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Haagse journalist lost de raadsels op en belt tenslotte aan bij de dader

Moord op Blonde Dolly geen mysterie meer
Op 2 november 1959
werd de prostituee
Sebilla Niemans gewurgd op bed in het
zolderkamertje van
haar pees-pand aan
de Nieuwe Haven in de
Haagse binnenstad.
De zaak werd nooit
opgelost, maar volgens journalist Casper
Postmaa zou het met
de forensische techniek van vandaag een
peuleschil zijn om de
dader aan te wijzen:
de nu 82-jarige Gerard
V. die van zijn AOW geniet in een ouderenwoning vlakbij Den Haag.
Casper Postmaa (oud-redacteur van de
Haagsche Courant en medewerker van
het weekblad Den Haag Centraal) hield
zich sinds 2003 regelmatig bezig met de
onopgeloste moord op Blonde Dolly. Hij
bestudeerde nauwgezet de oude politiedossiers over de zaak en ging praten met tal
van betrokkenen van destijds, voor zover
nog in leven. Rechercheurs, oude buren en
klanten van Blonde Dolly.
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- Sebilla Niemans, zoals Blonde Dolly in 1927 in Amsterdam werd geboren, stond volgens auteur Casper Postmaa bekend als een kille persoonlijkheid. Wat niet wegnam dat ze met ‘professionele hartelijkheid’ bejaardentehuizen bezocht om te zingen en poëzie voor te dragen. -

Het afgelopen jaar intensiveerde Postmaa
zijn naspeuringen, werkend aan de totstandkoming van het boek ‘Napels zien...
zes verhalen met een einde’, waarvan
het eerste verhaal, ‘Afscheid van Blonde
Dolly’, het voorlopig laatste woord over de
moordzaak moest worden. Het boek, dat is
geschreven in opdracht van de collectieve
uitvaartvereniging De Volharding, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, ligt nu in
de boekhandel.

Het blauwe boekje

- Een van de foto’s die Blonde Dolly had laten
maken om een carrière als mannequin op
gang te brengen. Het kwam er niet van. -

Begrafenis of
crematie?
(070) 324 02 21

Dat de moord op Blonde Dolly altijd zo tot
de verbeelding heeft gesproken komt mede
door haar dubbelleven. Een ‘tientjeshoer’
met veel klanten, welgeteld de condooms
door de politie 34 op haar laatste avond;
maar ook een ambitieuze vrouw die zich
makkelijk in de hogere kringen bewoog, en
die bij het Leger des Heils en in bejaardenhuizen zong voor de mensen en gedichten
declameerde. Guido Gezelle en de Genestet
waren haar favorieten.
Veelbesproken in de verslaggeving over de
moord destijds was het ‘blauwe boekje’ van
Blonde Dolly, waar de politie geheimzinnig
over deed en waarvan men dacht dat namen
en bijzonderheden zouden staan over hoog
geplaatste Nederlanders die tot haar betere
cliëntele zouden hebben behoord. Namen

die circuleerden waren bijvoorbeeld die
van KVP-minister Joseph Luns en politiek
leider prof. Pieter Oud van de VVD.
Postmaa, die in 2003 toestemming kreeg
om ook het blauwe boekje te bestuderen,
vertelt dat er weinig opzienbarende namen
in staan, een paar welgestelde Hagenaars
daargelaten, als de accountant Docters van
Leeuwen. Wat professor Oud betreft is er
echter nog een andere bron, schrijft Postmaa, die aannemelijk maakt dat hij Blonde
Dolly inderdaad bezocht.
In de publieke opinie vestigde zich in elk
geval de verdenking dat deze moord maar
niet werd opgelost, omdat er lieden van
rang en stand werden beschermd. Zelfs
de CDA-politicus Hans Gualthérie van
Weezel, zoon van de toenmalige Haagse
hoofdcommissaris van politie (alias ‘Jan
Hak’), droeg na de dood van zijn vader in
1982 nog bij aan deze mystificatie, door te
beweren dat hij een envelop had nagelaten:
‘De Zaak-Niemans - Vernietigen’. En dat
had hij gedaan, zonder de inhoud te lezen.

Bij de dader aan de deur
De echte dader, zo maakt Postmaa met
kracht van argumenten duidelijk was gewoon de hoofdverdachte, de jaloerse, niet
helemaal goed sporende vriend van Blonde
Dolly, de toen 30-jarige schrijfmachinere-

- Foto van het lichaam van Blonde Dolly zoals dat op 2 november 1959 door de politie werd
aangetroffen in het zolderkamertje van het witgepleisterde pandje aan de Nieuwe Haven 498. -

parateur Gerard V. uit de Falckstraat. De
politie was daar uiteindelijk ook volstrekt
van overtuigd, aldus oud-commissaris Hans
van Driel, met wie Postmaa de zaak tot
in details besprak. Alleen kreeg men het
bewijs tegen hem nooit rond. En hij bleef
ontkennen. In 1977 verjaarde de zaak en
sindsdien riskeert V. geen straf meer.
De geweldige apotheose van Postmaa’s
reconstructie van de gebeurtenissen is de
manier waarop hij Gerard V. uiteindelijk
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vorig jaar wist te localiseren en opzocht.
“Nadat ik heb aangebeld doet hij onmiddelijk open. Voor me staat een boom van een
man.” Maar hij is het nog steeds niet van
plan, om schoon schip te maken en over de
zaak te praten.
Het hele verhaal, zo’n 60 pagina’s met
illustraties is te lezen in ‘Napels zien...’,
te bestellen op deoud-hagenaar.nl of te
koop in de boekwinkels van Van Stockum,
Selexyz en Paagman. Prijs: € 19,50
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OP O P S N B
amilie Van Putten
Nog een paar stukjes ontbreken in de
Haagse stamboom tak van de familie.
Ik zoek nog informatie over de broers
Paulus Willem, geb. 1933 in Den Haag
en Willem Adriaan, geb. 1935 in Den
Haag. Beide vermoedelijk overleden.
De namen van hun ouders zijn Adriaan
Willem (Aad) van Putten en Dinie v d
Berg. Ik zoek de namen van echtgenotes, kinderen en kleinkinderen.

Ma van Putten

mvputten caiway.nl
el.: 0105910
-------------------------------------------------

olo on

Over de kolenboer
Ik vond de ingezonden brief, van Peter
Willemse heel erg interessant, vooral
omdat het over de kolenboer ging, ik
kan me nog wel dingen herinneren
dat mijn vader kolenboer was, hij was
in loondienst, bij een kolenboer in de
Vlierboomstraat, ik weet hij ging altijd 3
kwartier eerder van huis af, op de fiets,
door weer, en wind, want hij ging altijd
eerst naar de koffietent in de Perenstraat,
daar dronk hij zijn koffie, en nam daar
een broodje bij.
Hij moest echt kei, en keihard werken,
hij moest die kolenzakken ook legen in
die kolenkast op het balkon, zoals Peter
Willemse aangaf, die zakken wogen
tussen de 12, en 15 kilo, als hij s’avonds
thuis kwam, was hij echt doodmoe, mijn
moeder had al een grote teil warm water
in de keuken klaarstaan, tegen de tijd,
dat hij thuis kwam, en hij ging zich zelf
wassen in die teil, want douches waren
er in die tijd niet.
Geizers waren er in die tijd ook niet,
dus het warme water van het bad, dat
kwam allemaal uit pannen water, die
hadden staan koken, op het gasfornuis,
en dan met koud water erbij, en groene
zeep, was hij na een half uur schoon.
Hij verdiende 120 gulden per week,
en dan uiteraard, zijn fooi er bij, en hij
had de kolen voor niks, voor zijn eigen
gezin, wij woonde toen in de chenkstraat, Bezuidenhout West, vlakbij het
station taatsspoor, de Blauwe ram,
reed op nog geen 50 meter langs onze
straat, over de chenkweg, naderhand
kwamen er die papieren kolenzakken,
dat was ook een verademing voor die
kolenboeren.
Hij kon toen opperman worden in
de bouw, dat heeft hij toen maar aan
gepakt, want door het aardgas was er
bijna geen werk meer, naderhand is hij
ijzervlechter geworden in de bouw, hij
ging toen 175 gulden verdienen, dat was
een feest.

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. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website deoud-hagenaar.nl Met onmiddelijke publicatie!
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

n ren
s i nog
niet ng oor r ntgen
en maand geleden bracht mijn echtgenoot een bezoek aan de
rugspecialist dr. B. k was meegegaan als chauffeur en wachtte
beneden in de wachtkamer. Na een poosje werd ik verzocht om
boven te komen. Boven zag het er nogal technisch uit. Alle personen kregen een loden schort om en een loodkraag.
Mijn echtgenoot zou een injectie in
haar rug krijgen. Om de naald op de
juiste locatie te krijgen werd dit gecontroleerd met r ntgendoorlichting.
Er heerste een ontspannen sfeer.
oen ik wat gewend was aan mijn
omgeving vertelde ik de dokter, dat
ik op 15-jarige leeftijd geprobeerd
had een r ntgenapparaat te bouwen.
Ik meen dat de handleiding hiervoor
in het blad Electuur stond. De hoogspanningsspoel bestond uit wikkelingen van dik- en dun koperdraad. In de
Calandstraat was een garage en aan
één van de monteurs vroeg ik of hij
soms een oude defecte bobine voor
me had. Na lang zoeken in de
oude rommel kwam
hij ermee aanzetten.
Oppassen
geblazen
Ik was dolgelukkig. huis haalde
ik de bobine uit
elkaar en wikHij is rond zijn zestigste in de Wao
beland, wegens ernstige rugklachten, en
ademhaling moeilijkheden, hij bleek stof
longen te hebben, vanwege het werk in
de kolen, en zijn rug had waarschijnlijk
ook het nodige letsel opgelopen, want
als je die zware kolenzakken naar boven
moet sjouwen, naar de eerste, of de
tweede etage, terwijl je s’morgens ook
samen met de chauffeur, die kolenwagen
geladen hebt, ze kwamen ook vaak in
oude huizen terecht, met smalle trappen.
Ik denk het ook een half uur fietsen is,
vanaf de chenkstraat, naar de Vlierboomstraat, maar dat deed hij ook terug,
naar huis, door weer, en wind, na een
dag keihard werken.
Hij werd door sommige mensen gediscrimineerd, want hij liep in de WAO,
dus hij was een uitkering trekker, dat hij
af, en toe, krom gebogen door de kamer
liep, dat zagen ze niet, hij crepeerde
af, en toe van de pijn in zijn rug, dat
lag ook aan de weer omstandigheden,
dus misschien was er ook sprake van
een hernia, ik weet het niet, maar dat
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kelde het dikke draad af. Hoe ik aan
het dunne draad ben gekomen weet ik
niet meer. Misschien wel uit dezelfde
bobine. Nadat alles gemonteerd was,
kwam het moment om uit te proberen
of er ook hoogspanning uit kwam.
Het apparaat werkte prima. Je moest
wel voorzichtig zijn want je weet niet
hoe het met je a oopt als je een oplazer krijgt (enkele duizenden volts).
Nu moest de r ntgenbuis nog komen.
Ik wist dat Radio wente die verkocht. Er lag een aantal in een doos in
de etalage. Ik meen dat ze 15 gulden
kostten. In die tijd was dat voor mij
een hoop geld. Ik zat op school en
wanneer ik in de vakantie een hele
week bij een bevriende tuinder had
gewerkt, ontving ik 15 gulden.
teeds als ik in de buurt was, ging
ik kijken of de prijs gezakt was. Dat
is nooit gebeurd Aangezien ik niet
over mijn hart kon verkrijgen om een
heel weekgeld naar “Radio wente”
aan het Groenewegje te brengen,
heeft mijn r ntgenapparaat dus nooit
weet ik van het leven als kolenboer, c. .
kolensjouwer.Laten we respect hebben
voor de mensen, die gewoon zware
lichamelijke beroepen hebben, die door
weer, en wind buiten werken, vaak
tegen een belabberd salaris, want dat is
gewoon de realiteit.

Jac ues Desein

jac ues.desein hotmail.com
------------------------------------------------West-Side in de cr pte
Met veel plezier las ik de ingezonden
reactie van Carel van Bussel over jongerencontact West- ide in de crypte van de
acramentskerk aan de portlaan. Carel
heeft volkomen gelijk. Peter Noordanus
was een veel geziene gast in West- ide
alsmede zijn overleden broer Wim.
Peter heft later in Frankrijk inderdaad
bouwkampen geleid, waarover later
meer. Jongerencontacten waren in die
tijd een prima alternatief voor de cheveningse uitgaanswereld. De bekendste
waren daarbij uiteraard West- ide, de

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal elecom BV
Postbus 2 04 , 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
el.: (070) 4275097 (ma. 10.00 - 14.00 uur)
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

gewerkt. Ik ben daar nu wel blij om,
anders zou het met mij net zo zijn
afgelopen als met madame Curie
(zoals dr. B zei).
Spelen met fluoroscoop
In de jaren ‘ 0 was men niet bang
voor een beetje r ntgenstralen. Ik
vertelde de arts dat er in die tijd in
de betere schoenenwinkels een kast
stond waarmee men kon kijken of de
schoenen de juiste pasvorm hadden.
Het apparaat heette ‘ uoroscoop’.
Het gebeurde met r ntgendoorlichting. Het was een bijzonder
interessant apparaat. oms stak een
kind onder in de kast zijn hand in het
apparaat en de anderen keken wat
je boven in de kast kon waarnemen.
Een bijzonder leuk spelletje. Na een
bepaalde tijd waren deze apparaten
opeens verdwenen. Als mijn apparaat
gereed zou zijn gekomen, zou ik het
natuurlijk aan alle mensen die bij ons
op bezoek kwamen hebben moeten
demonstreren. Wisten wij veel dat het
eigenlijk levensgevaarlijk was

M. Molhoek

‘s- ravenzande
molhoek live.nl

Martelaren van Gorcum, Fatima en het
jongerencontact in de Helenastraat in
Bezuidenhout. Elk timmerde op zijn
eigen manier aan de weg. Zonder al te
chauvinistisch te willen zijn Westide was in vele opzichten de echte
trendsetter. Naast de grote publiektrekker de wekelijkse dansavond met steengoede bands, waren er ook bezinningsweekends (b.v. in Roelofarendsveen), de
al eerder gememoreerde bouwkampen
en cabaretavonden.
Bands die daar in het altijd snikhete en
overvolle zaaltje optraden waren onder
meer de Earring, inderdaad Ekseption,
Hu and de Hilltops, de carlets, Groep
1850 en het absolute hoogtepunt een
nachtelijk optreden van de inmiddels
al lang overleden Ferré Grignard. Meer
dan 200 mensen in een mini-zaaltje.
Kom daar vandaag de dag nog maar
eens om Een tweede kernactiviteit
waren de bouwkampen bij Nederlandse
pastoors in Frankrijk. Geld werd ingezameld middels rommelmarkten en de
deelnemers zelf moesten uit eigen zak

Advertentiecombinaties:
De uitgave is onderdeel van een trio, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 120.000) en De
Oud- trechter (oplage 50.000). Er zijn prijsmatig aantrekkelijke advertentiecombinaties
mogelijk.
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 kostenloos beschikbaar gesteld.

ook nog een bijdrage leveren. Er werd
daar echt hard gewerkt en als tegenprestatie werd je ingeleid in het liefdesleven
en het alcoholleven. Zo werden in
Frankrijk Orgerus, reigny en naar ik
meen Joigny aangedaan. De lokale middenstand ( de par dus) heeft dankbaar
gebruik gemaakt van de Hollandse invasie. Dankzij de wekelijkse dansvonden
en de bouwkampen zijn vele huwelijken
tot stand gekomen, hoewel dat niet het
primaire doel was. Ik weet dat vele van
deze huwelijken tot op de dag van vandaag in stand zijn gebleven. Waarschijnlijk allemaal keurig in de kerk getrouwd
en daar eeuwige trouw beloofd

Hans Holt

ex-voorzitter est-Side
hholt.caiway.nl
------------------------------------------------ud kolen is zwaar
In het artikel ‘Kolen en Groentenboer’
wordt vermeld, dat een ‘mud’ 12 tot 15
kilo was. Nou, dat zou de kolenboer fijn
gevonden hebben. Een mud is 100 liter
en het gewicht van een mud aardappelen
of kolen was ongeveer 70 kilo. Daarom
bracht de kolenboer nooit een heel mud
naar boven, maar altijd in zakken van
een half mud. Dat kon hij nog net op
z’n nek hebben. Als de zakken waren
geleegd in het kolenhok op het balkon,
werden ze op de rand van het balkon
gehangen, zodat mijn moeder ze kon
natellen. De papieren zakjes kolen
waren ongeveer 10 kilo. Ik heb er heel
wat moeten halen bij de kolenboer op de
Goeverneurlaan.
In het artikel ‘Wat voor weer zou het
zijn in Den Haag ’ miste ik een van
de mooiste waarderingen over de
stad, namelijk het gedicht van Gerrit
Achterberg:
en Haag, stad, boordevol ordewijk
en van ouperus overal een vleug
op Scheveningen aan, de villawijk
die kwijnt en zich line Vere heugt.
aar in de binnenstad staan ze te kijk,
deurwaardershuizen met de harde deugd
van atadreuffe die zijn doel bereikt.
k drink twee werelden, in ene teug
en Haag, je tikt ertegen en het zingt.
n de Passage krijgt de klank een hoog
weergalmen en omlaag een uistering
tussen de voeten over het graniet
rode hartkamer die in elleboog
met drie uitmondingen de stad geniet.

