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Het wonderbaarlijke verhaal van De Mussen     
Niks Geteisem! Over het legendarische clubhuis in de Schilderswijk 

Op 5 november wordt 
het boek over de 85-ja-
rige geschiedenis van 
het legendarische 
clubhuis De Mussen 
aangeboden aan bur-
gemeester Jozias van 
Aartsen. ‘Niks Getei-
sem’ is een meesle-
pende geschiedenis 
van bijna een eeuw, 
die als spiegel kan 
dienen voor het jonge-
renwerk van nu. Het 
is bovendien een waar 
gebeurd heldenverhaal 
en daarmee een bron 
van inspiratie, zeker in 
een tijd die vraagt om 
bezielend leiderschap.

De onwaarschijnlijke geschiedenis van De 
Mussen gaat over een clubhuis dat eind 
jaren twintig tegen alle verwachtingen in 
het vertrouwen won van de bewoners van 
de volksbuurt bij station Holland Spoor. 

Gedrag bijschaven
Het groeide uit tot een baken in de wijk, 
waar generaties jongeren een vak leerden 
en tevens hun gedrag een beetje lieten 
bijschaven.
De geschiedenis van Jacob de Bruin en zijn 

clubhuis De Mussen heeft nog het meeste 
weg van een film. Een hoofdpersoon, die 
het rauwe straatleven van huis uit kent, 
meldt zich in 1926 als jeugdleider in de 
Haagse Schilderswijk. Hij begrijpt dat de 
schoffies uit de buurt  hem niet meteen 
accepteren. Verschoppelingen van de stad 
hebben weinig boodschap aan de goede be-
doelingen van burgers uit de ‘betere Haagse 
wijken’. Maar onze held, de dertigjarige 
zoon van een schoenmaker, is niet voor een 
kleintje vervaard. Gedreven door zijn over-

tuiging dat ieder kind onze volle aandacht 
waard is, geeft hij niet op. En hij slaagt 
waar anderen vóór hem faalden. 

Persoonlijke lotgevallen
In 2011, precies 85 jaar later, bestaat zijn 
clubhuis De Mussen nog altijd. Onder alle 
stormen van verandering heeft het centrum 
steeds op de bres gestaan voor de jeugd – 
en voor hun ouders. Het boek volgt de loop 
van die geschiedenis, met een sterke focus 
op persoonlijke lotgevallen. Van het turbu-
lente begin, de crisisjaren en de oorlog, tot 
de naoorlogse glorietijd. Van de strijd om 
het voortbestaan tijdens de sloop van de 
Schilderswijk in de jaren zeventig en tach-
tig tot de daaropvolgende nieuwbouw. Het 
boek is rijk geïllustreerd met zowel foto’s 
uit het verleden als schitterende reportages 
over de Mussen en Otterlo in het heden, 
geschoten door fotografe Eva Hofman.

Kroniek van een volksbuurt
Clubhuis de Mussen werd een begrip in 
de buurt en ver daarbuiten. Duizenden 
kinderen zijn er volwassen geworden. 
Maar het clubhuis kreeg ook te maken met 
de veranderingen die in de Schilderswijk 
plaatsvonden. Het boek is daarom ook een 
geschiedenis van deze beroemde Haagse 
volksbuurt. In de korte voorpublicatie op 

pagina 5 van deze krant staat de periode 
rond 1950 centraal, toen clubhuis De 
Mussen het toppunt van zijn roem bereikte 
en bewoners van de wijk met al hun pro-
blemen bij het kantoortje van Meester De 
Bruin aanklopten.

Boek bestellen
‘Niks Geteisem! Het wonderbaarlijke ver-
haal van De Mussen’ . Het rijk geïllustreer-
de boek is voor € 19,95 verkrijgbaar in de 
Haagse boekhandels, of u kunt het bestellen 
op de websites deoud-hagenaar.nl en op die 
van  uitgeverij: www.denieuwehaagsche.nl. 

Ook kunt u het telefonisch bestellen bij de 
uitgever via telefoonnummer 070-3082129.       
Auteurs: Diederick Klein Kranenburg & 
Wim Willems (Campus Den Haag, Uni-
versiteit Leiden). Fotografe Eva Hofman 
groeide op in de Schilderswijk.
Lees verder op pagina 5

-   In de zomer vlogen de Mussen uit, richting de Hoge Veluwe. Daar had Meester Jacob de Bruin eind jaren dertig een eigen kampterrein kunnen 
aankopen.  De kanpen waren van meet af een succes, zelfs tijdens de oorlogsjaren. Voor veel kinderen was het er heel anders dan thuis. -

Deze week o.a.

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

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

www.juwelierhetmolentje.nl

-  In september 1984 overleed Meester Jacob de Bruin. Hier trekt de begrafenisstoet door de 
Rijswijksestraat waar het (oude) clubhuis stond. (Foto: Haagsche Courant) -

-   In het clubhuis aan de Rijswijksestraat werden in de jaren ‘50 en ‘60  graag bezochte dansavon-
den gehouden. De meisjes hier met een toen populair suikerspinkapsel. (Fotoburo Meyer)  - 

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten

Valkenbosplein 1, Den Haag

T 070-3615384  Open: di. t/m za. 09.30-17.00 u.

www.goudwisselkantoor.nl

NOTA R ISK A N TOOR

ELLENS & LEN TZE

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

www.ellenslentze.nl

Een vertrouwd begrip
(Bezoek aan huis mogelijk)

070 - 324 02 21

Een uitvaart
zoals u dat wenst!

•Kessler Stich-
ting staat als 
een huis

     
 - Pag 7

•Van Solex tot 
Starfighter: 
Van der Heem        

 - Pag 10 & 11

•Mooie boeken 
te winnen met 
puzzelen

    - Pag 19

•Julius over 
alle flauwe 
raadseltjes 

   - Pag 14



Joods Bejaarden entrum
In de Oud Hagenaar van  oktober las 
ik de brieven over de s nagoge in Sche-
veningen en, in de bijdrage van de heer 
Chris riep, over het Joods Bejaarden 
Centrum. Dat is dit jaar verhuisd naar de 

heo Mann-Bouwmeesterlaan. Het werd 
in 199  geopend aan de Doorniksestraat. 

at ik mis in zijn informatie is dat het 
Joods ehuis voor Bejaarden, zoals het 
destijds heette, daarvóór was gevestigd 
aan de Van eede van Dijkveldstraat in 
het eveneens  Scheveningse Staten-
kwartier. In de reeks reacties over de 
locatie van de s nagoge is dit misschien 
minder van belang, maar het tehuis 
aan de Doorniksestraat was dus niet 
het eerste joodse bejaardentehuis in 
Scheveningen.
 
Ik heb zelf in mijn tienertijd drie achter-
eenvolgende jaren een vakantiebaantje 
van steeds vier weken gehad in het 
tehuis aan de Van eede van Dijkveld-
straat. Samen met mijn vriendin, die in 
de straat woonde, hielpen we bewoners 
met het schoon houden van de kamers. 
Maar ook het voorbereiden van de 
dagelijkse koshere  maaltijden en de 
afwas, behoorden tot onze taak.  Op 
vrijdagmiddag, voor het begin van de 
sabbath, deden we voor we naar huis 
gingen, voor veel bewoners n voor de 
directrice mevrouw Davidson, het licht 
in de kamers aan. ijdklokken voor lam-
pen had toen nog niemand en orthodo e 
joden maken geen licht op sabbath.  De 
meeste bewoners hadden de oorlog 
overleefd door onder te duiken, maar er 
waren er ook die terug waren gekomen 
uit de kampen.  Hun verhalen maakten 
diepe indruk op mij. ot op de dag van 
vandaag heb ik er een bijzondere be-
langstelling voor de joodse cultuur aan 
overgehouden. Het bejaardentehuis in de 
Van eede van Dijkveldstraat is nu een 
appartementencomple .

Henn  Strooij
strooijgoed gmail.com
-------------------------------------------------

oon van de kolenboer
Het stukje Over de kolenboer  heb ik 
met veel genoegen en veel herkenning 
gelezen. Gaarne wil ik n dingetje 
corrigeren, namelijk het loon van de 
kolenboer, of beter de kolensjouwer de 
kolenboer was de eigenaar van de zaak . 
De vader over wie het in het stukje gaat 
verdiende niet 120 gulden per week 
en later als opperman in de bouw ook 
niet 1 5 gulden per week. Dat waren 
bedragen per maand  Bedenk dat 120 
gulden per week ongeveer 5 0 gulden 

per maand betekent,  wat destijds - ik 
neem aan dat het stukje ging over de 
jaren tussen 1950 en 1955 - een enorm 
salaris was. 
Een referendaris op een ministerie en 
dan was je een hoge iet  kwam heel 
misschien in de buurt van zo’n salaris, 
maar dan moest hij al wel heel wat 
dienstjaren hebben. In 1955 verdiende 
iemand met een HBS-diploma op zak 
en dan was je echt al heel wat in die 

tijd  gemiddeld zo’n 1.500 gulden 
per jaar, dus ongeveer 120 gulden per 
maand. Die 120 gulden per maand van 
vader Desein lijkt niet veel, maar als 
ongeschoolde was hij daarmee toch wel 
heel goed af. nderen verdienden een 
paar tientjes minder. e moeten daarbij 
wel bedenken dat het kolensjouwen 
buitengewoon zwaar werk was, en dat 
werd natuurlijk een beetje e tra beloond.

Jack Sons
sons.denhaag gmail.com
-------------------------------------------------

Herinnering aan ndi
Den Haag, de weduwe van Indi   zong 
ieteke van Dort destijds. Er wonen 

nog steeds veel mensen die banden had-
den met de Gordel van Smaragd en er 
dierbare herinneringen aan hebben. iet 
voor niets is de asar Malam begonnen 
in de Haagse Dierentuin, daarna
jarenlang gehuisvest in de Houtrust-
hallen en thans verplaatst naar het 
Malieveld. En later werd de asar 
Malam omgedoopt tot ong ong. ls 

een van de attracties was dit jaar een 
show, waarbij o.a. mensen geïnterviewd 
werden die over hun herinneringen heb-
ben geschreven. E n ervan was Jo ce 
Voorwinden die in Indi  is geboren en 
haar prille jeugd in het Jappenkamp 
heeft moeten doorbrengen. e is - na een 
revalidatie in witserland -
naar ederland gegaan om zich hier te 
vestigen. ort geleden is zij op een nos-
talgische reis door Indonesi  getrokken 
en heeft daarover een leuk en gevoelig 
boekje geschreven, dat zij in eigen 
beheer heeft laten uitgeven en dat ook 
landelijk veel belangstelling kreeg. Voor 
hen, die geïnteresseerd zijn, is hierbij het 
e-mail adres van de schrijfster   jo ce-
voorwinden hetnet.nl

im van Slobbe
wvslobbe planet.nl
-------------------------------------------------

Melkcapsules voor missie
Ik zelf heb al driemaal een stuk ge-
schreven in de Oud-Hagenaar en ook 
op 1  juli 2010 over de aan van Eik en 
Duinen, waar ik de melkboer Vreugden-
hil hielp. ou de kleuren kloppen hoor  
melk was zilver met altijd de dagvers 
datum erop gestanst , karnemelk rood 
en oghurt groen. Magere of halfvolle 
oghurt met een zilveren capsule en een 

groene streep erover. aar de ‘missie’ 
gingen die capsules toen. Je had ook 
vanillevla lichtgeel  en chocoladevla 
lichtbruin  en oghurt in halve of hele 

liters en in essen. En niet te vergeten 

taptemelk  Grauwe melk was dat met 
een kroonkurk erop. De vla ip kwam 
ook in opmars  glas vullen met limona-
desiroop, oghurt en vanillevla en klaar.
De ‘ essenlikker’ kan ik me nog herin-
neren als een half maantje van rubber
plastic aan de onderkant van een staaf,  
en alles tot de laatste druppel werd 
ermee uitgehaald. Geweldig.
Die melkzakken waren geen succes. Van 
de melkfabriek eerdam van de Markt-
weg kwamen die bij ons. Veel zakken 
lekten in de koelkast en ermee schenken 
was een ramp. En lid worden van de 
M-brigadiertjes, dat herinner ik mij ook 
nog. Met een M-insigne door je moeder 
op de mouw genaaid.

nton Vringer
Gouda
anton vringer hotmail.com
-------------------------------------------------

oor de klasgenoten
ie heeft er op de agere school van 

de retoriusstraat gezeten vanaf 1951-
195  ls je het leuk vind om elkaar 
weer te ontmoeten reageer dan. ij 
hebben al contact met elkaar en dat zijn  
Ben igleven, iet ielders, Jan v d 

roft en Simon v d Vree. 

Ben
benm casema.nl
GSM  06 1 666855
-------------------------------------------------

Arie van der Kwast
De heer .M. van der wast vraagt 
informatie over zijn vader rie van der 

wast, geboren 16 december 1920. Hij 
was als elektricien werkzaam bij de 

ijksbrandweer, standplaats evenaar. 
In oktober 19  dook hij  na verlof 
onder in zijn woning aan de Stuwstraat 
26 te Den Haag.  Op 28 december 
werd hij gearresteerd op bevel van de 
Sicherheitsdienst in de woning van 

oops, leider van een verzetsgroep,  aan 
de homsonlaan te Den Haag. Hij werd 
overgebracht naar de strafgevangenis 
te Scheveningen. Op  maart werd hij 
overgebracht naar het olizeiliches 
Durchgangslager mersfoort, gevangen-
nummer 15192. Op 15 maart ging hij op 
transport naar  euengamme, gevan-
gennummer . Op 29 april werd hij 
bevrijd in ussenlager Sandbostel, een 
buitenkamp van euengamme. Op 9 
mei werd hij ter verpleging opgenomen 
door de 10 C.C.S. Casualit  Clearing 
Station , een medische eenheid van het 
Britse leger, Sandbostel, blok C, kamer 
1 . Van 1  mei tot  juni vond de totale 
evacuatie van de overlevende pati nten 

plaats naar 86th Britisch General Hospi-
tal en th Canadian Hospital. Omdat de 
heer Van der wast hier niet bij zat moet 
aangenomen worden, dat hij tussen 9 
mei en  juni  overleden is. Overledenen 
werd door de Britten toentertijd in mas-
sagraven begraven. Er is dus geen graf 
van hem bekend.
Bij de gemeente Den Haag staat de heer 
Van der wast geregistreerd als overle-
den op 16 april 19 5. Dit is waarschijn-
lijk gebaseerd op de mededeling van 
een medegevangene of een gerucht. ie 
kan er nu nog informatie geven over de 
vader van de heer rie van der wast

.M. van der wast
amvanderkwast gmail.com
En naar
neuengamme.bulletin gmail.com
-------------------------------------------------

oorburgse bands
Ook in de randgemeenten zoals Voorburg 
zat de muzikale jeugd niet stil in de jaren 
‘60 en ‘ 0. Sommige bands behaalden 
nationale of zelfs internationale roem. 
Denk maar aan he Sand  Coast, Earth 
and ire, en Sm le. In het Stadsmuseum 

eidschendam-Voorburg trok vorig jaar 
de tentoonstelling Bands en Beatmuziek, 
de Voorburgse popscene in de jaren 60 
en 0, zoveel enthousiaste bezoekers, dat 
vier Voorburgse muzikanten besloten een 
boek samen te stellen met overzichten 
van deze bands en herinneringen van de 
betrokken muzikanten. Dit boek draagt 
de pakkende titel  DIE  HE IE 

 CH E  en  zal eind 2011 
gepresenteerd worden. Op de interessante 
website www.voorburgpopscene60- 0.nl 
kunt u onze vorderingen in tekst en beeld 
van nabij volgen.
Van de overgrote meerderheid van 
Voorburgse bands die tussen 1960 en 
19 9 actief waren, hebben wij voldoende 
informatie kunnen achterhalen, maar toch 
willen wij graag een beroep doen op uw 
scherpe geheugen.  helpt ons het boek 
te completeren als u iets weet over de 
namen van bandleden van de volgende 
Voorburgse popgroepen  nd  and the 
Spiders  Black Out  Dupe Four  Hush 

ubbles  Loving Flavor  Scratch Out
Simple Souls  St. ames nformar  o 
Da  an Onderen  Will  and his oc-
king phoons.

