf@planet.nl

Knikkers hadden verschillende waarden, net als geld

et a  een genot om te 
pe en op traat        

Zodra de kou uit de lucht is, zie ik in mijn buurt de kinderen naar 
buiten komen om met elkaar te spelen op straat. eisjes maken 
met krijt hinkelbanen op de stoep om daarna uren zoet te zijn 
met hinkelspelletjes. Rolschaatsen komen uit de kast of worden 
gekocht om er mee door de straat te roetsjen. Wat oudere kinde-
ren maken het de voetgangers lastig met skateboarden. Op dure 
fietsjes in de roze modekleuren racen zij heen en weer. 

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag
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Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

l activiteiten en cursussen
l 3 wijkrestaurants
l 160.000 maaltijden per jaar
l 400 plaatsen wonen met zorg
l verpleeghuiszorg 

l 525 medewerkers
l zorghotel wijkziekenboeg
l dagverzorging
l zorgabonnement Zeker Thuis
l alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

 De voorzitter heeft stilgestaan bij de 
diverse memorabele momenten uit de 
geschiedenis van de bridgeclub. De leden 
hebben in de loop van 35 jaar veel  veran-
deringen meegemaakt zoals het gebruik 
van biedboxen, een wedstrijdklok, lid 
worden van de ederlandse Bridgebond 
en enkele maanden geleden - de uitbrei-
ding van de bridgeclub met 32 nieuwe 
leden. De BC  heeft op diverse locaties 
in oosduinen gespeeld. Destijds klein 
begonnen in een zaaltje aan de Aaltje 

oorderwierstraat en nu wordt wekelijks 
gespeeld in de Grote Zaal van Woon-
zorgpark oosduinen aan de Willem-III 
straat. Met 120 leden staat de bridgeclub 
er goed voor. 
Bij de ingang van Woonzorgpark oos-
duinen kwam de voorzitter onlangs een 
man tegen die zich afvroeg wat toch op 
maandagavond te doen was in de Grote 
Zaal. Daar wordt gebridged . Hij wist 
niet goed wat dit nou was en wilde er 
meer van weten . Vooral zelf eens zien 
wat er gebeurt en hij vroeg eens te komen 
kijken. Enkele dagen later kreeg de voor-
zitter een mailbericht met zijn indrukken; 
lees verder over bridgen bij Bridgeclub 

oosduinen in een notendop

Aparte ervaring 
(…) Ik ben getuige geweest van een 

kaartspel, dat ik absoluut niet begrijp. 
Het ging als volgt. Aan de eerste tafel 
zaten vier mensen, die vredig met elkaar 
begonnen te praten, totdat er een soort 
van bieden ontstond, waarbij steeds 
hogere getallen werden genoemd. E n 
van de vier werd kennelijk boos, zodat hij 
zijn kaarten op tafel legde en niet meer 
meespeelde. De stemming bleef grimmig, 
want ik hoorde termen als schoppen  
en hoge schoppen .  Aan de tweede 
tafel zaten lieden, die kennelijk in de 
confectie industrie werkten. Zij spraken 

over ruiten  en passen  en alle snitten 
zitten goed  en mooie lengte .  Aan 
tafel drie zaten, volgens mij, enkelen 
artsen die over hun pati nten spraken. Er 
werd gesproken over de blinde’ en over 
zwakke harten  en een van hen, zeker 

een chirurg zei dat hij er niet alles uit kon 
snijden. 
Aan tafel vier ging het er erg frivool aan 
toe. Zo erg, dat ik me bijna schaam er-
over te vertellen. Het leek wel een sc ne 
uit een bordeel. Een man zei tegen de 
vrouw die tegenover hem zat Wilt u zo 
vriendelijk zijn om al uw moois op tafel 
te leggen?  Toen ze haar kaarten had 
neergelegd zei ze tegen hem Ben ik niet 
prachtig? Ik ben weliswaar kwetsbaar, 
maar ik kon jouw invitatie toch niet 
afslaan .
Tijdens het spelen werd nog ge uisterd 
tweede man laag en derde man doet 

wat ie kan . Ook werd er gesproken over 
een blote dame  en het dekken van de 

vrouw . Toen had ik genoeg gezien en 
ben stilletjes weggegaan. Mevrouw de 
voorzitter, het was apart om mee te ma-
ken maar ik word toch  geen lid (…) .

Zomercompetitie
Gelukkig zijn er veel mensen die de af-
gelopen 35 jaar de stap w l hebben gezet 
en lid zijn geworden. a al die jaar gaat 
het de club goed en dit is mede dankzij 
de inzet van de vele clubvrijwilligers. 

aast het wekelijks organiseren van de 
bridgeavonden wordt ook deelgenomen 
aan bridgewedstrijden (o.a. Ruitenboer-
toernooi) en worden eigen bridgedrives 
georganiseerd. Vanaf 6 juni begint de 
‘zomerbridge-competitie’ en dan zijn de 
maandagavonden ook toegankelijk voor 
niet-leden.
Meer informatie over Bridgeclub oos-
duinen is te vinden op
www.nbbportal.nl 3045 

 jaar ridge in 
oo d inen met 
ig  tea  ge ierd

Eind april j.l. heeft Bridgeclub Loosduinen feestelijk het 5-jarige lus-
trum gevierd. Deze Loosduinse bridgeclub heeft de gelegenheid met 
beide handen aangegrepen om een feestelijke bridgemiddag m t high 
tea te organiseren.

- Knikkeren, in assenaar een spel 
met onderhandelen, leerde ik toen ik 

daar les gaf. -

- ren kunnen meisjes zoet zijn, met hun 
op de stoep gekrijtte hinkelbanen. -
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Busreizen
   n na  na  n ‘Alles Inclusief’. an   

n naa      an a   a  an n ‘Alles Inclusief’ 
n  n n  n  .

n  n  n   n  a   n n   

5 DAGEN VALKENBURG           € 368,00 p.p.
n    a n     

 an  n.  n 
.a. aa    an n n  n  

  .
Vertrekdata:     

    n a
 a  
  n n a  n    

   
 a   n  

 a  a  n     
   n a

 a  n  an n n
 GRATIS:  a n  an .   .     

   an  n  .

   n   a n n  aan n n   n  n n an  
a an   aa  n  a     a  n  n ‘Alles Inclusief’ aan. 

Opstapplaatsen:  a   n  n aa    a

7 DAGEN THÜRINGERWALD   € 569,00 p.p.
   n   n n n  an 

  n n   a   n a  
n  a  n   aa naa  

 na n.
Vertrekdata:    n     .

7 DAGEN ZWARTE WOUD       € 612,00 p.p.
     a   

  aan .a.  a a  an  
    a n a n n  

.
Vertrekdatum:  a  

10 DAGEN ZUID-TIROL             € 798,00 p.p.
    naa   
n n an  n   n 

a  a  n  n  n  
a a .

Vertrekdata:       

Luxe campingvakanties voor 

een scherpe prijs 

Op zoek naar luxe en comfort én 

wil je genieten van het buiten-

leven? Ecamp biedt meer dan 270 

campings in Europa. Allemaal met 

een heerlijke ligging en compleet 

ingerichte accommodaties. Boven-

dien geniet je van talloze facilitei-

ten: van zwembad en restaurant tot 

wellness- en golffaciliteiten.

Voordeel in het laagseizoen 

Welke camping je ook kiest, bij 

Ecamp ben je altijd verzekerd van 

een scherpe prijs. In het voor- en 

naseizoen profi teer je op veel 

campings ook nog eens van 

aantrekkelijk voordeel zoals gratis 

nachten.

               

Ontdek glamping met Ecamp

Ook voor uniek vakantie vieren zit 

je goed bij Ecamp. Denk aan een 

luxe stacaravan met privé-jacuzzi of 

een schitterende safaritent op basis 

van halfpension! Bekijk al onze 

glampingtips op: 

www.ecamp.nl/bijzonderverblijven

Meer informatie of reserveren? 
Ga dan naar www.ecamp.nl 

of bel 033 - 422 04 70

Ruim 270 campings in: 

Nederland

België

Luxemburg

Duitsland

Oostenrijk

Denemarken

Zweden

Frankrijk

 Spanje

Portugal

Italië

Kroatië

Voor meer info: 
www.pasteurreizen.nl

tel: 01 4-2 5440

PALEIS SOESTDIJK                    
incl. koffi e/gebak, entree/rondleiding en

diner 4 juni en 11 september € 48

VERZORGDE DAGTOCHTEN
Montferland en Emmerich 21 mei € 39

Duitse Eifel en Roergebergte 22 mei € 47

Königswinter 28 mei € 48

Grote Onbekende 

Tocht Hemelvaart 2 juni € 50

Kevelaer en Xanten 7 juni € 47

Kijk & Luistermuseum 

en de Posbank 9 juni € 50

Heuvelland en de   

Voerstreek Pinksteren 12 juni € 48

’t Hart van Friesland Pinksteren 13 juni € 47

Rondje Zeeland 15 juni € 49

Asperge- en Wijnboerderij 16 juni € 44

’t Veenland 18 juni € 58

Hofje van Aerden en 

Varen op de Linge 21 juni € 49

Het Witte Stadje Thorn 22 juni € 53

De Seedijkster Toer 23 juni € 59

Mergelland en Valkenburg 25 juni € 48

Kleve& De Gelderse Poort 28 juni € 45

Maasvlakte 2 30 juni € 39

Teutenroute 1 juli € 44

Loosdrechtse 

Plassen en de Vecht 2 juli € 54

CITY TRIPS 

Brugge 4 juni € 20

Antwerpen 11 juni € 18

Brussel 11 juni € 20

Düsseldorf 18 juni € 19

Essen/Oberhausen 25 juni € 19

Dortmund 29 juni € 23

W i s t  u  d a t  i n  d e z e 
karakteristieke panden
in het Statenkwartier
een particulier zorg- en 
verpleeghuis gevestigd is?

Residence Huizing biedt 
op een professionele en 
betrouwbare manier 
zorg aan zelfstandige en 
hulpbehoevende senioren. De 
verzorging en verpleging vindt 
plaats in een aangenaam 
huiselijke sfeer voor senioren 
die prijs stellen op rust en 
privacy, maar toch dag en 
nacht kunnen vertrouwen op 
professionele hulp.

Prins Mauritslaan 71
Willem de Zwijgerlaan 58
2582 ES Den Haag
Tel: 070 355 16 63
E: Info@residencehuizing.nl

FAIR — FOOD — FESTIVAL — DE BESTE MIX VAN OOST EN WEST

53e

editie

VOORHEEN

53e

editie

Malieveld, Den Haag
www.tongtongfair.nl

INFO: TEL 0900 – 7272 762 (¤ 0,45 P.MIN.)

 



Programma Haagse 55+ Dag
Leef KLEURrijk! 4 juni 2011 

Op zaterdag 4 juni zal de Haagse 

55+ Dag zijn 15-jarig jubileum vie-

ren. Van 10.00 tot 16.00 uur scho-

telt het Centraal Informatiepunt 

Ouderen (CIPO) u een feestelijk 

evenement voor, in en om het 

Atrium van het Stadhuis. De toe-

gang is gratis. Wethouder Karsten 

Klein (Jeugd, Sport & Welzijn) zal 

om 10.00 uur de offi ciële opening 

voor zijn rekening nemen. En de 

presentatie van de Haagse 55+ 

Dag zal in handen zijn van Agnes 

Kamstra van Omroep West. 

Wat kunt u op 4 juni zoal verwachten?

Informatiemarkt
Natuurlijk kunt u weer lekker struinen 

over de informatiemarkt. Het wordt 

volle bak, want alle stands zijn ver-

huurd! Kortom, een uitgelezen gele-

genheid om u te laten informeren over 

actuele zaken, zinvolle activiteiten en 

mooie producten.

Boulevards
Op de entresols, de ‘hangende gangen’ 

links en rechts boven het Atrium, zijn 

onze partners weer present: Haagse 

Wijk- en Woonzorg met zijn Zorg-

boulevard, waar u terecht kunt voor ge-

zondheidstesten en adviezen (links); de 

Florence-pas Boulevard met o.a. voe-

dings- en gezondheidsadvies (rechts); 

en de WZH Verwenboulevard met mas-

sages of voetrefl extherapie (rechts).

Live radio
Ook Radio West is dit jaar aanwezig. 

Onze regionale omroep presenteert 

rechtstreeks vanaf de Haagse 55+ Dag 

het radioprogramma And The Beat 

Goes On. Daarin gaat presentator Hans 

Rouw terug naar de Sixties, met veel 

muziek uit die periode. In de stand van 

Omroep West kunt u bovendien komen 

ervaren hoe het is om voor de camera 

te staan en wat hiervoor allemaal no-

dig is.

Fitheidsplein
De afdeling Sportsupport van de Ge-

meente Den Haag heet u, in samen-

werking met de Rijksuniversiteit Gro-

ningen, welkom op het Fitheidsplein, 

in de foyer van de raadszaal. Daar kunt 

u fi theidstesten afl eggen. De resultaten 

krijgt u mee naar huis.

Talentenplein
HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk 

zet een Talentenplein op. Daar kunt u 

ontdekken wat uw talenten zijn en hoe 

u deze kunt inzetten in de vorm van 

vrijwilligerswerk in de Haagse samenle-

ving. Medewerkers van HOF nemen u 

een Talentenscan af en er is volop gele-

genheid voor informatie en advies.

Harting-Bank/EmCart Reha 
Team scootmobielparcours
Een parcours met veelvoorkomende 

obstakels waar iedere bezoeker zijn of 

haar behendigheid op de scootmobiel 

in de praktijk kan brengen... of kan uit-

proberen, natuurlijk.

Nieuwe media
Wat zijn Skype, Facebook, Twitter en de 

Nintendo Wii? Op de Haagse 55+ Dag 

kunt dit allemaal uitproberen, onder 

begeleiding van experts.

Op de koffi e bij 
wethouder Karsten Klein          
Altijd al een vraag willen stellen aan 

de wethouder? Tijdens de Haagse 55+ 

Dag is het mogelijk. Van 10.30 tot 11.00 

uur staat Karsten Klein vanaf het po-

dium open voor uw vraag.

StudentenKarwei Engelen
Studentenkarwei komt u in het Atrium 

tegen in de persoon van vier ‘enge-

len’ met oranje vleugels op hun rug: 

een klusengel, een verhuisengel, een 

schoonmaakengel en een pc-engel. Wat 

voor ‘reddende engelen’ dit precies zijn 

en wat zij voor u kunnen betekenen, sja, 

dat kunt u natuurlijk op 4 juni komen 

ervaren! De dames en heren zijn in elk 

geval gespecialiseerd in hulp op internet 

en sociale netwerksites en zullen ook 

demonstraties geven.

Spuiplein
Buiten gaan we vrolijk verder op 4 juni. 

Op het Spuiplein vindt u de Bartiméus 

Belevingstent. Bartiméus laat u daar 

beleven wat kleur en zicht in mens en 

maatschappij teweegbrengen. Ook op 

het Spuiplein staat een ANBO-infor-

matiebus waar u alles kunt vernemen 

over pensioenen.

Wat ik later wilde worden
Lang niet alle ouderen konden vroeger 

een studie volgen op het gebied van 

hun interesse en gaan werken in het be-

roep van hun keuze. Voor de expositie 

Wat ik later wilde worden zijn 75-plussers 

voor één keer opgemaakt en gekleed 

naar het beroep dat ze eigenlijk hadden 

willen uitoefenen. De tentoonstelling is 

gemaakt door de Stichting GetOud.

Speciale uitgave in combinatie met De Oud-Hagenaar  Oplage 75.000 ex.

KRANT55+5555
KLEURrijke

Den Haag kan u niet missen 

en u kunt Den Haag niet mis-

sen. Zo eenvoudig is het echt! 

Samen met andere 55-plussers 

geeft u kleur aan de stad. En 

Den Haag kan uw leven weer 

inkleuren.

De Haagse 55+ Dag, op zater-

dag 4 juni in het Stadhuis aan 

het Spui, draait daar ook om. 

Natuurlijk is de jaarlijkse 55+ 

Dag van zichzelf al een kleurrijk 

evenement bij uitstek. Boven-

dien kunt u op 4 juni informatie 

krijgen over organisaties en in-

stellingen die aan een kleurrijke 

stad werken. Dat doen ze liefst 

samen met u! In deze KLEUR-

rijke Krant laten we u kennis-

maken met een aantal van hen.

KLEUR geven, dat betekent bij-

voorbeeld dat u kunt meewerken en 

meepraten. Allerlei actieve Haagse 

organisaties zitten te springen om 

uw kennis, kunde en (levens)ervaring 

– en zelf vindt u daar een grote varië-

teit aan vrijwilligerswerk. Op diverse 

manieren kunt u ook uw mening 

over Haagse zaken laten horen of 

zelf met voorstellen komen om iets 

te verbeteren.

INKLEURING, dat betekent ook 

contacten leggen, vrienden maken 

en mensen om u heen hebben. Dat 

is soms niet eenvoudig, zeker bij het 

ouder worden. In deze krant doen 

we u heel wat middelen aan de hand 

om er werk van te maken.

Ten slotte: u bent ook nooit te oud 

om BIJ TE KLEUREN – om scherp 

en dus bij te blijven op uw vakge-

bied of interesse, of om uw lichaam 

soepel te houden. Lees het maar in 

deze krant!

PODIUMPROGRAMMA
Wat zou een Haagse 55+ Dag zijn zonder podium met muziek, dans, spel en 

show? Inderdaad, als een ei zonder zout. De presentatie is dit jaar in handen 

van Agnes Kamstra.

10.00 - 10.30 uur: Stadstroubadour Dennis Wijmer.

10.30 - 11.00 uur: Op de koffi e bij wethouder Karsten Klein. 

  Agnes Kamstra treedt op als gespreksleider.

11.00 - 12.00 uur: And The Beat Goes On. Radio West live. 

  Presentator: Hans Rouw.

12.15 - 12.45 uur: Modeshow van Modehuis Meijssen, i.s.m. Florence.

13.00 - 13.30 uur: Boodschappenbingospel. Win een van de vijf volle 

  boodschappentassen van JUMBO!

13.45 - 14.15 uur: Modeshow van Modehuis Meijssen, i.s.m. Florence.

14.45 - 16.00 uur: Voetjes van de Vloer. Interactieve muzikale show van   

  zanger/gitarist/entertainer Nicolas Maljers en zijn band. 

Klein podium
Even voorbij de hoofdingang vindt u het ‘kleine’ podium. Daar zal om 10.00 

uur wethouder Karsten Klein de offi ciële opening van de Haagse 55+ Dag 

verrichten. Tussen de bedrijven door zullen er ook andere activiteiten plaats-

vinden.

Plattegrond
Een overzicht van het Atrium, de stands en de aanwezige organisaties vindt u 

op de achterpagina van deze krant!

Leef KLEURrijk 
in Den Haag!

Partners 55+ Dag:
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Leuk 

vrijwilligerswerk!

Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste 
vrijwilligers nodig die een uur per 

week willen praten met een nieuwe 
Nederlander die onze taal beter 

wil leren spreken. Hiervoor is geen 
speciale opleiding of ervaring vereist.

Als u zich aanmeldt zoeken wij voor 

u een taalmaatje dat bij u past en bij 

u in de buurt woont.

Heeft u belangstelling?

Mail dan naar: 
samenspraakdenhaag@gmail.com 

of kijk op www.gildedenhaag.nl
U kunt ook bellen naar het bureau 

van het Gilde Den Haag 070 356 12 81 
(ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur)

w

Gemak aan huis en aantrekkelijke kortingen?
Vraag de Florence-pas aan!

070 - 41 31 000 
www.fl orence-zorg.nl

Op de Florence-pasboulevard op de eerste etage kunt u 

kennismaken met de Florence-pas. Kom langs en profi teer van 

aantrekkelijke aanbiedingen.

Ook prettig ouder worden?

Bezoek dan de Florencestand (nummer 4/5) op de begane 

grond en maak kennis met www.fl orencenet.nl, uw gids voor 

prettig ouder worden. Op deze website vindt u de leukste 

spelletjes, tips over gezond ouder worden en u kunt er 

eenvoudig in contact komen met leeftijdsgenoten.

Beursaanbieding: Vraag op 4 juni gratis de Florence-pas 2011 aan (normaal € 17,95) 

Meld u aan voor www.fl orencenet.nl en win leuke prijzen (vergeet niet uw e-mailadres mee te nemen)

Florence Nightingale

04062011

   

Harting- an  en m art e a eam i n 
ge amenli  te vinden op de Haagse 55  eurs  

m art e a eam is leveran ier en dienstverlener 
voor de gemeente Den Haag op et ge ied van 

mo- ulpmiddelen  anuit de vestiging aan 
de Ker etuinen eg iedt m art e a eam 
een uitge reid s ala aan produ ten  aaronder 
s ootmo ielen  and e ogen en ele tris e 
rolstoelen  spe iale etsen en dou e- en 
toilet ulpmiddelen

Harting- an  is een ervaren dienstverlener en 
leveran ier van alle ulpmiddelen in u  regio  

i  i n dageli s  oo  uiten antoorti den  a tie  
om u te elpen  anuit on e vestiging aan de 

aturnusstraat in Den Haag ver orgen i  alles 
voor u met on e e e en va ennis en aliteit

              
             

 

    

      
  

       
   

aturnusstraat 5
251    Den Haag

 0 00 - 112 112 2
Openingsti den  
maandag t m vri dag

0 uur - 17 00 uur

    
Ker etuinen eg 0
25    Den Haag

 070 - 0  5  0
Openingsti den  
maandag t m vri dag

0 uur - 17 00 uur



Ontdek uw talenten bij HOF

Zorgt u voor een ander? 
Dan bent u mantelzorger!
Misschien kent u het uit eigen er-

varing: er is iemand met een ziek-

te of beperking in uw nabijheid, 

en u zorgt voor hem of haar. In 

uw eigen tijd, langdurig en soms 

heel intensief; meestal dagelijks. 