Evert chotpoort

evert.schotpoort kpnmail.nl
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Nieuwe Westdoc 2 oktober op televisie:
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- De pijnkelder waar werd gemarteld
Foto ees Hageman . -

29 oktober: Halloween
met nachtrondleidingen

Griezelen in de
Gevangenpoort
Wie durft het aan de Gevangenpoort bij nacht te bezoeken
Op zaterdag 29 oktober organiseert useum de Gevangenpoort nachtrondleidingen
tijdens Halloween, de nacht
waarop de doden tot leven
komen.
Elk uur gaan de gevangenisdeuren open
en treden de bezoekers binnen in dit
eeuwenoude gebouw waar arm en rijk
gevangen zat, gemarteld werd en soms
zelfs stierf. Door smalle gangen en
trappen wordt u door het cellencomple
gevoerd door (levende) gidsen. Zij vertellen over Halloween en de (middeleeuwse)
geschiedenis van de Gevangenpoort.. De
nachtrondleidingen starten om 19.30,
21.30 en 22.30 uur, duur 1,5 uur. Kaarten
17,50 zijn vanaf 22 oktober te koop
aan de kassa van Museum de Gevangenpoort, Buitenhof 33 te Den Haag.
Reserveren niet mogelijk. Meer
informatie via www.gevangenpoort.nl

n mi n iel o er
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V West zendt op zondag 2 oktober de documentaire Schaduw
van mijn iel uit. De film laat zien hoe Su- ing en ilan, twee
Chinese Nederlanders, invulling geven aan hun Chinese identiteit. De bijzondere editie van de documentaireserie Westdoc is
onderdeel van de viering van 1 jaar Chinezen in Nederland.
‘ chaduw van mijn Ziel’, een documentaire van filmmaakster Mariëtte
Faber, speelt zich grotendeels afspeelt
in de Haagse binnenstad. Centraal
in het verhaal staan de nachtelijke
Chinese filmvertoningen die de KungFu-rage veroorzaakten die op zijn
beurt, vanaf eind jaren ’ 0, Nederland
jarenlang in zijn greep hield. Veel
Haagse bioscopen van weleer zoals
Ro y, Royal, Re , Cineac en Asta,
waren toen dé ontmoetingsplaats voor
de Chinese bevolking. Dit was ook de

plek waar de in Nederland geboren
kinderen van Chinese immigranten
hun eerste beelden van China zagen.
u- ing jin- sai en ilan uen waren
twee van die kinderen en zij vertellen in ‘ chaduw van mijn Ziel’ hun
verhaal. u- ing: “We wisten hiervoor
helemaal niets van China, we hadden
er geen enkele associatie bij.”
Su- in en ilan
u- ing ( 2) heeft zich haar hele
leven ingezet om Chinezen als groep

- Dochter ilan is met de fotocamera op zoek naar haar afkomst. -

binnen de Nederlandse samenleving
op de kaart te zetten. ilan (33) is via
haar fotografie op zoek naar hoe haar
Chinese afkomst en familiebanden haar
als individu hebben gevormd.
Filmoperateur Laurens Kruis (5 ), die
al op jonge leeftijd betrokken raakt bij
de Chinese wereld en het nachtelijke
Chinese filmcircuit van Den Haag,
neemt in de documentaire de rol in van

lokale stadsgids.
Westdoc ‘ chaduw van mijn Ziel’ is
op zondag 23 oktober vanaf 17:00 elk
uur te zien op V West. Op maandag
24 oktober wordt de film vanaf 11:10
uur elk uur herhaald. Daarna is deze
Westdoc, net als de eerdere a everingen in deze documentaireserie, terug te
zien op de website
www.westonline.nl westdoc
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adurodam ondergaat de komende maanden een metamorfose.
De miniatuurstad viert volgend jaar haar ste verjaardag en
grijpt deze mijlpaal aan om het park te verfraaien. Het park
wordt verrassender, veel actiever en informatiever, zodat we
ook op de lange termijn voor jong en oud een aantrekkelijke attractie blijven , aldus algemeen directeur oris van Dijk.
Madurodam, opgericht ter nagedachtenis aan verzetsheld George Maduro, is
een van de bekendste dagattracties van
Nederland. inds de opening op 2 juli
1952 heeft Madurodam meer dan 50
miljoen binnenlandse en buitenlandse
bezoekers mogen verwelkomen. De
miniatuurstad ontvangt nu ongeveer
00.000 bezoekers per jaar. De
opbrengst van Madurodam gaat via de
tichting Madurodam teunfonds naar
goede doelen voor kinderen.
Doe-dingen
Bezoekers waarderen het unieke,
creatieve en nostalgische karakter van
Madurodam. egelijkertijd geven ze
aan dat het park beter bij de huidige

Meneer Bennik

tijd kan aansluiten door meer actie en
informatie te bieden. Op die behoefte
speelt het nieuwe Madurodam in.
Er komen tientallen doe-dingen en
via moderne communicatiemiddelen
worden de boeiende verhalen achter de
objecten verteld.
Drie hoofdthema s
De bekende, karakteristieke miniaturen blijven het hart van het nieuwe
Madurodam vormen. Ze worden
onderverdeeld in drie gebieden: ‘water
als vriend en vijand’, ‘oude binnensteden’ en ‘Nederland als inspiratiebron
voor de wereld’ (architectuur, innovaties, entertainment en design).
Jong en oud kunnen straks via tiental-

- Prentbriefkaart uit 1955 van een meisje dat een miniatuurtrouwerij bewondert. -

len interacties aan de slag waarbij
de handen uit de mouwen moeten
worden gestoken, bijvoorbeeld door
het daadwerkelijk bedienen van het
schaalmodel van de Oosterscheldekering, het leegpompen van een polder
en het laden en lossen van schepen in
de haven van Rotterdam.
Via digitale informatieschermen en de
eigen smartphone kunnen bezoekers
de verhalen achter de objecten multimediaal beleven. Een speeltuin met

als thema de Waddenzee en nieuwe
horecafaciliteiten maken het nieuwe
Madurodam compleet.
Als gevolg van de verbouwing gaat
Madurodam dicht voor het publiek
van 1 november 2011 tot en met 31
maart 2012. In oktober kunnen bezoekers nog één keer genieten en afscheid
nemen van het huidige Madurodam.
De zalen van het park blijven wél
open voor zakelijke bijeenkomsten en
evenementen.
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Wij hebben keuze uit
verschillende Kasteelbanken
getoonde bank Chateau 2,5 zits voor

€ 1249,- in verschillende stoffen leverbaar!

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Elegant bankstel met een
pullman binnenvering

wij hebben weer mooie
verschillende secretaire’s

in verschillende stoffen leverbaar.

Vreugdenhil Stijlmeubelen

Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Haghesteyn

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceflat

010 888 22 15
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
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Serviceflat Haghesteyn

Wij geven u € 210,-

o

Want een uitvaart is al duur genoeg!

ortabel

onen in de residentie

ie et na een druk leven at rustiger aan il doen orgeloos il onen aar i n
el standig eid niet il opgeven kan tot op eer oge lee ti d onen in een servi e at

De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw
eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.

ust veilig eid o ort vri van vele dageli kse beslo
eringen o
genieten van u oude dag dan ervi e at Hag este n

el

ilt u e

t

Elke woensdagmiddag
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur
Serviceflat Haghesteyn servi e at ag este n nl - in o
angesloten bi ti
sds-online nl

ting Dienstverlening ervi e ats

Veilig & Zeker in het verkeer



met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend een aanvraagformulier waarmee ik een deposito rekening
kan openen. Ik profiteer dan tevens van de volgende voordelen:
•
•
•
•

alde k P r ontkade 800 - Tel: 070-3604396
servi e at ag este n nl - t itter
ag este n

Bel voor een afspraak 070 3830473.

De Volharding uitvaartzorg stort € 210,- op mijn depositorekening*
Ik kan een eenvoudig testament op laten maken voor slechts € 300,Ik ontvang GRATIS het boek “Napels zien ...” van Casper Postmaa
Ik heb recht op professioneel uitvaartadvies, ondersteuning en nazorg

Voorletters:

Achternaam:

Adres:
Postcode & woonplaats:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
U kunt het aanvraagformulier ook vinden op deposito.devolhardinguitvaartzorg.nl
* De € 210,- wordt op uw depositorekening gestort, is
niet op te nemen en wordt uitgekeerd bij overlijden.

slechts € 12,50

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur
AA

W

WACH

ij keuren m GR I bij een rote beurt
Gaslaan
bij oosduinsewe
5
J Den Haa
elefoon 0 0
5 50
0
0

www.autopennock.nl
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oldertheater
oninklijke
Schouwburg
n het intieme zoldertheater
Het Paradijs van de oninklijke
Schouwburg Den Haag zijn in
november 2 11 voorstellingen
aan het programma toegevoegd. Het gaat om iloktetis
en Oleanna en Novecento.
Filoktetes is een tragikomedie van en
door Wilbert Gieske (bekend van o.a.
G ) vrij naar de Duitse toneelschrijver Heiner M ller. Het stuk vertelt het
verhaal van een soldaat en slachtoffer
in een smerige oorlog. Filoktetes is op
donderdag 10 en vrijdag 11 november
om 20.30 uur te zien in Het Paradijs. De
voorstelling zal vooraf gegaan worden
door een korte inleiding van Wilbert
Gieske over o.a. zijn fascinatie met
Griekse tragedies en de link met nu. Ook
zal hij een korte uitleg over het verhaal
geven.
Porg ranssen
Van woensdag 23 t m vrijdag 25 november neemt topacteur Porgy Franssen
(bekend van toneelhits als Wie is er bang
voor Virginia Woolf en Hartfalen) Het
Paradijs compleet over. Hij speelt op
deze avonden twee voorstellingen en
tussendoor kunnen bezoekers genieten
van een diner. Als eerst staat Oleanna
op het programma. Oleanna gaat over
de machtsstrijd tussen een hoogleraar en
een van zijn vrouwelijke studenten. Na
het diner speelt Franssen zijn door de
pers bejubelde voorstelling Novecento.
In deze monoloog speelt hij de rol van
trompettist im ooney die het verhaal
vertelt van het jongetje Novecento.

Bethelkapel
viert 9 jaar
n het weekend van 29 en
oktober viert de Protestantse
Gemeente Bethelkapel haar
9 -jarig bestaan.
De Bethelkapel, gelegen aan de homas
chwenckestraat 30, is van oorsprong
een hervormd kerkgebouw, na het (officieel) samengaan met de gereformeerde
Westduinkerkgemeente op zondag 29
november 1992 werd de naam omgedoopt tot Protestantse Kerkgemeenschap
Bethelkapel.
Op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur is
er een feestelijk Avondgebed, in de stijl
zoals deze vele jaren elke zaterdag werd
gehouden o.l.v. o.a. ds. Drost.
Voorgangers in deze dienst zijn ds. H. .
Vollebregt en ds. O. Elseman.
Medewerking wordt verleend door Jan
van der Linden-orgel, Jeanne van der
Linden- uit en Otto Bentinck-hobo.
Vanaf 18.15 is er gelegenheid tot het
drinken van een kopje koffie thee.
Na a oop wordt een hapje en een
drankje geserveerd. Op zondag 30 oktober om 10.00 uur vindt de feestelijke
dankdienst plaatswaarin zal voorgaan de
wijkpredikant ds. A el Wicke.
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elkman Van Santen kwam elke werkdag uit Stompwijk