Hans ukkien
hanslukkien iggo.nl
www.voorburgpopscene60-70.nl
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OP O PJ S N B N
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 
wordt verzocht van andere lezers. 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 t voorbij aan

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl

irst o al elecom BV 
ostbus 260 6,  2502 G  Den Haag 

administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn

el.  0 0  2 509   ma. 10.00 - 1 .00 uur

ormgeving
eclamestudio Baasimmedia
ieuwerkerk aan den IJssel

www.baasimmedia.nl

Advertentiecombinaties
De uitgave is onderdeel van een trio, met De 
Oud- otterdammer oplage 120.000  en De 
Oud- trechter oplage 50.000 . Er zijn prijs-
matig aantrekkelijke advertentiecombinaties 
mogelijk.

Distributie
inkels en instellingen die als vast distributie-

punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking wil-
len komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een displa  
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
ebsite  www.deoud-hagenaar.nl

acebook  www.facebook.com/deoudhagenaar
witter  twitter.com/#!/deoudhagenaar

E-mail  webmaster deoud-hagenaar.nl

ontact-in ormatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl 0 0  2 509

dvertenties irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl    06 - 2 00 2
Distributie distributie deoud-hagenaar.nl 0 0  2 509

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

uzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, oetermeer, estland, Delft, 
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg, 

ijswijk, ijnacker- ootdorp en assenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 60.000 e emplaren, via circa 00 distributie-
punten. oezending is mogelijk voor  € 49,90 per 
jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoo dredacteur
rans M. Ho nck van apendrecht

ho nck deoud-hagenaar.nl

o
lo

o
n

Den Haag, mijn opgebroken stad,
waar ordewijk verdwaalde.
M’n tas werd in de tram gejat,
maar Katadreuffe betaalde.
Waar bleef het aasei achter ’t raam,
de Sport en Maison Krul
Waar ijn die meiden heengegaan
k bleef, stuk onbenul.

Nog slechts in boeken leeft weleer
dat geeft de burger moed.

erechte pluim, een hele eer,
die past wel op je hoed!
Den Haag je tikt er tegen en het ingt,
maar doe dat niet te hard.
Anders schuift heel de binnenstad
onder de Grote Mart.

Carl Doeke Eisma
carleisma planet.nl

Alweer enkele jaren geleden werd mij gevraagd tijdens een lite-
raire avond in de Posthoorn een gedicht voor te lezen. k besloot 
naar aanleiding van het beroemde gedicht van Achterberg Pas-
sage een omschrijving van onze stad op dat moment op papier 
te zetten. 

at vooral in het nieuws was, was de tramtunnel die voor een groot deel onder 
water stond en hier kon ik wel iets mee. Ik zou me kunnen voorstellen, dat u na het 
lezen van dit gedicht vragen hebt. ie was atadreuffe, wie wordt bedoeld met 
het aasei en wat heeft die hoed met die pluim erop met Den Haag te maken. Mijn 
e-mailadres staat eronder, dus schroom niet.
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Meneer Bennik

an Dr. ep werken meer dan 0 
medisch specialisten mee. Dr. ep 
is een gespecialiseerde uitgave die 
begrijpelijke en betrouwbare medische 
keuze-informatie publiceert. In de gids 
worden vele zorgdata overzichtelijk 
gebundeld waaronder de kwaliteits-
indicatoren van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, pati nttevredenheid 
gegevens en normen van de medisch 
specialisten. 

Meer dan  aandoeningen met 
Medische outeplanners worden in de 
Dr. ep Jaargids uitvoerig beschreven. 
Hiermee krijgt de pati nt handvat-
ten voor het vinden van de beste 
behandelmethodes, de beste klinieken 
en de beste medische teams voor een 
bepaalde aandoening. Daarbij provin-
ciale overzichten van alle ziekenhui-
zen en klinieken, een vergelijkend 
sterrens steem voor 2  aandoeningen, 

resultaten van undercover M ster  
pati nt bezoeken aan 2 specialisten 
in gespecialiseerde ‘priv klinieken’, 
persoonlijke ervaringen van pati nten, 
achtergrondinformatie, de Dr. ep 

op 0 ederlandse ziekenhuizen en 
bijdragen van minister Edith Schippers 
en ia Bremer. 

nside in ormatie 
aast uitstekende medische en 

statistische verwerking van data geeft 
Dr. ep inside informatie van medisch 
specialisten. Informatie die dokters, bij 
wijze van spreken, aan hun eigen fami-
lie zouden geven , licht eindredacteur 
en neuroloog John ebbink toe. Ook 
beoordelen wij ziekenhuizen en kli-

nieken actief. e scheiden het kaf van 
het koren. linieken met ouderwetse 
operatiemethoden, ‘gespecialiseerde’ 
centra zonder e perts, onbetrouwbare 
commerci le onderzoeksmethodes   
het is ook een gids bij het voorkomen 
van dergelijke negatieve en zelfs 
gevaarlijke zorgervaringen. Geluk-
kig hebben we in de gids vooral veel 
positieve adviezen verzameld, veel 
betrouwbaarder ook dan wat er op 
internet door mensen kan worden 
gevonden.
Dr. ep is vanaf 2 november te koop bij 
5700 verkooppunten en is te bestellen 
via www.dr- ep.nl. De gids van 2 8 
pagina’s heeft een verkoopprijs van 
8,95 euro.

Concreet gaat de stichting zich inzet-
ten voor  een sportieve en respectvolle 
jeugd, toekomstperspectief door scho-
ling en werkgelegenheidsprojecten, 
het bevorderen van gezondheid, en het 
dichter bij elkaar brengen van mensen.
Deze ambities krijgen vorm in diverse 
projecten. Vestia stelt daarbij zijn 
faciliteiten en netwerk beschikbaar 
en DO levert zijn bijdrage door het 

beschikbaar stellen van het veld, toe-
gangskaarten en spelers of speelsters. 

Kansen voor jongeren
Vestia vindt kansen voor kwetsbare 
doelgroepen erg belangrijk. iet alleen 
op het gebied van huisvesting, maar 
ook op maatschappelijk vlak. ad 
Bouwhuis, directeur Vestia Den Haag  
Onderwijs speelt een grote rol, maar 

ook voorbeeldgedrag. Door  DO 
Den Haag spelers te betrekken bij 
leefbaarheidprojecten bijvoorbeeld. 
En dat werkt door in de hele wijk. ls 
er meer activiteit is en mensen elkaar 
meer aanspreken, is er minder overlast 
en minder vandalisme. Sociale cohesie 
is erg belangrijk voor leefbaarheid. e 
hopen met de stichting hierin een e tra 
stap te zetten.

Betaalbare gids met veel zorgadviezen

Medis he route lanner Dr  e  

oor verbetering van 
lee baarheid in de stad

a enwerkin  
estia en 
D  Den Haa

ie kiest er eigenlijk in de zorg  De verzekeraar, de medisch 
specialist, de nspectie o  de pati nt zel  at zijn de beste zie-
kenhuizen en gespecialiseerde klinieken voor de behandeling 
van staar, spataderen, heup ractuur, borstkanker en 5  andere 
aandoeningen  ana   november krijgt de bewust kiezende 
consument antwoord op deze vragen in de Jaargids van Dr. ep. 

oningcorporatie estia en ADO Den Haag een convenant gete-
kend, waarmee de oprichting van de ‘Stichting ADO Den Haag 
in de Maatschappij’ een eit is. De komende  jaar versterkt 
deze stichting de lee baarheid in wijken waar estia in de regio 
Haaglanden actie  is, door te investeren in activiteiten voor de 
kwetsbare groepen. Ook Haagwonen, Azivo en Parnassia onder-
tekenden dit convenant. .

- ad Bouwhuis (links) directeur Vestia 
Den Haag en Dick Vierling, commercieel 

directeur van D  Den Haag. -

orkshops 
Groene ingers
De stichting Hobb tuin Schim-
melweg SHS  biedt kosteloos 
diverse tuinierworkshops aan 
voor mensen uit Spoorwijk en 
omgeving. e leren hier om 
jarenlang met meer plezier 
meer oogst resultaat uit hun 
hobb tuin te halen.

Dit jaar gaat het om composteren 1  
november , opbinden en inrichten 
2  november  en het maken van een 

teeltplan 11 december . In januari wordt 
een vierde bijeenkomst georganiseerd, 
waarvan onderwerp en datum bepaald 
worden in overleg met de deelnemers.

lle workshops worden gegeven op een 
zondagmiddag van 1 .00 uur tot 16.00 
uur met als docent Geert van oelgeest. 
De locatie is Hobb tuinen Schimmel-
weg, Schimmelweg naast nummer 200.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmel-
den per workshop of voor alle vier 
tegelijk  via hobb tuinen gmail.com 
of via Bewoners Organisatie Spoorwijk, 
bos spoorwijk.org  0 0 - 96 00 00 
Vragen naar BOS.

ommelmarkt
De Kameleon
Kameleon, sportvereniging 
voor mensen met een licha-
melijke beperking, organiseert 
op zaterdag 5 november a.s. 
in haar verenigingsgebouw 
aan het eldzicht  te Den 
Haag een grote najaarsrom-
melmarkt.

De markt is geopend van 9 00 uur tot 
15 0 uur. De toegang is gratis.  kunt 
er ook komen voor een lekker kopje 
koffie al of niet met appeltaart tegen een 
zeer redelijke prijs  of om meer over de 
activiteiten van ameleon te weten te 
komen. De baten van de rommelmarkt 
komen ten goede aan onze activiteiten.
Er zijn nog enkele tafels te huur. 
De prijs bedraagt  1 ,50 per tafel. 
Hiervoor kunt u bellen met dhr. Vrou-
wenvelder, tel. 06 – 0.1 .29.88 of dhr. 

interkamp, tel. 06 –1 . .92.99.

ommelmarkt
Schipluiden
Op  november a.s. staat de 
Dorpshoeve aan de Keenen-
burgweg te Schipluiden weer 
bol van de activiteiten.  
kraamhouders zullen hun 
handel  uitstallen en pro-

beren aan de man vrouw te 
brengen.

Met het naderend Sinterklaasfeest en 
erst kunt u mogelijk op een goedkope 

manier leuke dingen scoren. Er zijn geen 
kramen meer vrij. lles is verhuurd. 
De rommelmarkt is geopend van 12 00 
tot 16 00uur en de toegang is gratis. 

arkeergelegenheid is achter de lbert 
Heijn, asteellaan of op de parkeer-
plaats van de VV Schipluiden aan de 

iendtweg te Schipluiden.
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie Serviceflat

Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Serviceflat Haghesteyn
om ortabel onen in de residentie

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

ust  veilig eid  om ort  vri  van vele dageli se beslommeringen  o el ilt u e t 
genieten van u  oude dag  dan  ervi e at Hag este n  

Elke woensdagmiddag 
OPEN HUIS vanaf 14.00 – 16.00 uur

Serviceflat Haghesteyn - alde  P rmont ade 00 - Tel: 070-3604396
servi e at ag este n nl - in o servi e at ag este n nl - t itter ag este n 

angesloten bi  ti ting Dienstverlening ervi e ats
sds-online nl

Wij geven u € 210,-
Want een uitvaart is al duur genoeg! 

De Volharding uitvaartzorg heeft een depositofonds waarmee u uw 

eigen spaarpot ten behoeve van uw uitvaart op kunt bouwen.


Ja, stuur mij geheel vrijblijvend een aanvraagformulier waarmee ik een deposito rekening 

kan openen. Ik profiteer dan tevens van de volgende voordelen:

•  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.

Veilig & Zeker in het verkeer

met de RijZeker training van 
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.

Bel voor een afspraak 070 3830473.

CoornhertCentrum
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p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage
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De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os
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in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

 activiteiten en cursussen
  wijkrestaurants
 160.000 maaltijden per jaar
 00 plaatsen wonen met zorg
 verpleeghuiszorg 

 525 medewerkers
 zorghotel wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement eker huis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

www.woningontruiming.nl

KEES TALEN
WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of ged. inboedels, antiek, modern, schilderijen. Ook 

CD’s, DVD’s en boeken. Bij verhuizing of bij 

overlijden etc. wordt de woning veegschoon opgeleverd. 