Mantelzorg noemen we die vrij-

willige hulp, omdat u als een be-

schermende mantel bent om de 

persoon heen voor wie u zorgt.

Mantelzorgers vinden we onder alle be-

volkingsgroepen, zeker onder 55+’ers. 

Veel mensen nemen deze zorgtaak 

bijna als vanzelfsprekend op zich als de 

situatie zich aandient. Toch is het vaak 

behoorlijk belastend. Wellicht kunt u 

erover meepraten: u hebt die zorgtaak, 

maar daarnaast ook nog een gezin en/

of een baan. Probeer dat maar eens met 

elkaar te combineren.

Tegenwoordig biedt de overheid man-

telzorgers erkenning en concrete steun. 

Zo is er het Mantelzorgcompliment, 

een jaarlijkse belastingvrije gratifi catie 

van € 250,-. Die kunt u krijgen als u 

zorgt voor iemand die thuis woont en 

een AWBZ-indicatie voor minimaal 12 

maanden heeft, of meerdere indicaties 

van in totaal minimaal 12 maanden. 

De persoon voor wie u zorgt, kan het 

Mantelzorgcompliment voor u aanvra-

gen.

Ook de gemeente Den Haag komt op 

voor u als mantelzorger. Haagse man-

telzorgers hebben bijvoorbeeld recht 

op een Mantelzorgpas. Die geeft kor-

ting op verschillende diensten, produc-

ten of voorstellingen. De aanbiedingen 

staan in het MantelzorgMagazine, dat 

pashouders elk kwartaal in de bus krij-

gen. U vindt er alles over – en nog veel 

meer – op www.mantelzorgdenhaag.nl.

Maar het belangrijkste is dat u er als 

mantelzorger in Den Haag niet alleen 

voor staat. Consulenten mantelzorg 

staan voor u klaar, met een luisterend 

oor en hulpmogelijkheden. U kunt bij 

hen terecht voor deskundige informatie 

en advies, praktische en emotionele on-

dersteuning en bemiddeling voor res-

pijtzorg. Dat is tijdelijke vervangende 

zorg, waardoor u er even tussenuit kunt.

Daarnaast kunt u via internet contact 

leggen met Haagse collega-mantel-

zorgers. Op www.mantelzorgdenhaag.

hyves.nl kunt u ervaringen met hen 

delen en informatie uitwisselen. An-

dere mantelzorgers zitten immers vaak 

met dezelfde zaken en vragen als u. Dat 

betekent ook dat u niet steeds het wiel 

hoeft uit te vinden. U kunt elkaar tot 

steun zijn.

Meer informatie over dit alles: 

de Stichting MantelZorg Den Haag, 

Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag, 

tel. 346 87 01, 

e-mail: info@mantelzorgdenhaag.nl.

elfs bij de politie kunt u vrijwilligerswerk doen

De Algemene 
Burenhulp – kleine 
hulp, ‘grote’ inzet

Wilt u vrijwilligerswerk doen, 

maar dan graag in uw eigen 

wijk, buurt of straat? Dat 

kan: voor ouderen of zieken. 

U kunt hen helpen bij kleine, 

alledaagse maar o zo wezen-

lijke dingen. Zoals een bood-

schap doen voor iemand die 

net uit het ziekenhuis komt. 

Of iemand begeleiden naar 

een dokter, fysiotherapeut of 

ziekenhuis. Soms moet er een 

hond worden uitgelaten of de 

vuilcontainer buiten gezet. 

De Algemene Burenhulp van het 

UVV is een vrijwilligersorganisa-

tie die dit soort hulp organiseert: 

kleine, afgeronde hand- en span-

diensten voor buurtgenoten die 

niet door offi  ciële hulpverlenings-

instanties worden verricht.

 

Ouderen die geen beroep kunnen 

doen op familie of directe buren, 

bijvoorbeeld door ziekte, kunnen 

gebruikmaken van deze diensten. 

De dienstverlening van de Bu-

renhulp is gratis; alleen voor ver-

voerskosten wordt een vergoeding 

gevraagd.

Het vrijwilligerswerk in de wijk 

van de Burenhulp omvat bijvoor-

beeld:

• boodschappen doen of een 

 recept bij de apotheek ophalen;

• een bezoekje brengen;

• oppas in noodgevallen of 

 vervangende mantelzorg 

 (respijtzorg);

• begeleiding naar dokter, 

 ziekenhuis e.d.;

• de hond uitlaten

• voorlezen;

• hulp bij formulieren invullen,

• autovervoer (tegen een kleine

 vergoeding).

In uw eigen omgeving en met een 

kleine tijdsinvestering kunt u zo 

veel goeds doen. De Algemene Bu-

renhulp van het UVV biedt u daar-

bij ondersteuning en begeleiding, 

een reiskostenvergoeding, verze-

keringen, een contactblad en een 

kerstattentie. Informeer er eens naar 

bij het secretariaat van het UVV 

Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 

AM Den Haag, tel. (070) 365 78 85, 

e-mail uvv.denhaag@planet.nl.
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Draag uw steentje 
bij in Den Haag

Lijkt het u leuk nieuwe mensen 

te leren kennen?  Zou u graag 

nieuwe ervaringen opdoen of 

eens iets anders omhanden heb-

ben? Wellicht wilt u zichzelf graag 

nuttig maken in de maatschappij?

Steek dan uw licht eens op bij HOF, 

Promotie Haags Vrijwilligerswerk. 

HOF ondersteunt Hagenaars die op 

zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Ook 

als u al vrijwilligerswerk doet, of erop 

voorbereid wilt worden, bent u bij 

HOF aan het juiste adres – voor infor-

matie, begeleiding of training.

55-plussers gezocht
Er bestaan allerlei soorten vrijwilligers-

werk. HOF houdt daarvan een Haagse 

vacaturebank bij, met tal van functies en 

organisaties. U kunt bijvoorbeeld die-

ren verzorgen, jongeren begeleiden bij 

huiswerk of werken bij de politie. Voor 

iedere interesse, ervaring en capacitei-

ten bestaat er mooi vrijwilligerswerk. 

En juist als 55-plusser bent u daar bij 

uitstek geschikt voor. U hebt immers 

een grote hoeveelheid kennis, ervaring 

en levensinzicht opgebouwd. Die kan 

binnen allerlei initiatieven van grote 

waarde zijn. Organisaties zijn dol op u!

Maar ook voor uzelf kan het heel waar-

devol zijn. U kunt nieuwe vaardighe-

den aanleren, uw ervaring uitbreiden en 

kennissen of vrienden maken. Vrijwilli-

gerswerk biedt u ook andere voordelen. 

In veel gevallen is er een vergoeding 

beschikbaar. Met de Vrijwilligers-

pas kunt u kortingen krijgen of gratis 

kaartjes voor voorstellingen.

Gouden Jaren
HOF heeft een speciale training voor 

55-plussers: Op weg naar de Gouden Ja-

ren. Als uw haren misschien een zilve-

ren glans beginnen te krijgen, breken er 

gouden jaren aan! HOF laat u dat tij-

dens deze training zien: wat het unieke 

is dat u als senior aan de Haagse samen-

leving te bieden hebt. U maakt een 

analyse van uw eigen verleden, heden, 

krachten en talenten. Daarmee maakt 

u vervolgens keuzes voor de toekomst. 

Dat gebeurt met behulp van inspireren-

de methoden, zoals de ‘belevingsatlas’ 

en ‘het huis van welbevinden’.

Informatie
In juni start er weer een training Op 

weg naar de Gouden Jaren. Deze voor-

jaarstraining duurt tot en met 17 juni. 

In het najaar volgt er weer één: van 6 

tot en met 27 oktober. Bent u nieuws-

gierig geworden? Ga eens tussen 9.00 

en 17.00 uur langs bij HOF aan de 

Riviervismarkt 2 (tegenover de Grote 

Kerk). Bellen, mailen of schrijven kan 

naar (070) 302 44 44, info@hofnet.nl 

of Postbus 10240, 2501 HE  Den Haag.
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OUDERENMISHANDELING 

Wist u dat één op de twintig ouderen mishan-

deld wordt? Deze vorm van huiselijk geweld 

is niet overal bekend.

De ouderen zelf weten hier vaak te weinig 

over, maar ook bij de professionals die de 

ouderen verzorgen is er te weinig kennis.

Mishandeling komt voor binnen familie- of 

partnerrelaties, maar ook in zorgrelaties. 

Soms maken mensen moedwillig misbruik van 

een afhankelijke oudere. In andere gevallen 

raakt de zorgverlener overbelast waardoor 

mishandeling en/of verwaarlozing ontstaat. 

Bij ouderenmishandeling kan sprake zijn van 

lichamelijke signalen zoals blauwe plekken, 

veranderingen in het gedrag, verdwijnen van 

geld of goederen of beperking van de vrijheid. 

Wanneer u of iemand in uw omgeving mishan-

deld wordt, kunt u bellen met het Steunpunt 

Huiselijk Geweld. Zij bieden een luisterend oor 

en geven advies. 

Het steunpunt is tegen lokaal tarief te 

bereiken telefoonnummer 0900 – 0443322.  

Kijk voor meer informatie op 

www.eerstehulpbijhuiselijkgeweld.nl 

Wijkverpleegkundigen, 
de Zichtbare Schakel in Den Haag Escamp

In de wijken Morgenstond, Moerwijk, Bouwlust, Vrederust, Rustenburg, Oostbroek en 
Leyenburg kunt u Zichtbare Schakels tegenkomen. Zichtbare Schakels zijn wijkverpleeg-
kundigen die voor het project ‘de Zichtbare Schakel’ werken. Zij zijn er voor alle wijk-
bewoners, die vragen of problemen hebben. Die vragen kunnen gaan over gezondheid, 
maar ook over welzijn, wonen, veiligheid. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis op 
bezoek, zij bekijkt samen met u wat aan de hand is, zoekt met u naar een oplossing en 
regelt wat er nodig is. Als het nodig is houdt de Zichtbare Schakel contact met u tot u 
weer zelfstandig verder kunt.

De hulp van de Zichtbare Schakel is zonder kosten. De wijkverpleegkundigen hebben een 
‘schakelfunctie’. Dat wil zeggen dat zij geen langdurige zorg verlenen. Als dat wel nodig 
is, kan de wijkverpleegkundige u verder helpen naar reguliere hulpverlening. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan voor de reguliere hulpverlening een eigen 
bijdrage worden gevraagd.

Hoe komt u in contact?

Bel naar 070-7541444 of 070-3303903 
en vraag naar de wijkverpleegkundige 
Zichtbare Schakel van uw wijk. 
De Zichtbare Schakels werken als één 
team, maar zijn verdeeld over 
verschillende organisaties in de wijk.



Denk mee over 
Den Haag in het Stadspanel

Neem zelf een burgerinitiatief!

Als inwoner van Den Haag kunt u lid 

worden van het Stadspanel. Dat is een 

groep mensen die regelmatig wordt 

gevraagd naar hun mening over een 

bepaalde Haagse kwestie. Dat is altijd 

een onderwerp van ‘algemeen belang’ - 

iets waar iederéén wel een mening over 

heeft. Van het ophalen van het huisvuil 

of de frequentie waarmee de tram rijdt, 

tot de veiligheid in de buurt. U krijgt 

daarover vragen voorgelegd en stuurt 

uw antwoorden op, net als andere leden 

van het Stadspanel. Dat levert waarde-

volle gegevens op over de opvattingen 

van gewone Hagenaars. Het Stadspanel 

is een ‘offi  cieel’ onderzoekspanel. De 

gegevens kunnen worden opgevraagd 

en gebruikt door Haagse maatschappe-

lijke organisaties.

Serieuze Hagenaars 
gezocht!
Het Stadspanel zoekt serieuze mensen 

die hun mening willen geven en zo 

willen meedenken over het bestuur van 

de stad. Zeker voor de opvattingen van 

u, de oudere Hagenaar, bestaat veel be-

langstelling. Ouderen hebben immers 

levenservaring en een solide kennis van 

de stad.

Hoe werkt het?
Als panellid moet u een e-mailadres 

hebben. De vragen worden namelijk 

gemiddeld eens per maand met een e-

mail verstuurd. Soms hebt u bij de vra-

gen ruimte voor een toelichting op uw 

antwoorden, maar niet altijd. Wel kunt 

u altijd, aan het einde van elke vragen-

lijst, algemene opmerkingen kwijt.

Deelname is overigens nooit verplicht. 

Als u een keer geen tijd of geen be-

langstelling voor een onderwerp hebt, 

hoeft u niet te reageren. Deelname is 

verder altijd anoniem. De antwoorden 

worden alleen per groep leden bekeken 

(mannen, vrouwen, per wijk). Over de 

resultaten van een onderzoek krijgt u 

later bericht.

Informatie

Belangstelling? Zin om mee te doen? 

Alle informatie over het Stadspanel en 

een aanmeldingsknop vindt u op www.

stadspaneldenhaag.nl.

Als u een voorstel wilt indienen bij de 

gemeenteraad, moest u vroeger eerst 

langs de deuren om de daartoe vereiste 

handtekeningen te verzamelen. Tegen-

woordig kan en mag dat via internet, 

en wel direct.

Burgerinitiatief

Sinds 1 maart kunnen Hagenaars via 

het Haagse loket op de website peti-

ties.nl een zogeheten burgerinitiatief 

bekendmaken. Anderen kunnen dan 

eveneens via die website hun steun be-

tuigen door er een ondersteuningsver-

klaring in te vullen.

Combinatie

Voorheen was het alleen mogelijk om 

schriftelijk een burgerinitiatief in te 

dienen en te ondersteunen. Dat kan 

nog steeds! Er is zelfs een combinatie 

mogelijk. Ondersteuners kunnen dan 

zelf kiezen of zij het burgerinitiatief 

schriftelijk of via internet willen on-

dersteunen.

Eigen plan
Iedere Hagenaar van 14 jaar en ouder 

kan zelf een plan opstellen en dat met 

de handtekeningen van ondersteuners 

aan de gemeenteraad aanbieden. Voor 

initiatieven rond een buurt, een wijk of 

de hele stad hebt u respectievelijk 250, 

1000 of 2500 ondersteuningen nodig. 

Meer informatie vindt u op www.den-

haag.nl/burgerinitiatief. 

De Stedelijke 
Ouderen
Commissie, ook 
voor uw belangen!

De belangen van Haagse ou-

deren worden ook behartigd 

door de Stedelijke Ouderen 

Commissie (SOC). Deze ‘on-

offi ciële adviesraad’ geeft 

B&W gevraagd en ongevraagd 

advies over bijvoorbeeld 

woningaanbod, zorg, mobili-

teit, toegankelijkheid, veilig-

heid, eenzaamheidsbestrijding, 

ouderenmishandeling, enz. En 

niet alleen B&W krijgen af en 

toe ‘post’ van de SOC, ook an-

dere organisaties die ouderen-

beleid in hun vaandel voeren. 

De SOC adviseert namens de 

Haagse afdelingen van de di-

verse ouderenorganisaties.

De SOC is er voor u, en u kunt zich 

weer laten horen bij de SOC. Een 

aantal keren per jaar vindt het SOC-

café plaats, een bijeenkomst rond een 

actueel onderwerp op ouderenge-

bied. Met sprekers en forumleden 

die meestal lid van een politieke 

partij zijn of op een andere manier 

deskundig. Iedereen is welkom om 

er te komen luisteren en mee te dis-

cussiëren.

Deze activiteiten en de adviezen 

vindt u op www.socdenhaag.nl. En 

de SOC zelf is te bereiken aan de To-

renstraat 172, 2513 BW Den Haag, 

via tel. (070) 362 78 06 of e-mail 

info@socdenhaag.nl.

Meedenken
en meepraten
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Hebt u iets op uw hart? Loopt u met een idee rond? Of zou u al langer iets 

veranderd willen zien in de stad of de samenleving? Dat kun u tegenwoor-

dig laten weten en ook publiek maken.

Woonzorg Nederland

Postbus 339, 1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

a a  a a 
n de ak an oort lietstraat woont een hechte groep 

-plussers bijeen in humanistisch wooncomple  asa 
di alleria nr   t m  Het comple  is bedoeld oor mensen die zich aangetrokken oelen 
om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen wonen  Het wooncentrum heeft drieka-
merwoningen an ca   ierkante meter en tweekamerwoningen an ca   

e belangrijkste winkels en het openbaar er oer liggen op loopafstand  

p dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe bewoners oor asa di aleria  s dit wat oor u  
eem dan contact op met de H  el    -mail info hsbg nl  oor informatie  

Humanistisch wooncentrum e onnehoek is gelegen 
aan de eresteinlaan, in de wijk ouwlust  Met het 
openbaar er oer is het comple  makkelijk bereikbaar  

elangrijke oorzieningen, zoals le ensmiddelenza-
ken, zijn op loopafstand gelegen  Het gebouw be at  tweekamerwoningen  aarnaast zijn 
er erschillende gemeenschappelijke ruimten waarin door de bewoners acti iteiten worden 
georganiseerd, zoals kaarta onden, koffieochtenden en etentjes  ond het comple  ligt een 
gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijke parkeerplaats met fietsenstalling  

ent u bo en de  jaar en ge nteresseerd  
eem dan contact op met de consulent an de H  tel    e-mail info hsbg nl

Wist u dat gewone Hagenaars kunnen meedenken en meepraten over 

van alles en nog wat in de stad? En dat er met hun meningen écht iets 

‘gedaan’ wordt?
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WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) biedt thuiszorg, 

verpleeg- en verzorgingshuiszorg en allerlei welzijns-

activiteiten in de regio Haaglanden. Wilt u gebruik  

maken van zorg in de buurt of wilt u zelfstandig wonen 

en naar behoefte zorg afnemen? Bij WZH kunt u goed 

terecht voor kwaliteitszorg op maat.

Wilt u werken als vrijwilliger? WZH kan uw hulp goed 

gebruiken!

Wij voorzien u graag van meer informatie op 4 juni a.s. 

bij stand 31/32 van de Haagse 55+ beurs in het 

stadhuis.

Meer weten? 
Kijk op 

www.wzh.nl

of bel onze 
WZH Zorglijn 

070 452 6767

Kom ook naar 

de verwenboulevard 

van WZH op de 

Haagse 55+ beurs voor 

een gratis massage

“Er Zijn”
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is een 
vrijwilligersorganisatie die zich inzet in de laatste levensfase 
van iemand in de thuissituatie. Als het einde van het leven 
in zicht is, is een wens van veel mensen om thuis te kunnen 
sterven. Thuis is een vertrouwde omgeving waar het leven 
waardig en met kwaliteit afgesloten kan worden. 
De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers helpt dit moge-
lijk te maken en biedt tijd, aandacht en ondersteuning. 
“Er Zijn” is het motto.

Zoals een huisarts zegt: 
‘Het knappe van de vrijwilligers vind ik dat ze zo goed 
“afwachtend aanwezig” kunnen zijn. Ze dringen zichzelf niet 
op. Ze hebben een heel eigen rol in het geheel. De professi-
onele zorgverleners die aan het bed van de stervende komen 
moéten altijd iets: informatie geven of verkrijgen, een behan-
deling bespreken of beginnen… bij vrijwilligers hoeft of moet 
niets; dat maakt hun aanwezigheid tot iets puur menselijks. 
Dat is de toegevoegde waarde.’

Voor meer informatie:
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585CB Den Haag
T: 070 7541330
E; info@terminalezorg.nl
I: www.terminalezorg.nl

Dag strippenkaart, 
hallo OV-chipkaart!

Met ingang van 19 mei 2011 vervangt de OV-chipkaart in 

heel Zuid-Holland de strippenkaart. Maak uw strippenkaart voor 

die tijd op!  Er is geen restitutie mogelijk. Abonnementen (zowel 

het sterabonnement als de RandstadRail Zonekaart), Daluren-

retours, Dagkaarten en het Dalkaartje Delft blijven voorlopig 

te koop en geldig, ook na 19 mei. 

Stap over op de OV-chipkaart  Een persoonlijke 

OV-chipkaart kunt u kopen via www.htm.net. Hiervoor moet u 

een digitale pasfoto uploaden en € 7,50 betalen via iDeal. U krijgt 

uw persoonlijke OV-chipkaart thuisgestuurd. Een anonieme 

OV-chipkaart kunt u bij de HTM-servicepunten kopen en bij 

verschillende winkels en supermarkten voor €  7,50 (zie adressen 

op ov-chipkaart.nl/adresvinder). De anonieme OV-chipkaart krijgt 

u gelijk mee.

Kaartje kopen op bus of tram? 
Heeft u geen OV-chipkaart, dan kunt u in 

alle trams en bussen van HTM een kaartje 

kopen. U kunt vanaf 19 mei op de tram en 

bus een kaartje kopen voor 30 minuten 

(€  2,50) of 60 minuten reizen ( €  3,50). 

Hiermee kunt u overstappen op HTM-lijnen. In de voertuigen 

van RandstadRail kunt u een kaartje kopen in een automaat.

Meer weten over de OV-chipkaart? U bent van harte 

welkom bij de HTM servicepunten. U vindt ons op de volgende 

locaties in Den Haag: • Wagenstraat 35  • Station Den Haag 

Centraal  • Station Hollands Spoor.