Met p rd en

gen n r i s i

1 aar geleden was de Hongerwinter. eder van mijn leeftijdsgenoten die de Oud-Hagenaar lezen heeft
in die tijd wat meegemaakt. Wij woonden in ijswijk bij de indelaan en hadden een melkboer Van
Santen, die iedere werkdag helemaal uit Stompwijk kwam met zijn paard en wagen en op die wagen
de verschillende melkbussen. Die wagen was van hout en had nog die mooie houten wielen met houten
spaken en een ijzeren hoepel om het wiel.
Een tijdje na de oorlog waren die
wielen geliefd als decoratie aan een
huis of in een tuin. De zware metalen
melkbussen met deksel hadden mooi
gepoetste koperen kranen. In de zomer
als het heet was zaten er dikke molton
hoezen om de melkbussen om de melk
zo koel mogelijk te houden. We hadden
bijna geen van allen een koelkast en in
de zomer moest je de melk direct koken
en toch schoot de melk soms nog gaar
en had je dus geen melk.
Maar in de Hongerwinter kwam onze
melkboer een tijd niet meer, er was
kennelijk geen melkleverantie meer.
Na de oorlog kwam hij weer trouw alle
werkdagen vanuit tompwijk met zijn
paard en wagen naar Rijswijk.
Geitenbikspap
We hadden in die Hongerwinter
een half pondje paardenvoer ergens
gekregen, wat we echter zelfs in die
Hongerwinter niet aten, het leken net
scheermesjes. Na de oorlog vroeg mijn
moeder aan de melkboer of dat zogenaamde paardenvoer nog wat voor zijn
paard was. Maar de melkboer wees het
zeer beslist af dat was geen voer voor
een paard. Het was maar goed dat wij
het dus niet hadden gegeten. Wel hebben we in die Hongerwinter nog van
bruine blokjes geitenbikspap gegeten
wat ik nog wel een beetje naar iets
vond smaken en het zal wel voeding
of vulling gegeven hebben. Wat een
tijd, dat kunnen we ons nu niet meer
voorstellen hier.
In de Hongerwinter ging een veer-

tienjarige broer naar de melkboer in
tompwijk. Het was een verschrikkelijk ijzige vrieskou met hagel en
sneeuwwind en de fiets die we toch
nog hadden was gammel en de banden
waren ook niet veel meer. Hij ging op
pad en was niet goed gevoed, hij had
dus weinig weerstand en zijn kleren
waren er ook niet voor geschikt.
Het was onzeker of hij wel melk zou
kunnen verkrijgen. Hij ging op goed
geluk. En ja, na die barre heen- en
terugtocht kwam hij eindelijk thuis.
Want mijn moeder was ondertussen
ongerust hoe het hem verging op zijn
tocht. Bij thuiskomst was hij versteend
en verstijfd van de kou en het huilen
stond hem nader dan het lachen. Maar
hij had toch de triomf dat de tocht
niet voor niets was geweest. Hij had
een beetje van de zo begeerde melk
bij zich. Hij was onderweg niet lastig
gevallen door anderen die hem de melk
hadden kunnen ontfutselen. Ook had
hij geen Landwachters gezien, die vaak
controle hielden en dan de spullen
afnamen. Hij mocht dit echter beslist
niet meer nog een keer doen van mijn
moeder.
Behoefte van het paard
De melkboer kreeg na de oorlog altijd
de schillen van ons voor zijn paard.
Hij deed zijn paard ook wel eens een
paardendeken over. Alleen vonden we
het nooit leuk als het paard voor onze
deur zijn blaas ledigde. Dat kletterde
dan onverwacht op de straatsteentjes en
je moest maken dat je snel wegkwam,

want het spetterde behoorlijk in het
rond.
Bovendien stonk het niet al te fris en
die lucht bleef lang hangen.
Als het paard zijn drollen liet vallen
dan kwamen, als het paard vertrok van
alle kanten de musjes met elkaar de
haver er uit pikken. Een buurman met
een mooi verzorgde tuin schepte vaak
de drollen op voor de bemesting van
zijn border. Maar we moesten achteraf
wel lachen dat dat paard ons weer mooi
een loer had gedraaid door zijn blaas
te ledigen.
wajongensstreken
Er waren tweemaal buurkinderen geweest die de koperen melkkranen van
de bus opendraaiden als de wagen net
wegreed. Dat was natuurlijk onvergee ijk, die kostbare melk stroomde zo
maar onnut weg. Het was de verdienste
van de melkboer, een goedige man,
die ook grapjes kon maken, maar dan
natuurlijk erg kwaad was. Hij merkte
het niet dat die kraan open was want de
rijdende wagen en het paard maakten
natuurlijk lawaai, zodanig, dat hij de
melk niet hoorde neervallen. Een ander
moest hem kunnen waarschuwen, of hij
merkte het pas bij de volgende klant.
De melkboer had toen ook al essenmelk.
Hij heeft de melkwijk later overgedaan
aan zijn zoon, die er na een tijd mee
ophield.
Nadat de losse melkverkoop eindigde
kwam er dus de melk in essen en toen
kregen de mensen koelkasten en had je

slappe pakken melk in plastic verpakt.
Dat pak deed je in een blauwe plastic
kan. oen kwamen de supermarkten,
die ook die plastic zakken met melk
nog verkochten. En tegenwoordig heb
je dozen met allerlei melkproducten en
zelfs 2 liter plastic melkcontainers. En
alles gaat in de koelkast en kan enige
dagen worden bewaard. We hebben
het echt wel makkelijk gekregen. Maar
zo na de oorlog kon je wel de lekkere
room van de melk halen en dat is niet
meer.
Nooit weggooien
We kopen nu halfvolle melk, want dat
is beter niet al te veel vet. En die vette
melk ontbeerden we volgens mij juist
zo in die oorlog.
De tijden waren eens bar voor de
oorlog al, en natuurlijk in de oorlog
en in de Hongerwinter. De tijd na de
oorlog was nog lang niet zoals het nu
is. Ik zal nog altijd wat eten betreft ook
nooit eten weggooien en vooral brood
niet weggooien. Zelfs de eenden of
geiten krijgen dat niet, terwijl dat ook
helemaal niet goed voor ze is. ommige broodkorstjes eet ik heerlijk op en
andere droog ik om er paneermeel van
te maken.
Eten vind ik heerlijk en ik maak het
graag met plezier klaar om er van te
smullen.
Als je als kind de oorlog meemaakte
waardeer je nog steeds je eten als een
kostbaar geschenk waar je wel voor
gewerkt hebt en hebt kunnen werken
in vrijheid.

Elisabeth Hoogduin
Leidschendam
phoogduin hccnet.nl

ictiedebuut an Paul Bresser: Het verdriet van line

er len o er o dere
mensen it et o
rtier
e wonen in het Hofkwartier in Den Haag, oudere mensen met hun eigen verhalen. e spelen zich af
in en buiten de stad, op het breekbare grensgebied tussen nog weten en bijna vergeten. e gaan over
ouder worden en afscheid nemen, over kwijtraken en verliezen. aar ook over het geluk van een goed
geheugen, over de troost van muziek, de vreugde van po zie en de kracht van verbeelding.
Achter elke voordeur schuilt een
verhaal. De journalist en theatercriticus Jan Paul Bresser (1941) plukt ze
erachter vandaan als een verteller op de
stoep van deze tijd, in zijn fictiedebuut
‘Het verdriet van Eline’ dat deze week
verschijnt bij uitgeverij Anthos.
De verhalen gaan over een dochter in
gesprek met de as van haar moeder.
Over een voormalige bankbediende
die in Drenthe door de gedichten van
Vasalis wandelt. Over een oude Hamlet

die in de trein naar M nchen zijn
moeder bedondert. Over de wonderlijke geschiedenis van het kind van
een moslima en een non. Over een
weduwnaar die in Gouda zijn eerste
luiers koopt. Over de eigen stem van
een gepensioneerde stenografe van
de weede Kamer. Over het eindeloze
verdriet van de weduwe Eline. En over
anderen, die de moed opbrengen om
afscheid te nemen, van hun jeugd en
uiteindelijk van het leven. Met elkaar

vormen de verhalen een moza ek van
levensgeschiedenissen in de oude
Haagse binnenstad en daarbuiten.
De auteur
Jan Paul Bresser is sinds 19 1 journalist en theatercriticus. Hij begon in
de herfst van 19 1 bij Het Vaderland
en werkte later bij Het Eindhovens
Dagblad. Eind jaren zestig werd hij
theaterredacteur en later chef kunstredactie van De Volkskrant. Hij maakte

vervolgens kunstprogramma’s voor de
VARA, radio en televisie, onder meer
het boekenprogramma met Boudewijn
B ch. Hij was chef van de redactie
Kennis Cultuur van Elsevier. ot voor
kort maakte Bresser een culturele talkshow, De Kersentuin, in de Koninklijke
chouwburg van Den Haag.
Het verdriet van line an Paul resser € 19,95 0 pagina’s gebonden
S N 9 90 1 1 0
ok als - oek.
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Heeft u last van
rug- ekken-heu klachten
ent u al ge eest bi u
uisarts de ort opeed
de neuroloog de internist de uroloog de g nae oloog
de anueel arts o t erapeut ee t u de rugs ool gevolgd
doet u aan tness Hebt u ondanks alles nog kla ten
Herkent u een van de volgende klachtenpatronen:
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age rugpi n bi et bekkenge ri t so s uitstralend langs de bekkenrand o naar de onderbuik de lies o de eup
au eli ks kunnen o draaien in bed o onverdraagli ke pi n bi
opstaan o lopen Kan oesten en nie en uiter ate pi nli k i n
2 Pi n van de ribbenkast langs de ervels naar et bekkenge ri t
ri t u regel atig et
u
and langs de rug Ko t u oeili k uit een diepe stoel o ee t u oeite et gaan staan
oet u so s uit bed kruipen op anden en knie n Hebt u pi n in de lies en aan et bovenste
deel van et been Kunt u et beste liggen op u rug o op de i et opgetrokken knie n
Hebt u pi n in de bilspleet so s uitstralend naar de a ter i de van et bovenbeen bi een vol
gevoel in de dar en Pi n in de bekkenbode bi annen vooral bi re top itten
Hebt u oeite et lang itten pi n toena e in de bil bi een euvel o duin oplopen
eleens
kra p in de bilspier bi
e
en in koud ater Pi n in de bovenbil bi et eiligbeen o uist
bi et itbeen et eiligbeen en eer naar de eup O is er so s et gevoel o een spi ker
in de bil it
5 Hebt u pi n in de bil uitstralend via de i kant van et been de knie en et onderbeen naar
de enkel O uist eer aan de a ter i de van de bil et bovenbeen en de kuit Hinkt u
een beet e bi lopen
ordt u akker van de pi n en rolt u dan naar de andere i de s gaan
staan een pi nli ke be eging
Hebt u pi n a ter de eup uitstralend naar et bekkenge ri t et so s uitstraling naar de
boven- a ter i de van et been oene end et itten staan en lopen
as er bi ontstaan
van de pi n sprake van e el opvangen bi een val o daarbi plotseling op een been draaien
o
et even i t te be aren i n er ook tintelingen in et been de kuit en voet
s er diepe euppi n et uitstraling tot de knie s er pi n aan de buitenvoor i de van et
bovenbeen er indert de pi n snel lopen o ge akkeli k op de i liggen Helpt strekken van
de eup tegen de pi n
oor de e en nog andere kla tenpatronen i n in on e prakti k goede oplossingen bekend atuurli k kunnen i niet alles op lossen en et ene patroon vraagt eer ti d dan et andere aar
vaak ebben i goede resultaten in relatie korte ti d Hee t u nog vragen o ilt u een a spraak
aken
kunt ons bereiken op et nu
er 0 0- 5 510
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J.C.L.K.vanWelij-Fysiotherapie

#SBCBOUT-FEFSXBSFOIVJT

!LLEEN OP DE &REDERIK (ENDRIKLAAN   s 4EL  
W W WLE D E RW A RE N N L

Boreelstraat15,2582TWDenHaag,
Telefoon:0703545109
info@praktijkvanwelij.nlwww.praktijkvanwelij.nl

Nieuw:behandeling
CarpaalTunnelSyndroom
Crème de laCrème

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Een uitvaart
zoals u dat wenst!

Super aanbieding

070 - 324 02 21

MEUBEL
STOFFERING

PFAFF

€ 300,=

Het oplossen van:
Opstartproblemen
Hard- en Software problemen
E-mail en Internet problemen
Verwijderen van Virussen en/of Spyware
Opschonen PC
Overzetten Data o.a. muziek, foto’s, etc.
Herinstallatie Windows
Verkoop van PC’s, Laptops, etc.

Het Carpaal Tunnel Syndroom ( CTS ) is een vervelend en pijnlijk
WONINGINRICHTING
MEUBELSTOFFERING
probleem. De middelste polszenuw, de Medianus-zenuw, in het
Naaimachines
–
Lockmachines
–
verloopvandecarpaletunnel,(t.h.v.hethorlogebandje)isbekneld.
Borduurmachines
– naast
Strijksystemen
Mensen met CTS hebben
doofheid of tintelingen een pijnlijk
gevoel in hand, duim en vingers en worden ’s nachts vaak wakker.
Kleine bewegingen lukken niet meer. Als behandeling wordt vaak
gekozen voor een operatie, (gevolg: uw hand is enige weken
Stofferen van:
buitenspel) maar er is een alternatief: het Phystrac apparaat. Deze
bankstellen,
fysiotherapiebehandelingwordtuitgevoerdinonzepraktijk.
2028 o p
fauteuils, stoelen,enz.
De behandeling bestaat uit het uitvoeren van tractie (het uit elkaar
Vervangen van singeltrekken)vanhetpolsgewrichtmethetspeciaalhiervoorontwikkelde
Nu
met
voordeel
banden
veren en schuimpolyether.
Phystractractieapparaat.Doordetractieontspannendestructuren,
Bank, boot en Caravan
spierenenbandenwaardoorminderdrukopdezenuwindecarpale
tunnel wordt uitgeoefend. De behandeling is minderEiken,
ingrijpendArtifort,
dan
Leolux, Gelderland
eenoperatieeninprincipepijnloos.Natuurlijkbestaatergeengarantie
meubels
maardepraktijkheeftintussenuitgewezendathetgrootstedeelvan
de behandelde patiënten na 9 tot 12 behandelingenWWW.DESTOELENMATTERIJ.NL
geen operatie
meer hoeft te ondergaan. Vergoeding door de zorgverzekeraar
mits u fysiotherapie in het aanvullende
•MEUBELRESTAURATIE
pakketheeft.Ukuntzichaanmeldenzonderverwijzing.

Service, Reparatie en Onderhoud

aan huis

BEZOEKADRES:
(belt u even van te voren)
Koperwerf 28, 7e etage, Kamer 705, 2544 EN Den Haag
Adm: 070 - 3097321, Rep: 070 - 3097327, Mob: 06 - 28424020

Onderhoud verlengt de levensduur van uw PC

Ma. t/m Za. van 8.30 - 17.30 uur en Ma., Wo. & Do. van 19.00 - 21.30 uur. www.revi-computers.nl. KvK.nr.: 27268516

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 medewerkers 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

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

Hoofdpijn?

in

Leer en
Hoofdpijndiesteedsterugkomtwatjeookdoetoflaatdoen.Hoofdpijninrust,bijbeweging,opvaste
rd
honde n
r
tijdenofopdegekstemomentenenmeestalongelegen.Voedsel,stressofgeringebelastbaarheidkunnen
htbaa
kleure
Onzic ren en
eenrolspelen.Uhebtalveelgeprobeerd:medicijnen,dieet,nekwervelsindejuistestandzetten,sporten,
repare eren
ff
stovolgende
therapie, een nieuwe bril, etc. Maar kent u een van de
hoofdpijnen?
- Sterke gelijkstroommotor
•LEERSPECIALIST
Hoofdpijnvanuitdeneknaarhethoofd,achterhoofd,metaangezichtspijn,
- Alle functionele steken metpijnindeooghoek,inhetoor,metpijnbovendeogen,achterde
Reparatie en vernieuwen van o.a.
- Dubbel stof transport voor
ogen,alseenbandomhethoofd,metpijnophethoofd,metpijnbijde
lederen kussens, kuipen,
probleemloos door dik en
dun
slapen,metuitstralingnaardetandenofkiezen?Wiltudiekwijt?
zitgedeelten en armleuningen
- Super gemakkelijke bediening
Metonzegoedonderzochtemethodenhebbenwijreedsvelemensen
reinigen. Opnieuw kleuren van
kunnenhelpen.Bijeengroeppersonenmethoofdpijnlangerbestaande
- Gratis instructie les
leer,
verbeteren
van
dan 10 jaar had 80% dit bereikt
binnen
7 weken met
6 a 7 sessies.
- 5 jaar Nottet garantie
. u
en singels.
De behandeling wordtbinnenvullingen
vergoed door uw zorgverzekeraar
mits
fysiotherapieinhetaanvullendepakketheeft.Ukuntzichaanmelden
zonderverwijzingvanUwhuisarts.

or aal
nruil korting

Nu voor

10
00
--------------

€ 799,=

Nottet Naaimachinehandel
esteinde 8 - 5
0 0000
Eigen parking op nr. 191
www.nottet.nl