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

06-53621962 / 070-3238260

Inboedels & woningontruiming



Doordat Meester Jacob de Bruin 
mensen in de moeilijke omstandig-
heden van de oorlog had geholpen, 
kwamen buurtbewoners nu spontaan 
naar hem toe. Dat bleek bijvoorbeeld 
uit de brief die n van de moeders in 
19 6 schreef, nadat de hoofdleider bij 
haar langs was geweest. e had hem 
toen uit de doeken gedaan hoe het er 
thuis voor stond. Dat gesprek had haar 
goedgedaan, maar zoals ze schreef  nu 
was het opnieuw ‘hommeles’. Haar 
man behandelde haar niet goed en de 
kinderen eisten eten dat er gewoonweg 
niet was. e kon op geen enkele manier 
meer rondkomen, dus het liefst zou 
ze het bijltje erbij neergooien. De 
situatie was fi nancieel gezien zo 
uitzichtloos, dat ze haar kinderen 
zelfs niet meer naar school liet 
gaan  Maar ik wou U eggen, 
dat ik an vanmorgen niet naar 
school heb gestuurd. Hij loopt op 
ijn blote voeten en onderkleren 

heb ik niet. U weet ik heb al wat 
levensmiddelenkaarten moeten ver-
kopen om aan wat kleren te komen 
voor ert en Coba. a, ik weet wel 
dat U dat niet goed vindt, maar ik 
ou de moeder wel eens willen ien, 

die van die paar grijpstuivers mijn 
huishouden ou kunnen besturen. 
Maar ik kan het niet en U weet toch 
wel, dat ik niet gauw in de goot it.

De Mussenvriend
it een hele stapel soortgelijke brieven 

werd deze anoniem afgedrukt in De 
Mussenvriend. De brief gaat niet 
alleen over de intense armoede na de 
oorlog, maar bevat ook een aanwijzing 
voor de rol van De Bruin in de buurt. 

a sluiting van het clubhuis ging hij 
regelmatig op bezoek bij een gezin 
dat het moeilijk had. ls een jongen 
in het clubhuis iedereen uitschold en 
bedreigde, beschouwde hij dat als een 
aanleiding bij hem thuis langs te gaan. 

ijdens zulke huisbezoeken stuitte 
hij op tal van schrijnende gevallen. 
E n van die visites heeft hij uitge-
breid beschreven. Een jongen die hij 

assie noemde, zorgde niet alleen 
voor problemen in het clubhuis, maar 
dreigde ook te vertrekken. ijdens het 
bezoek van De Bruin bleek de jongen 
thuis met negen broertjes en zusjes te 
wonen. ijn vader verspilde al zijn geld 
aan zijn til met duiven, aan klaverjas-
sen en aan zijn a uarium. De fi nanci le 
spoeling thuis werd steeds dunner. Dat 
leidde tot problemen die niet ineens 
ophielden te bestaan bij de deuren van 
de school of het clubhuis. Het kon 
dan ook niet uitblijven dat het van 
kwaad tot erger ging met de jongen  

Maar Kassie heeft een berg van smart 
meegemaakt, als hij op de sloffen van 
Moeder en de afgedankte en afgeknipte 

broek van ader naar School moest. 
De e jongen kent de vernedering en 
de nooit meer uit te wissen wond, toen 
hij hoorde, dat hij van de ene school 
overgeplaatst werd naar de school, 
‘waar ‘t vullis, die maf ijn opgaan’. ‘K 
it op een school van allemaal gekke’, 
egt hij vaak.

In gevallen als deze praatte De Bruin 
meerdere keren met de ouders. Hij 
wees de vader op diens verantwoor-
delijkheid en maande hem zijn geld 
liever mee naar huis te brengen. Maar 
de bemoeienis ging soms nog verder. 
De hoofdleider en zijn medewerkers 

bezochten 
ook jongens 
in de gevange-
nis. Door zijn 
vele contacten 
in de wijk en 
daarbuiten kon 
hij bovendien 
vaak bemiddelen 
bij het vinden 
van werk. Voor 
allerlei problemen 
kwamen buurtbe-
woners naar het 
clubhuis, waar De 
Bruin fungeerde als de vertrouwensfi -
guur – ook voor oude Mussen. oals 
voor Greet, die in haar jeugd vaak op 
het clubhuis was geweest. Op haar 
zestiende trouwde zij met een man die 
haar al snel slecht begon te behandelen. 
Hij dronk, gokte en sloeg haar geregeld 
in elkaar. e had al vier kinderen van 
hem en had evenzo vaak op aandringen 
van haar man een abortus gepleegd. Op 
het clubhuis kwam zij haar nood klagen 
bij de vertrouwde meester  Halve 

nachten heb ik met m’n kinderen op 
de straat gelopen, wachten en maar 
rondlopen totdat hij sliep. Naar familie 
of m’n moeder durfde ik niet, want dat 
maakte hem tot een briesende leeuw.
Op het moment dat zij langskwam, was 
zij opnieuw vier maanden zwanger en 
ze had geen cent in huis. Haar kinderen 
werden op straat nagejouwd, omdat 
hun vader alweer in de gevangenis zat. 
Een bewijs dat buurtbewoners elkaar 
zeker niet altijd steunden. Gelukkig 
kon Greet nog wel terecht bij Meester 
De Bruin. In zijn kantoortje kwamen 
allerlei aspecten van het menselijke 
leed ter sprake. Huwelijksproblemen, 
kinderen die op het verkeerde spoor 
belandden, alcoholisme en seksueel 
misbruik. In tijden van grote werkloos-
heid kreeg hij er nog een aantal taken 
bij, want dan veranderde het clubhuis 
in een voorschotbank, een rechtskun-
dig adviesbureau, een bewaarplaats 
voor jonge kinderen, een medische 
inrichting, een internaat en een beleen-

bank . 

Op de Hoge eluwe
In de zomer vlogen de Mus-
sen uit, richting de Hoge 
Veluwe. Daar had Meester 
De Bruin eind jaren dertig 
een eigen kampterrein kunnen 
aankopen. De kampen waren 
van meet af aan een succes ge-
weest – ook tijdens de oorlog. 
Maar pas na 19 5 groeiden die 
uitjes van tien dagen uit tot een 
bindende activiteit van De Mus-

sen. oals in een 
krantenstuk eind ja-
ren veertig te lezen 
stond  n Otterlo 
worden de Mussen 

aradijsvogels.  
Het terrein was 
’s zomers altijd 
bezet door zowel 
jongeren, ouderen 
als gezinnen. 
Elke zomer zoch-
ten honderden 
bewoners van de 
Schilderswijk 
de stilte op van 
het Mussen-

nest. Elk jaar werd er meer opge-
knapt en bijgebouwd, zeker toen de 
fi nanci le middelen toenamen. ieuwe 
slaapzalen, waslokalen, goed ingerichte 
wc’s, een ruime eetzaal, een keuken, 
een plasvijver, schommels en een dag-
verblijf. Met de jaren groeide Otterlo 
uit tot een steeds fraaier kampement. 

okalen waar de jongens eerst sliepen, 
werden later hergebruikt als bab zaal-
tje. Het oude boerderijtje dat er in 19  
al stond, groeide uit tot het centrale 
ontmoetingspunt van het kamp. Daar 

verbleef Meester De Bruin, met de 
andere leiders, en werd er tijdens re-
genachtige dagen voorgelezen. et als 
in het clubhuis vormde de hoofdleider 
de spil waarom alles draaide. Hij ging 
voorop bij de dagelijkse wandelingen 
en las ’s avonds verhalen voor. E n 
van de begeleiders uit deze jaren 
verwoordde het als volgt  oals wij 
ons het clubhuis niet kunnen indenken 
onder dat Meester De ruin op ijn 

kantoortje it, waar iedere Mus ijn 
moeilijkheden ongedwongen met hem 
bepraten kan, o kunnen wij ons ook 
niet voorstellen, dat er in Otterlo een 
kamp gehouden kan worden onder dat 
Meester De ruin er de  guur is, die 
alles leidt.  

Gemeenschapszin
In het Mussenkamp draaide het nog 
meer dan in Den Haag om het scheppen 
van een gevoel van gezamenlijkheid. 
Ver weg van het alledaagse bestaan in 
de wijk probeerden de bezoekers het 
geroddel en de moeilijkheden thuis 
achter zich te laten. De activiteiten 
waren nadrukkelijk op het kweken van 
gemeenschapszin gericht. o werden 
de kampeerders bij aankomst naar hun 
verblijfplaats gedirigeerd, maar direct 
daarna kwamen zij al samen om de 
taken te verdelen die in het kamp op 
hen wachtten. Helemaal in de geest van 
De Bruin schreef n van de kam-
peerders  Die taak is niet groot, als 
men het ge amenlijk doet en wat die 
samenwerking aangaat, daaraan heeft 
het ons in het kamp niet ontbroken.  
Het verblijf in het kamp stond alle 
dagen in het teken van het bevorderen 
van groepsgevoel. Men at samen, 
dronk met zijn allen een kop koffi e in 
het oude boerderijtje en men wandelde 
samen soms ook ’s nachts  door het 
bos. Onder leiding van De Bruin be-
sprak men dan de moeilijkheden thuis 
of in de wijk. De jongeren, die gewend 
waren aan het ruwe leven in te kleine 
huizen, wisten vaak niet wat hen over-
kwam. In een van de vele verhalen over 
de gebeurtenissen in Otterlo draaide het 
om het fenomeen van de p jama. 

Bassie en Daan
Bassie en Daan, nauwelijks twaalf jaar, 
droegen thuis nooit een p jama, maar 
gingen gewoon met hun kleren aan 

naar bed. u was in het kamp nacht-
kleding beschikbaar, die Bassie maar 
wat graag aantrok. Hij mocht zoiets 
van huis uit niet kennen, dat gold ook 
voor de geregelde maaltijden of op 
een vaste tijd naar bed gaan  Hij was 
o eentje, die een goede kostganger is 

voor lui en en vlooien, maar die ’n 
onverstoorbare glim- of schaterlach 
nooit verliest en altijd gevoelig blijft 
voor een goed woord. Hij scheldt je 
nooit uit dat je een ‘vet hart’ of ‘de 
kanker’ kan krijgen, hoogstens egt ie: 
‘Man, krijg een wipneus.’  De jongen 
was zo trots op zijn p jama, dat hij 
telkens opnieuw zijn bed uitglipte om 
naar beneden te gaan. Daar wilde hij 
nog ‘effetjes wat zeggen’ tegen de 
meester, wat op de lachspieren werkte 
van De Bruin. ijn kameraad Daan 
reageerde heel anders. Die hield liever 
zijn vette kleren en zijn zweterige 
sokken aan, en hij kroop gekleed onder 
de dekens. Hij mocht daar streng over 
worden aangesproken, dat deerde hem 
niet. De volgende dag vertelde hij aan 
De Bruin waarom hij weigerde. Hij 
sliep thuis met zijn vier broers en zijn 
ouders in n kamer. Daar gingen de 
tafel en de stoelen ’s avonds aan de 
kant, en dan sliepen ze met z’n allen op 
de vloer. Van jongs af had zijn moeder 
gezegd dat ze hun kleren niet uit hoef-
den te doen. Dat leek ook wat vreemd 
met al die jongens van verschillende 
leeftijden om haar heen  Kijk as je 
nou is effe uit je oge had gekeke, dan 
had je met mein gistere geen schuite 
los gemaakt, begrijp ie  Het verschil 
tussen huis en kamp kon soms niet 
groter.

Diederick lein ranenburg
d.j.kleinkranenburg gmail.com

De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 1 november 2011 pagina 5

Meester de Bruin ging vaak op huisbezoek als er problemen waren 

rant  n tterlo worden 
de Mussen aradijsvo els
Niet alleen de buurtkinderen, ook hun ouders raakten actie  bij het clubhuiswerk betrokken. Hoe ging 
dat in zijn werk  n van de beproe de middelen vormden de huisbezoeken, die in de vooroorlogse 
beginjaren vaak zo teleurstellend verliepen. Overigens zou dat gevoel van teleurstelling nooit helemaal 
verdwijnen, maar na de bevrijding bleek de situatie wel veranderd.

- Meester de Bruin (‘Bruintje  voor sommigen) in 195  aan zijn geliefde bureau omringt door 
kinderen uit de childerswijk en tationsbuurt. -

- (Foto s 196 : Haagsche Courant) -

De cover van het nieuwe boek over 
clubhuis De Mussen. ie voor bestel-
informatie de voorpagina van de krant.

- Fotografe va Hofman, geboren in de 

childerswijk, maakte voor het boek een mooie 

serie over De Mussen vandaag de dag.-

ervo g van pagina 
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deoud-hagenaar.nl

Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 

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

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

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

U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

Last van pijnlijke voeten?

BEL VOOR

UW AFSPRAAK

GRATIS

FOOTSCAN!

Van Asperen
Schoenenspeciaalzaak
Piet Heinstraat 37
2518 CB Den Haag

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

T
F
E
W

VAN SPERENAVAN SPERENA

Last van pijnlijke voeten? Loop niet door!
OP 12 NOVEMBER EEN GREVE DAG. 
De Greve vakmensen uit Waalwijk kunnen u van alles laten zien, 
vertellen en passen. U kunt ook maatparen laten aanmeten.

In de ochtend kunt u genieten van een heerlijke kop koffie met een 
lekkernij en in de middag is er een wijn proeverij.

ALLEEN op 12 november zijn de Greve 
MOHAWKS VOOR DAMES EN HEREN 

249,00 i.p.v. 349,00 euro.
 

www.vanasperen.nl

isselende dags otel voor  9
 

Dageli s van 00 tot 10 00 uur 
Ko e  a e voor  3

 
an maandag t m aterdag tussen 

1 00 uur en 1 00 uur Happ  Hour
 

egelmatig isselende -gangen 
menu s vana   17 0

 
pparte ruimte voor 
eesten en parti en

 
eopend van 00 uur t m 21 00 uur

e Savornin ohman lein 37
Tel.: 070 - 3  1  64

“Belastingservice voor senioren”
O  K O en P O  doen een oproep aan alle senioren die un steent e illen bi dragen aan de samenleving

aat u o leiden tot elastinginvuller 
eem onta t op met de lo ale a deling van de ouderenbond  O  K O o  P O  en meld u aan

a voor meer in ormatie naar on e ebsite belastingservi e org



De oplossing was aan de rand van de 
stad een stuk grond te kopen en daar 
zelf een gebouw op te bouwen. De 
rand van de stad was destijds de De 
la e kade tegenwoordig De la e -
weg . Maar het ontbrak de Vereening 
aan geld. 
E n van de bestuursleden, de heer 
D. .J. essler, was een vermogend 
man en schreef aan de voorzitter, de 
heer De ilde, een brief. De strekking 
daarvan was duidelijk. De heer essler 
vond het zo belangrijk dat 
er een speciaal gebouw 
werd neergezet voor een 
kwetsbare groep mensen, 
dat hij de kosten daarvan 
wilde dragen. Hij deed 
een forse schenking aan 
de Vereeniging. Een 
deel van zijn motivatie

Het doel waarvoor wij 
werken komt mij echter 
oo belangrijk voor dat 

het niet in gevaar mag 
worden gebracht door 
onmacht of vertra-
ging. Het beteekent 
immers niet minder 
dan voor iening in een sociaalen nood 
en in ophef  ng, wellicht in redding van 
hen, die door ongunstige levensomstan-
digheden ge onken ouden ijn of staan 
te inken.  
Dankzij deze gift kon de Vereeniging 
grond in erfpacht nemen en later ko-
pen  en architecten inschakelen. Geko-
zen werd voor eonard Cusell en Johan 

 Munnik, Haagse architecten gespeci-
aliseerd in sociale bouwprojecten. Het 
gebouw omvatte vier slaapzalen voor 
180 mannen en twee slaapzalen voor 
0 vrouwen en kinderen.