Ook kunt u ma. t/m vr. van 7.00 tot 19.00 uur bellen naar de 

HTM Consumentenlijn    

 

  

  

Bezoek op 

4 juni de 

HTM-stand 

tijdens de Haagse 

55+ Dag 
  

 (€ 0,10 per minuut) 

0900-HTMINFO / 0900-486 46 36



Gezellig samen eten 
bij Den Haag: Aan tafel!

Leer uw buren kennen 
in de Buurtkamer

Etenstijd is hét moment om bij 

elkaar te kruipen en gezellig sa-

men te tafelen. Elke dag een lek-

kere, gezonde maaltijd houdt u 

bovendien fi t. Goed eten is dus 

reuze belangrijk. 

Fijn, zult u misschien denken, maar hoe 

doe ik dat als ik niemand meer heb om 

samen mee te eten? Of als ik niet meer 

zo gemakkelijk kan koken?

Dan kunt u terecht bij ‘Den Haag: Aan 

tafel!’

Wijkrestaurants
‘Den Haag: Aan tafel!’ biedt dagelijks 

een prima, betaalbare en gezellige 

warme maaltijd. U schuift daarvoor 

samen met leeftijdgenoten aan bij een 

‘wijkrestaurant’ in uw eigen buurt. Dat 

kan bijvoorbeeld in een wijk- en dien-

stencentrum of een zorgcentrum zijn. 

En u hoeft daar echt niet te wonen of 

lid te zijn. Ook als u nog gewoon thuis 

woont, kunt u er mee-eten!

Korting op de maaltijd
Hebt u een Ooievaarspas? Dan krijgt 

u ook nog eens € 2,20 korting op een 

maaltijd van ‘Den Haag: Aan tafel!’ 

Kortom: ga ook eens in uw buurt ge-

nieten van wat de kok ervan bakt. Er is 

vast ook een eetgelegenheid bij u in de 

buurt, want er zijn er meer dan dertig 

in de stad. Voor vragen over de locaties 

kunt u het Meldpunt Maaltijden bel-

len op (070) 353 30 90 of e-mailen via 

meldpunt.maaltijden@haeghegroep.nl. 

Ook kunt u een overzicht van maal-

tijdaanbieders krijgen bij CIPO in Het 

Nutshuis, Riviervismarkt 5, of aanvra-

gen via tel. (070) 364 38 18 of e-mail 

info@haagseouderen.nl.

Dat is dubbel jammer, want mensen uit 

dezelfde buurt hebben vaak veel met el-

kaar gemeen. Ze hóren bij elkaar. Om 

nieuwe contacten op gang te brengen, 

zijn er in diverse Haagse wijken Buurt-

kamers opgericht. Een Buurtkamer is 

een ontmoetingsplek voor, maar ook 

ván buurtbewoners. U kunt er andere 

buurtbewoners leren kennen. Dat ge-

beurt vooral doordat er buurtactivitei-

ten plaatsvinden. Wat dat voor activitei-

ten zijn, bepaalt u met elkaar.

Buurtbewoners zijn zelf gastheer en 

gastvrouw in de Buurtkamer; gastheer 

en gastvrouw van elkaar dus ook! Met 

elkaar zorgen zij voor de inrichting van 

de Buurtkamer. Samen bespreken zij 

wat ze er wel eens zouden willen orga-

niseren. Een buurtkamer is een ‘huiska-

mer’ in een gewone woning, met woon-

kamer, keuken en een computerruimte. 

Hij is te gebruiken voor een computer-

cursus, kledinginzameling, wijkspreek-

uren, buurtmaaltijd, etc. Maar: u kunt er 

ook gewoon koffi  e drinken, een praatje 

maken of anderen ontmoeten. Het gaat 

hoe dan ook om úw wensen, ideeën 

en mogelijkheden. Samen helpen de 

buurtbewoners ook bij het voorbe-

reiden en organiseren van activiteiten. 

De woningcorporaties stellen gratis het 

pand beschikbaar, Stichting Boog en 

Humanitas bieden ondersteuning en de 

gemeente, Fonds 1818 en Fonds WWZ 

zorgen voor fi nanciering.

De Buurtkamer is een plek waar u con-

tacten kunt leggen en verstevigen. U 

leert er mensen kennen die u anders 

misschien niet zou leren kennen. En als 

u zonder contacten bent komen te zit-

ten, is dit dé plaats om nieuwe kennissen 

en vrienden te maken!

Er zijn diverse Buurtkamers in Den 

Haag: in Mariahoeve (Margarethaland 

26), de Notenbuurt (Walnootstraat 181), 

Transvaal (Lau Mazirellaan 232), Sche-

veningen (Doornstraat 415), Schilders-

wijk (‘s-Gravenzandelaan 133, Teniers-

plantsoen 88 en Frans Halsstraat 131), 

Spoorwijk (Goeverneurplein 8) en Vre-

derust (Vrederustlaan 129). Meer infor-

matie: Stichting Boog, tel. 312 12 12, 

e-mail info@boog.nl en www.boog.nl.

De nieuwe dag-
opvang – zodat 
niemand uit de 
boot valt 

Sinds enkele jaren is de opvang 

van ouderen die alleen zijn of 

een handicap hebben helemaal 

veranderd. Vroeger konden zij 

bijna allemaal gebruikmaken 

van activiteiten buitenshuis en 

begeleiding daarbij (bijvoor-

beeld vervoer van en naar huis). 

Tegenwoordig hebben alleen 

ouderen met een ernstige chro-

nische beperking nog recht op 

zulke zorg of begeleiding, die 

wordt betaald vanuit de AWBZ. 

Zij krijgen daar, zoals dat heet, 

een ‘indicatie’ voor.

Hebt u een lichtere beperking, of 

bent u zonder sociale contacten, dan 

kunt u daar geen gebruik meer van 

maken. Net als u hebben veel oude-

ren hun plek op de dagopvang sinds-

dien moeten missen. Voor velen was 

dit vaak de enige afl eiding.

Toch hoeft u niet meer thuis te blij-

ven en te zitten kniezen. Diverse 

zorgcentra en welzijnsinstellingen 

zijn (soms samen met elkaar) met 

nieuwe dagopvang gestart. Vaak heeft 

die het karakter van een huiskamer-

project. Gedurende één of meerdere 

dagen per week kunt u er gezel-

lig samen met leeftijdgenoten koffi  e 

drinken, de maaltijd gebruiken, spel-

letjes doen of een uitstapje maken. 

Vaak is deze dagopvang gehuisvest 

in een zorgcentrum of een wijk- of 

dienstencentrum. Er is begeleiding 

aanwezig.

Bent u thuis alleen en hebt u wel eens 

het gevoel dat u geïsoleerd begint te 

raken? Dan is dit iets voor u. Of als 

u bijvoorbeeld wacht op een opname 

in een verzorgingshuis, maar liever al 

niet meer alleen thuis blijft. Meestal 

hebt u geen indicatie nodig om mee 

te doen.

Bent u mantelzorger van zo iemand? 

Of kent u mensen in uw omgeving 

voor wie deze dagopvang een uit-

komst is? Wijs hen er dan op, of neem 

contact op met zo’n organisatie of 

instelling. Deze dagopvang kan trou-

wens ook ontlastend zijn voor u als 

mantelzorger.

CIPO heeft een handig overzicht 

van plaatsen in Den Haag waar dag-

opvang wordt aangeboden. U kunt 

het bij ons ophalen in Het Nutshuis, 

Riviervismarkt 5, of aanvragen via 

tel. (070) 364 38 18 of e-mail info@

haagseouderen.nl

Contacten leggen
en houden
Voor iedereen
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Een goede buur is beter dan een ver-

re vriend. Alleen is het tegenwoor-

dig niet altijd meer even eenvoudig 

als vroeger om met buren om te 

gaan. We leven in een tijd waarin 

alles sneller en vager verloopt. ‘Ik 

ken de mensen uit mijn eigen straat 

niet eens meer,’ is een veelgehoorde 

klacht.
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Service

●	 Mogelijkheid om dagelijks een koelverse of  
 warme 3-gangenmaaltijd te bestellen 
●	 Diensten van een huismeester
●	 Receptie, als centraal informatiepunt voor  
 bewoners en bezoekers
●	 Verkoop van postzegels en strippenkaarten
●	 Kopieermachine en faxapparaat  
●	 Brievenbus voor uitgaande post ●	Wasserette  
●	 Voor gasten: logeerkamers met douche en toilet
●	 SRV-wagen, enkele malen per week

Veiligheid

●	 Personenalarmering 24 uur per dag  
 (via spreek/luisterverbinding)
●	 Brandmeld- en beveiligingsinstallatie 
●	 Videofooninstallatie

Recreatie

●	 Recreatiezaal met activiteiten zoals:	Koersbal  
●	 Bridge ●	Film ●	Diners ●	Zangkoor ●	Mode- 
 shows, culturele- en feestavonden

Mobiliteit

Privéparkeerterrein met 56 plaatsen waarvan 28 
overdekt, NS station, bus- en tramhaltes, schouw-
burg, winkels, parken en bossen op loopafstand

Voor nadere informatie of een rondleiding kunt u 
vrijblijvend een afspraak maken met mevrouw  
E. van der Klink, telefoon 070-394 23 00.  
Zie ook onze website www.belvedere-rijswijk.nl

Zorgeloos wonen in een veilige  
omgeving: Belvédère Rijswijk

Van alle gemakken voorzien.

Belvédère Rijswijk hee� comfortabele twee- tot vij�amer-
appartementen en is gelegen in een parkachtige omgeving tegenover het landgoed ‘Te Werve’.  
U kunt zorgeloos wonen en naar keuze gebruik maken van de volgende voorzieningen:

Dr. H. Colijnlaan 6-115, 2283 XM Rijswijk. Tel.070-394 23 00. info@belvedere-rijswijk.nl
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Vrienden maken kunt u leren!

Met een telefooncirkel 
is de zaak rond

Ieder mens heeft behoefte aan 

vriendschap. Aan vrienden hebt u 

steun in moeilijke tijden. U kunt 

zelf ook een vriend of vriendin 

zijn voor anderen. En wat is er 

fi jner dan de mooie en leuke mo-

menten met anderen te delen?

Maar niet iedereen heeft nog een ste-

vige vriendenkring. Hoe maakt u nieu-

we vrienden en onderhoudt u vriend-

schappen? Ga op cursus en verrijk uw 

leven!

Vriendschapscursus
Vriendschappen sluiten gaat soms niet 

vanzelf. Misschien vindt u het zelf ook 

niet zo makkelijk. Daarom verzorgen 

het Haagse Rode Kruis en Parnassia 

een vriendschapscursus in de regio Den 

Haag. Die cursus is er voor iedereen 

die meer vriendschap zoekt. Tijdens zes 

bijeenkomsten oefent u het sluiten en 

onderhouden van vriendschappen. De 

belangrijkste voorwaarde daarbij: een 

open en actieve houding.

Zelfvertrouwen
In de cursus gaat u met anderen erva-

ringen uitwisselen, nadenken over wat 

u wilt en wat uw grenzen zijn. U leert 

een realistische kijk op vriendschap te 

ontwikkelen. Samen werkt u aan uw 

zelfvertrouwen en aan een positiever 

zelfbeeld. Aan het eind van deze cursus 

kunt u het: vrienden maken én houden. 

Praktisch
Na aanmelding voor deze cursus ont-

vangt u eerst een oproep voor een 

kennismakingsgesprek. Daarin wordt 

bekeken of de cursus biedt wat u zoekt. 

Aan de cursus neemt u deel met 8 à 

12 anderen. U komt zes keer bij elkaar. 

Later is er dan nog een ‘terugkomdag’. 

De cursus kost € 25,-, voor houders van 

een Ooievaarspas € 12,50.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u bellen 

met het Nederlandse Rode Kruis, afde-

ling Den Haag, Annet Schaareman, tel. 

(070) 350 53 33 of mailen naar aschaar-

eman@redcross.nl.

Dit is het idee achter de telefooncirkels. 

Een telefooncirkel is een vaste groep 

mensen die elkaar dagelijks bellen. Door 

dat dagelijkse contact weten de leden 

van zo’n groep hoe het met u gaat (en 

met de andere leden). En uzelf hebt ie-

dere dag aanspraak.

De deelnemers bellen elkaar iedere 

morgen (ook in het weekend en op 

feestdagen). Dat gebeurt op een vast 

tijdstip en in een vaste volgorde. Iedere 

telefooncirkel heeft een contactpersoon 

van de organiserende instelling. Deze 

begint met deelnemer 1 van de tele-

fooncirkel te bellen; die belt nummer 

2; nummer 2 belt nummer 3; enz. Deze 

laatste persoon belt de contactpersoon 

weer, zodat de cirkel letterlijk rond is.

Tijdens het telefoongesprek informeert 

u bij elkaar of alles goed is; heel eenvou-

dig, maar o zo probaat. Want als er iets 

niet in orde is, blijkt dat direct tijdens 

de telefoonronde. Als de laatste deelne-

mer van de cirkel een telefoontje krijgt, 

is bij iedereen alles in orde. Maar geeft 

een van de deelnemers geen gehoor, dan 

kan de persoon die hem/haar belt direct 

de contactpersoon waarschuwen. Die 

kan gaan kijken, een familielid inlichten 

of de politie.

Sommige telefooncirkels organiseren 

ook ontmoetingsbijeenkomsten voor de 

deelnemers en contactpersonen. Vooral 

bij een eerste kennismaking is het fi jn 

om te weten wie er aan de andere kant 

van de lijn kan zitten. Deelnemers die 

elkaar al langer kennen, kunnen er bij-

praten.

Iedereen die behoefte heeft om ge-

hoord te worden en bereid is naar an-

deren te luisteren, kan hieraan meedoen: 

alleenstaanden of echtparen van elke 

leeftijd. U kunt ook tijdelijk aan een 

telefooncirkel meedoen, bijvoorbeeld 

als uw partner in een verpleeghuis of 

ziekenhuis verblijft. Doorgaans is deel-

name kosteloos. Een overzicht van alle 

telefooncirkels in Den Haag kunt u 

krijgen bij CIPO in Het Nutshuis, Ri-

viervismarkt 5, of aanvragen via 

tel. (070) 364 38 18 of e-mail 

info@haagseouderen.nl

Sensoor: 
een luisterend oor 
als u niemand hebt 

De Kindertelefoon - de naam 

van die instelling kent bijna 

iedereen. Maar ook voor ou-

deren bestaat er zo’n hulp-

telefoon. Wilt u uw verhaal 

kwijt? Of voelt u zich alleen 

en hebt u iemand nodig om 

mee te praten? En kent u 

niet zo iemand? Dan kunt u 

vertrouwelijk en openhar-

tig bellen met iemand van 

Sensoor Haaglanden. Deze 

maatschappelijke organisatie 

heeft al meer dan een halve 

eeuw ervaring met telefoni-

sche hulp- en dienstverlening. 

De SOS Telefonische Hulp-

dienst Den Haag is begonnen 

in 1959.

Sensoor staat voor u klaar als u zich 

bijvoorbeeld zorgen maakt over 

een geldprobleem, of over iemand 

in uw omgeving. Maar juist ook 

als u met depressieve gevoelens 

kampt, of als u zich eenzaam voelt. 

Als u er zelf niet uitkomt en be-

hoefte hebt aan een luisterend oor, 

kunt u rekenen op Sensoor.

Iedereen in de regio Haaglanden/

Zoetermeer, jong of oud, vindt dat 

luisterend oor 24 uur per dag bij 

de drie telefonische hulpdiensten 

van de Stichting Teletrust in de 

regio Haaglanden. De lijnen zijn 

bereikbaar via 0900-0767, (070) 

345 45 00 of (079) 352 37 37. Voor 

informatie, voor lastige vragen of 

voor emotionele ondersteuning. 

Sensoor is anoniem en vertrouwe-

lijk, en vooral: Sensoor luistert. U 

hebt er een echte gesprekspartner 

aan.

U kunt vanuit uw eigen ver-

trouwde omgeving bellen, op een 

moment dat u daar behoefte aan 

hebt. Dat kan overdag, maar ook 

midden in de nacht zijn. U krijgt 

een gesprekspartner die betrok-

ken, maar ook nuchter en kritisch 

is. De medewerkers van Sensoor 

zijn grondig getraind in het bieden 

van hulp via de telefoon. Jaarlijks 

voeren zij ruim 20.000 gesprekken. 

Wilt u liever eerst meer weten? 

Kijk dan eens op www.sensoor.nl/

haaglanden.

Contacten leggen
en houden
Voor iedereen
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Je niet helemaal veilig voelen, het 

idee kwetsbaar te zijn… Herkent u 

dat? Vooral als u alleen woont, kan 

dat besef soms tot u doordringen. 

Regelmatig contact met een beken-

de kan dan veel helpen. Dat geeft u 

zekerheid en vastigheid, en vooral 

een gevoel dat u er niet alleen voor 

staat.
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Denk er nu even aan. Dan hoeven ze straks alleen bij u stil te staan.

Word lid van uitvaartvereniging De Volharding.
Uitvaartvereniging De Volharding staat sinds 1935 klaar voor haar leden. Als vereniging hebben wij maar één doel: er zijn voor elkaar. Wij handelen zonder winstoogmerk en bieden hulp, 

zorg en geborgenheid. Alle reden u aan te sluiten bij De Volharding. U weet dan zeker dat u alles goed hebt geregeld voor straks - hoeven zij alleen bij u stil te staan. Het lidmaatschap van  

De Volharding biedt u veel voordelen. Zo is lid worden kosteloos en kunt u als lid rekenen op persoonlijk uitvaartadvies, professionele begeleiding voor nabestaanden en een korting van € 210 

op uw uitvaart. Wilt u meer weten over onze vereniging, of u aanmelden als lid? Kijk op DeVolhardingUitvaartzorg.nl. Voor informatie of bij overlijden kunt u ons bereiken via (070) 324 02 21.



CIPO – voor al uw informatie!

Bezoekersruimte

CIPO beschikt over een welvoorziene bezoekers-

ruimte. U kunt er op werkdagen van 10.00 tot 16.00 

uur terecht. Onze publieksvoorlichters weten de 

weg op allerlei gebieden: van wonen via zorg tot 

speciaal vervoer, geldzaken en vrijetijdsbesteding. Zij 

zijn op de hoogte van regelingen en voorzieningen. 

In onze bezoekersruimte vindt u ook veel brochures, 

ander informatiemateriaal en aanvraagformulieren 

voor thuiszorg, de Ooievaarspas, verzorgingshuizen 

enz. U vindt ons in Het Nutshuis aan de Rivier-

vismarkt 5, tegenover de Grote Kerk. De trams 2 

en 6, RandstadRail 3 en 4 (tramtunnel, halte Grote 

Markt), tram 17 (halte Gravenstraat) en bus 25 (halte 

Grote Markt) stoppen vlakbij.

Seniorengids

De Haagse Seniorengids brengt informatie voor 

55-plussers in Den Haag op overzichtelijke wijze 

samen. In deze gratis gids vindt u gegevens over 

wonen, zorg en geldzaken, maar ook rond vervoer, 

veiligheid, contacten, persoonlijke hulp en de spe-

cifi eke belangen van ouderen. Daarnaast vindt u 

er mogelijkheden in voor vrijetijdsbesteding, zoals 

vrijwilligerswerk, cursussen, sport, cultuur, enz. U 

kunt de derde, geheel herziene en geactualiseerde 

editie (2010-2011) gratis afhalen in onze bezoekers-

ruimte. Daarnaast is de Seniorengids verkrijgbaar bij 

i-Shops, bibliotheken en wijk- en dienstencentra in 

de Haagse wijken. Bel ons (tel. 364 38 18) om te 

horen waar u hem kunt krijgen.

Geldkrant

De kleurrijke gratis Geldkrant staat boordevol mo-

gelijkheden voor fi nanciële ondersteuning, kortin-

gen, kwijtscheldingen of vergoedingen. Ook leest u 

in de Geldkrant waar u daarvoor terecht kunt. Even-

eens verkrijgbaar in onze bezoekersruimte en bij de 

verspreidingspunten in de stad.

Informatieoverzichten

CIPO stelt handige, beknopte overzichten samen 

over diverse onderwerpen. In enkele pagina’s krijgt 

u de belangrijkste informatie over het onderwerp, 

gevolgd door een overzicht van adressen.  Van diverse 

soorten woningen via klussendiensten en huisdie-

renhulp tot zorgverzekeringen: we hebben er over-

zichten van.

 

De Oud-Hagenaar

Elke twee weken vindt u een actuele pagina van 

CIPO in De Oud-Hagenaar, de populaire krant vol 

nostalgische Haagse verhalen. We stellen een belang-

rijk project of interessante organisatie voor, brengen 

nieuwsberichten en behandelen de vraag van de 

week. Daarnaast stellen we voor De Oud-Hagenaar 

de activiteitenagenda ErOpUit samen.

Internet: 

www.haagseouderen.nl

Op de gloednieuwe website van CIPO, www.haag-

seouderen.nl, kunt u zelf naar informatie zoeken 

over wonen, zorg, vrijetijdsbesteding, hulpverlening, 

geldzaken, enz. De gegevens komen uit een grote 

databank! Komt u er niet uit, wilt u nog meer weten 

of liever met iemand spreken? Geen probleem! Kom 

langs in onze bezoekersruimte (zie hierboven), of bel 

of e-mail ons (zie hieronder).

Op haagseouderen.nl vindt u ook actuele berich-

ten en een agenda met allerlei activiteiten, cursussen, 

uitjes en evenementen voor u en uw leeftijdgenoten.