070 - 517.88.94

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c
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 ERVARINGLEVERING ONDER GARANTIE
Halen en brengen gratis
K.v.k. 36049401
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n de roaring twenties zorgde het hotel voor een primeur: de introductie van een gigolo

gse tr ditie en

i e sti l in Des ndes

Bestaat er een overeenkomst tussen Simon Carmiggelt, Bing Crosb
en ouis van Gaal en columnist, Amerikaans liedjeszanger en
voetbaltrainer Wel degelijk. ij hebben zich ooit in een statig pand
aan het ange Voorhout met overgave gevlijd in de armen van orpheus. Dat pand staat beter bekend als Hotel Des ndes en het biedt
sinds 1881 onderdak aan koningen, keizers, admiraals, staatslieden,
kunstenaars, geleerden, om maar-es een handvol onderscheidelijke
vertegenwoordigers van het mensenrijk op te sommen. n dat geheel
en al in de Haagse traditie en chi ue stijl. en schets in vogelvlucht.
In 1858 wordt door de kamerheer van
koning Willem III een statig herenhuis
aan het Lange Voorhout gebouwd. Het
mag wat kosten: anderhalve ton puur
goud. Maar dan heb je ook wat: een
riante binnenhof, stallen, hooischuur,
bediendenkwartieren, privé-verblijven
en een prachtige balzaal. De baron,
tevens lid van de provinciale staten van
Zuid-Holland, wenste naast zijn landgoed Clingendael een meer centrale
locatie in het Haagse, en dat valt te
billijken. Hij was nu in staat regelmatig
een feestje te organiseren. Pluk de dag,
want helaas overleed de baron in 18 3.
Zijn oudste zoon valt dan in de prijzen
en erft het prachtige pand. Hij verkoopt
het na verloop van tijd aan een hotelier,
die het, hoe aardig, aan zijn dochter
schenkt.
Pracht en praal
Deze dochter legt de basis voor de
toekomst: samen met haar man, een
e -beroepsmilitair, maakt zij van het
illustere pand een hotel. Er stroomt
gedurende een jaar of vier nog wel wat
water door de Rijn voordat het zover
is. Na al het gesleutel openen de deuren
zich plechtstatig voor de fine eur; het
is inmiddels 1 mei 1881.
Het hotel geldt als summum van

verfijnde elegance. In de eerste week
ondergaan meer dan 2200 bezoekers
tijdens hun rondleiding de lu e, pracht
en praal van het nieuwste ‘logeeradres’
in de hofstad.
Aandacht voor vertier
Al in 1900 stond er in iedere kamer een
telefoon; een soort intercom die in verbinding stond met de receptie. Overal
waren vaste wastafels met warm en
koud stromend water en een bad.
wee jaar later werd een hydraulische
lift gebouwd, die werkte op de druk
van de waterleiding. De grandeur stond
evident de vooruitgang niet in de weg.
In de ‘roaring twenties’ zorgde het
hotel voor een bijzondere primeur: de
introductie van een gigolo. Een gigolo
Hemeltjelief tel u gerust. Een danser
voor dames zonder mannelijk gezelschap. Het bleek een gouden greep en
voorzag in een sociale behoefte. Pas
veel later zou aan de reputatie van de
gigolo ‘pek en veren’ gaan kleven.
Amusement vormde voor het management een voornaam aandachtspunt in
die beginjaren Zo trad er tweemaal
per dag een vast hotelorkest op in de
zogenoemde Palmzaal.
Het hotel bezit een ‘gouden lijst’ van
prominente gasten die van over de

- Als passant genieten van een kopje thee of kof e in een sfeervolle ambiance. -

hele aardbol naar het Lange Voorhout
reisden. Een en ander is in de inleiding
al gememoreerd. Een dame die minder
fortuinlijk was arriveerde in 1931 met
de trein vanuit Parijs.
Anna Pavlova
Het was de wereldberoemde danseres
Anna Pavlova. Zij liep door omstandigheden tijdens haar treinreis een dubbele
longontsteking op en twee dagen na
aankomst overleed zij, in het hotel.
ijdens de weede Wereldoorlog is het
hotel intensief gebruikt, onder meer
door de bezetter en vormde het ook een
onderduikadres voor Joodse landgenoten. Meteen na de oorlog namen
Amerikaanse troepen er hun intrek. De
aanvoerders van onze bevrijders waren
er ook enige tijd te gast: de heren Eisenhower, Churchill en Montgomery.

b en vloed
Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat er in de tijdspanne van ruim
honderddertig jaar sprake is geweest
van ‘eb en vloed’ in de ontwikkeling van dit bijzondere hotel. Om het
statige pand voor de oorspronkelijke
functie te behouden was soms zelfs het
ingrijpen van hogerhand noodzakelijk.
In elk tijdsgewricht is er op eigen wijze
invulling gegeven aan het oorspronkelijke concept van grandeur, en volop
gerenoveerd met behoud van stijl. Zo
gingen in september 2005 de deuren
van Des Indes opnieuw open na een
grondige restyling onder leiding van de
internationaal vermaarde interior decorator Ja ues Garcia. De lezer herinnert
zich misschien het tv-interview van
deze kunstenaar met Ivo Niehe, in een
eenvoudig optrekje: een heus kasteel

met meer dan een dozijn aan kamers
compleet verschillend ingevuld.
Dagtoeristen welkom
Wereldleiders van naam, een toerist,
een verliefd bruidspaar, zij allen kunnen zich nog steeds warmen aan de
charme van een verblijf op een historische locatie, waar de tijd gewoon heeft
doorgetikt.
Zelfs de passant (dagtoerist) kan
onbekommerd genieten van een kopje
koffie of thee in de sfeervolle ambiance van het hotel en vormt daardoor
mede een schakel in de langdurige
geschiedenis van een opmerkelijk en
authentiek Haags ‘Des Indes’.

Joop Molenaar

joopmolenaar xs all.nl

ijn persoonlijke herinnering aan Hella S. Haasse 1918 2 11

onge semin risten i s ri ster op de t ee

We waren altijd met z n drie n en wilden priester worden. Piet, on en Henk. en driemanschap dat elkaar door die internaatsjaren heen haalde. We beheerden de bibliotheek van de flat waarin we woonden.
r waren er drie op het klein seminarie eeuwenhorst te Noordwijkerhout. Alticollense was de naam van
het gebouw voor de hoogste leeftijdsgroep.
Maar we wilden meer dan boeken
kaften en uitlenen. We lazen haar werk,
maar zouden we niet eens een literaire
avond met haar Een stout plan in dat
jaar 1970, we waren 17, 18.

Ik kan me niet herinneren dat we er
met een leraar of begeleider (‘prefect’
heette zo iemand) over spraken maar
gingen gewoon bellen en schrijven,
wat toen nog wel ingewikkeld was.
Je moest naar de portier en heel zorgvuldig het telefoonnummer opgeven,
anders ging het mis. Dan in een afgesloten kleine ruimte ging de telefoon
over en kregen het literair bureau aan
de lijn. We schreven ook nog een brief.
Ze zou komen. We stonden er van te
kijken. Ze komt zo maar. Niet moeilijk,
doodsimpel.
Het zat bomvol
We organiseerden een avond en men
wist van te voren niet hoe men het had.
Zoiets was nog nooit gebeurd en dan
nog voor elkaar gekregen door leerlingen. Later ging dat buitenschoolse

activiteiten heten, maar wij deden het
gewoon omdat het bij ons opkwam.
Die avond haalde een leraar met een
auto haar op van het station. Later vertelde hij dat het leek of de stationsgang
waar ze liep veranderde. Het leek of ze
mediteerde zei hij. Ze was nog niet op
het hoogtepunt van haar roem, maar
wel behoorlijk bekend.
Het zat bomvol. Wij presenteerden de
avond, ik merkte toen al dat ik dat kon,
misschien merkte ik het daar wel voor
het eerst. Het ging soepel en natuurlijk,
zonder verlegen gehakkel en getreuzel.
Het gevoel van een gewichtige avond
te leiden gaf ons vleugels. De leraren
zaten achterin en waren zichtbaar trots.
Ik kan mij van de inhoud niet veel meer
herinneren. Wel een prachtige uitgebalanceerde stem, steeds zorgvuldig
formulerend, nooit haastig en altijd

precies. En natuurlijk de vragen van
iedereen, waar ze toch al die historische kennis vandaan haalde, wat haar
motieven waren, hoe ze met schrijven
begonnen was enz. Ze vond het wel
interessant, al die priesterstudenten.
Wat zouden dat toch voor wezens zijn
hoorde je haar denken. We gingen
spontaan staan bij het applaudisseren.
Je voelde dit is authentiek. Niemand
maakte auwe grappen wat redelijk
uitzonderlijk was.
Bij haar thuis
Na een week kregen we een brief, of
we eens langs wilden komen aan de
Mozartlaan in Den Haag. De leraar
Nederlands ging mee. We kregen thee
en een kist boeken. Allemaal present en wel of niet door haar gerecenseerde
- e emplaren. Een ware schatkist. We
zaten er wat verlegen bij. Een lieve koningin bij wie al je pretentie in het niets
oplost. En wat was het een voorrecht
om al die mooie nieuwe boeken als
eerste door je handen te laten glijden.

Of we priester geworden zijn Nee.
Een bijna, maar een vrouw verhinderde
dat.
Ik woon nu weer in Den Haag, een
steenworp afstand van de Mozartlaan, vlakbij waar Hella Haasse ooit
woonde.

Henk Baars

hbaars steknet.nl

pagina 8

Dinsdag 18 oktober 2011

De Oud-Hagenaar

Haagsche itjes Allemaal uitgaans- en cultuurnieuws
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Hans Ruitenberg en Norma de Jong, beide geboren en getogen Hagenaars, zijn samen RIJP! Zij
treden onder deze naam op met de producties “De Speenhoffjes”; “Eigenheimers” (een liedjesprogramma voor de oudere luisteraar) en het avondvullende kleinkunstprogramma “Late Lente”.

zoon, Vegetariërs, De 7 plichten van
een vrouw, Moederhart, De schutterij en
vele andere.

Hans begon met twee klasgenoten
op de middelbare school een cabaretgroepje; met een andere vriend ging
hij stemmetjes en sketches doen op
cassettebandjes. Hij leerde van z’n broer
gitaar spelen en leerde zichzelf piano
spelen. oen begon hij ook liedjes en
melodietjes te componeren. In de jaren
tachtig ging hij zanglessen volgen op het
Koorenhuis en ontwikkelde zijn stem
ook klassiek. Voor Lokatel tv speelde hij
in de jaren ’90 diverse typetjes, deed aan
cabaret, zong en speelde in popbandjes
en treedt tegenwoordig ook regelmatig
op als singer-songwriter onder de naam
“Hannes de zanger”. In oktober 2002
ontmoette hij Norma op een kleinkunstcursus van alweer het Koorenhuis. En de
rest is geschiedenis.
Norma schreef vanaf haar jeugd al
liedteksten. Nadat zij in 1999 een grote
show schreef, samenstelde en produceerde voor het 100-jarig jubileum van
de tennisclub en de voorstelling in Diligentia een succes was, had zij de smaak
te pakken. Zij ging kleinkunstcursussen
volgen bij het Koorenhuis. Hier werkte
zij aan solo-programma’s die werden
gespeeld in het Koorenhuis en heater
PePijn. Na in verschillende kleinkunst-

igenheimers
Eigenheimers - Liedjesprogramma vol
nostalgie. In dit programma zingen Hans
en Norma Nederlandse meezingers,
Engelse covers, Franse chansons uit de
jaren ’ 0, ’70 en ’80 en eigen repertoire. Dus zeer geschikt voor oudere
luisteraars en men wordt van harte
uitgenodigd om mee te zingen. Duur:
vanaf 30 minuten. Dit liedjesprogramma
is zeer geschikt voor verzorgingshuizen, dienstencentra, kleine theaters, bij
mensen thuis, etc.

- Norma schreef het script van De Speenhoffjes en Hans bewerkte de muziek. Hij kruipt
in de huid van oos en Norma in die van
Caesarina. -

produkties te hebben gespeeld, vormt
zij sinds begin 2010 samen met Hans
Ruitenberg het duo RIJP
Naast haar kleinkunstactiviteiten, werkt
Norma als vrijwilligster voor tichting de Regenboogboom en schrijft zij
(korte) verhalen.
In RIJP vullen Hans en Norma elkaar
goed aan. De composities van Hans passen wonderwel onder de liedteksten van
Norma. Zij zijn overigens alleen artistiek een stel. Beiden hebben daarnaast
een duurzame relatie met kind(eren).

De Speenhofjes
De peenhoffjes - Muzikaal theaterminiatuur. Koos peenhoff (18 9-1945)
wordt wel de allereerste Nederlandse
dichter-zanger genoemd. Hij stond aan
de wieg van het hedendaagse Nederlandse cabaret. Na zijn huwelijk met Caesarina Prinz (188 -194 ) traden zij samen
op als het echtpaar J.H. peenhoff-Prinz
en dat zouden zij jarenlang blijven
doen. Zij vierden tussen 1910-1925 hun
hoogtijdagen in Nederland en ook daar
buiten. Zij hadden vele optredens en
op het podium vulden zij elkaar goed
aan. Maar achter de schermen was het
vaak oorlog tussen de twee echtelieden.
Koos was de ongeremde kunstenaar en
Caesarina bezat ook een vurig temperament... Zij kregen drie kinderen, hetgeen
ook voor de nodige spanningen zorgde.
Maar, Koos en Caesarina zijn hun hele
leven bij elkaar gebleven, alhoewel dat
geen eervolle vermelding verdient, volgens Caesarina. In dit realityprogramma
vertellen zij over hun leven en zingen
en spelen zij bekende en misschien ook
minder bekende liedjes uit hun grote
repertoire, zoals ’t Broekie van Jantje,
Brief van een oude moeder aan haar

enster rengt
De oede Dood

rin ms
g

In de tragikomedie ‘De goede dood’ heeft terminaal
longkankerpatiënt Bernhard deze weg al achter de
rug. Morgenochtend 9 uur is het moment daar; dan
zal zijn beste vriendin en huisarts zijn laatste wens
vervullen. We zijn getuige van de laatste uren van
Bernhard samen met zijn familie.

Dat Den Haag een grote groep inwoners heeft met een Surinaamse achtergrond, illustreert de tentoonstelling Mijn Surinaams Den Haag, die het
Haags Historisch Museum en het Sárnamihuis van 25 oktober t/m 11 november 2011 gezamenlijk organiseren in het Atrium van het Haagse stadhuis.
De tentoonstelling weerspiegelt de ‘salad
bowl’ die uriname is en toont de migratie
van verschillende bevolkingsgroepen, elk
met hun eigen cultuur, vanuit uriname naar
Den Haag. childerijen van urinaamse
kunstenaars vertegenwoordigen de multiculturele straatkunst in uriname, terwijl een
Hindostaans trouwpaviljoen de connectie
met de Indiase cultuur toont. Bijzonder zijn
de persoonlijke topstukken van urinaamse
Hagenaars die hun persoonlijke geschiedenis
symboliseren.
De opening vindt plaats op dinsdag 25 oktober om 17.00 uur in het Atrium van het tadhuis, pui 70 te Den Haag. Zangeres Denise
Jannah en zanger Raj Mohan verzorgen speciaal voor de opening een optreden. Na a oop
vindt op het pui vanaf 19.00 uur de viering
van het Hindoestaanse lichtfeest Diwali plaats
(georganiseerd door City Mondail).