Op 21 maart 192  werd het gebouw 
aan de De la e kade 20  feestelijk in 
gebruik genomen. De Vereeniging werd 
omgedoopt in essler Stichting.

erkverscha ing
erkverschaffi ng was een belangrijk 

onderdeel van de visie destijds. aast 
tal van activiteiten werd in de beginja-
ren twintig een verhuisdienst opgericht  
de lgemene Haagse Dienstverrich-
ting HD . Er werden vrachtwagens 
aangeschaft en garages en opslagruim-
tes gebouwd. Deze dienstverlening 
bleef niet onopgemerkt in Den Haag. 
De verhuisdienst werd aangeboden 
tot 2001 en behoort sindsdien tot de 
geschiedenis.

oen de weede ereldoorlog uitbrak 

ving de essler 
Stichting, naast de 
reguliere bewoners, 
evacu s op uit het 
gebombardeerde 

otterdam. In 19 1 
vorderde de bezetter 
de vrachtwagen van de 

HD in en voerde tal 
van regels in. Daardoor 
was de weg vrij voor de 
bezetter om het bestuur 

uit zijn functie te 

ontheffen en het gebouw 
en de inventaris op te eisen. 
De bezetter vestigde er de 
Stichting interhulp eder-
land, een SB-organisatie. 

a de oorlog bleek het 
gebouw te zijn leeggeroofd, 
evenals de bankre-
kening.

ertrouwen 
herwonnen
Het bestuur nam 
de zorgen om het 
gebouw weer op 
zich, de eerste 
daklozen vaak 
mensen die door 
bombardemen-
ten hun huis 
kwijt waren  
meldden zich. 
De directie 
zocht contact bij weldoeners voor 
giften en donaties via het bekende 
gironummer 199.
Hoewel de bezetter verslagen was, 
werd het gebouw opnieuw geconfi s-
ueerd. Ditmaal door de ederlandse 

overheid. Het pand werd toegewe-
zen aan het Centraal Bureau voor 
Verzorging van Oorlogsslachtoffers, 
dat bedden plaatste voor zieke en 

oude Hagenaars en Bureau 
Bijzondere Jeugdzorg een afde-
ling liet opzetten voor vrouwen 
en kinderen. as in 19 9 kreeg 
het bestuur de zeggenschap over 
het grootste deel van het pand 
weer terug, de zeggenschap over 
de vrouw- en kinderafdeling werd 
begin jaren’ 50 teruggegeven. Een en 
ander duurde lang vanwege de kritiek 

op de organisatie. Het 
verhuisbedrijf zou meer 
prioriteit hebben dan 
de resocialisatie van de 
bewoners. iteindelijk 
herwon het bestuur het 
vertrouwen. 

Behoe te aan 
handen

a de oorlog was veel 
behoefte aan ‘handen’ 

voor de wederopbouw. 
Bewoners vonden werk 
als schoonmaker, tuinman, 
aardappelschiller en 
nachtwaker. Ook werd er 

oud papier verkocht. Op het 
terrein werd een stalling, 
met benzinepomp, voor 

auto’s gerealiseerd. 
Het zorgde voor 
inkomsten, maar 
ook voor kritiek van 
andere transportbe-
drijven oneer-
lijke concurrentie . 
Desondanks bleef 
de HD Hagenaars 
verhuizen en in-
boedel opslaan.
In 1956 werd een 
recreatiezaal in 
gebruik genomen, 
grotendeels door 
de bewoners zelf 

verbouwd en ingericht. 
In de jaren erna volgde er 

nog enkele verbouwing. o 
werden de opslagruimtes 

verbouwd tot ‘uitleunwoningen’ en 
een afdeling waar zieke bewoners kon-
den worden verzorgd. De slaapzalen 
werden verbouwd tot kamertjes en ook 
de nachtopvang het assantenverblijf  
werd na een brand weer opgebouwd. 
Desalniettemin werd het gebouw vanaf 
de jaren’80 verwaarloosd. Er was on-
voldoende geld om te voorzien in een 
degelijk onderhoud. a een manage-
mentcrisis in de eerste jaren van de 21e 
eeuw werd in 2005 contact gezocht 
met de gemeente. ij ging akkoord met 
het voorstel het oude pand te slopen en 
er een nieuw gebouw voor in de plaats 
te zetten. 

Kroon op het werk
De essler Stichting kwam de crisis 
te boven en de organisatie werd voort-
varend uitgebouwd tot een gezonde, 
bekende, zeer tot de verbeelding 
sprekende, brede maatschappelijke 
Haagse zorgorganisatie. Een organisa-
tie die zich ten doel stelt opvang, zorg, 
huisvesting en begeleiding te bieden 
aan sociaal kwetsbare mensen. Bin-
nenkort wordt het nieuwe gebouw, De 
la e weg 5 0 ons derde huisnummer 
inmiddels , in gebruik genomen en 
begin 2012 feestelijk geopend. 
Een gebouw met een bijzondere ge-
schiedenis en een mooie kroon op ons 
werk dat volgend jaar precies 100 jaar 
geleden is gestart.

Mirella van der Heide
mheide kesslerstichting.nl 
(Met dank aan Kroon & Wagtberg 
Hansen)
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Nieuwbouw gereed voor bijna -jarige zorgorganisatie

essler ti htin  staat 
weer als een huis
De in  opgerichte ereeniging ehuis voor Onbehuisden  merkte in  dat de haar aan-
geboden ruimte voor de opvang van dakloze mannen, vrouwen en kinderen aan de Steijnlaan te 
krap werd. Bovendien kondigde de verhuurder aan de huur te willen opzeggen. De ereeniging 
kon het gebouw wel kopen maar zag daar vana  omdat er geen geld voor was en men het ge-
bouw niet kon uitbreiden. en zoektocht begon, maar werd bemoeilijkt omdat de politie bezwaar 
maakte tegen vestiging in panden die nabij een kroeg waren gelegen.

- De voorzijde van de nieuwbouw aan De la Reyweg 5 0. Begin volgend jaar vind de 

of  ci le feestelijke opening plaats. -

maakte tegen vestiging in panden die nabij een kroeg waren gelegen.
- De hoofdingang van het oude gebouw aan de De la Reyweg 5 . -

- De opvang van vrouwen en 

kinderen in 1919 -

- Ruimte voor de opvang van gezinnen in de jaren 60 -

- ritisch proeven bestuursleden weleer of de soep van de gaarkeuken de 

toets der kritiek kan doorstaan (Foto: tokvis) -

- ls werkverschaf  ng werd in de jaren 0 een verhuisdienst opgericht: de HD -

- ortret van D. .J. essler, geschil-derd in 19 5 door ntoon van elie -
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De toegang tot 
alle informatie voor en over 

55-plussers in Den Haag.

Nieuwe website!

Nieuwsbrief

Wonen, welzijn, vervoer of financiële en sociale onderwerpen.

Centraal Informatiepunt Ouderen

Word abonnee van de gratis digitale nieuwsbrief voor 
55-plussers en ontvang actueel nieuws en 

de seniorenagenda in uw mailbox.

Centraal Informatiepunt Ouderen,

Riviervismarkt 5,

geopend maandag t/m vrijdag,

10.00 tot 16.00 uur.

T (070) 364 38 18

E  info@haagseouderen.nl

www.haagseouderen.nl

WWW.HAAGSEOUDEREN.NL

Leer in 

honderden 

kleuren
Onzichtbaar

repareren en

stofferen

Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

MEUBEL
STOFFERING

Stofferen van:
bankstellen, 
fauteuils, stoelen,enz.

Vervangen van singel-
banden      veren en schuimpolyether.

Bank, boot en Caravan

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

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

•LEERSPECIALIST

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

zitgedeelten en armleuningen 
reinigen. Opnieuw kleuren van

leer, verbeteren van 
binnenvullingen en singels..

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een 

gratis advies en prijsopgave.

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

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

AL 35 JAAR ERVARING-

LEVERING ONDER GARANTIE

Halen en brengen gratis 

K.v.k. 36049401

Computerles
bij taleninstituut TaalTaal in Scheveningen

voor:€245,-

Start 23 november 

(wo. of vrij. 15-17 uur)

5 weken: 2 uur per week

Kleine groepen

Geen voorkennis of eigen 

apparatuur nodig

Gratis USB stick voor huiswerk

Geschikt voor absolute beginners

Telefoon: 070-3226091

Internet, ook voor u!

Hoge Prins Willemstraat 226E, 
Den Haag (Scheveningen)

De Boerenbonthal, 
al meer dan 50 jaar “Voor al uw stoffen”:

Hollandse folklore stoffen, Interieurstoffen, Modestoffen, Technische stoffen, 

Ongebleekt katoen, Feest- en Carnavalsstoffen, Theaterstoffen, Brandwerende 

stoffen, Gordijnstoffen, Meubelbekleding, Decoratiestoffen, Brabants bont, 

Buitenstoffen, Baby- en Kinderstoffen, Quiltstoffen, Imitatiebont, 

...en nog zo veel meer

Wij leveren graag service en hebben altijd scherpe prijzen! Ook maken wij uw 

gordijnen, kussens, lakens, tafelkleden, servetten e.d. en bekleden uw bank op 

vakkundige wijze. Kunt u de stoffen niet zelf ophalen? Wij versturen uw stoffen 

naar ieder adres.

De Boerenbonthalstoffen
Papestraat 29, 2513 AV Den Haag, 070 - 3628186

Alle dagen geopend, www.boerenbonthal.nl, denhaag@boerenbonthal.nl
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Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie     n ormatie
Recent is veel heibel ontstaan over de fi nanciële dekking van pensioenfondsen op de langere termijn. Door de tegenvallende economie in de komende jaren, de ermee samenhangende dalende 

beurskoersen én de lage rente (nodig om de infl atie onder de knie te houden) lijkt één op de drie pensioenfondsen te moeten gaan korten op de pensioenrechten. Van de AOW’ers heeft 73 procent 

een aanvullend pensioen van wie slechts 15 procent meer dan 1500 euro per maand. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@dedeoud-hagenaar.nl

Daarnaast zijn er ook andere maatregelen 
te nemen, zoals premieverhogingen die 
werkgever n werknemer direct treffen  
en het realiseren van hogere rendementen. 
Maatregelen die gepensioneerden niet 
meteen in hun maandelijkse uitbetaling 
op grote achterstand hoeven te zetten. Het 
is thans niet in te schatten hoeveel pen-
sioenfondsen daarmee de blaam van af-
stempeling kunnen voorkomen. Een van 
de topeconomen van ons land, hoogleraar 
economie ans Bovenberg van de ni-
versiteit ilburg, vindt de groeiende on-
rust onder de ouderen over hun pensioen 
overdreven. Ons pensioenstelsel maakt 
weliswaar een terugval, maar behoort nog 
altijd tot de beste van de wereld. In alle 
discussies wordt nog wel eens over het 
hoofd gezien dat de eerste trap van ons 
pensioenstelsel, de O  die er voor alle 

ederlandse ingezetenen is, niet wordt 
gekort. Integendeel, vooruitlopend op de 
verhoging van de pensioenleeftijd in 2020 
naar 66 jaar, stijgt de jaarlijkse O  
zelfs met iets meer dan alleen de in  atie-
correctie. Het betekent dat, hoe groter het 
aanvullende pensioen in harde euro’s is, 

hoe meer bij een eventuele afstempeling 
gepensioneerden getroffen worden. Met 
andere woorden  de ‘rijke’ gepensio-
neerden leveren veel meer in – nogmaals 
bij de pensioenfondsen die op langere 
termijn gezien slechte prognoses hebben - 
dan degenen die alleen O  of een klein 
aanvullend bedrijfspensioen hebben.

Niet zeuren
ivellering dus  aarbij meteen 

geconstateerd moet worden dat door 
de percentsgewijze inde ering  - dat is 
nu eenmaal de kern van ons stelsel van 
pensioenen en lonen - deze groepen er 
in goede tijden ook veel meer op vooruit 
gingen in euro’s. elatief rijke gepen-
sioneerden zitten vanaf 201  misschien 
aan de verkeerde kant van het fi nanci le 
plaatje. Ik heb daar een duidelijke opinie 
over  ze moeten daarover nu niet zeuren 
gezien de economische omstandigheden.
Daarom maar eens de mogelijke ach-
teruitgang door afstempeling handen en 
voeten geven. e nemen allereerst een 
echtpaar, ouder dan 65 jaar, dat alleen 

O  heeft circa 1500 euro bruto per 

maand . Bij hen is in 201  van korting 
geen sprake. Immers ze hebben geen 
aanvullend pensioen. as bij een modaal 
inkomen van circa 000 euro bruto per 
maand aan O  en aanvullend pensioen 
gaat men het goed merken. e gaan 
hierbij ook weer uit van een echtpaar 
ouder dan 65 jaar van wie klassiek  de 
man voornamelijk het aanvullend pen-
sioen heeft opgebouwd. Hoewel er nog 
vele onzekerheden zijn en deels andere 
maatregelen kunnen worden genomen, 
is de voorspelling thans dat de slechtst 
draaiende pensioenfondsen eenmalig 
om weer op fi nanci le orde te komen  

gemiddeld de pensioenen met vijf procent 
moeten ‘afstempelen’. Dat betekent dat 
een modaal gepensioneerd echtpaar in 
zijn totale koopkracht, inclusief O , 
er eenmalig 2,5 procent  - ofwel 5 euro 
bruto per maand - op achteruit gaat. iet 
prettig, maar gezien de omstandigheden 
is deze bezuiniging voor de betrokkenen 
nog haalbaar. ndere manieren, als oude-
ren roepen ‘ik heb mijn hele leven lang 
gewerkt en premie betaald  ik accepteer 
geen kortingen’, zijn vrijwel onhaalbaar. 