Nieuwsbrief GrijsWijs

Elke twee weken brengt CIPO een gratis digitale 

nieuwsbrief uit, met actuele informatie, tips, nieuws 

en een agenda. Lees er meer over op p. 17.

Meer weten?

Kom eens langs bij ons in Het Nutshuis aan de Ri-

viervismarkt 5, op werkdagen van 10.00 tot 16.00 

uur. U kunt u ons ook bellen op (070) 364 38 18. 

Of e-mailen via info@haagseouderen.nl. Op werk-

dagen krijgt u dan binnen 24 uur antwoord van ons..
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niet de moeite waard] be·ter bn, bw; vergrotende trap van goed
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rekenen
wacht niet langer en bel voor een cursus

0800 023 44 44 www.doeweermee.nl

Cursussen 

HOVO Den Haag voor 50-plussers
nu ook zomers!

Vraag de studiegids aan via dehaagsehogeschool.nl

of hovo@hhs.nl of 070 445 89 81

Opening HOVO-jaar: dinsdag  6 september | 15.00 uur

Deze informatiekrant en de Haagse 55+ Dag 

zijn allebei het werk van CIPO, het Centraal 

Informatiepunt Ouderen. Bij CIPO kunt u al 

twintig jaar terecht met uw vragen over al-

les wat voor 55-plussers van belang is. Daar-

over maken we ook informatiemateriaal.
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Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Onder dat enorme 

aanbod bevindt zich ook een groot aantal seniorenwoningen. Dat zijn 

woningen die net dat beetje extra comfort bieden, gelijkvloers bijvoorbeeld, 

om vitaal en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Heeft u wat extra zorg nodig? 

Dan is een aanleunwoning misschien iets voor u. Die is gekoppeld aan een 

verzorgings- of verpleeghuis. U woont zelfstandig, maar hulp is altijd dichtbij! 

Staedion bezit ook tien bijzondere complexen waar senioren met gelijkgestem-

den in groepsverband kunnen wonen. En er zijn vier  servicefl ats voor wie zelf-

standig wil zijn, maar toch graag gebruik maakt van extra service, diensten en 

faciliteiten. Als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft, is er in een servicefl at altijd 

iemand bereikbaar en wanneer u op vakantie bent, wordt er desgewenst voor 

uw huis, post en planten gezorgd. Kortom, wonen bij Staedion wordt er alleen 

maar leuker en comfortabeler op! Bezoek onze stand op de Seniorenbeurs op 

zaterdag 4 juni in het Haagse stadhuis en wij beantwoorden al uw vragen. 

Vitaal
wonen?

Regel het samen met Staedion

www.staedion.nl

 

€ 30,- korting
  op een universeel windscherm

Dit windscherm biedt goede bescherming tegen wind

en regen als u met uw scootmobiel op pad bent bij 

typisch Hollands weer. Wordt geleverd incl. montageset. 

Geschikt voor de volgende scootmobielen: 

Luna, Trophy, Sterling en Calypso.

 

BONBONBON

typisch Hollands weer. Wordt geleverd incl. montageset. 

• Een trolley

• Een veiligheidsvestje

• Een poncho

• Een veiligheidsspiegel

van 10.00 

      -16.00 uur

JUNI
Op zaterdag

En altijd met een 
goed advies erbij!

€7€7€75!5!5!
WelzorgWelzorgWelzorg
pakketpakketpakketpakketpakketpakket

Bezoek Welzorg op de 

Haagse 55+ Dag in het  

Atrium van het Stadhuis
 
De kwaliteit van uw leven. Daar draait het bij ons allemaal om. Daarom wordt 
u altijd geadviseerd door ervaren mensen die samen met u de beste oplossing 
zoeken uit de talloze mogelijkheden. Met daarbij de zekerheid dat we de meest 
voorkomende hulpmiddelen in huis hebben. Van eenvoudige krukken tot de 
technisch meest gevanceerde scootmobiel. Prettig is ook dat we nooit ver weg zijn. 
Welzorg vestigingen vindt u in het hele land. Dus ook bij u in de buurt zorgen we 
ervoor dat u weer verder kunt kijken.

Voor € 75 haalt u een compleet lentepakket in huis
Welzorg zou Welzorg niet zijn als ze u niet een leuke lente zouden 
bezorgen. En met het speciaal samengestelde lentepakket gaat dat 
zeker lukken. Want daarmee bent u op alles voorbereid.

Opening Welzorg Delft op 26/5
Vanaf 26/5 bent u van harte welkom in

onze nieuwe vestiging in Delft. Welzorg

staat dan helemaal in het teken van de

lente met verassende aanbiedingen.

Dus gewoon even langskomen.

Handig: de Welzorg Webshop
Makkelijker kan niet. Met een paar muis-

klikken haalt u alles in huis wat u nodig

hebt. Tegen dezelfde scherpe prijzen. 

De winkel www.welzorgwinkel.nl is 24 uur per 

dag, 7 dagen in de week open.

En gratis thuis bezorgd.

Welzorg Winkel vol Welzijn Delft • Papsouwselaan 474 • 2624 EP Delft
Welzorg Den Haag • M. van Hennebergweg 71 • 2552BE Den Haag • 
T 070 440 15 19 • www.welzorg.nl



Met zijn tweeën 
tegen eenzaamheid

Niet meer alleen in huis dankzij SOlink

Ongeveer 200.000 55-plussers in 

Nederland voelen zich eenzaam 

– of zijn ook echt eenzaam. Hoe 

langer die situatie duurt, hoe las-

tiger het vaak blijkt om daar iets 

aan te doen. Na verloop van tijd 

is het net alsof u niet meer weet 

hoe dat moet: contact leggen en 

onderhouden met anderen.

Daar is pas iets aan te doen als u dat zelf 

onderkent, en er vervolgens hulp voor 

zoekt. Want die bestaat! In zo’n situatie 

kunt u een eigen ‘buddy’ krijgen. Dat is 

een vrijwilliger van het project 2tegen-

1zaamheid. Met zo’n buddy beschikt 

u weer over contact en ondersteuning. 

Hij of zij is er voor u. Een buddy biedt 

u een luisterend oor, tijd en aandacht, 

zowel voor het alledaagse als voor het 

bijzondere. De relatie met een buddy 

vult u samen met hem of haar in. U 

ziet elkaar regelmatig, meestal eens per 

week. Daarbij komt u bijvoorbeeld bij 

elkaar over de vloer om koffi  e te drin-

ken en met elkaar te babbelen, maar het 

kan ook zijn dat u samen iets onder-

neemt. De buddy helpt u zo op weg om 

weer uw draai te vinden. Hij of zij geeft 

u steun, zonder overigens eventuele 

professionele zorg te vervangen.

Voelt u zich eenzaam en/of geïsoleerd, 

en mist u een wezenlijk contact in het 

leven, dan kunt u zich bij 2tegen1zaam-

heid aanmelden. In een gesprek bij u 

thuis worden de mogelijkheden be-

keken. De organisatie legt uit wat een 

buddy doet (en ook wat deze niet doet) 

en bekijkt of dit iets voor u is. Als dat 

het geval is, gaat 2tegen1zaamheid op 

zoek naar een buddy. Dat moet iemand 

zijn met wie u een ‘klik’ ervaart, en 

andersom. Alleen dan kan er een goed 

contact ontstaan waar u iets aan hebt. 

(Aan 2tegen1zaamheid zijn voor u ove-

rigens geen kosten verbonden.)

De buddy’s worden geselecteerd, ge-

traind en begeleid door beroepskrach-

ten. Het contact met hem of haar gaat u 

aan voor een jaar en kan tot maximaal 

twee jaren worden verlengd. In die tijd 

hebt u regelmatig contact met de co-

ordinatoren van 2tegen1zaamheid. Ook 

problemen kunt u aan hen voorleggen.

Interesse? Neem eens contact op met 

2tegen1zaamheid via Buddy Netwerk, 

Herengracht 3a, 2511 EG Den Haag, 

telefoon (070) 364 95 00 of e-mail: 

info@buddynetwerk.nl.

Om die twee problemen aan te pak-

ken, is de organisatie SOlink opgericht. 

Stichting SOlink brengt studenten die 

een kamer zoeken, samen met ouderen 

die alleen zijn en wonen en die een ka-

mer beschikbaar hebben.

Matchen
Dat gebeurt natuurlijk niet lukraak; er 

gaat een goede voorbereiding en ken-

nismaking aan vooraf. Het is belangrijk 

dat de student en u qua karakter en in-

teresses bij elkaar passen. Een consulent 

van SOlink brengt daarom eerst uw 

wensen en verwachtingen in kaart. Dat 

gebeurt ook met de aan SOlink deelne-

mende studenten. Vervolgens probeert 

SOlink een student te vinden die bij u 

past (‘matchen’).

Daarna volgt er een kennismakingsge-

sprek tussen u en de student, om te zien 

of u ook in de praktijk bij elkaar past. 

Als dat zo is en de student en u willen 

met elkaar verder, stelt een consulent 

van SOlink een overeenkomst op. Alles 

gaat dus netjes en offi  cieel.

Betrouwbaar
Zo slaat SOlink twee vliegen in één 

klap: u krijgt gezelschap en de student 

een betaalbare en rustige woon- en 

werkomgeving. Met de nadruk op 

rustig, want deze studenten zijn geen 

lawaaiige feestbeesten, maar serieuze 

betrouwbare jongeren. En met hem of 

haar in huis voelt u zich wellicht ook 

minder onveilig. U staat er niet meer al-

leen voor!

Indien nodig zal SOlink ook belang-

hebbende organisaties inlichten (Soci-

ale Verzekeringsbank, woningcorporatie, 

enz.). Als afspraken uit de overeenkomst 

niet worden nageleefd of het contact 

toch niet positief blijkt te zijn, kunt u de 

SOlink-consulent 24 uur per dag bel-

len. Deze zal dan direct een oplossing 

zoeken.

Interesse? Informeer dan eens bij SO-

link, Malachiet 300, 3316 LD Dord-

recht, tel. (078) 618 79 36, e-mail info@

solink.nl, www.solink.nl. 

SOlink werkt sinds kort samen met 

de ANBO gewest Zuid-Holland. Voor 

informatie kunt u ook bellen met de 

ANBO Den Haag, tel. 364 47 70

Een bezoekje bij u 
thuis kleurt uw dag 

In deze krant vindt u veel infor-

matie over mogelijkheden om 

het leven kleurrijker te maken. 

Jammer genoeg is dat niet voor 

iedereen even gemakkelijk, ze-

ker bij het stijgen der jaren. 

Misschien bent u door uw leeftijd of 

door een beperking sterk aan huis ge-

bonden. U kunt er niet zo gemakke-

lijk opuit om kleur te zoeken.

Gezellig
In zo’n geval is het altijd fi jn als an-

deren uw dag komen kleuren. Een 

gezellig bezoekje bij u thuis kan de 

dag een stuk aangenamer maken! En 

ook dat is mogelijk in Den Haag. Daar 

zijn verschillende organisaties actief 

die huisbezoek door een vrijwilliger 

organiseren. Deze vrijwilliger spreekt 

met u af hoe vaak en wanneer hij of 

zij bij u op bezoek komt. Kunt u al-

leen nog met hulp of in een rolstoel 

naar buiten, maar wilt u dat wel graag? 

Dan kan de vrijwilliger ook met u 

gaan wandelen.

In uw buurt
In Den Haag organiseert het oude-

renwerk in de diverse stadsdelen huis-

bezoeken. Dat betekent dat u er in 

uw eigen buurt naar kunt informeren. 

De ouderenwerkers kennen uw buurt 

goed. Daarnaast organiseren de Alge-

mene Burenhulp, De Zonnebloem, 

het UVV en het Nederlandse Rode 

Kruis huisbezoeken.

Informatie
CIPO heeft een overzicht beschikbaar 

van organisaties voor huisbezoek, met 

namen en telefoonnummers. U kunt 

het (laten) ophalen bij ons in Het 

Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegen-

over de Grote Kerk). Of vraag ernaar 

via tel. 364 38 18 of e-mail info@

haagseouderen.nl

Contacten leggen
en houden
Voor iedereen
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Woont u alleen? En voelt u zich ook 

alleen? Mist u gezelschap in huis? U 

bent niet de enige. Een andere groep 

mensen kampt ondertussen met 

een heel ander probleem: studenten. 

Zij kunnen vaak niet zo gemakkelijk 

een betaalbare kamer vinden. 

Woonzorg Nederland

Postbus 339, 1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

 a gg
n het groene oosduinen, tussen het strand Kijkduin  en winkelcentrum oosduinen, ligt het 
humanistisch wooncentrum imon armiggelt  Het centrum ligt in de octurne straat, heeft 
 woonlagen en be at  twee- en  driekamerwoningen  r woont een actie e groep an 

onge eer  mensen  Men organiseert in de gezamenlijke ruimten tal an acti iteiten en men 
kent een bloeiend intern erenigingsle en  m in imon armiggelt te kunnen wonen moet men 
minstens  jaar zijn en bereid zijn bij te dragen aan de goede sfeer in het comple  

s dit wat oor u  
eem dan contact op met de consulent an de H  tel    e-mail info hsbg nl

ag ag
n het hart an het centrum, precies tussen de poorten an 
hina own, ligt humanistisch wooncentrum Wagenhage  n-

ge eer  bewoners wonen hier enerzijds geheel zelfstandig 
en anderzijds wel op elkaar betrokken in een comple  Men 
kan elkaar ontmoeten in de grote gemeenschappelijke binnentuin en in een recreatieruimte  n 
deze ruimte worden door de bewoners zelf tal an acti iteiten georganiseerd  Het comple  heeft 
grote twee- en driekamerwoningen en heeft een eigen parkeergarage en fietsenstalling  

ent u bo en de  jaar en ge nteresseerd  
eem dan contact op met de consulent an de H  tel    e-mail info hsbg nl
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Wanneer iemand in uw naaste omgeving komt te 

overlijden, dan zorgt dat niet alleen voor veel 

verdriet. Er komen ook veel praktische vragen op 

u af. En dat op een moment dat u met uw gedachten 

vooral bij het verlies van uw dierbare bent. Mocht 

dit u over komen, dan is het fi jn te weten dat u voor 

de crematie of begrafenis kunt vertrouwen op CUVO 

uitvaartzorg. Onze ervaren adviseurs zorgen voor 

uitvaarten die exact beantwoorden aan de wensen 

van de overledene. Wij verzorgen alle details – ook 

die waaraan u wellicht zelf niet had gedacht.

Meer weten over CUVO uitvaartzorg of 

melding maken van overlijden? Bel naar 

(070) 346 95 71 of kijk op www.cuvo.nl.

Een passend 
afscheid,

een dierbare 
herinnering

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



Nieuwe vrienden en 
kennissen maken op 50plusnet
Vrienden en bekenden: je hebt er 

nooit genoeg van. Maakt u niet zo 

gemakkelijk vrienden, of bent u 

aan huis gebonden? 

Tegenwoordig zijn er ook voor u con-

tactmogelijkheden. De computer en 

internet hebben daarvoor heel nieuwe 

wegen geopend. Een ervan is 50plusnet, 

een speciale internetclub voor 50-plus-

sers. Ingewikkeld? Nee! Leuk? Ja! Leest u 

even rustig mee.

Contactsite
50plusnet is een gratis internetsite waar 

u met andere 50-plussers kunt kennis-

maken en contact kunt onderhouden. U 

kunt met elkaar mailen, discussiëren in 

groepen of chatten (‘babbelen’). Bevalt 

dat, dan kunt u elkaar allicht eens ‘echt’ 

ontmoeten. Maar: alleen als u dat wilt. 

Ruim 30.000 leeftijdgenoten hebben zo 

al kennisgemaakt met anderen.

Hoe werkt het?
Het idee achter 50plusnet is: het is altijd 

interessant om leeftijdgenoten te vinden 

met dezelfde interesses en achtergrond. 

Op een invulscherm schrijft u zich in 

en maakt u een beschrijving van uzelf. 

U kiest uw interesses, activiteiten of de 

mensen die u zoekt. Dat heet een ‘per-

soonlijk profi el’. De computer zoekt 

vervolgens andere deelnemers die bij u 

passen – uw ‘matches’. U kunt hun pro-

fi elen bekijken, net zoals anderen dat van 

u kunnen bekijken. Die personen kunt 

u vervolgens benaderen en leren ken-

nen via e-mail of chat. (En zij kunnen 

u benaderen, als ze u interessant vinden!) 

Dit alles is slechts 15 minuten werk, 

maar het kan de deur openen naar aller-

lei nieuwe contacten in heel Nederland! 

Of u daarna verder contact met iemand 

houdt, bepaalt u natuurlijk zelf. Net als in 

de ‘echte’ wereld.

Onder elkaar
Bij dit alles telt vooral dat het gaat om 

leeftijdgenoten: 50-plussers. U bent on-

der elkaar! Dat betekent dat u gemak-

kelijker mensen ontmoet met dezelfde 

interesses. Uiteraard is de omgang vol-

komen veilig. Op 50plusnet is ook veel 

uitleg te vinden over de verschillende 

termen. En als u er echt niet uitkomt, is 

er een vriendelijke helpdesk beschikbaar.

Waar u dit alles vindt? Op 

www.50plusnet.nl. Neem er eens een 

kijkje!

Maar het kan zijn dat dit toch een beetje 

begint te knagen. Dat u soms het gevoel 

hebt misschien wel iets te missen. U 

hoort in uw omgeving steeds meer over 

de mogelijkheden van de computer. Op 

internet bijvoorbeeld is van alles te vin-

den, ook over uw hobby’s en interesses. 

Belangrijke informatie, van bijvoorbeeld 

de gemeente, wordt steeds gemakkelij-

ker toegankelijk. En de computer en 

internet maken het mogelijk snel, vaak, 

uitvoerig en kosteloos contact te on-

derhouden met dierbaren, of ze nu om 

de hoek wonen of in Canada. Dat kan 

via e-mail (elektronische post), chatten 

(‘babbelen’), skypen (gratis bellen, en el-

kaar zelfs zien op het beeldscherm) en 

sociale netwerken (ontmoetingsplaatsen 

voor kennissen of gelijkgestemden).

Ook voor u kan dat een uitkomst zijn. 

Omdat u misschien niet meer zo ge-

makkelijk de deur uit gaat. Of omdat 

u verre familieleden hebt. Veel van uw 

leeftijdgenoten zijn al enthousiast met 

de computer bezig. 

Het apparaat kent namelijk geen gren-

zen. Letterlijk iedereen kan ermee le-

ren omgaan. Iemand met de ziekte van 

Parkinson schreef eens: ‘Mijn computer 

is mijn rechterhand geworden.’ Zij kon 

niet meer goed een pen vasthouden, 

maar dankzij de computer toch schrij-

ven.

Is een computer 
bedienen ingewikkeld? 
Dat is voor iedereen anders. De een 

heeft het snel onder de knie, de ander 

moddert wat langer aan. Feit is dat er 

voor iedereen iets is. Sinds kort is er bij-

voorbeeld de zogenoemde tabletcompu-

ter. Die bedient u heel eenvoudig door 

met uw vinger te tikken en te slepen. 

Juist onder ouderen zonder computerer-

varing is dat ding een groot succes.

Wilt u kennismaken 
met de computer? 
Dat kan bij u in de buurt. Een fl ink aan-

tal Haagse instellingen verzorgt compu-

tercursussen. Dit kunnen cursussen zijn 

voor beginners, of bijvoorbeeld inter-

netcursussen voor gevorderden. CIPO 

geeft een informatieoverzicht uit van 

alle cursusplaatsen en -instellingen. U 

kunt het krijgen bij ons in Het Nuts-

huis, Riviervismarkt 5, of aanvragen via 

tel. (070) 364 38 18.

Duik in de nieuwe
sociale netwerken
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- en computercursus is nog gezellig ook -

Woonzorg Nederland

Postbus 339, 1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

e Humanistische tichting eschut en roepswonen H  erzorgt in en Haag samen met 
erhuurder Woonzorg ederland een ijftal groepswooncomple en oor mensen anaf de  jaar  
e comple en zijn bedoeld oor mensen die zich aangetrokken oelen om enerzijds zelfstandig, 

maar anderzijds toch op elkaar betrokken, te willen wonen  Men erwacht an nieuwe bewoners 
dat deze een eigen bijdrage willen le eren aan de goede sfeer in een an de wooncentra  e ijf 
comple en allen binnen de sociale huursector  e H  is altijd opzoek naar nieuwe locaties 
oor humanistische groepscomple en  n de toekomst hopen wij nieuwe comple en te realiseren 

in de rije huur- en koopsector  
Wilt u informatie o er de bestaande comple en of o er nieuwe mogelijkheden neem dan contact 
op met de consulent an de H  ia -  of info hsbg nl

ag
n de chermerstraat, lakbij de winkels in de 
etje Wolfstraat, ligt het humanistisch wooncen-

trum chermerhage  Het is een rustig comple  met  driekamerwoningen an ca   m  
erdeelt o er drie etages  e bewoners wonen enerzijds geheel zelfstandig, maar kiezen er 

anderzijds oor om toch naar elkaar om te zien  Men ontmoet elkaar in een recreatieruimte  e 
sfeer in het comple  is hecht en riendschappelijk  

preekt het wonen in chermerhage u aan
eem dan contact op met de consulent an de H  tel    e-mail info hsbg nl

Contacten leggen en onderhouden via de computer is natuurlijk hartstikke 

mooi. Maar wat als u nog niet weet hoe de computer te gebruiken? Mis-

schien hebt u daar trouwens wel helemaal geen behoefte aan. Dan zijn er 

immers ook tal van andere mogelijkheden om actief te blijven en vrienden 

te maken. In deze krant vindt u er plenty.