Straatkunst
De tentoonstelling is opgezet vanuit de volksen straatkunst en de persoonlijke geschiedenissen. De multiculturele straatkunst wordt
zichtbaar door schilderijen van urinaamse
kunstenaars als Johnny Khodabaks, Bietje
Kramer, André ontosoemarto en Manoodj
Gangadin. De topstukken van urinaamse
Hagenaars zijn het resultaat van workshops
die het Haags Historisch Museum organiseert.
De bezoeker maakt kennis met de verschillende urinaamse bevolkingsgroepen. Mensen
vertellen hun persoonlijke geschiedenis, hun
herinneringen aan de reis naar Den Haag en
hun eerste tijd hier, aan de hand van een door
hen meegebracht voorwerp. ijdens de tentoonstelling vinden verschillende publieksactiviteiten plaats. Het rnamihuis organiseert
twee lezingen over urinaamse straatkunst en
voor Haagse scholen is een digitale lesbrief
beschikbaar die aansluit bij de tentoonstel-

Voor meer informatie:
www.allesoverrijp.nl
Norma de ong:
normadejong gmail.com
Hans uitenberg:
hannesdezanger gmail.com

- Hans uitenberg en Norma de ong treden met P Niet alleen op in theaters,
maar ook in verzorgingshuizen en zelfs bij mensen thuis. -

po in het Atrium

Mi n
Den

ate ente
Late Lente - Avondvullend kleinkunstprogramma. Een programma vol liedjes
en sketches over komische, zwaarmoedige, bizarre, vertederende en bijzondere
mensen, met een knipoog naar het ouder
worden. Voor het publiek dat daar rijp
voor is. Regie: Mariëtte Ciggaar.

ling, maar ook naderhand te gebruiken is.
De tentoonstelling is een samenwerking van
het Haags Historisch Museum en het rnamihuis en mede mogelijk gemaakt dankzij de
Gemeente Den Haag, het Koninklijk Instituut
voor de ropen, Centrum Beeldende Kunst
Amsterdam Zuidoost, Centrum Beeldende
Kunst Rotterdam, ammo churinga, Weddingfoto (Ramoe en Asjna ewradj), Weddingmaster Rotterdam, Delhi tore, Fonds
1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

entoonstelling:
ijnSurinaams en Haag
ata: 5 oktober t m 11 november
011
is,
ocatie: trium van het Stadhu
Spui 0 te en Haag
ntree: ratis entree tijdens
openingstijden trium

Over euthanasie is al heel veel gesproken en geschreven.Voor en tegenstanders hebben duidelijke meningen over de zelf verkozen dood. iteraard is het ook een hele delicate en comple e materie waarbij je niet
over één nacht ijs kunt gaan. De laatste jaren worden er kleine successen
geboekt door de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie, maar de weg
naar een vrijwillige levensbeëindiging is nog steeds een moeizame.
Helaas zijn er nog steeds veel mensen die onnodig en uitzichtloos
moeten lijden.
De goede dood laat via zes personages de verschillende visies op
euthanasie zien. Naast aangrijpende sc nes is er ook ruimte voor de onmisbare humor en spelen muziek en zang een belangrijke rol. “De goede
dood” won onder regie van de schrijver Wannie de Wijn de oneel
publieksprijs 2007 - 2008.
ohn oos regisseur ulturalis heater, Hobbemastraat 1 0 en
Haag Vrijdag 11 en zaterdag 1 november 011 om 0.15 uur en
zondag 1 november 011 om 1 .15 uur aarten 10 euro
oievaarspas 5 euro
reserveren toneelgroepvenster ziggo.nl of bel sms 06
50 1
ie ook reserveren op onze website http: www.toneelgroepvenster.eu
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eption ls

In een gevarieerd programma wordt repertoire
van ruim twintig jaar E ceptionals gepresenteerd. Afwisselend luistert u naar nummers uit
verleden en heden. ok wordt u als publiek uitgenodigd om bij een aantal nummers mee te zingen.
Diverse muzikale acts, medleys en nummers die de sfeer van
he E ceptionals zo typeren, passeren deze 4de november de
revue.
bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Remonstrantse
Kerk in Den Haag, adres Laan van Meerdervoort 955. Het
concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn
verkrijgbaar via 0 38 58033.

De vrouwen van vocal group he E ceptionals hopen er samen
met de Finse dirigente Katja Maria lotte én u een onvergetelijk afscheidsconcert van te maken.

rient lse D nss o
Bloemen n de oesti n
Na het succes van de Show “Een riëntaals Palet” in 2009 en “ ntmoetingen” in 2010 zal er dit
jaar opnieuw een prachtige show te zien zijn in het Danshuis Nitsanim, en wel op zondag 0 oktober 2011. Het Danshuis Nitsanim vindt u in de enemuidenstraat 20 , te Den Haag.
De aanvang is 14.00 uur, maar de deur
gaat al om 13.00 uur open, en zal
17.00 uur eindigen. De woestijn is
niet alleen maar zand, het is vol van
schoonheid. zult deze middag dan
ook ontdekken dat de mooiste bloemen
er tot leven komen. Een dansshow met
wederom een rijke schakering van de

Oriëntaalse dans. Met Maya, Ahlem,
Wendila, Farou , Banat Laklak, azila,
Anusch, howgroep Mirage, Zafira, Jasmin ildiz (Duitsland), Pierre Moussa
(Libanon Duitsland), e.v.a..
Ook is Basar Jasmina aanwezig met een
prachtige collectie danskostuums van
de bekende ontwerper Pierre Moussa

Altijd al eens willen weten waarom de
Oriëntaalse dans overal ter wereld wordt
gedanst Kom en beleef een boeiende en
verrassende middag.
De toegangsprijs bedraagt 15,00 en de
kaartjes zijn te bestellen bij hahiraLinda, tel.: 0 -1222 454.

Dr ng speelt in de
gs e Bl

MacMadoff vertelt het verhaal over
het koninkrijk der banken, waarin geld
en macht heersen. Het laat op een humoristische, maar bloederige wijze zien hoe
onmenselijk ver mensen gaan om hun
hebzucht te bevredigen.
Ambitieuze zakenman MacMadoff
(gespeeld door Esgo Heil) en zijn meedogenloze vrouw Beth(Josje Bruinsma)
spelen hoog spel om zakenpartner

- ac adoff, het verhaal over het koninkrijk der banken en hoe onmenselijk ver mensen gaan om
hun hebzucht te bevredigen Ardito Fotogra e . -

Donald (Wim Meuwissen) van diens
troon te verstoten. otdat de financiële
crisis aan de fundering van het koninkrijk begint te schudden: nu moet blijken
wie loyaal is aan zijn koning en wie er
verraad pleegt. De dertienkoppige cast
verbeeld de gevolgen van de kredietcrisis in de door Madoff en hakespeare’s
Macbeth ge nspireerde voorstelling.
Gevel nr.
Midden in het centrum van Den Haag
bevindt zich de Haagsche Bluf. Dit winkelgebied, ontwikkeld door projectontwikkelaar Gerard tevers, bestaat uit ab-

po en ngelstalig boek over Ale ine inne

en ged r de
gse
ontde ingsrei igster
Ale ine inne (1 5-1 9) was een Haagse aristocrate die haar landgenoten verbijsterde met haar oneigentijdse manier van leven. Haar
zucht naar avontuur bracht haar op plekken over de hele wereld.
Naast vele verhalen en brieven zijn er ook
door haar zelf gemaakte foto’s bewaard
gebleven. Verhalen en beeldmateriaal van
haar laatste e peditie in oedan en nog
onbekende correspondentie, foto’s en andere documenten uit de inne-archieven
zijn gebundeld in een rijk ge llustreerde
publicatie van Joost Willink. Het boek
he Fateful Journey. he E pedition of
Ale ine inne and heodor von Heuglin
in udan (18 3-18 4) zal 13 oktober
a.s. gepresenteerd worden in het Haags
Historisch Museum. De boekpresentatie
is tevens de aankondiging van de tentoonstelling over Ale ine inne die in oktober
2012 van start zal gaan.

Stuk over meesteroplichter adoff

Het is heatergroep Drang wederom gelukt om voor haar najaarsvoorstelling een bijzondere,
Haagse toplocatie te verwerven.
anaf 2 oktober speelt Drang
de voorstelling MacMadoff in
de Haagsche Bluf. Een toepasselijke locatie, omdat het stuk
onder andere is ge nspireerd
door het verhaal van meesteroplichter Madoff, die jarenlang
blufpoker speelde in de nanciële wereld met de inzet van
grote gevestigde instellingen en
beroemde personen. De kredietcrisis ontmaskerde de gerenommeerde Madoff als een banale

- Portret van Ale ine inne te paard. e was de eerste westerse vrouw die
zich ver in Centraal Afrika waagde. -

stracte glazen gevelwanden, waartegen
replica’s van bekende Haagse en Delftse
historische gevels zijn geplaatst.
De gevel van de speellocatie voor
MacMadoff (nummer 43) is een replica
van het Art-Nouveaupand van J.W. Bosboom. Het origineel is terug te vinden
op de Denneweg.
De Geste Group heeft het pand tijdelijk
beschikbaar gesteld.
Previews van de voorstelling werden al
gespeeld op andere toplocaties: zowel in
Escher in het Paleis (Haags itFestival,
4 september) als in het Nutshuis (Kamera Kultura, 25 september).

Steeds e travaganter
Ale ine inne groeide op in een vooraanstaande Haagse familie. In haar jeugd
was zij al zeer ge nteresseerd in land- en
volkenkunde. amen met haar moeder
maakte zij reizen naar vrij conventionele
bestemmingen. Zo maakten de dames
inne in 1854 een reis door candinavië.
De reizen werden echter steeds e travaganter. Op 17 december 1855 zetten zij
voet aan wal in de Egyptische havenstad
Ale andrië, waarna zij doorreisden naar
Cairo en zelfs een tocht over de Nijl hebben gemaakt. De e pedities werden ook
steeds gevaarlijker; landen als Palestina
en yrië werden het reisdoel. Al tijdens
haar reizen werd ze bekend als de eerste
westerse vrouw die zich tussen 18 218 5 ver in Centraal Afrika waagde. Ze
zou daarna niet meer terugkeren in Den
Haag.

Verblijf in Afrika
Op 13 oktober a.s. zal het boek he Fateful Journey. he E pedition of Ale ine
inne and heodor von Heuglin in udan
(18 3-18 4) gepresenteerd worden. Auteur Joost Willink beschrijft inne’s reis
door oedan. Het verslag is aangevuld
met nog ongepubliceerde foto’s van
en door inne gemaakt, een catalogus
met tientallen voorwerpen uit haar en
Heuglin’s bijzondere collectie Afrikaanse
voorwerpen en enkele van haar kledingstukken. Precies een jaar later, op 13
oktober 2012, zal in het Haags Historisch
Museum een tentoonstelling te zien zijn
over deze reislustige vrouw. Naast haar
‘Haagse periode’ zal ook haar lange verblijf in Afrika (18 2-18 9) alle aandacht
krijgen. Delen uit haar etnografische
verzameling (o.a. van het World Museum
in Liverpool) zullen samen met foto’s van
Ale ine en haar reizen getoond worden.
Ook nooit eerder getoonde familieobjecten met bijzondere verhalen krijgen een
plek in deze tentoonstelling.

Het boek he ateful ourney , wordt
uitgegeven door de msterdam niversity Press en bevat 56 pagina’s, ge llustreerd met 1 kleurenfoto’s. ijdens
de presentatie zal het boek verkrijgbaar
zijn of te bestellen € 9,50.
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r op it
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. De agenda wordt samengesteld door het Centraal
nformatiepunt uderen C P . Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de
agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail redactie
haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met arco Daane via 7
4 8 21.

Humanistische Stichting
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aandag 2 oktober
Workshop Vrienden maken

-

aa g
g

oon entrum ag ag bevindt zi h in de aenstraat middenin het entrum van Den Haa .
Door de vele tram- en buslijnen die door het entrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle
belan rijke voorzienin en li en op loopafstand.
r zijn
wonin en en er is een rote daktuin.
ewoners kunnen a hter het ebouw ele en
parkeerplaatsen huren.
ag is ele en aan de hermerstraat.
et het openbaar vervoer is het omple makkelijk
te bereiken. De belan rijkste winkels zijn om de
hoek in de etje olffstraat. Het woon entrum
heeft driekamerwonin en van a. 0 m
verdeelt over drie eta es

Veel mensen willen wel nieuwe vrienden en kennissen maken, maar hoe? Sommigen voelen zich op
verjaardagen e.d. altijd er buiten staan. Of ze weten
niet hoe het komt dat vriendschappen verwateren.
Deze gratis workshop door een preventiefunctionaris van Context reikt waardevolle tips aan over
uitbreiding van de vriendenkring en aanhouden
van contacten. Desgewenst kunt u zich naderhand
opgeven voor een gratis training over hetzelfde
onderwerp. Aanmelden via Woej, wijk- en dienstencentrum De Groene Loper (locatie van de workshop),
Van Royenstraat 2 te Voorburg, tel. 300 47 47.

Wat ik later wilde worden
Expositie die bijna vijftig ouderen toont die voor
één keer werden omgekleed en opgemaakt voor het
beroep dat ze vroeger hadden willen gaan uitoefenen,
maar waar het nooit van kwam. Vrouwen werden geacht te stoppen met werken na het huwelijk, anderen
moesten hun ouders opvolgen in het familiebedrijf,
of er was geen geld voor een opleiding. Een initiatief
van GetOud, een stichting die op creatieve en ludieke
wijze voor en met 75-plussers en de beeldvorming
rond hen werkt. Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101 (naast NS-station Rijswijk), tot 12
november dagelijks 13.00-17.30 uur, op zaterdagen
11.00-14.00 uur, op zondagen gesloten.

Dinsdag 25 oktober
nformatieochtend borstkanker

oon entrum
a gg li t aan de
o turnestraat halverwe e het oude dorps entrum van oosduinen en Kijkduin. Op loopafstand
bevinden zi h winkels. r is parkeer ele enheid
rondom het woon entrum. Het entrum heeft 5
woonla en en bevat twee- en
5 driekamerwonin en.

is ele en aan de eresteinlaan
in de wijk ouwlust. et het openbaar vervoer
is het omple makkelijk bereikbaar. elan rijke
voorzienin en zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopafstand ele en. Het ebouw bevat tweekamerwonin en.

oon entrum a a
a a bevindt zi h aan
de ak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt zi h op korte afstand van het omple . De
belan rijkste winkels zijn op on eveer 0 minuten
loopafstand. Het woon entrum heeft driekamerwonin en van a. 5 m en drie tweekamerwonin en van a. m .

Medisch Centrum Haaglanden (MCH), Precura en
Mammarosa organiseren informatieochtenden met
uitleg over borstkanker; deze keer speciaal voor
Turkse vrouwen. Wat is borstkanker? Hoe kunt u zich
laten onderzoeken? MCH Westeinde, Lijnbaan 32,
9.00-11.00 uur, ontvangst in de centrale hal van MCH
Westeinde, voor de kapper. Meer informatie: www.
mchaaglanden.nl.

Sterrenkundigen
Lezing met lichtbeelden door Ben van Tilborg over
de beroemde Copernicus, de iets minder beroemde
Johannes Kepler en de veel minder bekende Tycho
Brahe. Hun levens, karakters en entourage zijn zeer
bijzonder en hun wetenschappelijke pioniersrol
was veel groter dan men vaak denkt. Aula van het
Museon, Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur (incl.
pauze), entree € 5,- (€ 45,- voor abonnement tien
dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf 12.30
uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Informatie: Museon, tel. (070) 338
13 38, e-mail info@museon.nl, www.museon.nl.