Of jongeren moeten v l meer gaan 
betalen dan de gepensioneerden vroeger 
ooit hebben gedaan  atuurlijk kan 
er enige solidariteit worden verwacht, 
maar die moet niet heel scheef gaan 
lopen. Gelijk optrekken in collectieve  
bedrijfspensioenen is er overigens al. 

ant de ‘afstempeling’ geldt ook voor de 
nog werkenden. Het verschil is dat zij het 
pas merken als zij met pensioen gaan en 
dus nog – zeker als je jonger bent dan 50 
jaar – alle gelegenheid krijgen de korting 
goed te maken door individueel te sparen 
of dankzij weer mooie rendementen van 
het pensioenfonds .

Geen medelijden
Bij al deze relativerende opmerkingen 
over de mogelijke afstempelingen in 201  
moet nog wel worden betrokken dat vele 
pensioenfondsen al sinds eind 2008 in 
zwaar fi nancieel weer zitten en daarom de 
inde atie vergoeding voor in  atie  niet 
hebben toegepast. er pensioenfonds kan 
dat verschillen, maar als er helemaal geen 
inde atievergoeding is gegeven sinds 
2008 staat men al op een koopkracht-
achterstand in het aanvullend pensioen 
van circa vijf procent. Voor het modale 
gepensioneerde echtpaar is dat dus, met 
de in  atiebestendige O  erbij, de helft
Bij ‘rampzalige’ – dikwijls ook specula-
tieve - pensioenfondsen heeft dit modale 
echtpaar inclusief eventuele afstempeling 

aan totale koopkracht in 201  inclusief 
O  vijf tot zeven procent sinds 2008 

ingeleverd. aar mate men veel meer 
aanvullend pensioen heeft, lopen deze 
percentages behoorlijk op. Maar met 
hen nog steeds g n medelijden, want in 
goede tijden is het ook weer andersom.
Blijft bij al deze onzekere rekene ercities 
en politieke maatregelen  n conclusie 

over. fstempelingen in 201  treffen 
gepensioneerden naar mate zij m r 
aanvullend pensioen hebben zwaarder. 

aarbij gezegd moeten worden  als de 
economie langdurig blijft tegenzitten, kan 
het nog erger worden. 

ot slot, het kan allemaal ook nog 
meevallen. ls de dekkingsgraden van de 
pensioenfondsen zich het komende jaar 
snel herstellen dat was ook in een tijd-
bestek van zes maanden eind 2010 begin 
2011 het geval , dan kunnen ‘afstempe-
lingen’ in 201  bij de grootste pensioen-
fondsen als B  2,8 miljoen deelnemers 
in de ambtenarij en het onderwijs , 

 2,1 miljoen deelnemers in de 
gezondheidszorg en het welzijn  en M

ME 1,8 miljoen deelnemers in metaal 
en elektrotechniek  achterwege blijven. 
Maar gezien de somberheid over de 
economie lijkt dat thans erg optimistisch. 

iet eerder is het fi nancieel welzijn van 
gepensioneerden zo gekoppeld geweest 
aan de economie als thans.

Voor wie op de publicaties in de kranten en op de tv/radio afgaat, lijkt het of alle gepensioneerden in 

koopkracht langdurig en heel zwaar gaan inleveren. Maar zoals altijd met dreigende maatregelen is dat 

relatief en maar deels het geval. De soep wordt niet zo heet gegeten als ze nú is opgediend. De kans is 

reëel dat een aantal pensioenfondsen in 2013 tot gedeeltelijke afstempeling van de pensioenrechten 

(voor zowel de gepensioneerden die dat direct merken als de werknemers die op hun 65ste pensioen 

krijgen) moet overgaan om de verplichtingen voor uitbetaling op lange termijn te kunnen nakomen.

A stempeling zal vooral hogere pensioenen tre en

r - en 
schenkingsrecht

Geen contact meer met
-jarige moeder

Mijn moeder wordt binnenkort 93 en 
woont in een aanleunwoning van een 
ver orgingstehuis. k heb al vele jaren 
geen goede verstandhouding met haar 
en sinds het overlijden van mijn vader in 
2003 heb ik haar ook niet meer ge ien of 
gesproken. e woont niet in mijn omge-
ving, dus ik ie of spreek ook geen mensen 
uit haar omgeving. Wat nu te doen als 
ij plotseling ou overlijden  k denk te 

weten dat e onvoldoende ver ekerd is 
om begraven te kunnen worden, maar dat 
weet ik niet eker. Eigenlijk weet ik niets 
meer van haar. Als ik mij nergens mee 
bemoei, wat ik eigenlijk het liefste ou 
doen, wie orgt dan dat e begraven of 
gecremeerd wordt en wie wikkelt in o’n 
geval de aken af  Mijn grootste org is 
natuurlijk dat ik morgen een telefoontje 
krijg met de mededeling: Uw moeder is 
vannacht overleden.  Wat moet ik dan  
Wat is wijsheid

Voor de thuiszorg of voor het ver-
zorgingshuis heeft uw moeder een 
contactpersoon moeten opgeven in geval 
van calamiteiten. ie dat is, kunnen 
we niet beoordelen. ls u dat bent, kunt 
u inderdaad plotseling een telefoontje 
verwachten. an ook zijn dat uw moeder 
niemand heeft willen opgeven. Dan zal 
in eerste instantie het verzorgingshuis of 
haar verzorger de zaken in gang zetten. 
Misschien helpt het als u een telefoontje 
pleegt met het verzorgingshuis of de 
thuiszorgorganisatie om te vragen of u 
als contactpersoon voor uw moeder bent 
opgegeven. Beide instanties hoeven u 
overigens niet te vertellen wie w l als 
contactpersoon is genoemd door uw 
moeder.

Schoonzoon passeren,
niet de kleinkinderen
Wij ijn een echtpaar van 73 en 71 jaar 
en hebben een dochter en een oon. De 
dochter is in gemeenschap van goederen 
gehuwd. De oon woont samen en heeft 
een samenlevingscontract met ijn 

vriendin. De dochter heeft een oon. Wij 
hebben een testament op de langstle-
vende. Daarna erven on e eigen kinderen. 
Omdat de huidige situatie met on e 
schoon oon ons niet bevalt, ouden wij 
willen dat on e erfenis naar on e klein-
kinderen (1 en  jaar oud) gaat. En wel 
o dat e er pas van kunnen genieten als 
e 18 jaar oud ijn. Wij hebben wel eens 

gehoord van een ‘anti-schoon oonclau-
sule’. estaat die, is on e wens mogelijk 
en wat ijn ongeveer de kosten van een 
notaris

 heeft goed door hoe het kan.  moet 
wel uw testament laten wijzigen en inder-
daad een ‘anti-schoonzoonclausule’ - zo-
als dat heet - laten opnemen en eventueel 
vastleggen dat alleen de kleinkinderen 
erven. eg de kwestie aan de notaris voor. 
Die heeft er regelmatig mee te maken. 
Bij wijziging van een testament zijn de 
kosten al gauw enkele honderden euro’s.

Stichting oprichten
om na te laten
Als ouderen ( onder kinderen) willen wij 

een stichting oprichten om ons vermogen 
na te laten. Wat houdt dat in

Een er  ater kan bij testament een 
stichting oprichten als hij zijn vermogen 
voor een bepaald doel wil nalaten. Het 
doel van de stichting mag niet zijn het 
doen van uitkeringen aan oprichters of 
bestuurders. ls u hierover meer wil 
weten of een dergelijke stichting wil 
oprichten, raden wij u aan hierover advies 
te vragen aan een notaris, die hierbij toch 
moet worden ingeschakeld. Eigenlijk 
is oprichting van een stichting voor het 
nalaten alleen aan te bevelen als er erg 
veel vermogen in het spel is. Handiger is 
het ‘gewoon’ in een testament een legaat 
toe te kennen aan wie u wil. Ook hierover 
kan de notaris u adviseren.

ader wil zich nergens
mee bemoeien
Mijn moeder is in 200  overleden. ij 
was Duitse van geboorte uit oolse 
ouders, die tijdelijk in het oergebied 
woonden. Mijn ouders waren in gemeen-
schap van goederen getrouwd en hebben 

een langstlevende testament. Een oolse 
neef, in de vermeende hoedanigheid van 
hoofd van de familie, verkeert in de ver-
onderstelling dat hij het e clusieve recht 
op de nalatenschap van mijn moeder in 

olen heeft. k heb hem duidelijk gemaakt 
dat dit niet o is. Mijn vader is thans 89 
jaar en wenst overal buiten te blijven. 
Wat moet ik doen om het een en ander 
recht te etten

Hoe het oolse erfrecht is, kunnen we 
niet beoordelen en terugvinden. Er zijn 
soms wel verschillen met het ederland-
se. at ons opviel in uw brief is dat de 
echtgenoot van uw moeder nog leeft en er 
een langstlevende testament bestaat. Bij 
uw nog levende vader ligt hoe dan ook de 
sleutel. Hij zal stappen moeten onderne-
men of iemand machtigen voor afhande-
ling . In ederland is het in ieder geval 
zo dat bij een langstlevende testament de 
eigen  kinderen een vordering krijgen 

op de langstlevende die eventueel  tot 
uitbetaling komt als de langstlevende ook 
is overleden.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consumentenzaken  rechten zoals erfrecht  belastingen en andere financi le zaken  w vragen wor-
den anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven   kunt uw kwesties sturen naar 
roodenburg deoud-hagenaar nl of naar ostbus    en Haag  raag met vermelding van rubriek echten en lichten



De bijeenkomst staat open voor alle 
werknemers die ooit in een gebouw van 
Van der Heem hebben gewerkt, voor of 
na de overname door hilips. anmel-
den voor de re nie kan via reunie
vanderheem.info
Het hoofdgebouw van Van der Heem 
was sedert 19 9 gevestigd aan de 
Maanweg 156 in de Binckhorstpolder, 
waar nu het -comple  staat. Bij 
Van der Heem werden diverse radio- en 
televisietoestellen, platenspelers en 
bandrecorders vervaardigd, maar ook 
allerlei huishoudelijke apparaten, zoals 
stofzuigers, vloerwrijvers, ventilatoren, 
boormachines., elektrische dekens en 
strijkijzers. En dat alles onder de han-
delsnaam E ES van de verkoopmaat-
schappij .S. Stokvis uit otterdam . 
Bij de E  op de aakweg 1 2, een 
dochteronderneming van Van der Heem 
werd de Sole  in elkaar gezet.

Historie vana  
Op 1 mei 1926 wordt in ‘s-Gravenhage 
de radiofabriek Van der Heem  
Bloemsma  opgericht door de ge-
broeders ieter en eo van der Heem 
en Ir. Jan Bloemsma. anvankelijk 
producerende vanuit huis, in een 
houten schuurtje achter in de tuin van 
de familie Van der Heem aan de Johan 
Maetsu ckerstraat 2 in Den Haag, later 
door de snelle onverwachte groei vanuit 
verschillende locaties, totdat op 1 mei 
1929 alles kan worden samengevoegd 
in een nieuwe fabriek aan de Stor-
tenbekerstraat 1  in ‘s-Gravenhage. 
De nadruk ligt vanaf het begin op de 
productie van lu e toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroep uitzendin-
gen, die vanaf 6 november 1919 reeds 
in de regio waren te beluisteren. De heer 

Bloemsma verlaat in september 1928 
het bedrijf en eind 1929 op 1  oktober, 
twee weken voor de beurskrach van 29 
oktober in ew ork, wordt het bedrijf 
omgezet in een naamloze vennootschap 

V adiofabriek en Ingenieursbureau 
voorheen Van der Heem  Bloemsma . 
De aandelen komen in 19 0 voor 25  
in handen van de familie van der Heem, 
voor 25  in handen van .S. Stokvis 

 onen V en hilips V koopt 50 
 van de aandelen. De deelname van 

hilips is in 19 5 alweer be indigd.

a een brand in de Stortenbeker-
straat wordt in 19 9 de fabriek aan de 
Maanweg geopend en gesloopt op 1  
februari 199 . Ook doet het 500-ste 
personeelslid zijn intrede. De naam is 
een jaar daarvoor gewijzigd in Van der 
Heem V . De fabriek is betaald uit 
eigen middelen en met een lening van 
de Maatschappij voor Industriefi nan-
cieringen.
In het bedrijf worden vele producten 
gemaakt en anders dan nu gebruikelijk  

de meeste onderdelen daarvan worden 
ook zelf vervaardigd, zoals  chassis, 
kasten, motoren en kleinere metalen on-
derdelen als beugeltjes, busjes, spoelen 
en transformatoren, platen etc. voor de 
samenbouw van een compleet apparaat. 
Er zijn dan ook vele afdelingen.

it het viermansbedrijfje van weleer is 
aldus een geheel gegroeid waarvan de 
betekenis voor de werkgelegenheid in 
Den Haag en ver daarbuiten  nauwe-
lijks te becijferen valt. ant niet alleen 
verschaffen deze fabrieken, kantoren, 

laboratoria en dergelijke rechtstreeks 
werk aan een voortdurend stijgend 
aantal mannen en vrouwen, maar 
daarenboven doet zij dat indirect ook 
nog eens aan talloze leveranciers van 
grondstoffen, halffabricaten, kantoorbe-
nodigdheden en wat al niet.

Van steeds grotere betekenis wordt het 
terrein van de telecommunicatieappara-
tuur. o heeft Van der Heem in gelds-
waarde uitgedrukt het grootste aandeel 
in het, eind 1956 in gebruik genomen, 
uiterst spectaculaire radars steem voor 
de beveiliging van de scheepvaart op 
de ieuwe aterweg. ij ontwik-
kelde en leverde daarvoor de volledige 
communicatieapparatuur te weten de 
portofoons en de zendontvangers aan 
de wal . Voor de opdrachten van de 
Marine onderwaterdetectieapparatuur  
en de uchtmacht onderdelen voor 
de Starfi ghter  worden op het terrein 
van de Binckhorst aparte met pasjes 
beveiligde  gebouwen opgezet. In 196  
wordt hiervoor Van der Heem Electro-
nics opgericht. Onder deze vlag wordt 
gewerkt aan de besturingsunits voor de 
eerste Europese raket, de Europa 1.

Meer vestigingen
angezien het in de zestiger jaren grote 

problemen geeft om voldoende perso-
neel te krijgen in Den Haag, wordt de 
radioproductie geleidelijk aan naar 
Sneek verplaatst.

De fabriek in trecht bestaat op het 
laatst uit vier vestigingen en is oor-
spronkelijk begonnen in 19 6 met de 
overname van de E O pparaten-
fabriek. iteindelijk worden hier 
motoren, stofzuigers, vloerwrijvers en 
ventilatoren gemaakt. Op het laatst ook 
de elektrische dekens. Begin zestiger 
jaren gaat de stofzuigerproductie naar 
de VS  te eeuwarden. 
De Verenigde Stofzuigerfabriek is een

n aart  al voor o er ne ers van an er ee   een re nie or en ge o en  et 
e ri  as in e aren  en  van e vorige ee  et grootste van en aag  eer an  
ensen aren actie  o  versc illen e locaties in en aag  aar oo  in trec t en nee  
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50 50 samenwerkingsverband met 
hilips. 