De computer, een apparaat zonder grenzen
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Volksuniversiteit Den Haag

U wilt zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Gelukkig kan dat, 

ook al kunt u thuis niet alles zelf meer doen. Tzorg is aanbieder van hulp in de huishouding 

in gemeente Den Haag. Wij helpen u, daar waar nodig, met het huishouden. Bij Tzorg zijn 

geen wachtlijsten en persoonlijke aandacht voor onze cliënten staat centraal. 

Hulp en aandacht 
bij het huishouden

kleuren opgebouwd uit cmyk:
groen: 76 cyan / 91 yellow
paars: 70 cyan / 100 magenta

www.tzorg.nl / T 070 302 5800

Waarom Tzorg?

Bezoek onze 
stand op de 

Haagse 
55+ dag

Onze zorg is afgestemd op uw manier van leven. U bepaalt wanneer u onze hulp nodig heeft 
en op welke dag en welk tijdstip u deze wilt ontvangen. Onze medewerkers bieden u net dat 
beetje meer betrokkenheid. Juist die persoonlijke aandacht maakt Tzorg een uitstekende 
thuiszorgverlener!

Interesse? 
Wilt u meer informatie? Bel dan naar Monique den Heijer, Zorgcoördinator Tzorg, 
tel. 070 302 5800 of kijk op www.tzorg.nl. Wij helpen u graag!

maaltijdservice
Eet smakelijk!

Maak het u gemakkelijk en geniet iedere dag van een 
lekkere gezonde maaltijd. Vers aan Tafel biedt u een 
complete menukaart vol variatie van koelverse en 
diepvries maaltijden, soepen, desserts, poffertjes en  
pannenkoeken. Tevens is er ruime keuze aan vegeta-
rische- en dieetmaaltijden. Al onze maaltijden zijn 
kant-en-klaar en eenvoudig te verwarmen in de mag-
netron. Voor u het weet zet u op een door u gewenst 
tijdstip een lekkere en gezonde maaltijd op tafel.       
De maaltijden worden wekelijks thuisbezorgd zonder 
afname verplichting.

Bel of mail ons

T: 0900 - 66 66 123 (€ 0,10 p/m)
Ma. t/m vrij. 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
E: orders@versaantafel.nl
www.versaantafel.nl

U ontvangt bij de eerste bestelling
van 6 maaltijden 2 maaltijden gratis.



Een mens is nooit 
te oud om te leren…
Een volkswijsheid waar geen speld 

tussen te krijgen is! En het mooie 

is natuurlijk dat u bij het ouder 

woorden vaak meer tijd krijgt 

voor een cursus of opleiding. U 

gaat korter werken en uiteindelijk 

met pensioen.

Dé gelegenheid bij uitstek om een 

nieuw vakgebied te ontdekken of u 

eindelijk eens te verdiepen in die oude 

interesse. In Den Haag zijn daar volop 

mogelijkheden voor.

Volksuniversiteit
De Volksuniversiteit is een eerbied-

waardig instituut voor ontwikkeling of 

scholing. Het biedt allerlei cursussen 

op het gebied van cultuur, talen (meer 

dan twintig!), kunst, wetenschap, natuur, 

techniek en vrije tijd. Deze cursussen 

worden verzorgd door bevoegde do-

centen. Het doel is plezier en kennis-

vergroting – niet het behalen van een 

diploma.

De Volksuniversiteit brengt elk jaar een 

brochure met het cursusaanbod uit. 

Deze is verkrijgbaar in de bezoekers-

ruimte van CIPO, bij bibliotheken en 

in de stadsdeelkantoren. Meer infor-

matie krijgt u ook bij de Volksuniver-

siteit zelf, via tel. 328 03 41 en e-mail 

info@volksuniversiteitdenhaag.nl; of op 

www.volksuniversiteit.nl.

HOVO
HOVO staat voor Hoger Onderwijs 

voor Ouderen. Het is speciaal bedoeld 

voor leergierige 50-plussers die zich 

willen blijven ontwikkelen. HOVO 

Den Haag (bij De Haagse Hogeschool) 

biedt cursussen op hbo-niveau van drie 

tot elf weken, met hoor- en/of werk-

colleges. Een speciale vooropleiding is 

niet nodig. Motivatie, studie- en levens-

ervaring bieden vaak voldoende garan-

tie voor succes. Jaarlijks volgen ruim 

25.000 mensen deze cursussen! Die 

vinden plaats in kleine groepen. U kunt 

afsluiten met een tentamen of werkstuk. 

Slaagt u, dan ontvangt u een certifi caat.

HOVO biedt jaarlijks een voorjaars- en 

een najaarsprogramma, maar vaak ook 

zomercursussen. De deelnamekosten 

variëren van € 85,- tot € 250,-, exclusief 

cursusmateriaal. Met een Ooievaarspas 

krijgt u 50% korting. Meer informatie: 

tel. (070) 445 89 81, of kijk op www.

haagsehogeschool.nl onder ‘Open Stu-

dies’.

Open Universiteit
Wilt u meer? Denkt u erover om alsnog 

doctorandus te worden? 

U zult niet de eerste zijn die dat op 

hogere leeftijd bewerkstelligt! Tegen-

woordig kan dat, met dank aan de Open 

Universiteit. U volgt thuis, schriftelijk 

en/of via internet, een echte universi-

taire opleiding! Deze manier van stude-

ren is daardoor ook heel geschikt voor 

mensen met een handicap of (chroni-

sche) ziekte. Overigens biedt de Open 

Universiteit niet alleen ‘complete’ op-

leidingen, maar ook losse cursussen. 

Voor als u wel interesse hebt, maar niet 

meteen die academische titel begeert.

Bel de afdeling Service en informatie 

op telefoon (045) 576 28 88, om een 

studiegids aan te vragen. Of bekijk het 

complete aanbod op www.ou.nl.

Vrije tijd? Cultuur? 
Kijk in GrijsWijs!

Zinvolle vrijetijdsbesteding, het 

lijkt zo makkelijk. U gaat min-

der werken, of met pensioen, 

en u denkt: eindelijk tijd voor al 

die hobby’s, vrijwilligerswerk of 

uitstapjes. Maar: er is nog veel 

meer! De kwestie is alleen: hoe 

komt u daarachter?

Als u een abonnement neemt op de 

digitale nieuwsbrief GrijsWijs, bent u 

verzekerd van regelmatige informatie 

over originele, interessante en belang-

wekkende activiteiten en evenemen-

ten. GrijsWijs wordt gemaakt door 

het Centraal Informatiepunt Oude-

ren. Wij doen het zoekwerk voor u, 

en eens in de twee weken krijgt u de 

verzamelde informatie panklaar in 

uw e-mailbox. Over tentoonstellin-

gen, cursussen, vrijwilligerswerk, fi lm 

en theater, enz.

GrijsWijs bevat daarnaast in elk 

nummer twee tips voor interessante 

websites; en een groot overzicht van 

nieuwsberichten over en voor oude-

ren. U wordt tevens op de hoogte ge-

houden van actuele ontwikkelingen, 

nieuwe voorzieningen en speciale 

producten of folders voor u en uw 

leeftijdgenoten.

GrijsWijs is helemaal gratis. Abon-

nement hebben? Kijk op www.

haagseouderen.nl voor het aanmel-

dingsformulier (zo gepiept!). Stuur 

een e-mailtje naar redactie@haagse-

ouderen.nl. 

Of bel CIPO op tel. 364 38 18.

Uw vrije tijd
Goed voor lijf
en geest
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naam

adres

postcode:       Den Haag

geboorte datum:                                         19
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GRATIS
GEZONDHEIDSTEST!

GRATIS APK VOOR UW LICHAAM!
BEURSAANBIEDING:

“De eerste stap op weg naar een gezonder bestaan”

Ter waarde van 40 euro! 

Lever deze bon in bij stand nummer 26

Voor Hagenaars vanaf 50 jaar tijdens de

HAAGSE OUDERENDAG
op zaterdag 4 juni 2011

“Ook u wilt graag gezond leven; 
Verstandig eten en voldoende bewegen,

maar waar moet u  beginnen?”

Bezoek stand nummer
van de afdeling Sportsupport
van de Gemeente Den Haag!

De consulenten van Sportsupport zijn er om u te helpen 
uw leefstijl zo aan te passen dat uw gezondheid verbetert.

Ook vindt u bij ons o.a.

Laat uw bloeddruk, gewicht, vetpercentage, knijpkracht, 

uithoudingsvermogen etc. meten. Aan het einde van de 

test worden de resultaten met u besproken en krijgt u 

een persoonlijk beweegadvies.  

•De Sport- en Beweegwijzer, editie 2011.

•Stappen=Gezond,een nieuwe actie om op
   eenvoudige wijze uw conditie te verbeteren.

•Hetprogramma‘COACH’,u werkt aan uw
   gezondheid begeleid door een persoonlijke coach.

GRATIS

Ik wil graag het dinsdagmiddagprogramma 

van het Museon ontvangen.

 

Naam

Adres

Postcode   Woonplaats

 

Stuur deze bon op naar: Museon, afdeling Marketing, 

Stadhouderslaan 37 2517HV Den Haag

Bent u geinteresseerd in Cultuur, 

Wetenschap of Techniek? 

Dan bent u van harte uitgenodigd 

het dinsdagmiddag lezingen-

programma bij te wonen! 

Meer weten? Vul de bon in!
 

Eén van de projecten van het 
Humanistisch Verbond Haaglanden 
is de Humanistische Dienstverlening 
Haaglanden ‘Een luisterend oor en 
praktische hulp’.

Het project is bedoeld om hulp 
en ondersteuning te geven door 
vrijwilligers aan inwoners in de regio 
met een humanistische levensvisie.

Een luisterend oor, met respect 
voor eigen verantwoordelijkheid, 
kan hulp en steun geven bij het 
omgaan met problemen of verlies. 
Een goed gesprek kan mogelijk 
helpen. Onderwerp van gesprek 
kan bijvoorbeeld zijn: het verlies 
van een dierbare, gezondheid, een 
verstoorde relatie met kinderen, 
partner, vrienden, collega’s of 
woonomgeving.

Bel voor contact (tijdens 
kantooruren) naar 06 819 372 63 
(coördinator Peter Holman)

‘Zelf  denken 

     samen leven’

Dit is het uitgangspunt van het 
Humanistisch Verbond: iedereen 
is verantwoordelijk voor zijn of 
haar eigen handelen, maar heeft 
ook verantwoordelijkheid voor 
andere mensen. 
Het Humanistisch Verbond 
maakt zich sterk voor 
waarden als zelfbeschikking, 
gelijke behandeling en 
verdraagzaamheid. De 
keuzevrijheid van individuen 
en eigen verantwoordelijkheid 
staan centraal. Het humanisme 
is een levensbeschouwing, die 
er van uitgaat dat elk mens 
verantwoordelijk is voor eigen 
keuzen en besluiten.

Het Humanistisch Verbond 
afdeling Haaglanden organiseert 
allerlei activiteiten om hieraan 
invulling te geven. 

Het adres is:
Torenstraat 172
2513 BW Den Haag
T (070) 359 64 49
E haagland@regio.humanistischverbond.nl
Kijk voor meer informatie op 
www.humanistischverbond.nl

Het Humanistisch Verbond 
Haaglanden is aangesloten bij de 
Humanistische Alliantie Haaglanden. 
Voor meer informatie zie 
www.humanhaaglanden.nl.



Blijf in vorm, 
blijf in beweging
Lekker bewegen, dat is het beste 

middel om in vorm te blijven. 

Door iedere dag een halfuurtje 

actief te zijn, houdt u uw lichaam 

soepel en gezond. En er zijn legio 

mogelijkheden voor in Den Haag.

Populair onder ouderen is tegenwoor-

dig tai-chi, de sierlijke en rustige bewe-

gingsvorm uit het oude China. Het is 

heilzaam voor botten, spieren, gewrich-

ten en bloedsomloop. Zelfs wie aan een 

rolstoel is gebonden, kan eraan mee-

doen en er baat bij hebben.

Ook geliefd is nordic walking: lopen 

met langlaufstokken. Daarbij beweegt u 

zowel benen als armen. Dat is 20% ef-

fectiever dan ‘gewoon’ wandelen, vooral 

voor hart en longen. Bovendien bent u 

tegelijkertijd lekker buiten. En u bepaalt 

zelf hoe ver u ‘walkt’. 

Misschien gaat u juist veel liever ‘ge-

woon’ wandelen of fietsen. Het oude-

renwerk in de Haagse wijken biedt u 

de mogelijkheid dat samen met leeftijd-

genoten te doen, in wandel- en fiets-

clubs. Ook voor veel andere beweegac-

tiviteiten in uw wijk kunt u er terecht: 

koersbal, yoga, fitness, gymnastiek, line-

dansen, volksdansen, badminton, jeu de 

boules…

Mobiel met 
de Fietsschool
De fiets is een oer-Hollands, handig en 

gezond vervoermiddel. Maar misschien 

voelt u zich in de drukke stad niet 

meer zo op uw gemak op de fiets. Als 

u daar een steuntje in de rug bij kunt 

gebruiken, of weer wilt gaan fietsen, 

is de Fietsschool van de Fietsersbond 

misschien iets voor u. Die organiseert 

cursusdagen over fietsen in het heden-

daagse verkeer, met een gezamenlijke 

proefrit, tests van uw zintuigen en des-

kundige fietsinformatie. Informatie: 

Fietsersbond, tel. (030) 291 81 71, 

e-mail info@fietsersbond.nl.

Sportinformatie
Meer weten over sport? In de gratis gids 

Sport- en beweegwijzer 55+ vindt u het 

hele scala aan sportieve en beweegmo-

gelijkheden voor Haagse 55-plussers. 

Balsporten, zwemmen, biljarten, line-

dansen, fietsen, gymnastiek, natuurlijk 

nordic walking en tai-chi en zelfs sport-

vissen op zee: ze staan er allemaal in. U 

kunt de gids onder andere krijgen in de 

bezoekersruimte van CIPO en bij de 

i-Shop in uw wijkcentrum. Wilt u nog 

meer weten of hebt u een speciale vraag 

over sportactiviteiten en -verenigingen 

in Den Haag? Bel dan de Sport-info-

lijn: tel. 353 72 72.

Hebt u internet? Op denhaag.beweeg-

maatje.nl kunt u mensen met dezelfde 

sport- of beweeginteresse opzoeken. Zo 

komt u misschien aan een ‘maatje’. Want 

samen bewegen, dat is nóg leuker!

Uw vrije tijd
Goed voor lijf
en geest
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- e itplaats  in het uiderpark, speciaal voor 55-plussers  -

Colofon
De KLEURrijke Krant is een 

uitgave van CIPO, het Centraal 

Informatiepunt Ouderen.

Verdere vragen? Op zoek naar een fol-

der? Of wilt u een van de in deze krant 

genoemde informatieoverzichten heb-

ben? Kom dan langs! We zitten in Het 

Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover 

de Grote Kerk). Onze bezoekersruimte 

is op werkdagen geopend van 10.00 

tot 16.00 uur. Of bel ons op (070) 364 

38 18, of stuur een e-mail naar info@

haagseouderen.nl. Op onze website 

www.haagseouderen.nl kunt u boven-

dien heel veel informatie over deze en 

andere onderwerpen zelf opzoeken.

Tekst: CIPO

Vormgeving: 

Reclamestudio Baasimmedia

Advertentiewerving: Irene Schaddelee

Druk: Dijkman Offset, Diemen

© CIPO 2011

Riviervismarkt 5, Den Haag

Tel. (070) 364 38 18

E-mail info@haagseouderen.nl

www.haagseouderen.nl

Aan de informatie in deze krant is de 

grootst mogelijke zorg besteed, maar 

er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend.

Een afscheid in stijl

Smaakvol invulling geven aan de dagelijkse 

praktijk, voor veel mensen is dit meer dan een 

bijzaak. Dat is niet zo vreemd. Het is immers 

prettig om uw leven op elegante wijze vorm te 

geven. Geldt dit ook voor u, dan is de kans groot 

dat u wanneer het zover is ook in stijl afscheid 

wilt nemen. Voor uw uitvaart kunt u in dat geval 

uitstekend terecht bij Ad Patres uitvaartzorg 

in Den Haag. Wij beschikken over een intiem 

herenhuis aan de Frederik Hendriklaan in het 

Statenkwartier en hebben een rouw-/familiekamer 

waar u kunt samenkomen in een huiselijke 

en stijlvolle omgeving. Ook voor het overige 

ademen onze faciliteiten een rustieke ambiance. 

Voor een exclusieve uitvaart in stijl doet u 

een beroep op Ad Patres uitvaartzorg. 

Bel (070) 355 64 27 of kijk op www.adpatres.nl.



Plattegrond

D e  r i j e  r a n t  t . g . v .  H a a g s e  5 5 +  D a g  2 0 1 1  i n  h e t  A t r i u m  a t e r d a g  4  j u n i  2 0 1 1  v a n 20

HWW Zorgboulevard

Sportsupport Fitheidsplein

WZH Verwenboulevard

Florence-pas Boulevard

Biesieklette

Groot Podium

Luna Catering

Terras Luna Catering

Wii-spelcomputer

Klein podium

Terras Ooievaer

Bartiméus Belevenistent

ANBO Informatiebus

Op de koffie met de wethouder!
10:30 - 11:00 uur

MantelzorgMantel

Studentenkarwei met computeruitleg 

en ‘engelen’

Harting-Bank / EmCart Reha Team scootmobielparcours
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1e Etage

Eten en Drinken

Toiletten  (alleen begane grond)

Standnummers

 0 CIPO
 1 Bartiméus
 2 Nabestaandenplanner
 3 Tandprothesepraktijk Voorburg
 4-5 Florence
 6 Novodent
 7 i-Shops
 8 Bartiméus
 9 Waaijenberg Mobiliteit bv
 10-11 Stichting Zebra
 12 Offers Woonideeën
 13 Staedion
 14-15 Mobiliteitscentrum Preuninger
 16 ZAB Zorg Haaglanden
 17 CUVO Uitvaartzorg
 18 UTS Van der Geest Verhuizingen
 19-20 VEGRO
 21 Boodschappen Begeleidingsdienst
 22 Ad Patres
 23 De Volharding
 24 Belvédère Rijswijk
 25 SING/GDO Groepswonen 
  door Ouderen

 26-27 Gemeente Den Haag, Dienst 
  OCW/Sportsupport
 28 De Oud-Hagenaar
 29 Harting-Bank/EmCartReha Team
 30 Astma Fonds Haaglanden
 31-32 WoonZorgcentra Haaglanden
 33 Humanistisch Verbond Haaglanden
 34 Omroep West
 35 Haagse Wijk- en Woonzorg
 36 Evita Zorg BV
 37 Saffi er De Residentiegroep
 38 Haagse Wijk- en Woonzorg
 39 Volksuniversiteit Den Haag
 40 ANBO + SOlink
 41 Woonservicewijken/
  Zichtbare Schakels
 42 De Kunstkijker
 43 Nederlandse Hartstichting
 44 Buurt Interventie Team (BIT) 
  Leyenburg/Rustenburg-Oostbroek
 45 Alzheimer Nederland, 
  afd. Haaglanden
 46 Directzorg Nederland BV

 47 San Bao & Laoren
 48 Nederlandse Vereniging 
  voor Slechthorenden
 49 PCOB
 50 Moerman Vereniging
 51 HOVO
 52 Inloophuis Haaglanden
 53 Vereniging van 
  Allergie Patiënten
 54 Stichting Senior 
  Vakantieplan
 55 Vers aan Tafel
 56 Vereniging Moerwijk Morgen
 57 ROC Mondriaan
 58 NEHOB
 59-60 T-zorg
 61 Stichting Terminale Zorg door 
  Vrijwilligers (VPTZ)
 62-63-64 GGD Den Haag
 65 Nederlandse Vereniging voor 
  een Vrijwillig Levenseinde NVVE
 66 Prinses Beatrix Fonds
 67 Context (Parnassia Preventie)

 68-69 Thuiszorg de Zorgster
 70 Niet in gebruik
 71 Stichting Mantelzorg
 72-73-74-75  Scootmobielparcours
 76-77-78  Museon
 79-80 Welzorg
 81-82 Diagnostisch Centrum Haaglanden
 83 Zorg@home bv
 84 ’t Gilde
 85 Hereditas
 86 HSBG/Woonzorg Nederland
 87 Stichting Ontmoeting met 
  Buitenlandse Vrouwen
 88 HTM
 89 Teletrust
 90 Hotel Schaepkens
 91-92 Studentenkarwei
 93 Nieuwe media
 94 Zorgradio Haaglanden
 95 Stichting GetOud

Volksuniversiteit Den Haag

Stichting Terminale Zorg 
door Vrijwilligers

•  35  • St
aal  • St tion Hollands Spoo
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Hoe lang is het nu geleden? Misschien 
wel langer dan 30 jaar. Wie weet? Het 
lopen gaat hem trouwens nog goed af, 
ondanks ink wat operaties aan zijn 
knie en heup. Oude sportblessures. Als 
hij moe wordt, krijgt ie plots de nei-
ging een beetje gaan slenteren, maar 
tot nu toe loopt hij nog vlot en kwiek  

og even geen kunstledematen voor 
hem. Op een hoekje van het Spuiplein 
blijft hij even staan en kijkt recht voor 
zich uit. Tja, dat stadhuis h , mooi is 
het niet, maar dat is dan weer zijn per-
soonlijke smaak. De ouwe Hagenees 
heeft nooit veel opgehad met die ultra-
moderne en spierwitte gebouwen. Het 
is een ontwerp van Amerikaan Richard 
Meier, tegenwoordig een landgenoot. 
Dit moet dus het hart van het centrum 
zijn. Wel minder verkeer dan in zijn 
tijd, en dat is toch wel beter. Vroeger 
raasde het verkeer in een bloedgang 
voorbij. Hij weet nog dat hij als kind 
met z’n fiets nog net op tijd een grote 

vrachtwagen kon ontwijken. Maar 
goed ook, anders had hij hier toch 
mooi niet meer gelopen.
Op de plek waar nu het stadhuis staat, 
stond vroeger een ander gebouw. 
Toegegeven, dat was ook een weinig 
staaltje fraaie architectuur. Mijn god, 
hij weet niet eens meer waar dat toe 
diende. Ook herinnert hij zich een 
grote parkeerplaats. En natuurlijk een 
bushalte van de HTM. Bus 18 en nog 
een paar andere. Zat er niet een of 
ander bedrijf dat ummus of zoiets 
heette?