Woensdag 2 oktober
Omgaan met ander gedrag
Tweedaagse cursus (vervolg op 7 december) voor en
ter ondersteuning van Haagse mantelzorgers, gegeven door consulenten van de Stichting MantelZorg.
Deelname is kosteloos. Stichting Mantelzorg, Torenstraat 172, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos,
maar bel (070) 346 87 01 of mail info@mantelzorgdenhaag.nl om u in te schrijven. Meer informatie op
www.mantelzorgdenhaag.nl.

Vanaf vrijdag 28 oktober
ekencursus

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Tijdens elke tentoonstelling biedt kunstcentrum Nest
een korte tekencursus aan. In vier lessen (tot 18
november) door beeldend kunstenaar Sarina Missot
bekijkt u de tentoonstelling, gaat in gesprek over
vorm en inhoud van het getoonde werk en voert korte
opdrachten aan de hand daarvan uit met potlood of
inkt. Op deze manier gaat u dieper in op de inhoud
van de expositie en uw eigen ideeën hierover. En niet
in een leslokaal, maar midden in de expositieruimte!
Aan het De Constant Rebecqueplein 20-b, 9.30 tot
11.30 uur, deelnamekosten € 60,-. Informatie: tel.
(070) 365 31 86 of www.nestruimte.nl.

rasmus en zijn otheid
Dit jaar wordt herdacht dat de grote schrijver en
filosoof Erasmus in 1511 zijn ‘Lof der Zotheid’ heeft
geschreven. In Michel Meissens historisch literair
spel ‘Erasmus en zijn Zotheid’ brengt Het Portret
Spreekt zijn uitzonderlijke leven, speelse geest en
voortdurende strijd voor een beschaafdere samenleving tot leven. Op vrijdag 28 en zondag 30 oktober,

vrijdag 4, zondag 6, vrijdag 11 en zondag 13 november in het Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92,
kaarten à € 18,- bij de kassa of via tel. (070) 350 08
30. Informatie: www.hetportretspreekt.nl.

ondag

oktober

n en rond het Haagsche Bos
Lezing met beelden in de serie Sprekershoek van
Gilde Den Haag. Carel Wiemers, journalist, over de
geschiedenis van het oeroude Haagsche Bos, de
opmerkelijke historie van het Huis ten Bosch en de
markante ontwikkeling van de Haagse wijk Bezuidenhout. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg
(tramlijn 2), 14.00-16.00 uur, toegang gratis.

Helpen met hulpmiddelen
Workshop voor en ter ondersteuning van Haagse
mantelzorgers, gegeven door consulenten van
de Stichting MantelZorg. Deelname is kosteloos.
Stichting Mantelzorg, Torenstraat 172, 13.30-15.30
uur, deelname kosteloos, maar bel (070) 346 87 01
of mail info@mantelzorgdenhaag.nl om u in te schrijven. Meer informatie op www.mantelzorgdenhaag.nl.

Nog tot zondag

oktober

etourtje eiden
Grote manifestatie van het Haags Openbaar Vervoer
Museum over de tramlijn naar Voorschoten en
Leiden. Het is precies vijftig jaar geleden dat die
legendarische Blauwe Tram werd opgeheven. In de
elke zondag te bezoeken tentoonstelling ‘Retourtje
Leiden’ zijn de laatste trams van de lijn te zien,
waaronder het enige zogeheten Budapester rijtuig.
Parallelweg 224, zondagen tot 30 oktober, entree
gratis, voor tramritjes in het museum betaalt u wel.
Zie verder www.retourtjeleiden.nl.

Woensdag 2 november
Grenzen stellen
Tweedaagse cursus (vervolg op 30 november) voor
en ter ondersteuning van Haagse mantelzorgers, gegeven door consulenten van de Stichting MantelZorg.
Deelname is kosteloos. Stichting Mantelzorg, Torenstraat 172, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos,
maar bel (070) 346 87 01 of mail info@mantelzorgdenhaag.nl om u in te schrijven. Meer informatie op
www.mantelzorgdenhaag.nl.

Vrijdag

november

oordwandeling
Stadswandeling langs de bekendste Haagse
moordzaken uit de geschiedenis. Onder leiding van
historica Coos Wentholt loopt u door het centrum
van Den Haag langs plekken die herinneren aan de
meest intrigerende moord- en doodslagen. Met in
de hoofdrollen de gebroeders De Witt, Johan van Oldenbarnevelt, Aleid van Poelgeest, natuurlijk Blonde
Dolly en de moord door Jut. Startlocatie: Historisch
Informatiepunt, Bibliotheek Ypenburg, Schrabber
8 (tram 15), 14.00-16.00 uur, deelnameprijs € 5,-,
aanmelden met een e-mail naar
info@historischdenhaag.nl.

ondag

november

Pianorecital

otical Classic

Klassiek Latijns-Amerikaans door de Cubaanse
pianist Gustavo Corrales Romero. Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1 in Den Haag.
Aanvang 14.00 uur. Prijzen van €15 tot €8,50 met
korting. Reserveer op www.ticketmaster.nl
Of bel 0900 300 1250

Dinsdag 8 november
antelzorgondersteuning
Bijeenkomst van Voorall en Doe Voorall Mee in
samenwerking met OOOM, Al Amal en Mantelzorg
Den Haag waar u kunt kennismaken met de (nieuwe)
mogelijkheden op het gebied van: hulpmiddelen,
financiën en mantelzorgondersteuning. Met informatiestands, lezingen en een hapje en een drankje.
Woonzorgcentrum Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1, 13.30 uur-15.30 uur, deelname kosteloos maar
alleen na aanmelding – tot 1 november via tel. (070)
365 52 88 of e-mail info@voorall.nl.
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Andere aanpak van Haags seniorenbeleid: van zorgen voor... naar zorgen dat...

et korting
naar het
aaktheater
n het aaktheater is op 2 oktober de voorstelling Van Alle ijden te zien, over herinneringen
en het delen daarvan. De zusjes
Vera en udith zijn ieder op hun
eigen wijze bezig een familiemuseumpje in te richten.
Vera bewaart foto’s en familiestukken waaraan zij veel waarde hecht en waarvan ze
denkt dat anderen er ook belangstelling voor
zullen hebben. Haar zusje Judith denkt daar
anders over... ijdens dit werk komen ze
allerlei foto’s en paperassen tegen die herinneringen en anekdotes oproepen. Ondertussen
wachten ze ook nog op de komst van een
pakje met onbekende inhoud en afzender.
Voor de ogen van de kijkers ontvouwt zich
een familiegeschiedenis die anders blijkt uit
te pakken dan verwacht. De inhoud van het
pakje ten slotte is helemaal verrassend.
e zien in het Laaktheater, Ferrandweg 4 ,
op woensdag 2 oktober om 20.00 uur.
Entreeprijs: 8,- (Ooievaarspas Laakpas
4,-). Lezers van deze CIPO-pagina krijgen
korting. Reserveer uw kaarten aan de kassa
van het Laaktheater (dinsdag t m zaterdag
12.00-1 .00 uur) of telefonisch via (070) 393
33 48 en meld u met code ‘CIPO’. kunt
dan kaarten kopen voor 7,-, zolang de voorraad strekt. Laaktheater en Resto VanHarte
bieden tevens een smakelijk arrangement aan:
naar de voorstelling voor 8,- en vooraf een
driegangenmaaltijd voor ,- (met Ooievaarspas resp. 4.- en 3,-). Dat is nog eens
een voordelig avondje uit: eten plus theater
voor 14,- of zelfs maar 7,eet bij
Resto VanHarte in het Vadercentrum Adam,
Jonckbloetplein 24.
De maaltijd vangt aan om 18.00 uur, de voorstelling om 20.00 uur. Dit arrangement is telefonisch te reserveren bij het Laaktheater via
393 33 48. De CIPO-korting geldt alleen voor
de theatervoorstelling, maar natuurlijk kunt u
ook mee-eten bij Resto VanHarte. Reserveer
daarvoor even apart bij het Laaktheater.

d is in ld s et o der lein

a imale participatie. igen verantwoordelijkheid en eigen organiserend vermogen. Van zorgen voor... naar zorgen dat.... .
Verbetering van de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod.
en andere, effectieve en effici ntere ordening van het huidige
ondersteuningsaanbod. iedaar, kort samengevat, de belangrijkste uitgangspunten voor het Haagse ouderenbeleid tot 2 1 .
e staan in Oud is in , de nota met de beleidsplannen van
wethouder arsten lein.
In de nota worden deze uitgangspunten
uitgewerkt in twaalf projecten. CIPO
las de nota en vat hier de belangrijkste
zaken voor u samen. Daarbij hebben
we minder gelet op maatregelen en
beleid rond ouderen die niet meer thuis
wonen. Natuurlijk besteedt de nota
ook aandacht aan de zorg voor hen.
och zullen de meeste beleidsonderdelen vooral belangrijk zijn voor de
zelfstandig wonende ouderen. Die zijn
ook het grootst in getal van sportende 55-plussers tot meer kwetsbare
Hagenaars van 75 .
Deelnemen
Voor al die groepen geldt als centraal
uitgangspunt in de nota: zo goed en
zo lang mogelijk zelfstandig blijven
functioneren in de samenleving.
Oftewel: veel ouderen moeten actief
deelnemen aan die samenleving én een
sportieve en gezonde leefstijl ontwikkelen. 22 van de Haagse 5-plussers
doet vrijwilligerswerk en 2 verricht
mantelzorg; en er moeten er meer
komen die dat gaan doen.
De gemeente streeft ernaar, faciliteiten
aan te bieden om die deelname aan de
samenleving te bevorderen. Informatie
over alle ontmoetingsmogelijkheden
en activiteiten wordt daarom per

stadsdeel toegankelijk gemaakt (op
een website, in de sociale kaart en
in lokale media). Verder wordt de
ouderensociëteitenregeling uitgebreid,
zullen verzorgingshuizen, sportkantines en bibliotheken het Buurthuis van
de oekomst herbergen en zal jaarlijks
per stadsdeel een Gouden Jaren alentenbeurs worden gehouden. 50-plussers kunnen daar kennismaken met de
mogelijkheden van vrijwilligerswerk.
Op sportief gebied komen er minimaal
vier fitplaatsen bij, krijgen senioren die
te weinig bewegen tijdens een huisbezoek een sport- en beweegadvies en
werken sportverenigingen een plan uit
voor aantrekkelijke beweegactiviteiten
voor ouderen.
Problemen
In heel Nederland, dus ook in Den
Haag, legt de overheid voortaan de
nadruk op het begrip participatiemaatschappij in plaats van verzorgingsmaatschappij. Een belangrijke
voorwaarde daarvoor is de sociale
samenhang in buurten en wijken. Voor
ouderen die een probleem hebben,
betekent dit dat ze daarvoor eerst zelf
een oplossing moeten zoeken. Ze
spreken daarvoor hun familie, vrienden
en buurtgenoten aan. Pas als het niet

- Actief deelnemen, bijvoorbeeld aan een erhalentafel. -

ilm esti l oor

pl ssers in De o e

Woej organiseert van oktober t m maart een inspirerend filmfestival voor
55-plussers, Cinema Plus , in theater de obbe te Voorburg. et zes prachtige
uid- uropese speelfilms rond Vriendschap, iefde en Verdriet , op woensdagmiddagen om 1 . uur.
Op het programma staan films die (nog)
onbekend zijn bij het grote publiek, alsook
prijswinnaars van grote internationale
festivals. Na a oop kunt u gezellig napraten
in de lobby. tart op woensdag 2 oktober
met ‘Il Postino’, over de grote invloed van

de sensuele Chileense dichter Pablo Neruda
op een schuchtere postbode. Entreekaartjes
,- per film (incl. drankje), couponkaart
voor zes films 30,-. oegangsbewijzen zijn
te koop bij De obbe, Burg. Feithplein 95,
Voorburg, tel. 387 11 8.

-Wethouder lein helpt de 88 jarige mevrouw anetti afgelopen zomer een nieuw type a ibus in. -

anders kan, kunnen ze een beroep doen
op openbare voorzieningen van de
gemeente. Collectieve voorzieningen
gaan daarbij bovendien v r individuele voorzieningen. Een voorbeeld is het
vervoer. De gemeente heeft gesignaleerd dat te veel ouderen die een scootmobiel hebben, deze (nog) niet nodig
hebben of verkeerd gebruiken. Er
komt meer nadruk te liggen op de (nu
al succesvolle) ta ibus. De gemeente
wil het gebruik daarvan stimuleren. In
de ta ibusjes zal met beeldschermen
ook informatie over activiteiten voor
ouderen worden verzorgd.

een eind maken aan de versnippering.
Kortom, ouderen kunnen straks op één
plaats terecht voor alle vragen over
hulpverlening en voor alle diensten
op dat gebied. De bedoeling is dat de
organisaties binnen het CvO ouderen
ook actief benaderen. Met het oog
op hun deelname aan de Haagse
samenleving, maar ook om verborgen
eenzaamheid en gezondheidsproblemen op te sporen. De komende jaren
worden drie organisatiemodellen getest om te bekijken hoe de CvO’s het
best opgezet kunnen worden. In 2014
zal elk stadsdeel een CvO hebben.

Burenhulp
Een ander voorbeeld is de invoering
van burenhulpcentrales. Die moeten
buurtgenoten stimuleren om meer voor
elkaar te doen. De burenhulpcentrales
worden verzamelplaatsen van deze
actieve buurtbewoners. Zij, en dus ook
de nog actieve ouderen, kunnen zich
aanmelden voor vrijwilligerswerk en
respijtzorg. Afhankelijke ouderen in
dezelfde buurt moeten daar dan weer
van gaan profiteren. Dit werk van
vrijwilligers in de buurten moet ook de
taken van professionele hulpverleners
en mantelzorgers ontlasten. In 2014
moeten er maar liefst 21 van deze
burenhulpcentrales zijn.

Huisbezoek en mantelzorg
Vanaf dit jaar nog zullen alle Haagse
75-plussers een huisbezoek door een
vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie aangeboden krijgen.
Dit bezoek is bedoeld om inzicht te
krijgen in hun behoeften, maar ook om
deze oudere Hagenaars te stimuleren
actief te blijven.
Omdat mantelzorgers een belangrijke
(en steeds belangrijker) taak vervullen,
zet de gemeente in op de ondersteuning van hen. Het ondersteuningsaanbod moet vooral toegankelijker
worden. Erg belangrijk is respijtzorg,
vervangende zorg als de mantelzorger
er even tussenuit wil of moet.

Centra voor Ouderen
De belangrijkste maatregel in de
nota is misschien wel de invoering
van Centra voor Ouderen (CvO).
Een CvO moet een centrale plaats in
een stadsdeel worden waar ouderen
terecht kunnen voor ondersteuning en
hulpverlening. Door die centrale plaats
moet dit ook de instelling worden die
signalen uit de bevolking opvangt.
Het CvO wordt niet wéér een nieuwe
instelling, maar juist een samenwerkingsverband van alle bestaande
partijen die met ouderen te maken
hebben. Die moeten hun aanbod van
diensten en producten bundelen en

eer kwaliteit
E tra aandacht komt er ook voor de
kwaliteit van de ouderenzorg. Ouderen
met verschillende culturele achtergronden, leefstijlen en levensbeschouwingen moeten beter worden bereikt.
en slotte hecht de gemeente ook aan
meer informatie over en ondersteuning bij dementie en aan gepaste
begeleiding en waardige zorg bij het
levenseinde.
ees meer op internet
Meer lezen kunt de volledige nota
inkijken en of downloaden op
www.haagseouderen.nl
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Denis
Kozhukhin
Mees
de vl ter aan
met w eugel
o.m. erken va
S c h u B ra h m s , n
man
Liszt n en

Nieuwe Kerk
zo 6 november 14.30 uur
www.philipszaal.nl
070 88 00 333

e

penin stijden:

Werkda en 18.00 uur
Weekenden 16.00 uur
aanda
esloten

aciliteiten:

ok oor besloten roepsbijeen
komsten, er aderin en, recepties
en erjaarda sfeesten.

ctie:

e nieuwe bezoekers krij en et
eerste drankje non- edistilleerd
aleriusstraat 88: 2517 T
in.
06-1666068
iana.
06-4311
3

Spuiplein

Behandeling
aan huis

12-10-2011 15:28:36

Gezellige dixieland muziek

Want een uitvaart is al duur genoeg!

speciaal voor 50-plussers!
West Coast Jazz Band
loop- of podiumorkest
T, 070-4042022 of 06-53428101
website: westcoastjazzband.nl

De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw
eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.