Verspreid over het hele land zijn er 
daarnaast, omstreeks 1965, een 16-tal 

echnische Diensten ten behoeve 
van de door Van der Heem geprodu-
ceerde E ES producten. E ES 
witgoed  werd hier uiteraard niet gere-

pareerd, aangezien dit door een andere 
fi rma werd gefabriceerd.

Goed sociaal beleid
Dat ook op sociaal gebied Van der 
Heem spraakmakend is blijkt onder 
andere uit de vanaf begin 1955 bij Van 
der Heem in functie getreden Onder-
nemingsraden, die tot de eerste in het 
land behoren. Het bedrijf heeft een arts, 
maatschappelijk werkster en een ps -
choloog in dienst. Voor het personeel is 
er een wekelijks verschijnend krantje, 
het .D.H.-tje, met o.a. vermelding 
van de beloningen voor idee n en dat 
zijn er vele . Er is een eigen C O, 
een spaarfonds, pensioenfonds en een 
sociaal fonds, ter verzachting van leed 
dat personeelsleden priv  is overkomen. 
Voor huisvesting van personeel een 
groot probleem in de jaren ‘60  is een 
huisvestingscommissie actief. atuur-
lijk is er een commissie die toeziet op 
veilig werken en er is zelfs een muziek-
commissie die zich buigt over de vraag 
of en hoe de arbeidsproductiviteit het 
best kan worden vergroot met muziek 
op de werkvloer. De rbeidsvitaminen 
in de ochtend waren favoriet bij het 
personeel.
Het bedrijf kent verschillende be-
drijfsopleidingen. In de bedrijfsschool 
verbonden aan de Gereedschapmakerij 
kunnen jongelui die in het bezit zijn 
van een S-diploma zich verder in de 
metaalrichting bekwamen. ij worden 
hier opgeleid tot gereedschapmaker, 
stempelmaker e.d. De opleiding wordt 
met het Bemetel rijkse amen afgeslo-
ten. En jongelui die belangstelling heb-
ben voor de elektrotechniek bezoeken 
de bedrijfsschool die verbonden is 
aan de adio- en elevisiemontage. 

ij worden opgeleid voor de bekende 
V.E.V.-diploma’s.
Meisjes en jongens van HBS of M O 
kunnen op de kantoorvakschool, de 
IVO , terecht. Gedurende een periode 
van negen maanden worden zij ‘s 
morgens grondig in de theoretische 
geheimen van het moderne kantoorwerk 
ingewijd en zijn zij ‘s middags op een 
kantoorafdeling actief. Van alle kantoor-
mensen wordt verwacht dat zij meedoen 
aan de t pe-wedstrijden in de jaren ’60 
en daarvoor krijgt iedereen die dat wil 
een half uur e tra pauze om te oefenen 

op de moderne elektrische IBM-schrijf-
machines van de t pekamer.
In de lunchpauze die net zoals de 
begin- en eindtijd wordt aangekondigd 
met een luide toeter  zijn er op de 
Maanweg twee kantines beschikbaar. 

antoor- en fabriekspersoneel eten aan 
aparte tafels. De grote kantine is bekend 
onder de naam Ontspanningsgebouw 
Van der Heem. Van daaruit worden in 
het weekend V-uitzendingen verzorgd, 
onder andere van het msterdamse 

unstmaandorkest onder leiding van 
nton ersjes, of de Marinierskapel.

Voor het personeel zijn er Sinterklaas-
vieringen en af en toe wordt een revue 
opgevoerd, met zangers, balletdan-
sers en andere artiesten uit de eigen 
gelederen.

Overname door Philips
In de loop van 1966 wordt een groot 
deel van het bedrijf, inmiddels 
I DOHEEM geheten na een fusie met 
Indola, door hilips overgenomen. De 
productie van radio, V en  huishoude-
lijke apparatuur verhuist naar hilips in 
Eindhoven. Van der Heem Electronics 
blijft tot 199  op de Maanweg bestaan. 

a de overname door hilips, de grote 
concurrent, wordt ‘het oude Van der 
Heem’ geschiedenis.

Cobi lein
 cobi.vdh gmail.com
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Nieuw literair kwartaaltijdschri t van Haagse bodem    www.e taze.nl    elke drie maanden een avond in Pulchri 

ta e ade t een bou uet aan betekenissen

el worden hier in Den Haag grote 
literaire festivals georganiseerd maar 
Haagse schrijvers hebben daar weinig 
baat bij. Dat er al jaren geen lite-
raire ‘scene’ meer bestaat, een kring 
waarbinnen Haagse schrijvers elkaar 
ontmoeten of op informele wijze geor-
ganiseerd zijn, speelt hierbij zeker een 
rol. De organisatoren van de festivals 
en literaire evenementen missen in Den 
Haag een aanspreekpunt. Een literair 
tijdschrift zou als zodanig kunnen 
dienen en daarbij een selectie kunnen 
bieden die gebaseerd is op kwaliteit 
en talent. ant voor publicatie in een 
tijdschrift komen niet alleen gevestigde 
schrijvers maar ook talentvolle schrij-
vers in aanmerking.

ouperiaans
In oktober 2010 legden schrijver-mu-
zikant Cor Gout en vormgeefster Els 

ort de basis voor een Haags literair 
tijdschrift dat eens in de drie maanden 
zou moeten verschijnen. De naam en 
het woordbeeld ‘E taze’ kwamen uit 
de koker van Els ort, het pam  et dat 
in diezelfde maand werd verspreid was 
van de hand van Cor Gout en begon 
als volgt
‘De naam ‘E taze’ biedt niet alleen 
een aantrekkelijk woordbeeld en een 
fraai bou uet aan betekenissen, maar 
verwijst ook rechtstreeks naar de titel 
van een korte Haagse roman van ouis 
Couperus. 
Couperus’ werk dateert van een eeuw 

geleden, maar is zeker niet pass . ijn 
verhalen en romans houden ons nog 
altijd bezig. Het genot dat zelfs 
de meest verwende lezer eraan 
blijft beleven, wordt in de 
eerste plaats teweegge-
bracht door zijn woord-
kunst, die esthetisch is, 
over-esthetisch soms, 
maar nooit kunstig 
omwille van de 
kunst alleen l’art 
pour l’art’ . De 
taal die hij voor 
zijn verhalen 
kiest, of het 
nu gaat om 
een Haagse, 
een historische 
roman of een 
vertelling over 
zijn Italiaanse 
vriend Orlando, 
onthult de 
motieven van zijn 
personages, hun 
afkomst en de ps -
chologische factoren 
die hun handelingen stu-
ren, doorgrondt het milieu 
en de tijd waarin het verhaal 
zich afspeelt en raakt zelfs, om 
het Couperiaans te zeggen, ‘de ziel 
der dingen’.
Couperus’ teksten prikkelen ons in 
2010 nog net zozeer als in 1890, toen 
zijn roman Eline Vere, eerst als feuil-
leton gepubliceerd, ‘het gesprek op de 
tram’ was. Couperus’ woordkunst blijft 
de lezer in vervoering brengen, ook 
wanneer ze ons verontrust of doet hui-
veren. at wij niet kunnen waarnemen 
laat hij ons zien, wat we niet kunnen 
aanraken laat hij ons voelen. Het lijkt 
op tovenarij, maar het is de kracht van 
de taal. oordkunst als een drug – 

, waarom niet ’

n de Knipscheer
In de laatste maanden van 2011 hebben 
Els en Cor hun idee n nader uitgewerkt 

en een 0-nummer voorbereid, dat eind 
april 2011 zou verschijnen. Daarmee 
wilden ze laten zien wat ze met het 
blad beoogden  een tijdschrift vanuit 
Den Haag gemaakt, met speciale aan-
dacht voor schrijvers uit die stad, maar 
zonder voorbij te gaan aan niet-Haagse 
auteurs die iets aan de sfeer en de 
thematiek van het blad zouden kunnen 
toevoegen. 
Strict thematisch hoefde het blad niet te 
worden, maar een hutspot van stukken 
proza en po zie moest het nu ook weer 

niet zijn. Het zou beter zijn wanneer er 
rode lijnen of desnoods stippellijnen 

door de stukken heenliepen. 
an illustraties bij de tek-
sten werd niet gedacht. 

De keuze ging uit naar 
beeldend werk van 

n kunstenaar, 
dat in sfeer en 

inhoud bij een 
nummer zou 

aansluiten. In 
de 0-editie 
was Marcel 
van Eeden 
die kun-
stenaar, in 
het eerste 
nummer, 
dat in 
september 

van dit jaar 
verscheen, 
jibbe Hoog-

hiemstra. Er 
bestaat een plan 

om eens in de 
zoveel tijd een cd 

of dvd aan het blad 
toe te voegen.

De plannen van Els en 
Cor werden omarmd door 

uitgeverij In de nipscheer in 
Haarlem, die het blad wilde produ-

ceren en distribueren.

Medewerkers
Behalve een redactie Cor Gout, Els 

ort  en een tekstredactie Cor Gout, 
ees u s  beschikt E taze over een 

aantal medewerkers Jan-Hendrik 
Bakker, ees ’t Hart, im oordhoek, 

ees u s, im illems , een aantal 
adviseurs, onder wie Ed igee, ranc 

nipscheer en eter de ijk, een 
adminstrateur obert Bolleurs , een 
webmaster djan Hoo maijer  en een 
samensteller van de web-agenda Harr  

evenbergen .
De website www.e ta e.nl verzorgt de 
actualiteit die het kwartaaltijdschrift 

niet bieden kan. Behalve in de agenda 
gebeurt dat in de secties home, E taze, 
abonnementen, nummers, inzenden, 
In de nipscheer, recensies, columns, 
po zie en nieuws. 

aast een papieren blad en een website 
wil E taze ook een organisatie zijn 
die literaire avonden en evenementen 
organiseert of ondersteunt. Die am-
bitie heeft zich inmiddels vertaald in 
samenwerking met ulchri Studio een 
driemaandelijks literair caf , mede ter 
presentatie van een nieuw verschenen 
nummer  E taze in ulchri , een uur 
E taze-talent bij riters nlimited 
20 1 201  en een project Inspiraties 

met Mieke el veld, nnelies van der 
Bie en de egentenkamer in voorbe-
reiding .

Al jaren bestond er in Den Haag behoe te aan een ‘eigen’ literair tijdschri t. iteraire uitgeverijen hebben Den Haag verlaten en nadat 
Kentering en Bzzletin respectievelijk in  en  het loodje hadden gelegd, waren er ook geen literaire tijdschri ten meer. n dat gemis 
is nu voorzien door de lancering van taze, dat er ook een mooie website op nahoudt en dat in samenwerking met Pulchri Studio op het 

oorhout ook elke drie maanden een literair ca  op de agenda hee t staan.

- p 0 oktober werd s avonds in ulchri tudio het (goed bezochte) eerste literaire caf  van taze gehouden. an tafel Cor out (links), criticus en 
auteur Jan aul Bresser, en nne Roelofsen die een column verzorgt op de website www.e taze.nl -

- Het ei is gelegd. Initiatiefnemer Cor out 
toont het eerste nummer van taze in 

ulchri tudio. -

n het eerste nummer

ssa s
eo Samama  Het belang van kunst 

en cultuur en waarom deze onder-
steund moeten worden  om Dom-
misse ‘ aust in e tase’ deel 2  ob 
Groenewegen ltijd maar weer in 
beweging De rusteloosheid van Jo 
Otten 1901-19 0  Jaap Goede-
gebuure Onteigend, ontheemd, 
ontaard -over de personages in het 
werk van Marlene van iekerk  

arel de Ve  Mestdagh It’s not 
cricket at is cricket en wat is ‘not 
cricket’  

rchief  J. . Otten ianen. Een 
tijdsbeeld 19 6  ‘ e leven in een 
tijd waarin de fundamenten van 
welhaast ieder gebied van menselij-
ke activiteit worden ondergraven.’ 

ro a
Jan aul Bresser  Ezra de Haan  
Jaap Harten  Christien ok  onnie 

repel  ina oos  nneloes im-
merije  Murat uncel

o ie
ieter Boskma  im Brands  Jaap 

Harten  Maaike laster  Hanz 
Mirck  heo van der acht

rchief
J. . Otten

eeld
jibbe Hooghiemstra, tekeningen 

Ingeleid door E.M. ort

n het -nummer

ssa s
Jan-Hendrik Bakker  De Haagse 
roman   om Dommisse  aardering 
van de cultuur perspectief fi losofi e

homas Mann  eo Samama  idem 
perspectief muziek  im oord-

hoek  over Marcel van Eeden  ob 
H. Bekker  over Captain Beefheart  

ees u s  over werken aan de a 
ikken biografi e  ees Schu t  over 
illem Hussem

ro a/brieven
ees ’t Hart  icolette Smabers  o-

lande de ok  Gertrude unze  eter 
van Dijk maniakaal tandenpoetsen

rchief  rits van den Bosch met 
inl. van ees u s  Briefwisseling 

jalie obinson - Maria Dermo t 
met inl. van im illems  illem 
Bijsterbosch  twee brieven met inl. 
van Cor Gout

o ie
Gilles Boeuf, aul Steenhauer  Didi 
de aris

eeld
Marcel van Eeden



De populariteit van de serie vormde de 
directe aanleiding voor diverse eder-
landse omroepen om in navolging van 
de Britse productie ook verschillende 
familieromans van eigen bodem voor 
de V te bewerken. De eerste daarvan, 
die in 1969 werd uitgezonden, was De 
kleine zielen naar de roman van ouis 
Couperus, een productie van de C V 
onder regie van Johan de Meester en 
Bob wenstein. In 19 0 volgden De 
klop op de deur naar het boek van Ina 
Boudier-Bakker, een O-productie 
onder regie van eter Holland, en De 
kleine waarheid naar de gelijknamige 
trilogie van Jan Mens, uitgebracht door 
de C V en geregisseerd door ill  
van Hemert. Een paar jaar later, in 
19 5, volgde de V O-productie Van 
oude mensen, de dingen die voorbij-
gaan, opnieuw naar een Haags-In-
dische  familieroman van ouis Coupe-
rus en dit maal onder regie van alter 
van der amp. In deze V-bewerking 
was een bescheiden rol weggelegd 
voor de actrice Ellen Vogel, die in de 
dramaserie gestalte gaf aan de zo op er-
fenissen beluste Ina d’Herbourg. In De 
kleine zielen uit 1969 was haar nog de 
hoofdrol toebedeeld als Constance van 
der elcke, een vrouw met een roerig 
verleden en een groot familiezwak.