Wat was hier 
Wat was hier ook alweer op die hoek 
waar nu die grote kruidenier zit? Vol-
gens de oude man een kledingwinkel, 
maar er hebben natuurlijk veel meer 
winkels gezeten. Een totaal nieuw ge-
bouw met een megabioscoop is verrijst 
op de plek waar vroeger in zijn tijd een 
Chinees oreerde. Daar kreeg je veel 

voor weinig. En ook de eend smaakte 
daar opperbest
Weg is ook de Markthof, met die 
heerlijke koekkraam van Vogel. Die 
blonken weer uit in hun roomsoesjes.
De bioscopen Asta, Bijou en Calypso, 
natuurlijk bestaan die ook niet meer. 
Heel wat films gezien toen. Wekenlang 
hing er een grote bilboard met Clint 
Eastwood als Dirty Harry erop.
Make my day ’, riep die vogel altijd.

De Grote Marktstraat was toen al de 
enige plek in de stad die kenmerken 
vertoonde van een chique winkelbou-
levard. Chique winkelboulevards zoals 
je die kon vinden in internationale me-
tropolen. Het kruispunt van de Grote 
Marktstraat en het Spui was toentertijd 
het drukste openbaar vervoer knoop-
punt van ederland. Vervlogen tijden  

atuurlijk was de uitstraling van de 
Grote Markstraat in Den Haag net iets 
volkser dan in andere internationale 
steden. Het had dan wel iets groezeligs 

en smoezeligs, maar dat paste goed in 
die tijd. Een complicatie die de Grote 
Marktstraat volledig diskwalificeerde 
als winkelboulevard met internationale 
betekenis, was dat de straat slechts 
enkele honderden meters lang telde. 
ammer, net geen Haagse Broadway 

dus. Sinds het begin van zijn tienerja-
ren heeft hij al een fascinatie voor de 
grote stad. Als jonge knaap bezocht 
hij immers al de grote internationale 
steden in de nabijheid van ederland, 
zoals onden, arijs, Brussel, Berlijn 
en Wenen. Elke stad had wel iets. 

u lijken veel steden vaak op elkaar. 
Komt door dezelfde winkels. Zowel 
nationaal als internationaal. Globali-
sering noemen ze dat. Is het nu zoveel 
beter dan, vraagt de ouwe Hagenees 
zich af? De oude tiener weet nog goed 
hoe hij met zijn vrienden na school 
slenterde door de stad. En later met 
z’n eerste tweedehands auto nog over 
het Binnenhof langs de Ridderzaal kon 

rijden  Den Haag is nu bijna autovrij. 
og even, en we mogen hier net als 

in ew ork ook niet meer op straat 
roken. fff.

Hoe zal het zijn in 20 0
arkeren was vroeger nog niet zo’n 

probleem. Dat kon je bij na overal: 
Groenmarkt, oten, Herengracht, 
Boekhorststraat, daar was altijd wel 
een plekje te vinden. atuurlijk is de 
ouwe Hagenees niet echt oud, maar 
door al die moderne ontwikkelingen 
voelt hij zich soms weleens oud. Het 
Den Haag van de jaren zeventig, 
waarin hij opgroeide, bestaat natuur-
lijk niet meer. Soms is dat misschien 
maar goed ook. Maar niet altijd  De 
ouwe Hagenees is benieuwd hoe het er 
hier uit zal zien in 2070   ammer dat 
hij dat zelf niet meer zal meemaken.

Frans imbertie
frans.limbertie@ ahoo.com

ijmering over de vliedende tijd

an tiener tot 
o e agenee         
Een ouwe Hagenees loopt door de stad. Zijn stad, hoewel hij er 
nu al meer dan een half leven niet meer woont. och blijft het 
zijn stad. Hij groeide er immers op en kende bijna elk hoekje 
en steegje. aar dat was toen. Sindsdien is er veel veranderd. 
Voor het eerst sinds jaren is hij weer eens terug in zijn stad 
waar hij eens een Haagse tiener was in de jaren zeventig. Een 
sterfgeval in de familie, dan krijg je dat. Hij moest hier dus wel 
even zijn. - e de vliegt  ummus aan de Turfmarkt, hier nog pas in aanbouw in  en al weer ruim twintig jaar verdwenen. -

Veel collega’s maakten daar gebruik 
van. Maar het waren wel vastgestelde 
data en vastgestelde plaatsen.  Zo kon 
het voorkomen dat als een stuk een 
slechte recensie had gekregen, de zaal 
dan voor de helft was gevuld. De vaste 
plaatsen van het personeelsabonne-
mentshouders versprongen om en om 
in de even en oneven rijen. Zo kon je 
aan het patroon van de bezette stoelen 
zien waar ze zaten. Op een van die 
avonden speelde mijn verhaal zich af.
Mevrouw Myra Ward, meneer aul 
Steenbergen en meneer Albert van 
Dalsum maakten zich op of werden 
opgemaakt voor de rol die zij die 
avond in de Koninklijke Schouwburg 
zouden gaan spelen. Ons gezelschap 
vrienden dat die avond de voorstelling 
zou bijwonen kreeg bij het betreden 
van de schouwburghal een strooibil-
jetje aangereikt. In de pauze lazen wij 
eens goed wat er op dat drukwerkje 
aan ons in het vooruitzicht werd ge-

steld. Het beloofde ons het volgende: 
In de Koperen Ketel - het restaurant 

in de kelder van Hotel des Indes - kunt 
u op vertoon van uw toegangskaartje, 
na de voorstelling van hedenavond,  
kaas eten & wijn drinken, zoveel als 
naar uw believen, voor de somma van 
5 gulden

Daarentwegen
Wij zouden geen goede Hagenaars zijn 
geweest als wij niet aan die uitnodi-
ging gehoor hadden gegeven. Aldus, 
na het slotapplaus togen wij via de 
garderobe en het Voorhout naar Des 
Indes. adat wij zowel bij de draai-
deur als beneden in de Koperen Ketel 
welkom waren geheten  namen wij 
plaats aan de met een rood Brabants-
bont kleedje gedekte tafel.
Op de tafel stond eveneens aangegeven 
dat op dat tijdstip van de dag het 5 gul-
den kaas & wijn festijn zou plaatsvin-
den. De kelner (zij droegen toen nog 

niet de ‘aanspreektitel ober’) kwam 
tot ons om onze wensen te noteren. 
Hierbij moest ik hem mededelen dat 
ik, helaas, van de bij het arrangement 
inbegrepen wijn, geen gebruik zou ma-
ken. Ik was in die dagen herstellende 
van een maagaandoening en aan mij 
was het gebruik van alcohol ontraden. 
Maar gelukkig had onze vriend van de 
zwarte brigade een vervangende moge-
lijkheid in petto.
Hij zou voor mij -toepasselijk- een lek-
ker glaasje warme serveren. Inderdaad, 
de melk die hij mij uitschonk smaakte 
uitstekend en ik had daarentwegen ook 
geen bezwaar dat hij ten tweeden male 
mij een glas volschonk. Tezamen met 
de kaas en het brood kwam ik toch wel 
ten zeerste tot mijn genoegens.

Sterovita 
a het be digen van de culinaire 

geneugten kwam, zoals gebruikelijk, 
onze vraag naar de rekening. Daar ons 

gezelschap uit vier personen bestond, 
verwachtten wij een bedrag ‘voor-
geschoteld’ te krijgen van ‘iets’ over 
de 20 gulden. een, tot onze grote 
verbazing bedroeg het totale bedrag 
van het gelag 33 gulden  Op onze toch 
wel verwonderde vraag naar het hoe en 
waarom bracht nu wel een echte ‘ober’ 
duidelijkheid.
Wat was het geval? De heren officieren 
van the American Army, gelegerd 
in hun bezettingszone in Duitsland, 
logeerden tijdens hun doorreisbezoek 
aan Holland in Hotel des Indes. Om 
principi le en hygi nische redenen 
dronken zij toen alleen maar speciaal 
voor hen bij Sterovita in Dordrecht 
bewerkte melk. Op het verbruik en het 
gebruik van alleen maar deze bepaalde 
melk werd in Des Indes door de Ame-
rikanen terdege toezicht gehouden.
De ober toonde ons de toen modern 
kartonnen liter verpakking. De daarop 
aangebrachte aanduiding Sterovita 

7 ’ duidde op de zeven behandelingen 
die de melk had ondergaan. Ik mocht 
bij uitzondering en voor deze speciale 
gelegenheid van deze regeling mee-
profiteren. Dat hierdoor mijn glaasjes 
melk per stuk 7 guldens kosten werd 
mij toen wel ten zeerste duidelijk.
Het moge ook wel duidelijk zijn dat, 
tot op de dag van vandaag, nog steeds 
onder de nu oude vrienden met grote 
hilariteit mij mijn verbrassende Milky 
Day wordt gememoreerd.

an . Schrauwen (1929)
janina@casema.nl

De melk werd duur betaald tijdens de nazit in de Koperen Ketel

Ook na de o rg at omedie      
In de jaren ’50 en ’60 was het mogelijk om bij je werkgever, als hij er aan meedeed, zegeltjes te kopen en op een kaart te plakken waar-
door je voor een goedkoper tarief bepaalde voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg kon bezoeken, van de Haagsche Comedie. Ook 
was dit mogelijk voor het Residentieorkest in het gebouw van K W.
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   GRATIS ENTREE 
Bundesgartenshow    
   t.w.v. € 20,00 

w

Wees er dus snel bij!!

w € 17,95 

Nu 2 voor
€ 25,

-

www

Triumph Cotton extra stretch N beha

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

Beurseditie gemist?
Gelukkig bereikt ieder 
nummer uw doelgroep!

Bel om te adverteren met
 Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl

Laan van Nieuw Oosteinde 506
Voorburg
072 - 571 79 79 - www.intersko.nl

€10,-*

KORTING

*Bij uw eerste

aankoop van 

minimaal €75,- 

niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

  Onze nieuwe collectie

comfortschoenen
      is binnen!

OW R  
S M

   

el      
O P K P D

un al w ark im el eld
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ragenrubriek oor lezers o er uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken  w ragen worden 
anoniem in deze uitga e behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te ge en   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus ,  A en Haag  raag met ermelding an rubriek echten en lichten

Het antwoord: het kan, maar voorfi nan-
cieringen  want daar gaat het hierom  
zijn zeer onvoordelig. Banken en andere 
fi nanciers, die dergelijke constructies 
aanbieden, zijn de grote winnaars, 
doordat zij hoge rentelasten opstrijken en 
slechts een heel klein risico lopen.
Als men van plan is aan de kinderen 
(of anderen) na te laten na overlijden, 
kan men beter voorlopig  zolang de 
gezondheid het toelaat  de overwaarde 
‘stil’ laten zitten. De beste manier om 
het verborgen opgebouwde vermogen uit 
het eigen huis te halen, is de woning te 
verkopen.

atuurlijk heeft men dan geen eigen dak 
meer boven het hoofd, maar zeker als 
men kleiner wil wonen is een goedkope-
re eigen woning of huren de aangewezen 
weg. aat staan dat  men door het ouder 
worden veel meer behoefte heeft aan 
een gelijkvloers appartement, levensbe-
stendige woning of een service  at voor 
ouderen. Bijna alle gemeenten geven aan 
de bouw van deze huur- n koophuizen 
prioriteit.

In veel gevallen zal men van de ge ffec-
tueerde overwaarde van de renteop-
brengsten en van het interen op het eigen 
vermogen nog vele jaren de huur kunnen 
betalen. Het is wel zaak deze situatie 
ruim van tevoren te ‘plannen’, want als 
de nood hoog is om ‘levensbestendig’ 
(kleiner, gemakkelijk verzorgend, gelijk-
vloers) te gaan wonen, kan de opbrengst 
van het met spoed te verkopen oude 
eigen huis behoorlijk tegenvallen.

Aantrekkelijk
Een goede optie zou kunnen zijn de 
woning dan bijvoorbeeld aan kinderen of 
goede  kennissen zo goedkoop mogelijk 
te verkopen. Dan sla je twee vliegen in 

n klap. e gaat zelf over naar een meer 
op je eigen situatie geschikte woon-
gelegenheid en je helpt je kinderen of 
anderen, met wie je het heel goed voor 
hebt, aan een aantrekkelijk te fi nancieren 
huis.
T ch zijn er nog genoeg anderen die 
liever eerst aan zichzelf denken of geen 
nageslacht hebben waarvoor ze willen 
zorgen. Op deze plaats in de vorige 

uitgave van deze krant is al weergegeven 
dat uit een onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek is gebleken dat 
66 procent van de ondervraagde ouders 
(in 2006-2009) g n plan heeft een 
erfenis na te laten, omdat zij voorlopig 
zoveel mogelijk z lf van hun geld en 
vermogen willen genieten.
Als zij ervoor kiezen hun overwaarde in 
hun huis op te peuzelen, zijn banken en 
andere fi nanci le instellingen maar wat 
graag bereid ‘opeetkredieten’ te verstrek-
ken om hun maandelijkse inkomsten (en 
dus uitgaven) op te voeren. Het lijkt aan-
trekkelijk. e kunt in je eigen huis blijven 
wonen en je hebt toch elke maand meer 
te besteden (tot aan je dood?).
In feite is het de omgekeerde weg van de 
fi scaalvriendelijke huishypotheek op de 
eigen woning, zij het dat geen belasting-
aftrek meer geldt. e lost je schuld ook 
niet meer af, maar bouwt hem zelfs extra 
op door rente op rente te stapelen, totdat 
de bank zegt: niet verder dan tot hier, 
want voor ons als geldschieters wordt 
het risico te groot dat we uiteindelijk ons 
geld niet terugkrijgen, wat vooral het 

geval zal zijn als de woningprij-
zen dalen.
Daarom zal elke fi nancier vaak 
nooit verder gaan dan een krediet 
op de laagste executiewaarde 
van de woning. En dat kan hard 
gaan

Rentelasten
Een voorbeeld.  Stel dat een echtpaar van 
65 jaar een overwaarde in het eigen huis 
heeft van 200.000 euro (bij een woning 
gekocht in de jaren ’70 is dat al gauw 
het geval). Daarvan zal de fi nancier u 
hooguit 60 procent  al dan niet met 
een maandelijkse aanvulling op uw 
inkomen -  uitkeren. De rentelasten gaan 
als een vliegwiel werken. Gaan we uit 
van een maandelijkse aanvulling op uw 
inkomen van 500 euro, dan bent u  ook 
afhankelijk van de rentestanden  al na 
circa tien jaar ‘uitgekakt’. Vervolgens 
heeft u ook geen enkele overwaarde in 
uw huis meer en moet u wellicht uw huis 
alsnog verkopen om de nieuwe lasten te 
kunnen opbrengen. Financieel gezien een 
schrikbarend vooruitzicht en een slechte 

beslissing. Soortgelijke situaties ontstaan 
bij verzilverd wonen, bijvoorbeeld bij 
aanbieders als Amvest Home Free en 
Torenstad Verzilverd Wonen, die uw huis 
verkopen en terugverhuren aan u. Het 
lijkt aantrekkelijk, maar fi nancieel is dat 
niet het geval  Het zijn ook g n lief-
dadigheidsinstellingen, die u fi nancieel 
willen helpen, maar handige beleggings-
maatschappijen. En dan hebben we het 
bij dit alles nog niet eens gehad over de 
fi scale aspecten in box 3 (1,2 procent 
jaarlijkse belasting boven de vrijstel-
lingsgrenzen).

Daarom is onze aanbeveling dat, indien 
u van plan bent uw overwaarde te 
verzilveren, u het huis beter gewoon kan 
verkopen of anders dit stil vermogen te 
bewaren voor uw nabestaanden.

Overwaarde huis nalaten, incasseren of oppeuzelen

Als men wat ouder wordt en men heeft in de eigen woning een stil vermogen opgebouwd, mag men zich rijk rekenen. De grote vraag is: hoe kan men het best profi teren van deze reserve? De mo-

gelijkheden daartoe zetten we hier op een rijtje. Ze zijn vaak fi nancieel zeer onaantrekkelijk. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Veel woningbezitters hebben in de jaren ’70 en ’80 hun huis gekocht met fi scaal aftrekbare hypotheeklasten. De 

meesten van hen hebben thans een forse overwaarde – geheel of gedeeltelijk – opgebouwd. Nu zij een dagje ouder 

zijn, is vaak de vraag aan de orde of men de stille overwaarde, die geen enkel rendement oplevert, op de een of an-

dere manier kan besteden of aanvullen op de maandelijkse inkomsten, die zeker bij pensionering aanzienlijk kunnen 

teruglopen.

Sociale voorzieningen

a WW-uitkering 
mogelijk IOW
anaf 1986 heb ik bij verschillen e 

be rijven gewerkt. ij mijn laatste 
werkgever heb ik vijftien jaar aaneen 
gewerkt. in s 1  april 2 9 heb ik 
oor een reorganisatie bij mijn laatste 

werkgever een werklooshei suitkering 
van het . ijn -uitkering loopt 
af in juni 2 11 en ik vroeg mij af of ik 
hierna nog ergens recht op heb. ijn 
partner is namelijk nog wel volle ig 
werkzaam.

Het zou kunnen dat u nog in aan-
merking komt voor de IOW: de Wet 
inkomensvoorziening werklozen van 
60 jaar en ouder na a  oop van de WW-
uitkering. Deze wordt verstrekt zonder 
partnertoets. Informeer daarnaar bij het 
UWV, want er zijn ook nog  ink wat 
andere voorwaarden, zoals een sollici-
tatieplicht, aan verbonden. Bovendien 
wordt deze IOW-regeling dit jaar in de 
Tweede Kamer ge valueerd, waardoor 
deze regeling wel eens veranderd 
of zelfs afgeschaft kan worden. We 

hebben inmiddels, dankzij vragen van 
lezers, ervaren dat het UWV ouderen 
aan het eind van de WW-uitkering niet 
automatisch wijst op deze mogelijk-
heid. Dus neem hierin zelf initiatief  
Zou er geen ander inkomen in uw 
huishouden zijn, dan valt u terug op de 
bijstand (WWB van de sociale dienst 
in uw gemeente).

Pensioentje gekort
op IOAW-uitkering

ls 61-jarige man heb ik een -
uitkering. k krijg van een pensioen-
fon s nu per maan  circa 1  euro 
aan pensioen. oet ik at opgeven en 
wor t at gekort op mijn uitkering

a. Bij de IOAW (de oude regeling 
voor oudere werklozen) is er geen 
zogenoemde vermogenstoets. Dus 
spaargeld en ander vermogen hoeft 
niet te worden opgegeven. Dat is het 
enige verschil met de bijstand (WWB). 
Echter, ‘inkomsten in verband met 
arbeid’ - dus ook pensioenen, vut e.d. - 
worden wel gekort op de uitkering die 
op bijstandsniveau ligt.

Verhuisvergoeding in
gemeentelijke  W O
k heb een -uitkering en ben op 

me isch a vies van een  at vier hoog 
zon er lift  naar een pluswoning 
gegaan. k heb in mijn gemeente een 
aanvraag ge aan voor een verhuisver-
goe ing. or t it nu een gift of een 
lening

Vrijwel elke gemeente geeft tegemoet-
komingen in noodzakelijke verhuis-
kosten in het kader van de WMO. 
Echter, dit soort voorzieningen staan 
thans onder druk vanwege allerlei 
bezuinigingen die gemeenten in hun 
WMO-uitgaven doen. Het beste kunt 
u bij het WMO-loket in uw gemeente 
informeren hoe het in uw situatie gaat.

amilierecht

Bij scheiding wordt
er totaal afgerekend

ijn schoonmoe er van  jaar is 
sin s vorig jaar van haar man af. ij 
waren niet getrouw  maar ha en 
wel al zo n 2  jaar een samenlevings-
contract. at is ontbon en. u wil het 

geval at mijn e  schoonva er vorige 
week is overle en en blijkt at hij kort 
aarvoor is getrouw  met een an ere 

vrouw. eeft mijn schoonmoe er nog 
ergens recht op  iermee be oel ik 
pensioenrechten e. .

Bij een echtscheiding van gehuwden 
wordt er in totaliteit ‘afgerekend’ 
tussen de partners. Dus dan worden 
ook de eventuele alimentaties en de te 
verdelen pensioenrechten bepaald. Bij 
samenwonende partners hangt het er 
weer vanaf wat er in het samenlevings-
contract stond. Erfrecht is meestal niet 
meer aan de orde voor de andere part-
ner na een scheiding of het uit elkaar 
gaan. Alleen als nadrukkelijk in een 
testament staat dat de ex-partner ook na 
de scheiding erft. Uiteraard is de zoon 
van de overleden persoon - kennelijk 
uw man - eventueel nog wel erfgenaam 
van zijn vader.