EEN UNIE E U IE E
IN
O
ubaanse eester
pianist ustavo orrales omero
presenteert boeiende klassieke ati nserikaanse stukken ge nspireerd door
olkloristis e u iek Beleef de
Braziliaanse vindingrijkheid, de subtiliteiten
uit Argentinië, de levendige ritmes uit
enezuela en ontdek de Cubaanse muziek
die je niet kent. 15 8 50 o a 5
ti ket aster nl 0 00 00 1250
gustavo orralesro ero net


Ja, stuur mij geheel vrijblijvend een aanvraagformulier waarmee ik een deposito rekening
kan openen. Ik profiteer dan tevens van de volgende voordelen:

Voorletters:

Achternaam:

Adres:
Postcode & woonplaats:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
U kunt het aanvraagformulier ook vinden op deposito.devolhardinguitvaartzorg.nl
* De € 210,- wordt op uw depositorekening gestort, is
niet op te nemen en wordt uitgekeerd bij overlijden.

en

aa

Gezellig eid ken geen grenzen!

klassiek aan het

De Volharding uitvaartzorg stort € 210,- op mijn depositorekening*
Ik kan een eenvoudig testament op laten maken voor slechts € 300,Ik ontvang GRATIS het boek “Napels zien ...” van Casper Postmaa
Ik heb recht op professioneel uitvaartadvies, ondersteuning en nazorg

uur

gra is

Wij geven u € 210,-

•
•
•
•

01.00 uur
01.30 uur

Gra is parkeren in de

dres:
nfo:

41-020-21_Oud_Hagenaar_125x181_DenisKozhukin.indd 1

ukes

ungalow ark Sim elveld is de perfecte basis
om te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

wi

A
i n er weer! .. ook

t/m 0 oktober

u vind onze stand (stand nr. 64, naast de catering)
ook dit jaar op de
E PO otterdam
psstt! .. klein tipje van de ‘beurs’ sluier:
o.a.‘kom ons testen’ kerstmarktweekend 2011
en ‘3=2 actie’ 2012
ungalow ark Sim elveld • kruinweg 1
6369 TZ, Simpelveld • NL
T +31(0)45 544 12 42 • F +31(0) 45 544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl
1979 - 2009 | 30 jaar bewezen gastvrijheid

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

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.

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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nformatie

Hans
oodenburg

In iets meer dan één op de drie huishoudens loopt een uitvaartverzekering in natura. In de leeftijdsklasse tussen de 35 en 65 jaar van de hoofdkostwinner is dat zelfs meer. De meningen over het
al of niet afsluiten van een uitvaartpolis zijn verdeeld. Er zijn talloze mogelijkheden voor het dekken van de kosten voor de allerlaatste gang. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die
sturen naar roodenburg@dedeoud-hagenaar.nl

Wat is wijs: sparen of verzekeren voor uw uitvaart
Eén zaak is in ieder geval heel duidelijk. Als je met een uitvaartverzekering snel dood gaat, is dat een
strop voor de verzekeringsmaatschappij die het risico heeft aangenomen. De ‘winst’ is voor de nabestaanden die anders voor de kosten moeten opdraaien. Uiteraard bevelen de tientallen verzekeraars
uitvaartpolissen aan. Je kunt een verzekering in ‘natura’ afsluiten: de uitvaartverzorger wordt aangewezen door de verzekeraar en regelt binnen het verzekerde bedrag alles naar de wensen van de overledene. Hebben de nabestaanden extra eisen, dan moet waarschijnlijk worden bijbetaald.
Er zijn talloze mogelijkheden voor de termijn van premiebetaling (hoe ouder, hoe
duurder) en de looptijd (vaak 30 jaar).
Een eenmalige koopsom is ook mogelijk
waarop het uit te keren bedrag op de
overlijdensdatum is gebaseerd. De laatste
jaren groeit sterk het aantal kapitaalverzekeringen waarbij aan nabestaanden
het in de polis afgesproken bedrag wordt
uitgekeerd om de uitvaart te regelen en
te betalen. Ze mogen de verzekeringsuitkering overigens ook voor iets anders
gebruiken.
Het vergt een uitzoekerij om te beoordelen welke verzekering precies bij iemand
(en de nabestaanden) past. Er zijn overigens tussenpersonen genoeg die helpen
bij het maken van keuzes. Zij krijgen
provisie van de verzekeraar. Er zijn regeringsplannen om vanaf 2013 die provisies
te verbieden en de consument direct te
laten betalen voor de diensten van de

adviseur. Handig is het om zelf eerst een
(gratis) vergelijking te maken op internet
aan de hand van een paar simpele vragen.
Bijvoorbeeld bij www.independer.nl.
ucratief
Voor verzekeraars zijn uitvaartpolissen
vaak een lucratieve zaak. Zij kunnen
hoge winsten behalen, zeker als een polis
helemaal is afbetaald en er geen inde atie
wordt gegeven op het verzekerde bedrag.
De winst wordt nog groter als iemand met
een polis heel lang leeft. De verzekerde
én de verzekeraar hebben daar natuurlijk
alle belang bij. In een onbekend aantal
gevallen komt het zelfs voor dat nabestaanden van een overleden persoon niet
meer door een verzekeraar zijn op te sporen en dat het bedrag niet wordt opgeëist.
In veel voorwaarden van polissen staat
dan ook dat na vijf jaar na het overlijden
het bedrag vervalt aan de verzekeraar.

Oude vergeten polissen zijn trouwens
op te sporen. In eerste instantie kan men
daarvoor terecht bij de De Nederlandsche
Bank (DNB) die een bestand heeft met
oude namen van deze instellingen en
hun huidige rechtsopvolgers. Het is wel
nodig dat men ongeveer weet bij wie een
uitvaartpolis ooit is afgesloten. Anders
wordt het zoeken naar een speld in een
hooiberg. Een gemiddelde uitvaart kost
thans - globaal - 5500 8000 euro. In de
praktijk komt het voor dat nabestaanden
meer willen dan de polis dekt. In dat
geval moet er bijbetaald worden.
Onderdekking
Het kan voorkomen dat de kosten van een
uitvaart sneller stijgen dan het ge nde eerde kapitaal dat door de verzekeraar
is vastgelegd en waarop de (vaak hogere)
premies zijn gebaseerd. In dat geval is er
sprake van onderdekking en moeten na-

bestaanden, al dan niet uit de boedel van
de overledene, bijbetalen. Co peratieve
uitvaartverenigingen betalen vaak uit hun
winsten ook de zogenoemde backservice
(als de hogere uitvaartkosten niet worden
gedekt door de lagere premies uit het
verleden).
De grote vraag is of je afgezien van het
overlijdensrisico niet beter voor je eigen
uitvaartkosten kunt sparen of beleggen.
ommige onafhankelijke financieel deskundigen zijn daar voorstander van. Het
vergt echter wel discipline om een minimaal vermogen in geval van overlijden
achter de hand te houden. Doe je dat niet,
dan lopen je nabestaanden de kans voor je
uitvaartkosten te moeten opdraaien.
Een spaardeposito voor je uitvaart kun
je ook bij een van de grote uitvaartverzorgers openen. Het bedrag wordt dan
pas vrijgegeven na overlijden. Dan is de
uitkering afhankelijk van het bedrag dat
men heeft gespaard en het rendement
dat de aanbieder maakt op de ingelegde
gelden.
Dure onzin
Financieel e perts als Erica Verdegaal
(onder meer columniste in NRC Handels-

blad) menen dat een uitvaartverzekering
meestal dure onzin is. “Ouders sluiten
ze af voor de kinderen, pasgetrouwden
voor hun partner en alleenstaanden om
niemand lastig te vallen. De sores lijkt
daarmee afgekocht. De kater komt later.”
Verdegaal beveelt aan ervoor te zorgen
dat er voldoende vermogen na het overlijden achterblijft voor de nabestaanden
(erfgenamen) om daaruit de crematie- of
begrafeniskosten en het ‘afscheidsfeestje’ - te betalen. Het is maar hoe je erover
denkt en welke manier het voordeligst is.
Er zijn ook verzekeraars (en co peratieve
instellingen) die een hoger rendement
kunnen bieden dan een particulier ooit
zal maken.
iscale aspecten
Een uitvaartverzekering afsluiten is sinds
1 januari 2009 fiscaal minder aantrekkelijk geworden. Daarvoor waren de
betaalde premies en koopsom voor een
(natura) uitvaartverzekering in een aantal
situaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er zitten ook nog enige fiscale
aspecten aan voor de nabestaanden als de
verzekering tot uitkering komt.

ra enrubriek voor lezers over uitkerin en onsumentenzaken re hten zoals erfre ht belastin en en andere finan i le zaken. Uw vra en worden anoniem in deze uit ave behandeld en onze deskundi en zullen proberen u een persoonlijk antwoord te even. U kunt uw kwesties sturen naar
roodenbur deoud-ha enaar.nl of naar Postbus 0
50 G Den Haa . Graa met vermeldin van rubriek Re hten en Pli hten .
Sociale voorzieningen
itbetaling stoppen
van heffingskorting
k heb sinds september een
uitkering. ijn vrouw heeft ook geen
inkomen. Hebben wij nog recht op de hefngskorting die mijn vrouw maandelijks
uitbetaald krijgt
Allereerst: de IOAW is een huishouduitkering op bijstandsniveau voor oudere
werkloze werknemers na hun WW- of
WGA-uitkering. Dus niet alleen voor
u, maar ook voor uw vrouw. De IOAW
wordt, net zoals de bijstand (WWB),
uitgevoerd door de gemeente. Het
belangrijkste verschil is dat er geen vermogenstoets wordt toegepast. De IOAW
is ook bruto (in uw geval voor twee
personen) waarbij in het traject naar netto
al rekening wordt gehouden met de heffingskortingen voor beiden. Derhalve is
het verstandig de heffingskorting, die uw
vrouw bij voorheffing krijgt uitbetaald,
stop te zetten, want anders lopen u en
uw vrouw grote kans achteraf een forse
terugbetaling te moeten doen.
Samenwonen met
bijstand en WAO
ls alleenstaande vrouw van 6 jaar heb

ik een bijstandsuitkering en weduwepensioen. Samen netto circa € 5 per
maand. aarnaast krijg ik nog huur- en
zorgtoeslagen. ijn nog apart wonende
vriend heeft een
-uitkering van € 6
per maand en ook zorgtoeslag. at wordt
dit allemaal als wij gaan samenwonen
amenwonen heeft financiële conse uenties. De bijstandsnorm voor echtparen
(partners) in één huishouden is netto
1253. w vriend heeft al 8 7 per
maand aan WAO (we nemen aan netto,
als het bruto is liggen de cijfers iets
anders) dat hiervan wordt afgetrokken.
Daarvan gaat ook nog af uw weduwepensioen van 77. beiden samenwonend
zouden nog een aanvullende bijstandsuitkering kunnen krijgen van ruim 300 euro.
Puur netto betekent het dat u samen er
circa 500 euro op achteruit gaat. Daar
staat echter tegenover dat als u één
huishouden gaat vormen aanzienlijke
besparingen in woonlasten en dagelijkse uitgaven ontstaan. Of u dan alsnog
huurtoeslag krijgt, hangt van uw nieuwe
situatie af en vooral van de huur die u
samen moet betalen ten opzichte van uw
gezamenlijk inkomen.
Waarschijnlijk krijgen u en uw partner

nog huurtoeslag. De zorgtoeslag zal ook
wel blijven bestaan, maar kan anders
worden. Dus of u en uw toekomstige
partner het er allemaal voor over hebben,
is aan u beiden. Wij kunnen daarin geen
advies geven. Gezien de besparingen op
woonlasten en andere huishoudelijke kosten bij samenwonen zal het volgens ons
in het uiteindelijk besteedbare inkomen
van uw beiden niet zoveel uitmaken.
Op grote voet leven
na forse erfenis
ijn broer heeft bijstand en zijn vrouw
een -uitkering. ijn vrouw heeft
een erfenis van haar overleden moeder
gehad. Sindsdien leven ze op z r ruime
voet. an dit zomaar
Nee. Ze kunnen wel op grote voet leven,
maar dan heeft uw broer en zijn vrouw
samen (als ze een huishouden vormen)
géén recht op een bijstandsuitkering.
Immers, erfenissen moeten boven het
vrij te laten vermogen (voor echtparen
ma imaal 11.110 euro) verrekend worden
met de bijstand. Een nieuwe bijstandsuitkering wordt ook pas gegeven als het
vermogen boven de vrijlating binnen
redelijke grenzen is opgemaakt. Dus erg
veel verpatsen is er ook al niet bij

De WW-uitkering van zijn vrouw
wordt overigens ook afgetrokken van
de bijstandsuitkering van uw broer als
zij samen een huishouden vormen. Dus
het kan niet zomaar Als ze zich niet aan
bovenstaande regels houden, is er sprake
van fraude en kunnen ze nog van een
koude kermis thuiskomen.
Huurtoeslag mogelijk
bij € .
spaargeld
Na het overlijden van mijn man heb ik
ons eigen huis verkocht en ben in een
huurhuis gaan wonen. oor het interen
op mijn vermogen heb ik nu nog circa
.000 euro aan spaargeld over. om ik
nu in aanmerking voor huursubsidie
Er zijn vermogensgrenzen om nog in
aanmerking te komen voor huurtoeslag.
Echter, die grenzen (aan spaargeld e.d.)
zijn, indien u ouder bent dan 5 jaar,
afhankelijk van uw belastbaar inkomen
(per jaar). Bij ma imaal 48.301 aan vermogen, mag uw jaarinkomen niet hoger
zijn dan 14.0 2 (bijna alleen AOW voor
alleenstaanden) om nog voor huurtoeslag
in aanmerking te komen. kunt hierover
verdere informatie vinden op www.
toeslagen.nl of bij de Belasting elefoon
(0800 0543). De laatste kan aan u ook
een papieren aanvraagformulier opsturen.

amilierecht
Pensioenverdeling als
e 5 jaar wordt
ijn partner is gescheiden. an haar is
een gedeelte van het pensioen toebedeeld
van haar ex dat is opgebouwd tijdens
hun huwelijk. Haar ex woont nu in het
buitenland en hij is deze maand 65 jaar
geworden. ij weet zijn adres. ok weet
zij welk pensioenfonds het is. Hoe kan zij
zorgen dat zij het deel krijgt dat haar bij
de scheiding is toebedeeld
Als indertijd bij de echtscheiding is
geregeld dat het pensioenfonds direct aan
de gescheiden vrouw uitbetaalt, dan moet
zij bij het pensioenfonds zijn. Vaak wordt
het dan omgezet in een zelfstandig recht
voor haar als zij 5 jaar wordt.
In vroeger jaren vond de ‘pensioenverevening’ vaak plaats via de e -partner.
In dat geval moet zij een claim leggen
bij haar e . Vaak gaat daaraan vooraf een
alimentatieverplichting die dan overgaat
in een pensioenverplichting. Andere
varianten zijn ook mogelijk, maar hoe
dan ook moeten die beschreven staan in
het echtscheidingsconvenant.
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Nostalgie

met ulius Pasgeld
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roeger was heus niet alles beter. aar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft
zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die. oor reacties julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