Met de paplepel
Ellen Vogel, die in 1922 in Den Haag 
werd geboren, kreeg Couperus als het 
ware met de paplepel ingegoten. Haar 
vader, de in zijn tijd zeer bewonderde 
declamator lbert Vogel 18 -19 , 
droeg regelmatig uit het werk van de 
schrijver voor, zoals ook haar in 1982 

overleden, oudere broer – eveneens 
lbert geheten – dat later zou gaan 

doen. In een interview heeft de actrice 
eens opgemerkt, dat haar jeugd ‘door-
drenkt’ was van Couperus en dat ze al 
diens boeken op haar dertiende reeds 
had gelezen. oen de opnames voor 
De kleine zielen en Van oude mensen 
plaatsvonden moet Ellen Vogel zich 
sterk van die oude binding bewust zijn 
geweest. at zij op dat moment echter 
niet wist – omdat dit pas in de jaren 
1990 door Caroline de estenholz, de 
initiatiefneemster tot de oprichting van 

het ouis Couperus Museum aan de 
Javastraat, is aangetoond – was dat zij 
óók in familiebetrekking tot de Haagse 
schrijver stond. De schakel die beiden 
verbindt, ligt in de persoon van illem 

icolaas Servatius, de betovergroot-
vader van Ellen Vogels moeder, Ellen 
Buwalda 1890-1985 . Het artikel 
dat Caroline de estenholz aan de 
verwantschap tussen auteur en actrice 
wijdde, kreeg slechts in beperkte kring 
bekendheid. Dat valt enigszins te be-

treuren, want haar verslag bevat genoeg 
elementen die als bouwstenen zouden 
kunnen dienen voor een misschien 
ooit nog door iemand te schrijven  
nieuwe familieroman met Haags-Indi-
sche karakteristieken.

Servatius en ouperus
illem icolaas Servatius, die in 1 85 

te Coevorden werd geboren als zoon 
van een belastingontvanger, vertrok in 
het begin van de 19de eeuw naar Java. 
Daar woonde een oom van moeders-
kant, die hem wel als medefi rmant in 
zijn handelsonderneming te Sura-
karta wilde opnemen. Servatius was er 
vervolgens enkele jaren als koopman 
actief, werd mede-eigenaar van de 
‘theelanden’ jiawi en jitoeroeg, 
maar kwam na verloop van tijd in 
het bestuurlijke circuit terecht. Daar 
bracht hij het tot resident van Cheribon 
en nadien tot resident in de reanger, 
alvorens hij in 182  te jandjoer 
overleed. a een kortstondig eerste 
huwelijk – zijn vrouw stierf slechts 
zeven maanden na de voltrekking ervan 
– hertrouwde Servatius in 1815 met 
Catharina Elisabeth Couperus. 

ij werd in 1 98 nabij Madras aan de 
Indiase Coromandelkust geboren, waar 
haar vader braham Couperus 1 52-
181  door de Britten als krijgsgevan-
gene was geïnterneerd, nadat hij zich – 

overigens zonder succes – in 1 95 
militair had verzet tegen hun inname 
van ederlands Malakka, van welk ge-
bied hij op dat tijdstip gouverneur was. 
Hij werd pas in 180  door de Britten 
vrijgelaten, om daarna zijn ambtelijke 
loopbaan op Java te hervatten. ijn 
zoon, etrus heodorus Couperus 
1 8 -182 , was de grootvader van 
ouis Couperus. ls zuster van die 

grootvader was Catharina Elisabeth dus 
een oudtante van de latere schrijver, 
en werd Servatius door zijn huwelijk 
diens aangetrouwde  oudoom. Gekend 
heeft de auteur deze familieleden niet, 

behalve dan uiteraard van naam. 
oen hij in 186  te Den Haag geboren 

werd, had zijn oudtante in Indi  nog 
maar een jaar te leven en was Servatius 
sinds lang begraven.

Kind van slavin
ijn eerste huwelijk bleef kinderloos, 

uit het tweede werden enkele dochters 
geboren, maar Servatius had meer 
nakomelingen – zij het buitenechte-
lijke. o bracht zijn slavin amela de 
gelijknamige roman van de Engelse 
schrijver Samuel ichardson was in die 
dagen mateloos populair, dus vandaar 
misschien die niet bepaald inheemse 
naam welke zij mogelijk van Servatius 
ontving  in 1812 eveneens een dochter 
ter wereld, die ilhelmina werd 
genoemd. oen de vader de moeder 
het jaar daarop de vrijheid gaf, erkende 
hij het meisje wettelijk als zijn dochter 
en droeg die sindsdien de achternaam 

illems ofwel  dochter van illem . 
angenomen mag worden dat zij 

hierna mede is opgevoed door haar 
stiefmoeder Catharina Elisabeth Cou-
perus. ulke huishoudelijke regelingen 
waren in het Indi  van toen - en later 
- niet ongebruikelijk, en er zijn daarvan 
vele voorbeelden te geven. ilhelmina 

trouwde in 1829 met Herman Dessau-
vagie 180 -189 , maar stierf reeds in 
18 9. Hun kleindochter Marie Johanna 
Catherina Dessauvagie 1866-19 1  
huwde in 1885 met ieter Buwalda 
185 -1919 , die van moederskant de 

grootouders van Ellen Vogel zijn.

Kers
Voor wie het nu allemaal duizelt, kan 
het voorgaande nog even kort als volgt 
worden samengevat  de aange-
trouwde  oudoom van ouis Couperus, 

illem icolaas Servatius, was de 
bet-betovergrootvader van Ellen Vogel, 
en derhalve óók die van haar broer l-
bert. Caroline nne ende estenholz, 
stiefdochter van die laatste, merkte 
recentelijk over die indertijd door 
haar ontdekte link tussen de families 
Couperus en Vogel op  ‘Ik heb toen 
verzucht hóe jammer het was, dat mijn 
goede vader dit niet meer mee mocht 
maken... a een leven van toewijding 
aan zijn geliefde auteur was het wel 
een leuke kers op de pudding geweest 
om te horen, dat hij nog familie van 
hem was ook ’ el, in elk geval heeft 
haar – nu inmiddels hoogbejaarde, 
maar nog steeds vieve - tante Ellen 
nog van die bijzondere ‘kers’ kunnen 
genieten

arel agemans
k.wagemans casema.nl
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itgestorven op straat was het in  in Den Haag - en trouwens ook elders in het 
land - toen hier op  de Britse dramaproductie he ors te Saga werd vertoond. n 
een tijd waar video en dvd nog onbekende begrippen waren, en de inhaalmogelijk-
heid ‘ itzending Gemist’ nog in een verre toekomst verborgen lag, m est men ’s 
avonds wel thuis blijven om de lotgevallen van Soames, rene, Jol on en de vele 
andere personages uit de amilieroman van John Galsworth  in het ngeland van 
het eind van de de en het begin van de ste eeuw te volgen. n dat deed men 
dan ook  massaal!

- cteur on uyl en llen Vogel in de televisiecaptatie van ‘Van oude Mensen, de dingen die voorbijgaan  uit 19 5. -

- Mr. H. . van Doorn, minister van CRM, 
reikt in 19 5 de eerste ouis Couperusprijs 
(10.000 gulden) uit aan schrijver driaan 
Venema. In het midden Couperuskenner 

lbert Vogel, de broer van llen Vogel. -

- chrijfster Heleen van Royen met Caroline nne de estenholz, stiefdochter van lbert Vogel 
en oprichtster van het ouis Couperus Museum: Jammer dat mijn goede vader dit niet meer 

mocht meemaken . -

- De schrijver ouis Couperus (186   
19 ) aan zijn werktafel. -

oor amiliedrama’s als he ors te Saga en latere Nederlandse producties bleven de mensen thuis

De link tussen ouis ou erus en llen o el

- he Forsyte aga, die het publiek in 196  voor 6 wekelijkse a  everingen aan de buis hield 

gekluisterd, was de laatste dramaserie die de BBC uitzond in zwartwit. -



aadseltjes hadden vaak de vorm van 
rijmpjes. ‘Ik zit buiten op de takken. 

weemaal achtereen, roep ik hard om 
iets lekkers. En ga dan weer heen’. 

ijk. Die wisten we zelf nog wel. l 
moesten we dan misschien toch even 
nadenken. De koekoek natuurlijk. 
Maar  ‘ offi e die koud is, en drie da-
gen oud is. Hoe heet men die ’ Dat is 
even lastiger. e kwamen er niet uit. 
‘ ou, hoe dan ’, vroeg je een beetje 
sip aan degene die je het raadsel had 
voorgelegd. ‘Op het vuur ’, riep de 

ander en barstte in lachen uit. En dan 
zei je zelf zoiets van  ‘Goh, wat  auw 
zeg.’
Maar het kon nog veel  auwer. ‘ el-
ke sul bekleedt een hoge betrekking  

ls je die nu hoort denk je direct aan 
utte of Donner. Maar toen wist je het 

niet. oen zaten er nog geen sulletjes 
in de regering. Het juiste antwoord 
bleek de ‘consul’ te zijn. Maar sultan 
was ook een beetje goed.

Nog een paar
Even snel een paar hele  auwe achter 
elkaar. De antwoorden lees je aan het 
eind van deze rubriek. Ik waarschuw 
maar vast van te voren. Je wordt 
helemaal wee van de  auwte als je er 
kennis van neemt.
1. elke ziekte komt in 
 geen enkel land voor
2. at heeft men, als men de ieuwe  
 erk in Den Haag binnentreedt, het  
 eerst aan zijn rechterhand

. Hoe wordt een neger, wanneer 
 men hem in de itte zee doopt

. erum arum alderie aldera.  
 Hoe schrijft men dat met 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 drie letters
5. aarom draagt de infanterie 
 bronzen knopen aan de jas
6. aarom zijn de bedden van luie  
 mensen altijd te kort

. Den Haag begint met een D en  
 eindigt met een E. Hoe kan dat

Vreselijk  at ontzettend  auw  Vroe-
ger was heus niet alles beter.
Maar heel soms was het wel leuk. En 
nou moet ik voorzichtig zijn. ant 
waar de een onder de tafel lag van het 
lachen, liep de ander er schouderopha-

lend vandoor of belde het alarmnum-
mer om je af te laten voeren.

Jan van der Plas
‘Hoe heette Jan van der las toen 
hij nog een kleine jongen was ’ Dit 
raadsel leg ik tijdens het schrijven 
van deze rubriek voor aan mevrouw 

asgeld. e denkt even na en zegt 
voorzichtig  ‘ lassertje ’ e liggen 
allebei onder de tafel van het lachen. 
En dat wordt alleen maar erger als ik 
het juiste antwoord uit mijn geheugen 
opdiep. ‘ eet je hoe Jan van der las 
cht heette toen hij nog een kleine 

jongen was ’, roep ik tussen twee 
lachbuien door. ‘Jan van der las ’ 

u liggen we helemaal op de grond 
van het lachen en zijn inderdaad rijp 
voor een spoedopname.

ou. Vooruit. og drie dan. 

8. anneer men het gehele a.b.c. ten  
 eten vraagt, waarom komen dan de  
 zes laatste letters steeds te laat  
9. at is dat waar vier lucifers bij  
 elkaar liggen  
10. ie het heeft kan op geen 

 rijkdom roemen.
ie het niet heeft is beter af.
ie het weet is waarlijk dom te 

noemen.

aar het leeg is huist dit ongeluks-
kind.

ie het hoort is doof, wie het ziet is 
blind.

ntwoorden
1. eeziekte. 
2. Vijf vingers. 

. at.

. Dat. 
5. Om de jas dicht te doen. 
6. Omdat ze er te lang in liggen. 

. Eindigt begint met een E. 
8. Omdat ze na de thee komen. 
9. Een strijkkwartet. 
10. iets.

og meer  auwe raadseltjes  Mail 
ze naar
ulius.pasgeld deoud-hagenaar.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en 
vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.
Voor reacties:  julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

roeger legde men elkaar nog wel eens raadseltjes voor. en gewoonte die thans geheel in on-
bruik is geraakt. Omdat het leven zel  een raadsel is geworden  O  omdat die raadseltjes vaak 
eigenlijk nogal lauw waren   at is de overeenkomst tussen het eiland rk en de letter  e 
liggen allebei midden in de zee. 

ekker lauwe raadseltjes van vroeger

- at heb je aan je rechterhand als je de 
ieuwe erk binnengaat  -

Winkels 

Kringloop Holland

Alphons Diepenbrockhof 67    Den Haag

Beresteinlaan 2    Den Haag

Binckhorstlaan 322    Den Haag

Fahrenheitstraat 343    Den Haag

Kerketuinenweg 63    Den Haag

Loosduinsekade 156    Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159    Den Haag

Piet Heinstraat 25    Den Haag

Piet Heinstraat 69    Den Haag

Weimarstraat 364    Den Haag

Westduinweg 196    Den Haag

Hendrik Ravesteijnplein 84-85    Rijswijk

Kom naar
één van 

onze 
winkels,

speel het Rad
van Fortuin en maak 

kans op mooie
prijzen!

Zaterdag 1 oktober

- Meer dan 00 raadsels, vooroorlogse 
uitgave uit Vlaanderen -

- Van oor s raadselboekje uit de jaren 0 was 
zeer populair en werd vele malen herdrukt. -



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 1 november 2011 pagina 15

E we site voor de - lusser uit en Haag

i ier ism r t  en g bi  de rote er  

Voor de leerlingen is dit een onderdeel 
van hun schoolcarri re  een maatschap-
pelijke stage waardoor ze hun omgeving 
op een andere manier leren kennen n 
actief bijdragen aan de samenleving. 
Dit stageproject draait om Haagse ge-
schiedenis. De leerlingen gaan ouderen 
interviewen over democratie en burger-
schap, cultuur, onderwijs, sport, e -
koloni n, internationale stad, de weede 

ereldoorlog, economisch leven en 

koninklijke stad. ij vragen de ouderen 
ook naar foto’s daarvan. Het project 
zal uitmonden in een tentoonstelling 
in het Stadhuis, vanaf 1  januari 2012. 
De mooiste foto’s van de spoorzoekers 
zullen daar te zien zijn, samen met het 
verhaal van de ouderen achter die foto’s. 
Dit alles wordt aangevuld met materiaal 
uit de collectie van het Haags Gemeen-
tearchief. ‘Jouw Stad, mijn Stad’ is een 
initiatief van HO , romotie Haags 

Vrijwilligerswerk, met medewerking 
van het Haags Gemeentearchief, het 
Edith Stein College, het Maerlant -
ceum en de Campus Den Haag.

www gseouderen nl

A

Ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten

nloo huis in het aterin se eld

NIEUWS:

holieren interviewen 
ouderen tijdens sta e

hronisch zieken 
en gehandicapten 
krijgen wat e tra’s

hronisch zieken en ge-
handicapten met een laag 
inkomen in Den Haag krijgen 
e tra inanci le steun van de 
gemeente. 