Pensioen delen met
ex die zwerft
k heb een prangen e vraag omtrent 

pensioenrechten na schei ing. k ben 
in 2 1 geschei en van e moe er van 

mijn kin eren  na ertien jaar huwe-
lijk. ij ha  recht op pensioen over ie 
jaren at we getrouw  waren. ijn e  
heeft me e om schul eisers te ontlopen 
in iverse lan en ron  gezworven. u 
is ze weer naar ongarije verkast. 

oe gaat het als ik over twaalf jaar 
met pensioen ga  k ben niet van plan 
haar te zoeken om haar eel van het 
pensioen te geven

Bij uw scheiding bent u ‘pensioen-
verevening’ overeengekomen, waarbij 
uw ex rechten krijgt als u (of zij, 
dat hangt van de regeling af) 65 jaar 
wordt.  Als haar rechten zijn onder-
gebracht bij een pensioenfonds of 
verzekeraar dan heeft u er geen omkij-
ken meer naar. Als u haar direct moet 
uitbetalen (vooral in oude gevallen 
van echtscheiding is dat aan de orde) 
dan zult u uw best moeten doen haar te 
vinden. ukt dat niet dan zal zij zelf bij 
u vroeg of laat aan de bel kunnen trek-
ken. Raadzaam is daarom de bedragen 
die u aan haar moet uitbetalen te reser-
veren (ook om fi scale redenen).
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MBT-shop ZuiderparkApeldoornselaan 265Den Haag 

www.zuiderparkapotheek.nl 070 - 3022010

MBT. Love the way 

they make you feel.

Tabia W military           Pia W black                 Katika W Birch 

Comfortabel de zomer door met MBT

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de 

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_ rg_ _Haag anden.indd   1 0 -01-2011   11:34:2

Mooi cadeau voor 
moeder?

Keuze genoeg in de 
GROOTSTE

kringloopwinkel 
van de regio 
Den Haag!

Binckhorstlaan 322

Winkels Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Stationsfiets
De goedkoopste
gebruikte fiets!

Kringloop Holland
Binckhorstlaan 322

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

—
Cursussen & workshops
voor alle leeftijden
 
Workshops op úw maat
jubileum, (familie)feest, receptie
 
Theater- en zaalverhuur & catering
seminar, vergadering, repetitie

 (070) 707 17 22 | info@koorenhuis.nl | www.koorenhuis.nl

—

Dans | Theater | Beeldende Kunst | 
Schrijven | Muziek | Beeld & Media
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

Vroeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak 
versleten en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Al jaren biljart ik maandelijks in de 
prachtige, onlangs geheel gerestau-
reerde zaal van Societeit De Vereeni-
ging in de Kazernestraat. Groot was 
dus mijn genoegen, toen ik vorige 
week stuitte op een groezelig, maar 
uiterst zeldzaam boekwerkje ‘Den 
Haag en de Hagenaars’ uit 1874 
waarin, naast een beschrijving van 
de horeca van toen, ook een portret 
van Societeit De Vereeniging is 
opgenomen. De schrijver noemt 
zichzelf ‘Een Haagschen Dwars-
kijker’. Maar over de hotels in Den 
Haag uit die tijd schreef hij niets dan 
goeds. Zo mocht De Oude Doelen 
aan het Tournooiveld wedijveren  
met de eerste hotels van Europa. En 
in aulez aan het ange Voorhout 
tafelden destijds onze volksvertegen-
woordigers: ‘de eenige plaats waar 
de leden der Kamers, van geheel 
uiteenloopende rigtingen, vreed-

zaam met elkaar omgaan’. Verder 
noemt de Haagschen Dwarskijker 
nog: de Twee Steden, de Marechal 
de Turenne, Baesjou (het Bossche 
Veerhuis) en Zuur (de Toelast) ‘het 
beste reizigershotel, dat in ’t Hotel 
du Commerce (Spuistraat) onlangs 
een zeer geduchte concurrente heeft 
gekregen’.

on-activiteit lijders
De Dwarskijker noemt slechts 
twee restaurati n: Van der ijl op 
de laats waar ‘alle vreemdelingen 
heenstromen, zo ook de studenten 
die er, bij rij- en andere joolen 
steeds steeds afstappen om er den 
innerlijken mensch te versterken’. 
En voor abonnement-eten konden 
ongehuwde ambtenaren, gepension-
neerde kapiteins en ‘non-activiteit-
lijders’ terecht bij Heisser in de 
Raamstraat. Ook ’jonge heeren die 
van een beperkt inkomen rondschar-
relen en niet alleen voor zich, maar 
ook voor hun honden geabonneerd 
zijn’ waren er van harte welkom. 
Daar laat de Dwarskijker het bij 
want hij vermaant ons in ernst ons 
nooit te laten verleiden door de naam 
van een of ander restaurant, ‘wijl ge 
u dan deerlijk bedrogen zult vinden 

en teregt komt in een 
achterbuurt, in het een 
of ander cafe chantant,  
met het peil van de 
uitspanningsoorden in 
de es te Amsterdam 
en waar van tijd tot tijd 
dapper wordt gevoch-
ten, om der justicie aan 
’t werk te houden’.
Voorts beschrijft de 
Dwarskijker vier 
Haagse societeiten. Van de 
tafel in de Witte Societeit 
weet hij niets dan goeds 
te zeggen. ‘Men eet er voor een 
bagatel en men poft  er niet’. De 
hoge aristocratie had in Den Haag 
drie societeiten: rimo de Club ‘de 
deftigsten onder de deftige oude 
heertjes, waar niet wordt gespeeld en 
alles even stil en netjes toegaat. Se-
cundo de Besognekamer, het huidige 
McDonalds op het Buitenhof maar 
toen ‘het toevlugtsoord der leden van 
de Kamers na de vermoeienissen der 
zittingen’ en tertio de lace Royal, 
‘het Eden der diplomaten, der jeu-
nesse dor e en de societeit waarvan 
de Kroonprins lid is’.
Er waren nog meer sociteiten in 
Den Haag maar daar maakt de 

Dwarskijker niet veel 
woorden aan vuil. Zo 
had je op het Buitenhof 
een societeit waar hij 
liever de naam niet 
van noemt om onze 
eerbiedwaardige ooren 
niet te kwetsen. ‘Maar 
zouteloosheid voert daar 
den boventoon en een 
onaangename komen-
eischlucht rivaliseert 

tegen de oliekoekengeur, 
die de eerste helft van 
Mei vlak tegenover deze 

societeit uit de kermisbakkerijen 
opstijgt. Van nog minder allooi was 
de ‘Glazen kast’ op de hoek van de 
Groenmarkt en de Hoogstraat boven 
het cafe van Wisse.

Bals mas u s
En dan societeit de Vereeniging. 
Hier brachten goochelaars, reizende 
toneelgezelschappen en wat dies 
meer zij, hun vertooningen aan de 
man. Er waren twee ingangen. ‘Men 
gaat gewoonlijk naar Societeit de 
Vereeniging, ingang Kazernestraat, 
om zich te vervelen en naar de zaal 
de Vereeniging, ingang Willemstraat, 
om zich te amuseren, ofschoon ’t 

voor velen omgekeerd is. De leden 
van de Vereeniging zijn meest allen 
werkbazen, industri len en winke-
liers met talrijk kroost gezegend 
en die met de grote waereld willen 
meedoen, door er k een club op na 
te houden’. In de Vereeniging wer-
den bals masqu s gehouden ‘waarin 
geestelooze grappenmakers of stijve 
arlequins jool maken, zonder hun 
doel te bereiken van aandacht te 
trekken’. Bovendien waren de leden 
‘nooit boven hun bier  vermits er 
gewoonlijk niet anders dan teveel 
wijn werd geschonken’.

Borrel-inrigtingen
Tenslotte wenst de Dwarskijker ons 
liefst geen delirium tremens. Anders 
zou hij ons inviteren een ronde 
langs de Haagse ‘borrel-inrigtingen’ 
te doen. En dan zouden we zeker 
terecht komen in het Zuidhollandsch 
koffi jhuis of wel het Cafe de la 
Hollande Septentrionale, ’t oude 
gereputeerde Cafe van Smeets, later 
Hartman en in 1874 Fromberg.
Behalve in Societeit de Vereeniging 
was ik nimmer in een der genoemde 
gelegenheden. Wie wel? Mail het 
aan:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

De Oude Doelen, Hotel du Commerce, de Witte, de Glazen Kast, Societeit De Vereeniging, het Zuidhollandsch koffijhuis. In 
‘Een nieuwe psh siologie van Den Haag’ bespreekt een Haagse Dwarskijker de horeca van toen.

Hotels, restaurati n, societeiten 
en caf s in het Den Haag van 1 4

De Haagse Schaakbond (HSB) 
bestrijkt trouwens niet alleen Den 
Haag, maar ook de randgemeenten, 
Zoetermeer en Westland.

recies het verzorgingsgebied trou-
wens van deze krant, De Oud-Ha-
genaar. Alleen om die reden al deed 
de hoofdredacteur van dit blad, 
Frans Hoynck van apendrecht, 
ook mee. Maar hij kwam ondanks 
een vlotte overwinning in de laatste 
ronde tegen Gerbrand Beekman en 
een uitstekende score van 7  uit 9 
(zonder verliespartij) net iets tekort 
voor de toernooi-overwinning.

Onwaarschijnlijke score
De reden daarvan was de onwaar-
schijnlijk hoge  score die Ton 
Bodaan, speler van de schaakver-
eniging SHTV, behaalde: 8 uit 9  
Hoewel het Bodaan zeker niet in 
alle (elk 3  uur durende) partijen 
makkelijk afging. Soms ging hij 
langs de rand van de afgrond, maar 
steeds kwam hij worstelend boven 
en trok aan het langste eind. Alleen 

tegen Hoynck (in ronde 5) en tegen 
zijn clubgenoot Armin Segger (in de 
laatste ronde) stond hij een remise 
af. Segger, die een goed toernooi 
speelde, wist daarmee trouwens 
(met 6  punt) de derde plaats in de 
eindrangschikking te bereiken. 
De formule van het toernooi 
(volgens het zogenoemde Zwitserse 
indelingssysteem) is al jaren zo dat 
50- en 60-plussers wel tegen elkaar 
uitkomen. Maar in de uiteinde-
lijke rangschikking wordt dan pas 
gekeken wie het er in zijn leeftijds-
categorie het beste vanaf bracht. 
Daarom mocht Gerbrand Beekman 
(met een zesde plaats en 6 uit 9 en 
speler van ‘thuisclub’ omar) met 
de beker van de 60-plussers naar 
huis gaan, omdat de eerste vijf 
ge indigden allemaal ‘jongkies’ van 
50-plus waren.

Zeer populair toernooi
Vooral door de goede speellocatie 
en de voortreffelijke organisatie, in 
handen van Han icolaas en Karel 

Stolte van de Rijswijkse vereniging 
omar, wordt het toernooi met het 

jaar populairder. Er doen meer spe-
lers aan mee dan aan het algemeen 
kampioenschap van de HSB voor 
alle leeftijden  Uit veel monden was 
te horen dat men graag zou zien dat 

omar ook dat in de toekomst voor 
z’n rekening neemt.
Een volledig toernooiverslag met 
een aantal partijen is te vinden op 
de website van de HSB:

e bon n

- Hotel aulez in , op de hoek van het 
Voorhout, waar nu de Amerikaanse ambas-
sade staat. Het ging verloren bij het vergis-
singsbombardement van  maart 5. -

- e oelen, gefotografeerd in . -

- oci teit e Vereeniging 
aan de Kazernestraat -

Zwarte strepen 
in uw wasgoed

www.vetluisweg.nl

Bezoek onze stand op de 55+beurs,
4 juni in het Stadhuis van Den Haag. 
En doe mee aan de quiz over
hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels 

•LEERSPECIALIST

Reparatie en vernieuwen van o.a. 
lederen kussens, kuipen, 

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

Open: maandag  10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

on Bodaan 50+  en Gerbrand Beekman 60+

De leerling en de meester 
beiden schaakkampioen
Ze kennen elkaar nog van de middelbare school, on Bodaan en Gerbrand 
Beekman. Zij het dat de eerste leerling was op De Populier en de ander zijn 
leraar scheikunde. a drie maanden zwaar bevochten strijd in een veld met 52 
deelnemers kwamen zij op vrijdag 2  allebei als winnaar in hun leeftijdscatego-
rie uit de bus in het senioren- en veteranen kampioenschap van de HSB, dat op 
negen vrijdagavonden in de Rijswijkse sporthal De Schilp werd gespeeld.

- V.l.n.r.  erbrand Beekman omar , rans ngering  en a  van Herpen  kijken 
op de net geprinte eindrangschikking hoe ze het er vanaf hebben gebracht.  -
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Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

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

In oedel   woningontruiming

 
immerwerk, childerwerk, 

egelwerk, tuckwerk, akwerk, 
centrale erwarming, 

oodgieterswerk en lectra  

1 9

DEN HAAG

Het Zicht 58

070 - 366 80 53Maandag Gesloten

Senioren Ledikanten
in 2 kleuren, 90 x 200 cm, compleet
met handverstelbare lattenbodem
en 40 SG polyether matras

€495,-

in 2 kleuren, 90 x 200 cm, compleet
met handverstelbare lattenbodem
en 40 SG polyether matras

€495,-

Met elektrisch verstelbare lattenbodem
en HR 50 matras € 790,-
Met elektrisch verstelbare lattenbodem
en HR 50 matras € 790,-

  HENK

BOSMAN BEDDEN
DENHAAG 

HetZicht58
070-3668053

Prinsestraat10d
070-3107144

w
w

w
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n
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d
d
e
n
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l

Ubica 
boxspring met pocketveermatras

donderdagkoopavond(Prinsestraat)m
aandaggesloten

80 x 200 ..... €713,- ............. NU € 550,-
90 x 200 ..... €753,- ............ NU € 600,-
90 x 210 ...... €853,- ............ NU € 700,-
120 x 200 .... €1033,- .......... NU € 850,-
140 x 200 .... €1143,- ........... NU € 950,-
160 x 200 .... €1417,- ........... NU €1150,- 
180 x 200 .... €1557,- .......... NU €1250,- 
180 x 210 .... €1739,- .......... NU €1450,-

uit voorraad leverbaar 

REORGANISATIE
UITVERKOOP

Matrassen, Seniorbedden,UITVERKOOP
Matrassen, Seniorbedden,

Boxsprings, Waterbedden, enz.

ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE

www.henkbosmanbedden.nl

AANBIEDING
Senioren Ledikanten

TOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTINGTOT WEL 70% KORTING

in Het Zicht

Beterlopenwinkel 
Laan van Wateringse Veld 73
Den Haag
070-3099058 
www.beterlopenwinkel.nl

Moeilijke 
voeten?
Niet voor onze 
schoenen

l geschikt voor inlegzolen
l schoenen in wijdtematen 
l damesmaten 32 t/m 44
l  herenmaten 38 t/m 50
l  registerpodoloog en 
 pedicure aanwezig

Schoenen met 
anatomische 
ondersteuning

omsonlaan 11  25 5  Den Haag
070-  1  0

mari emode nl 

De koffie staat voor uw klaar.

 a   
    

  a
Aantal bekende merken in onze collectie  

etterlady, Wega ashion en lue e en
Wij hebben maten anaf  t m  

    aa g
ok hebben wij een haal en breng ser ice  

r op itr op it
eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoon-

stellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enzovoorts. e agenda wordt samengesteld door het 
entraal nformatiepunt Ouderen O . Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in 

de agenda op www.cipo.org. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail naar redactie cipo.
org, of neem telefonisch contact op met arco aane via 7    .

Woensdag 1  mei
Indische ochtend 
Gezellige ochtend voor en met Indische landgenoten. 
Met een quiz en herinneringen ophalen tijdens een 
verhalenrondje, aan de hand van een voorwerp of 
foto. Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, 
10.15-ca. 11.30 uur, deelnamekosten € 0,50 (incl. 
koffi e of thee en wat lekkers). Informatie of aanmel-
ding: bij de Henneberg, of tel. 397 60 01.

Afspraakspreekuur 
rijbewijskeuringen 
Speciaal voor senioren. Meenemen: ingevulde Eigen 
Verklaring (verkrijgbaar bij gemeentehuis), klein 
fl esje urine, overzicht van gebruikte medicijnen, 
bril voor in de auto en rijbewijs of andere legitima-
tie. Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, 
deelnamekosten € 30,-. Afspraak maken: tel. (070) 
388 50 52. 

Donderdag 1  mei
Voorall Strandevent 
Met ingebruikname van de nieuwe strandrollator, 
kennismaken met strandrolstoelen en de drijvende 
strandrolstoel Tiralo, landelijke introductie van de 
Mobi-mat, Braziliaanse muziek, dans, workshop 
djembémuziek, zomers nagellakken, informatie 
over ‘de nieuwe boulevard’ en een hapje en drankje. 
Strandtent ‘De Waterreus’, Scheveningen, 13.00-
17.00 uur, toegang gratis.

Van 21 mei t m 2 juni
E-reader in bibliotheek 
Leidschenveen 
De e-reader is een klein apparaatje, ter grootte van 
een pocketboek en ter dikte van een tijdschrift, om 
boeken op te lezen. Gedaan met de geur en het 
gevoel van een boek? Of hét nieuwe lezen door 
de enorme opslagcapaciteit en de mogelijkheid de 
tekstgrootte op het beeldschermpje aan te passen? 
Kom kennismaken en uitproberen. Meer informatie: 
Bibliotheek Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef  7, 
tel. 353 76 60. 

Zondag 22 mei
Haagse Beekwandeling 
6,5 kilometer lange educatieve wandeling langs en 
over onze unieke duinbeek. Van de Scheveningse 
Bosjes via Zorgvliet en het Stadhoudersplantsoen, 
en terug via de tuin van het Vredespaleis, waar de 
Haagse Beek zich manifesteert in de vorm van vij-
vers. Vertrek tussen 10.00 en 13.30 uur, terugkeer bij 
het vertrekpunt tot 16.00 uur. Kan zowel individueel 
als groepsgewijs. Routeaanduiding met pijlen en een 
fraai routeboekje. Deelname gratis. Informatie: tel. 
302 99 52, www.haagsmilieucentrum.nl.

aandag 2  mei
Stijldansclub L 
voor beginners 
Danscursus, geschikt voor 55-plussers. ‘XXL’ staat 
voor Extra Extra Leuk. Lessen in een rustig tempo en 
met de nadruk op herhaling, gezelligheid en plezier. 
U kunt inschrijven voor 5 of 10 lessen; van 23 mei 
t/m 27 juni en van 22 augustus t/m 26 september. 
Résidance Dorany, Laan van Meerdervoort 227, 
19.00-20.00 uur (incl. korte pauze), deelname € 50,- 
voor 5 lessen, € 90,- voor 10 lessen. Informatie: tel. 
(070) 383 83 85 en www.laresidance.nl.

ilm ‘ ist’ over dementie 
Verpleeghuis Houtwijk organiseert regelmatig een 
‘thematafel’ rond dementie, voor partners, kinderen, 
hulpverleners en andere betrokkenen van ouderen 
met dementie. Op 23 mei (slotavond seizoen 2010-
2011): de documentaire fi lm Mist over een man die 
op vrij jonge leeftijd de ziekte van Alzheimer heeft en 
hoe hij en zijn echtgenote hiermee omgaan. Na afl oop 
kunt u napraten en ervaringen uitwisselen bij een 
kopje koffi e of een drankje. Verpleeghuis Houtwijk, 
Architect Duikerstraat 19, 19.30-21.00 uur, zaal open 
19.00 uur, toegang gratis. Informatie: tel. (070) 397 
21 21, vraag naar Ineke Diemel.

Donderdag 26 mei
asterclass jazz 

Met Wolfert Brederode over Miles Davis. Koorenhuis, 
Stijlkamer, Prinsengracht 27, 19.00 uur, toegang € 
5,- of € 2,50, inlichtingen: jazz@koorenhuis.nl. 

Lezing over Alexandrine inne 
Astrid de Beer vertelt in de Deutsche Bibliothek over 
deze Nederlandse ontdekkingsreizigster. Voertaal: 
Nederlands. Duitse Bibliotheek, Witte de Withstraat 
31, 20.00 uur, entree € 5,- incl. drankje. Inlichtingen: 
tel. (070) 355 97 62, info@deutschebib.de, www.
deutschebib.de. 

Zaterdag 2  mei
Open Orgeldag 
Iedere deelnemer krijgt 20 minuten om het kerkorgel 
te bespelen. Hervormde Kerk, Plein 9, Wateringen, 
10.00-16.00 uur, om 16.00 uur slotconcert door Jan 
van Westenbrugge. Toegang € 10,-. 

m 2  mei
Schilderclub Stervoorde 
Deze schilderclub, onderdeel van de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde, werd opgericht in 1980. Tij-
dens een expositie tonen de ongeveer 90 leden eigen 
werk, in verschillende stijlen en met verschillende 
technieken, zoals olieverf, aquarel en acryl. Theater 
van de Centrale Bibliotheek, Rijswijk, maandag t/m 
vrijdag 13.00-17.30 uur en zaterdag 11.00-14.00 uur, 
toegang gratis.