- De bestseller ‘ k ben . .
ij bent . ’ van homas
A. Harris uit 19 7. -

Sensitivit -training in de jaren zestig
Carl ogers, ritz Perls, homas Harris. Het waren de Goeroes van de jaren zestig. We waren
allemaal ok . aar toch was er behoefte aan zelfactualisatie . n iedereen diende op z n
minst gevoeliger te worden dan hij of zij al was.

al je zintuigen, behalve met je ogen,
ink gebouwd, getimIk weet het nog goed. En
waar hoe de ruimte eruitziet. Doe
merd en getekend gaan
eigenlijk schaam ik me een
daar een half uur over. preek dan
worden. Zoveel was al
beetje om het te vertellen.
je waarnemingen een voor een uit.
zeker. Maar meer ook niet.
Maar vooruit. Laat ik het er
Neem vervolgens je blinddoek af en
Met een auto volgeladen
toch maar uit gooien. Dan
verander de ruimte met behulp van de
met houten palen, enorme
raak ik het misschien kwijt.
geleverde materialen in het tegendeel
vellen zwart tuinbouwHet was halverwege de jaren
van wat je daarv r hebt ervaren.
zestig van de vorige eeuw. Er - Fritz Perls 189 197 , plastic, hamers, spijkers en
de grondlegger van de
Onder ons gezegd en gezwegen zou
zelfs een dia-apparaat met
was iets nieuws aan de hand.
estalttherapie. ik persoonlijk alleen al van zo’n
spullen om vloeistofdia’s
Onder leiding van de Goeroes
opdracht buitengewoon overspannen
te maken arriveerde ik op zaterdag
van die tijd diende men gevoeliger
worden. Maar nogmaals. Wie was ik.
bij het landhuis. De overspannen
te worden. Dat zou een inke stap
leerkrachten druppelden ook één
zijn op weg naar een betere wereld.
Vreemde toestanden
voor één binnen en het begon met
Alom rezen de sensitivity-trainingen
Na een half uur tasten,
koffie. Ik vond die leerkrachals paddestoelen uit de grond. Zo
struikelen en botsen luidde
ten er eigenlijk helemaal niet
organiseerde de gemeente Rotterdam
de algemene opinie van de
overspannen of zielig uitzien.
een weekend voor een twintigtal
doelgroep in het werkveld
Maar ja. Wie was ik. Ik was
overspannen leerkrachten in een soort
dat de ruimte kaal, leeg,
geen psycholoog. Ik was
landhuis aan de oever van de chie
groot en muf was. Men
ingehuurd voor deskundige
halverwege Delft en Rotterdam.
nam de blinddoek af
timmeradviezen.
en we gingen aan de
Na de koffie werden de
immeradviezen
slag. Ik mocht geen
leerkrachten geblindHet weekend stond onder leiding van
suggesties doen. Het
doekt in een grote
een aantal trainers. Dat waren voor
werd uiteindelijk
ruimte in het landhuis
het merendeel psychologen. Ook ik
een doodenge,
geleid waar het alwas als docent creatieve handvaarduistere ruimte,
lemaal zou gebeuren.
digheid samen met een tekenleraar
- De pyramide van aslov, die een hiërarvol zwarte plastic
De eerste opdracht
aangezocht om deel uit te maken van
chische ordening weergeeft van menselijke
bergtoppen en
luidde: ‘Neem met
het begeleidingsteam. Want er zou
behoeften.. -

Winkels
Kringloop Holland
Alphons Diepenbrockhof 67 Den Haag
Beresteinlaan 2 Den Haag

dalen, zo nu en dan verlicht door
aan- en uit itsende vloeistofdia’s. Ziet u het voor u Nou ja,
tot zover vond ik het nog wel
grappig. Maar toen kwam het.
De volgende opdracht was, om
voor jezelf in dat griezelige landschap
een plek te vinden waar je je veilig
achtte. Daar kreeg men drie kwartier
voor. Want het moest wel zorgvuldig
gebeuren natuurlijk. Iemand kwam
op het idee een gat in een berg te knippen en daar z’n hoofd door te steken,
zodat je alleen z’n hoofd zag. Dat idee
vond navolging. En weldra staken
zo’n twintig koppen uit het berglandschap, regelmatig verlicht door
felgekleurde vloeistof itsen. Ik begon
me een beetje onbehaaglijk te voelen
maar het was nog niet klaar.
Piep en poep
De derde opdracht luidde, dat men
kleine signaaltjes of geluidjes op
elkaar af moest vuren teneinde contact
te bewerkstelligen. Eerst was het een
tijdje stil. oen zei iemand voorzichtig
‘piep’, een ander zei ‘poep’, een derde
riep heel hard ‘hallo daar ’ en na tien

minuten was het een
oorverdovende herrie. Alle frustratie van
ik weet niet hoeveel
jaar moeizaam onderwijs geven kwam
eruit. ‘Ik ga even om de hoek een
biertje drinken’, zei ik tegen de oppergoeroe supervisor van het spul. oen
ik na een half uur terugkwam stonden
ze daar nog steeds te schreeuwen. ‘Dit
trek ik niet meer’, verwittigde ik de
oppergoeroe die op een stoel ingespannen aantekeningen zat te maken.
‘Ik pas. Ik doe de pleiterik’. Want
zulke dingen zei je toen.
De volgende dag heb ik de palen,
de hamers, het tuinbouwplastic en
het dia-apparaat weer opgehaald.
Want dat was allemaal nog heel goed
bruikbaar.
Nooit heb ik ook nog maar iets te
maken willen hebben met sensitivitytraining.
Heeft u ook rare ervaringen gehad op
esoterisch gebied
Mail het naar:
uliu . a geld deoud-hagenaar.nl

Kom naar
één van
onze
winkels,

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

speel het Rad
van Fortuin en maak
kans op mooie
prijzen!
Zaterdag 1 oktober
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eer mee en in

De herfst heeft al weer onmiskenbaar z n intree gemaakt, maar veel puzzelaars zijn in
gedachten toch al weer met zonniger tijden bezig, zo bleek uit de vele inzendingen van
Oud-Hagenaars die opteerden voor een kaartje van de ampeer- en Caravanbeurs die in de
aarbeurs trecht wordt gehouden van vrijdag 21 oktober tot en met dinsdag 25 oktober.

Ale ondt, te Den Haag
artha igchelaar,
te Capelle a d IJssel

Prijswinnaars
De volgende vijf goede inzenders
(van de reeks 7-4-1-9) krijgen er
twee kaartjes (van 1 per stuk)
voor toegestuurd:

Sudoku 19
En u heeft hier ook nog de oplossing tegoed van de udoku’s in
nummer 19. De gezochte reeks
luidde 1-2-3-1. De drie dubbel cd’s
Hurken in de Berm van jaak Bral
gaan naar:

la ien eide eld- erend ,
te Monster
. . . ubben, te Zoetermeer
enn eck an der utten,
te Delft

Sudoku A

8 6
7 4
2
7

ita an der i den, te Den Haag
illem otte eel, te Zoetermeer
we iederling, te Voorschoten.
De nieuwe opgave
We vragen als oplossing wederom
een reeks van vier cijfers. Dus bijvoorbeeld in udoku A in het grijze
vakje een ‘4’; in B een ‘8’ in C ook
een ‘8’ en in D een ‘9’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoor-

Sudoku B

2 7
1 6
8
4

9
7

9

2

4

2 7
5
9

2

7
8
9
6 4

1 4
8 2
4
3

5
1 8

4
1

4
9

1 6
5

3

4

6

6
4 1
7

5

tuur naar:

Vergeet niet bij uw inzending uw
woon- of postadres te vermelden.
Van de nieuwe puzzel, de vier
udoku’s hieronder, moeten we uw
oplossing dus binnen hebben op
uiterlijk:

Puzzel De-Oud Hagenaar
udoku Nr 21
Postbus 2 04
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar: puzzel deoud-hagenaar.nl

Donderdag 2 oktober

Sudoku C

8
5 3
1
6

9

beeld luidt: 4-8-8-9.

Sudoku D

3

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

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

(advertorial)

GRATIS NETVLIESCHECK BIJ SPECSAVERS
SIGNALEER VROEGTIJDIG NETVLIESAFWIJKINGEN MET DE GRATIS NETVLIESCHECK
VOUCHER
Vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar komen bepaalde oogziektes vaker voor. Deze kunnen vaak ongemerkt ontstaan en tegen de tijd dat de eerste symptomen merkbaar worden, is het proces al even aan
de gang. Met de preventieve NetvliesCheck van Specsavers kunnen mogelijke netvliesafwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen. Het is een extra controle van de gezondheid van uw ogen waarbij met een netvliescamera foto’s worden gemaakt van de binnenkant van uw
oog, het netvlies. De foto’s worden altijd beoordeeld door oogartsen en optometristen.
Wat is de preventieve
NetvliesCheck?
Met de preventieve NetvliesCheck
maken we een foto van het netvlies
(de binnenkant van het oog waar
beelden op binnenkomen en worden doorgestuurd naar de hersenen) en de aderen in het oog. Zo
kunnen we bepaalde aandoeningen ontdekken die zouden kunnen
wijzen op bijvoorbeeld hoge oogdruk, netvliesslijtage of complicaties door suikerziekte. Wanneer deze
afwijkingen op tijd gesignaleerd worden, is het mogelijk dat een behandeling van de oogarts of oogchirurg
de aandoening kan verhelpen of verdere verslechtering kan voorkomen.
Hoe werkt het?
Als onderdeel van het uitgebreide
oogonderzoek in de Specsaversvestiging wordt met een speciale
camera van ieder oog één
netvliesfoto gemaakt. Wanneer we
de foto’s maken, ziet u een ﬂits in de
ogen, net als bij het maken van een
gewone foto. Dit is pijnloos en geheel
onschadelijk. Het is niet nodig de ogen
te druppelen en u kunt direct weer
goed zien. De netvliesfoto’s worden

vervolgens, samen met de overige
resultaten van het oogonderzoek,
beoordeeld door oogartsen en
optometristen van oogheelkundig
centrum Best Eye Care. Na maximaal
een week krijgt u de uitslag van de
beoordeling van uw foto’s. Indien
na zorgvuldige beoordeling blijkt
dat verder onderzoek van uw ogen
raadzaam is, ontvangt u hierover
een brief met verdere informatie
en zult u tevens een verwijsbrief
ontvangen waarmee u een afspraak
kunt maken bij uw oogarts.
Oogartsen en optometristen
Best Eye Care is een oogheelkun-

dig centrum dat gespecialiseerd is
in oogzorg en met name netvlieschecks. Deze organisatie verzorgt voor Specsavers de beoordeling van de foto’s, eventuele
verwijzing en klantenservice.
Best Eye Care werkt met gekwaliﬁceerde oogartsen en optometristen
en heeft een netwerk van
academisch geschoolde oogartsen
en oogklinieken waarnaar doorverwezen kan worden.
Specsavers ontvangt geen
inhoudelijke uitslag van
de beoordeling van de
gemaakte netvliesfoto’s.

GRATIS NETVLIESCHECK!
Met deze voucher kunt u bij Specsavers gratis een compleet
oogonderzoek inclusief NetvliesCheck laten uitvoeren.

NetvliesCheck
UW SPECSAVERS-WINKELS IN DE BUURT!
Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250
1 voucher per persoon. De netvliesfoto’s worden beoordeeld door oogartsen en
optometristen van oogheelkundig centrum Best Eye Care en zijn een momentopname van de gezondheid van uw ogen waaraan geen garanties kunnen worden
gekoppeld. © 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

VRAAG HET DE EXPERT...
Drs. R. Zandbergen, één van de
oprichters van Best Eye Care, is een
van de meest ervaren oogartsen in
Nederland. Zandbergen wordt daarnaast gezien als een vooraanstaand
refractiechirurg in Nederland. Zandbergen beschikt over een uitgebreid
netwerk van oogspecialisten.
Drs. R. Zandbergen
Oogheelkundig centrum Best Eye Care
Oogarts

Zandbergen: “De preventieve NetvliesCheck ligt mij al jaren na aan het hart

en ik ben hier ontzettend gepassioneerd over. Het oog is een van de weinige plekken in het menselijk lichaam
waar je zonder te snijden als het ware
in het lichaam kunt kijken. Op deze
manier kunnen dus vrij eenvoudig netvliesafwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast is deze service laagdrempelig; mensen hoeven
niet naar een ziekenhuis te gaan,
maar kunnen in hun eigen winkel-

straat een netvliesfoto laten maken.”
Wie komen er in aanmerking voor de
preventieve NetvliesCheck?
In principe komt iedereen in aanmerking voor deze service, maar
omdat de oogafwijkingen waar op
gecontroleerd wordt veel vaker voorkomen op latere leeftijd adviseren we
met name mensen vanaf 45 jaar om
deze check te laten doen.
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“Belastingservice voor senioren”
O K O en P O doen een oproep aan alle senioren die un steent e
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Overnachten
in stijl...

AKZENT HOTEL
VENUE WILLINGEN
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op
een steenworp afstand van het gezellige centrum.

in Pulchri

eld u aan

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust
komen en ontspannen in het mooiste stukje
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of
Valkenburg naar een van de sfeervolle en
gezellige kerstmarkten.
Najaarsarrangement
2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt /
2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 115,- p.p (halfpension / 2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
.
4e nacht inclusief
199 p.p
Prijs €
ontbijtbuffet gratis!

Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

Let op: 4 nachten = 3 betalen !
Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

Akzent Hotel Venue - Willingen
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000
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Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 12)
25 3 AW Den Haag el: 070 3 3 01 03
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17
17

11-10-11 22:30

Het beroemdste en beste gospelkoor ter wereld komt weer naar
Nederland met een nieuw concert, Heaven Sent.
Op zaterdag 5 november staat het 26-koppige Soweto Gospel Choir
in de Dr Anton Philipszaal.
Het wereldberoemde koor uit Zuid-Afrika heeft fans met naam en faam:
Nelson Mandela, Desmond Tutu en Oprah Winfrey. Ze traden op met de
grootste popsterren ter wereld, zoals Bono en Queen.
Ze zongen zich meermalen in de kijker tijdens het WK Voetbal in 2010 en
wonnen al twee keer een felbegeerde Grammy.
Waar ter wereld ze ook zingen, overal laat het publiek zich van aanvang
tot en met het slotapplaus meeslepen in een overweldigende
theaterbelevenis. Alle nummers worden ritmisch, harmonieus en prachtig
a capella gezongen. Een vierkoppige band en een swingende
percussiesectie zorgen voor nog meer ritme en dynamiek.
Expressieve dans en kleurrijke kostuums complementeren een
zinderende, spirituele en vrolijk makende avond.
Het Soweto Gospel Choir werd in 2002 samengesteld uit de beste
talenten van de vele kerken en gemeenschappen in en om Soweto, een
township in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het koor werd opgericht om de
unieke en bezielende kracht van de Afrikaanse gospel te delen met het
publiek over de hele wereld.

Soweto ospel hoir
aterdag 5 nove ber 2011
20 15 uur
Dr nton P ilips aal
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