Zondag 2  mei
Op Visite  
Een bijzondere theatrale route. Leg een ongewoon 
bezoek af aan ouderen in woongroepen in de 
Schilderswijk. Zij maken u deelgenoot van bijzon-
dere gebeurtenissen uit hun levens. Samen met 
theatermakers van Het Vijfde Bedrijf hebben zij de 
verhalen en de theatervorm gekozen. Culturalis 
Theater, Hobbemastraat 120, 15.00 uur. Entree € 
6,50. Reserveren: tel. (070) 346 52 72 of www.
theateraanhetspui.nl.

Dinsdag 1 mei t m 21 juni
Op weg naar de Gouden aren
Loosduinse 50-plussers (her)ontdekken hun talen-
ten, kwaliteiten en daarbij aansluitende kansen en 
mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk. 
De gratis cursus ‘Op weg naar de Gouden Jaren’ van 
HOF ondersteunt en begeleidt u in 4 bijeenkomsten. 
Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, 10.00-
12.00 uur. Dinsdag 24 mei: voorlichtingsbijeenkomst 
over de cursus. Informatie en opgave: de Henneberg, 
tel. (070) 397 60 01.

Vrijdag 10 juni
Cursus Haagse kunst
Kunsthistorica drs. Anne Marie Boorsma verzorgt 
een vierdelige cursus ‘Haagse kunst, 1911-2011’. 
Over beroemde ‘Haagse Scholers’ als Mesdag, 
Israels en Toorop; uitgebreid over o.a. Paul Citroen, 
Co Westerik en Herman Berserik; beeldhouwers als 
Theo van der Nahmer en Aart van den IJssel; en 
de typisch Haagse kunstgroepen Verve, Fugare en 
Posthoorngroep uit de jaren vijftig en zestig. Theater 
Branoul, Maliestraat 12, vier lessen, 10.00-11.30 uur, 
deelname € 40,-. Aanmelden/informatie: Anne Marie 
Boorsma, tel. (070) 382 21 30, annemarieboorsma@
gmail.com en www.annemarieboorsma.nl.

m 4 september
Emiel van oerkerken
Retrospectieve tentoonstelling van deze legendari-
sche fotograaf (1916-1995) die onder andere talloze 
schrijvers en kunstenaars op de gevoelige plaat zette. 
Fotomuseum Den Haag, Stadhouderslaan 43, dins-
dag t/m zondag + tweede pinksterdag 12.00-18.00 
uur, entree € 6,-, combikaart met Gemeentemuseum 
€ 13,-, Museumkaart gratis. Informatie: tel. (070) 
338 11 44, www.fotomuseumdenhaag.nl.
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IE WS:
Vervoersdienst 60+
in Scheveningen 
Welzijn Scheveningen is op 2 mei jl. een 
particuliere vervoersdienst gestart. Deze 
vervoersdienst is ontwikkeld om de vervoers-
mogelijkheden voor ouderen uit te breiden met 
hulp van mensen uit de directe omgeving. De 
vervoersdienst is bestemd voor inwoners van 
het stadsdeel Scheveningen, die om gezond-
heid- of mobiliteitsredenen geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer en die 
ouder dan 60 jaar zijn. Voor nadere informatie 
kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de 
vervoersdienstcentrale: tel. (070) 338 54 91 of 
338 54 92 of e-mail vervoersdienst welzijn-
scheveningen.nl.

Vrijwillige klussers
nodig in Loosduinen  
Het Ouderenwerk oosduinen van V R Wel-
zijn is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
voor de klussendienst. Ouderen kunnen voor 
een kleine vergoeding een beroep doen op deze 
dienst voor kleine klusjes in en om het huis, 
zoals  het ophangen van schilderijen; reparaties 
aan snoeren, kranen, scharnieren e.d. Kortom: 
kleine klusjes waar de vakman vaak niet voor 
komt. Bent u in de gelegenheid om een steentje 
bij te dragen, dan kunt u daarmee veel voor 
een ander betekenen. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u terecht bij V R Wel-
zijn Ouderen oosduinen, Tramstraat 15, tel. 
397.60.01.

ieuw uitleenpunt
van hulpmiddelen  
Den Haag is een nieuw uitleenpunt voor 
hulpmiddelen rijker. Het eind april geopende 
uitleenpunt is ontstaan uit een samenwerking 
tussen Evita en Vegro. Bij het uitleenpunt kunt 
u diverse hulpmiddelen en verwante artikelen 
lenen, zoals rollators, bedverhogers, rolstoelen 
en krukken. Bij het lenen dient u een geldig 
legitimatiebewijs en een pas van uw zorgver-
lener mee te nemen. Het nieuwe uitleenpunt 
bevindt zich aan de Van Alkemadelaan 315. De 
openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.30 uur.

Zonder informatie is het leven 
lastig. Zeker als u af en toe 
hulp nodig hebt, of krap bij kas 
zit, is het belangrijk dat u weet 
waar u vragen kunt stellen en 
antwoorden kunt krijgen. In 
Den Haag staan diverse instel-
lingen voor u klaar. 

www.haag eouderen.nl

U kunt in uw eigen buurt terecht, bij 
de i-Shops, of bij het Centraal Infor-
matiepunt Ouderen  elke werkdag, 
maar zeker ook op 4 juni tijdens 
de Haagse 55+ Dag, het grootste 
55+-evenement in de regio Haaglan-
den. Daarover vindt u alle informatie 
in de bijlage bij deze Oud-Hagenaar.

ieuwe website CIPO
Bij het Centraal Informatiepunt Ou-
deren kunt u terecht met uw vragen 
en voor informatiemateriaal. CI O 
beschikt over een rijk voorziene be-
zoekersruimte in Het utshuis. Kom 
er eens snuffelen in de vele folders. 
De publieksvoorlichters helpen u 
graag verder en kunnen uw vragen 
over wonen, zorg, vrijetijdsbesteding, 
geldzaken, etc. beantwoorden. Veel 
informatie kunt u ook zelf zoeken op 
de brandnieuwe website van CI O: 
www.haagseouderen.nl. Actuele za-
ken, tips over websites en cultuur en 
een stevig overzicht van nieuwsbe-
richten ontvangt u elke twee weken 
in de digitale nieuwsbrief GrijsWijs.
Maar CI O stelt zelf ook informa-
tiemateriaal voor u samen, zoals de 
Haagse Seniorengids, de Geldkrant 
en allerlei informatieoverzichten over 
aparte onderwerpen. CI O en de 
i-Shops werken daarbij nauw samen. 
CI O maakt het materiaal, en bij de 
i-Shop in uw eigen buurt kunt u dat 
afhalen

i-Shop in de buurt
Bij de i-Shops, de Haagse ‘weet-
winkels’, kunt u terecht met vragen 
op het gebied van wonen, zorg, 
(vrijwilligers)werk, ontspanning en 
inkomen, en over uw buurt. U vindt 
altijd een i-Shop in uw eigen buurt, 
want ze zijn over alle stadsdelen 

verdeeld.
I-Shopmedewerkers zijn thuis in 
voorzieningen en regelingen, zeker 
voor ouderen en zeker in uw eigen 
buurt. In de i-Shop is bijvoorbeeld 
informatie beschikbaar over klus-
sendiensten, boodschappendiensten, 
de wijkbus en de telefooncirkel in uw 
buurt. Wilt u hulp bij het invullen van 
een formulier? Of iets laten opzoeken 
op de computer? Ook daarvoor kunt 
u terecht bij de i-Shop. Als u wilt 
weten waar ze precies zitten, bel dan 
even met CI O op 364 38 18.

Seniorenweek
Van 23 t m 27 mei zetten de i-Shops 
de Haagse senioren in het zon-
netje. Dan organiseren ze diverse 
activiteiten en voorlichtingen voor u. 
We maakten een bloemlezing uit het 
programma in dat stadsdeel.

 Maandag 23 mei: themabijeen-
komst sociale contacten van i-Shop 
ulianakerk, in samenwerking met 

CI O en Zichtbare Schakels (wijk-
verpleegkundigen). Het project Ge-
zonde Gronden komt uitleg geven 
over eetbare balkons en vensterban-
ken. ocatie: Boerenplein, 10.00 
uur.

 Dinsdag 24 mei: high tea met voor-
lichting door CI O over sociale 

contacten. ocatie: i-Shop De Wis-
sel, Betsy erkstraat 14, 10.00 uur.

 Donderdag 26 mei: high tea met 
voorlichting door CI O over soci-
ale contacten. ocatie: i-Shop aak 

oord, Cromvlietplein 120, 10.00 
uur.

 Donderdag 26 mei: voorlichting 
door CI O voor migrantenouderen. 

ocatie: i-Shop onckbloetplein 24, 
13.00 uur. 

 Donderdag 26 mei: seniorenbijeen-
komst i-Shop eidschenveen, 17.30 
uur.

 Dinsdag 24 mei: voorlichting over 
openbaar vervoer. Alle vervoers-
mogelijkheden zullen uitgebreid 
aan de orde komen. Er is volop 
gelegenheid om vragen te stellen. 

ocatie: buurtcentrum De Hen-
neberg, Tramstraat 15, van 14.00 
tot ongeveer 16.00 uur. Het wordt 
een gezellige middag, met lek-
kere (gezonde) hapjes en drankjes. 
Deelname is gratis, maar graag van 
tevoren opgeven bij i-Shop Hen-
neberg, tel. 397 60 01.

 Maandag 23 mei: kennismaking 
met de computer. og geen compu-
terervaring? Ontdek de mogelijk-
heden tijdens deze ochtend. U ziet 
hoe het werkt: surfen op internet, 
leuke websites, foto’s bekijken, 
muziek beluisteren, e-mailen en 

gratis telefoneren via Skype. o-
catie: Beresteinlaan Hengelolaan, 
Den Haag, van 10.00 tot ca. 12.00 
uur. Informatie en aanmelden: 
i-Shop Houtwijk, tel. 397 72 48.

 Woensdag 25 mei: rollatorshow 
in buurtcentrum Bokkefort. aat 
u informeren over verschillende 
rollatortypen en probeer enkele 
modellen uit. Ook kunt u uw rol-
lator laten nakijken en zo nodig 
laten repareren. ocatie: i-Shop 
Houtwijk, Dr. H.E. van Gelderlaan 
260, 12.15 uur. Aanmelden bij 
i-Shop Houtwijk, tel. 397 72 48.

 Donderdag 26 mei: inloopspreek-
uur over sociale media. Iedereen 
heeft het over Hyves, Facebook of 

ouTube. Vanochtend hoort en ziet 
u meer van deze sociale media. U 
kijkt mee op de computer en krijgt 
uitleg. U kunt ook meteen de fol-
der over sociale media meenemen 
met informatie, tips en adressen 
van computercursussen. ocatie: 
i-Shop Houtwijk, Dr. H.E. van 
Gelderlaan 260, 9.30-12.30 uur.

U bent van harte welkom tijdens 
deze bijeenkomsten  Meer informa-
tie? Belt u gerust even met CI O, 
tel. 364 38 18, of mail naar 
info haagseouderen.nl.

AC EEL

n ormatie aa t  op de  ag
ij O o  een an de i op

useon op zoek naar spullen uit WO II
De Tweede Wereldoorlog is al meer dan 65 jaar geleden ge indigd, maar er liggen nog steeds ‘herinneringen’ aan bij mensen thuis. 
Het Museon is daar naar op zoek, vooral naar zulke spullen met een persoonlijk karakter. Dergelijke materialen vertellen iets over 
inwoners uit deze regio. Zo meldde Ilse Thijsse uit Delft zich met onder meer foto’s van een oom die heeft gevochten bij de politio-
nele acties in ederlands-Indi . Ze bieden een inkijkje in het kazerneleven en van het leven daarbuiten: uitstapjes, kerkdiensten en 
blote billen onder de douche. Er liggen nog veel van zulke schatten op zolders. Die willen het Museon en andere musea, archieven 
en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden graag bewaren voor latere generaties. Vandaar de landelijke actie 
‘ iet weggooien ’ Het doel van deze actie is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Ze dui-
ken nog steeds op bij opruimingen en verhuizingen, vari rend van een stapeltje brieven of foto’s tot dagboeken, documenten of een 
voorwerp. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. Het Museon is te bereiken via telefoonnummer 33 81 338. - e intocht  van de uitse bezetter in en Haag -
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Hotel schaepkens van st Fyt, 
Valkenburg aan de Geul ,

LOGIES met ontbijt v.a. € 38,00

Seizoen voordeel: half pension, 5 dagen / 4 nachten 

VAN € 246,00 VOOR € 199,00 p.p.

Er zijn nog plaatsen vrij voor de volledig verzorgde reizen 
met halen en brengen en 4x halve dagtocht van 11 tot 18 
juni en 3 tot 10 september, vol pension en vele extra’s

Speciale senioren groepsreizen  klaverjas of bridge,
Voor meer info. Tel.043-6012000

Voor meer informatie bezoek ons op de 55+ beurs Den Haag, 
Tafel 94, de folders liggen er klaar voor u.
 
info@hotelschaepkens.nl - www.hotelschaepkens.nl

Last van pijnlijke voeten?

BEL VOOR

UW AFSPRAAK

GRATIS

FOOTSCAN!

Van Asperen
Schoenenspeciaalzaak
Piet Heinstraat 37
2518 CB Den Haag

(070) 345 45 62
(070) 345 21 75
info@vanasperen.nl
www.vanasperen.nl

T
F
E
W

VAN SPERENAVAN SPERENA

Last van pijnlijke voeten? Loop niet door!
Als we bedenken dat we gemiddeld ongeveer 8.000 stappen per 
dag zetten, is het logisch dat voetklachten de kop op kunnen 
steken. Pijnlijke voeten zijn vervelend en kunnen bovendien leiden 
tot vermoeidheid, knie-, heup-, rugklachten en zelfs hoofdpijn.

Op vertoon van deze advertentie kunt u gratis en vrijblijvend een 
footscan analyse laten uitvoeren. Met behulp van moderne compu-
terapparatuur maken wij uw looppatroon dan geheel inzichtelijk.

Kijk voor onze uitgebreide collectie schoenen op de site: 

www.vanasperen.nl

 -  
rengt al uw spullen eilig en 
erzekerd naar hun nieuwe 

bestemming  

-  draagt op een 
aandachtige manier bij aan de 
schoolprestaties an uw kind of kleinkind

 a    
a g a     

-  
Handige student die 
al uw kleine klusjes 
oor u doet

P -  erhelpt al 
uw computerproblemen 
op locatie

 -  onderhoudt uw 
tuin oor u, eenmalig of periodiek

 7   711  55
- a  a

a

    a   
aa aa    g   aa  

g  a   a a  aa    g

ij ieden de volgende dien ten

aa -  oor 
onderhoud of een grondige 
schoonmaakbeurt  

tudentenKarwei neemt dat oor u uit handen
i ht es ha i e 

NB

lke week nieuwe aanvoer!
vens, kookplaten, koelkasten,

vrieskasten, Amerikaanse koelkasten,
vaatwassers, magnetrons,
combi-magnetrons, fornuizen,
afzuigschouwkappen

met kortin en tot 

howroom Prinsegracht 144, 
2512  Den Haag
Tel. 070  3 9 3  72, 
Fa  070  3 9 3  44 

Donderdag koopavond open
lles met arantie uit  

voorraa  en ratis e or .

Ruim 15 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen                             

• Seniorenverhuizingen van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L I  I N F O @ B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur

te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van

een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 

vragen bel of mail ons gerust. 

Mevr Katerina Jirka

070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29  

010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66  

Boedelzorgdrager 125 x 89_TM  25-11-10  11:35  Pagina 1

Geschikt vanaf 10 tot 30 
personen, intieme sfeer

5 dagtochten/rondvaarten

Geschikt vanaf 10 tot 30 
personen, intieme sfeer

Elke Dinsdag / Leiden-Haarlem vv
Vertrek: 9.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Dinsdag / Leiden-Katwijk vv
(bezoek de touristenmarkt)
Vertrek: 11.00 uur haven Leiden
Aankomst: 17.00 uur haven Leiden

Elke Woensdag / De mooiste molens
Vertrek: 12.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Donderdag / Leiden-delft vv
Vertrek: 9.30 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Elke Vrijdag / rondje Haarlemermeer
Vertrek: 10.00 uur Zijldijk Leiderdorp
Aankomst: 17.00 uur Zijldijk Leiderdorp

1

2

3

4

5

5 dagtochten/rondvaarten5 dagtochten/rondvaarten
De gehele maand juli 
en augustus 2011...

rolstoel 
vriendelijk

Sonja & Hans Bosma, Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp
(t) 071-52 19 875 (e) info@partyboot.nl

Aankomst: 15.30 uur Zijldijk LeiderdorpAankomst: 15.30 uur Zijldijk LeiderdorpAankomst: 15.30 uur Zijldijk Leiderdorp

Voor alle dagtochten dient u vooraf telefonisch te reserveren.

Dinsdag / Leiden-Haarlem vvDinsdag / Leiden-Haarlem vvDinsdag Elke Elke DonderdagDonderdagDonderdag / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vvDonderdag / Leiden-delft vvDonderdag / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv / Leiden-delft vv

Royaal afgesloten
parkeergelegenheid

De Jong Damesmode
Mode die bij U past

aan van Meerdervoort 555 (bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag  Tel: 070 363 01 03

mode in maat 38 t m 52maandag- en koopavond gesloten

Kijk op www.mijnlevensverhaal.nl of bel gratis: 0800-23.56.890

Uw levensverhaal 

opgetekend door 

professionele schrijver en 

uitgegeven in eigen boek. 
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Zuidplaspolderweg 11
2841 DC Moordrecht
tel.: 0182 375022
e-mail: info@slapenineigenstijl.nl

consumentendagen:
dinsdag t/m zaterdag 10 - 17 uur
koopavond: donderdag tot 21 uur
vrijdagavond op afspraak

Meer informatie is verkrijgbaar via
www.slapenineigenstijl.nl

dok  eer mee  in

Wat we vragen is dus een reeks 
van vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
in Sudoku A in het grijze vakje een 
‘8’; in B ook een ‘8’ in C een ‘6’ en 
in D een ‘9’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
8-8-6-9.
In De Oud-Hagenaar nr. 8 van 17 
april waren drie exemplaren te win-
nen van Aad Spanjaard’s nieuwe 
boek ‘De Slag om Vesting Holland’. 
Beschikbaar gesteld door uitgeverij 

Elmar. De winnaars krijgen hun 
exemplaar thuis gestuurd.
Overigens luidde de gezochte ant-
woordreeks: 6-3-5-4-2-9. Maar van 
de zes ( ) Sudoku’s in die rubriek 
hoefde u er maar vier goed te heb-
ben om mee te loten

Boekwinnaars
De drie boekwinnaars zijn:

ico Barendse, uit eidschendam
. Vink, uit Zoetermeer

Erica acobsz, uit Den Haag

Winnaars CD
Verder werden er nog 5 dubbel cd’s 
van Sjaak Bral verloot. Die kunnen 
in de bus worden verwacht door de 
volgende inzenders:
G.H. . Hoevers, uit Den Haag

ee uthjens, uit Den Haag
eter Cromberge, uit Den Haag

Henny de Kok, uit Zoetermeer
Mw. essica, uit oeldijk

ieuwe inzendingen
Vergeet niet bij uw nieuwe inzen-
ding uw woon- of postadres te 
vermelden. Aan een e-mail adres 
hebben we niet genoeg. Vermeldt 
a.u.b. ook het nummer van de krant 
waarvan u de puzzels hebt opgelost. 
Dit keer dus Sudoku r 10.
We moeten uw oplossing binnen 
hebben op:
Dinsdag 7 juni

Stuur uw oplossing van de vier 
Sudoku’s hieronder, per briefkaart 
naar:

uzzel De-Oud Hagenaar ( r 10)
ostbus 26046

2502 GA Den Haag

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

2 5
9 2

1 3 9 7
6 8 4

5 1 9
7 6

8 7 6 5
9

5 8 2

6 3 1
4 6 8

5 8
3 7 6 8

8 7 9 6
9 8 7 1

3 2
8 5 2

1 4 8

3 7 6 4
9

9 4 1 2
7 8 1

6 2
4 9

6 8 7
7 2 3

1 5 6

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

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

5 3 4 2
7 8 5 6
3 1 5

8 1 7

Sudoku D                                

 moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. Ze zijn alle vier van een gemid-
delde moeilijkheidsgraad. De grijze vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die 
daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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Alsje100mensennietechtkunthelpen,helperdanminstenséén!

DenHaag•Rijswijk•Leidschendam/Voorburg•Wassenaar

HumanitasHaagland

Humanitasiseenlandelijkeverenigingvoormaatschappelijke
dienstverleningensamenlevingsopbouw,ophumanistischegrondslag.
DeafdelingHaaglandvanHumanitasgeeftmensendiedatnodighebben
tijdelijkeensteuntjeinderug.Dankzijonzevrijwilligerskunnenzijde
toekomstmetmeervertrouwentegemoetzien.

HetgaatbijHumanitasHaaglandom:
 gezinnenmetjongekinderen
 dieproblemenmetdeopvoedinghebben,
 ex-gedetineerdendieweereenplaatsje
 inonzesamenlevingverdienen,
 jongerenenvolwassenen
 dieeenmaatjekunnengebruiken,
 mensendietijdenseenrouwproces
 ondersteuningnodighebben.

Wijwillenditgoeddoenenhebbenvrijwilligersnodigdiezichhiervoor
inzettenenwezoekenmensen,dieditsoortondersteuningkunnenen
willengebruiken.

Laatvanjehoren!

Hum
anitaszoektvrijwilligers Bel070-3584284ofkijkop

www.humanitashaagland.nl