Het ationaal Instituut voor Budget-
voorlichting heeft de gevolgen van de 
landelijke en gemeentelijke armoedebe-
zuinigingen voor Hagenaars onderzocht, 
in opdracht van wethouder ool Sociale 

aken, erkgelegenheid en Economie . 
Het blijkt dat de lagere-inkomensgroe-
pen zo veel mogelijk zijn ontzien bij 
deze bezuinigingen. Chronisch zieken en 
gehandicapten hebben het echter zwaar 
te verduren, mede omdat het gemeen-
telijke onds voor chronisch zieken en 
gehandicapten is afgeschaft. Deze groep 
- ook 65-plussers - krijgt daarom vanaf 
2012 een jaarlijkse toeslag van  110,-. 
Het college van B  trekt daarvoor ,5 
miljoen euro uit.

Mantelzorg estival 
op  november
Bent u mantelzorger  Nog 
even, en het is weer w dag  
het de Mantelzorg estival, 
op zaterdag  november in 
Het Nutshuis. 

a de opening door wethouder arsten 
lein kunt u meedoen aan culturele, 

informatieve en ontspannende activi-
teiten. Muziekliefhebbers komen aan 
hun trekken in een programma met 
meezingers, rappen en luisterliedjes. Op 
de Inspiratiemarkt kunt u uw talent en  
ontdekken en in het Informatiecaf  hoort 
u bij een consumptie alles over Jomazo, 
respijtzorg en Mantelzorg ereldwijd. 
In de filmkluis draaien korte films over 
mantelzorg. atuurlijk kunt u weer 
genieten van een voetre e therapie, een 
stoelmassage of een heerlijke manicu-
rebehandeling. om wel op tijd, want 
het aantal plaatsen daarvoor is beperkt  

ls blijk van waardering ontvangen de 
aanwezige mantelzorgers bij vertrek een 
presentje. Het Mantelzorg estival 2011 
is gratis toegankelijk  aanmelden is niet 
nodig. om dus op zaterdag 12 novem-
ber tussen 1 .00 en 16.00 uur naar Het 

utshuis, iviervismarkt 5 tegenover 
de Grote erk . En  neem een andere 
mantelzorger mee  Informatie  www.
mantelzorgdenhaag.nl of CI O, tel. 
0 0  6  8 18.

en klein leger van middelbareschoolleerlingen zie de oto  gaat de 
komende tijd Haagse ouderen interviewen. Dat gebeurt binnen het 
project ‘Jouw Stad, mijn Stad, maatschappelijke stagiairs als culturele 
spoorzoekers’. 

ij  jaar bestaat het nloophuis Haaglanden, gevestigd in een 
mooi pand aan de Me icosingel 5  in het ateringse eld. n die 
jaren hee t het zich ontwikkeld van een plek met inlooptijden, voor 
ontmoeting met lotgenoten en contact met gastheren en gastvrou-
wen, tot een plek voor iedereen die kanker hee t o  hee t gehad 
en hun naasten. inda Geers, een van de twee co rdinatoren en 
betrokkene van het eerste uur, vertelt over het nloophuis.

Het doel van het Inloophuis zoals 
inda dat omschrijft, klinkt eenvoudig  

‘Mensen die kanker hebben of hebben 
gehad en hun naasten willen soms een 
plek waar ze even zichzelf kunnen zijn, 
los van alle medische ballast. Die plek 
wilden we hier cre ren.’ Mooi, maar 
hoe vul je zoiets in  ‘ e zijn klein 
begonnen. Het Inloophuis heeft ver-
volgens goed geluisterd naar de vragen 
van de gasten. Het was zaak te bekijken 
wat we konden organiseren, om zo te 
kunnen bijdragen aan het welzijn van 
onze gasten. De vragen voor ons waren 
dus  wat heb je hier en nu nodig om een 
fijn moment te hebben  at zijn in het 
ziekteproces beschermende factoren  

at helpt je om het te kunnen dragen 
en om energie te vinden  Dat bleek ont-
spanning te kunnen zijn, een informa-
tieve cursus of gewoon een kopje koffie 
en een gesprek met een gastvrouw of 
lotgenoten.’

hema’s
De activiteiten van het Inloophuis 
draaien sindsdien rond kernthema’s. 

llereerst is dat ontspanning  oga, 
tai chi en ‘gewone’ beweging zoals 
fietstochten en nordic walking. Belang-
rijk daarbij is dat de begeleiders altijd 
kijken naar wat iemand kan, want dat 
is voor ieder individu anders. Er moet 
niets, en de deelnemers houden hun 
eigen grenzen in de gaten.
Een ander thema, voor de vrouwen dan, 

is ‘health  beaut ’. Het Inloophuis 
organiseert ‘beaut -inn’-avonden met 
schoonheidsspecialisten foto . Die 
geven tips voor de verzorging van de 
huid, wenkbrauwen en nagels die door 
behandelingen broos worden. Vrouwen 
die hiervoor reserveren, worden op 
zo’n avond in de watten gelegd. 

wee keer per jaar zijn er complete 
verwendagen, met schoonheidsspe-
cialisten, kledingadvies, masseuses, 
een lekkere lunch en een high tea. Die 
dagen worden heel druk bezocht. Het 
is voor nieuwe gasten vaak een prettige 
manier om kennis te maken met het 
Inloophuis.
E pressie is ook een belangrijk thema 
waarvoor veel belangstelling is. De 
gasten van het Inloophuis vinden het 
fijn om zich te uiten in dans, beeldende 
kunst en theater. Er heeft ook een 
fotocursus plaatsgevonden en er zijn 
bijzonder gezellige kookworkshops.

Spreekuren
Het Inloophuis biedt daarnaast cursus-
sen aan, zoals ‘Omgaan met vermoeid-
heid na kanker’, gegeven door twee 
ps chologen, en ‘Mindfulness’. Infor-
matie is belangrijk  het Inloophuis wil 
een wegwijzer zijn naar betrouwbare 
informatie. Doorverwijzen naar profes-
sionele hulp wanneer dat misschien 
nodig is, hoort daarbij. Voorop staat dat 
het Inloophuis geen advies geeft, maar 
wel de weg kan wijzen naar informatie 

en verdere hulp.
ati ntenverenigingen verzorgen er 

spreekuren, omdat gasten het prettig 
vinden lotgenoten in dezelfde situatie 
te ontmoeten. Ook vinden er thema-
avonden met deskundigen plaats, over 
vermoeidheid, omgang met de kinderen 
of praten met een arts. En er zijn vaste 
momenten voor nabestaanden.

ant het Inloophuis is ook bedoeld 
voor partners en kinderen van pati n-
ten. ‘In de fantasie van kinderen neemt 
het ziekteproces soms vormen aan waar 
je als pati nt geen zicht op hebt,’ vertelt 

inda. ‘En ook voor partners is het 
vaak belangrijk om even een rustpunt te 
hebben en hun verhaal te kunnen doen. 

ij hebben door de ziekte een hele 
andere rol gekregen.’

rijwilligers
Hoe kan het Inloophuis dit allemaal 
doen  ‘55 bevlogen vrijwilligers 
maken dit werk mogelijk,’ legt inda 
uit. ‘En het is fantastisch om te zien 
hoeveel mensen bereid zijn mee te 
werken, aan thema-avonden, cursussen 
en informatievoorziening. Het is in-
spirerend om te zien wat er voortkomt 
uit betrokkenheid en passie. Daar 
draait het Inloophuis op, en dat is heel 
bijzonder.’
Voor het Inloophuis is het een 
uitdaging om in deze tijd te blijven 
groeien. Ieder jaar komen er meer 
gasten, en het huis komt steeds meer 
in beeld bij hulpverleners en andere 
doorverwijzers. Het is nu wekelijks 
twee dagen open met tegelijkertijd veel 
activiteiten, zodat gasten elkaar kunnen 
ontmoeten. Gedurende twee periodes 
per jaar is het ook drie maanden achter-
een open op woensdagavond. ‘ ls we 
uit ons jasje groeien, gaan we een dag 
e tra open,’ aldus inda. ‘Het is mijn 
wens dat meer mensen ons nog mak-
kelijker vinden en een beeld krijgen 
van wat het Inloophuis voor hen kan 
betekenen. Daardoor wordt de drempel 
om eens langs te komen nog lager.’
Iedereen kan er tijdens de openings-
tijden altijd terecht voor een gesprek, 
en voor alles waaraan hij of zij wil 
meedoen. ‘ e zijn er voor de gasten. 

e denken niet voor hen, maar samen 
met hen. Daar zijn we voor opgericht.’

n ormatie
Het Inloophuis staat aan de Me icosin-
gel 52. Meer weten  ijk op
 www.inloophuishaaglanden.nl of bel 
naar 0 0  08 06 5 .
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Gar  Mullen  he orks

ne i ht o  ueen
rijdag  november , . 5 uur        Dr Anton Philipszaal

ueen was hot en is het nog 
steeds. Dat is mede de verdienste 
van zanger Gar  Mullen, die als 
vertolker van reddie Mercur  
met bijna een miljoen telefonische 
stemmen de populaire Engelse 
soundmi show Stars In heir 
E es won. Sindsdien gaat hij 
door het leven als ‘the one and 
onl ’ imitator van Mercur . elfs 
gestaalde ueen-puristen moeten 
toegeven  One ight of ueen is 
de mooiste tribute die de legenda-
rische rockband zich kan wensen. 
Gar  Mullen  he orks zetten 
een spectaculaire show neer 
met onvergetelijke nummers als 
Somebod  o ove, Craz  ittle 

hing Called ove en natuurlijk 
het baanbrekende Bohemian 

hapsod . 

‘ he show does go on ’ Bild

 advertorial

ezersaanbieding Oud Hagenaar
ormaal kost een kaartje 2 ,50. 
ezers van de Oud Hagenaar betalen slechts                      € 17,50

 
 kunt reserveren door te bellen naar de kassa 0 0 88 00  

onder vermelding van de actiecode ‘Oud Hagenaar’.
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r o  uitr o  uit
 t m  november  

Ontdek creativiteit bij Kreadoe!
KreaDoe is het sprankelende en gezellige hobbyfeest 
in jaarbeurs Utrecht voor iedereen die op zoek is 
naar mooie materialen voor tientallen verschillende 
hobby’s. Doe inspiratie op en volg een of meer van de 
leuke workshops. Op KreaDoe vindt u onder anderen 
de volgende hobby’s vertegenwoordigd: Papier & 
Kaarten, Sieraden maken, Scrapbooking, Stempels, 
Huis- & Tuindecoratie, Poppen & Beren, Tekenen & 
Schilderen en Wol & Handwerken en nog veel meer. 
Kaarten aan de kassa € 15,- Voor meer informatie 
www.kreadoe.nl 

oensdag  november  
Het leven is verrukkulluk
Rutger Martens gaat in het kader van de leescam-
pagne ‘Nederland Leest’ in op het boek van Remco 
Campert dat daarin centraal staat: ‘Het leven is ver-
rukkulluk’. Bibliotheek Segbroek Weimarstraat 353, 
19.30-21.30 uur. Meer informatie en reserveren: tel. 
(070) 353 55 11 of e-mail segbroek@dobdenhaag.nl.

Donderdag  november  
Hersenletsel  beroerte
Ontmoetingsgroep van MEE Zuid-Holland Noord voor 
mensen die een partner hebben met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) en/of een CVA (beroerte). Acht 
bijeenkomsten met als doel: inzicht verwerven in 
hoe het is om NAH te hebben of een CVA te hebben 
gehad. Er is ook gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. Voor aanvang wordt elke deelnemer uitge-
nodigd voor een kennismakingsgesprek. MEE-kan-
toor, Torenstraat 172, 3 november tot 22 december, 
19.30-21.30 uur. Aanmelden bij de frontoffi ce, tel. 
070-312 31 23.

rijdag  november    
Moordwandeling
Loop mee langs de bekendste Haagse moordzaken 
uit de geschiedenis! Onder leiding van historica Coos 
Wentholt wandelt u langs plekken die herinneren 
aan intrigerende moorden en doodslagen. Met in de 
hoofdrollen de gebroeders De Witt, Johan van Ol-
denbarnevelt, 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,-; 
en even aanmelden via telefoon of e-mail info@
historischdenhaag.nl.

ondag  november    
lorence oncours 

Het Florence Concours viert zijn eerste lustrum! 
Jonge talentvolle solisten, ensembles en koren 
treden voor het vijfde opeenvolgende jaar op voor 
de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 
van Florence. Op 6 november vinden de halve fi nales 
plaats. Iedereen die van klassieke en populair-
klassieke muziek houdt, is van 14.00 uur tot 16.00 
uur welkom in het Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 
1, Den Haag; in Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62, 
Rijswijk; en in Vredenburch, Van Vredenburchplant-
soen 1, Rijswijk. Entree en koffi e zijn gratis.

Dinsdag 8 november    
Mantelzorg 
Voorall en Doe Voorall Mee organiseren in samen-
werking met OOOM, Al Amal en Mantelzorg Den 
Haag een bijeenkomst waar u kunt kennismaken met 
(nieuwe) mogelijkheden op het gebied van: hulpmid-
delen, fi nanciën en mantelzorgondersteuning. Met 
informatiestands, lezingen en een hapje en een 
drankje. Woonzorgcentrum Gulden Huis, Steenhou-
wersgaarde 1, 13.30-15.30 uur, deelname kosteloos 
maar wel na aanmelding – tot 1 november via tel. 
(070) 365 52 88 of e-mail info@voorall.nl

andeling De Horsten 
Dinsdaguitje van VÓÓR Welzijn Loosduinen, begeleid 
door vrijwilligers. Met een gids maakt u een wande-

ling over het Koninklijk Landgoed De Horsten tussen 
Wassenaar en Voorschoten. Na de wandeling bestaat 
de mogelijkheid om gezamenlijk iets te drinken of 
te lunchen (voor eigen rekening). Buurtcentrum de 
Henneberg, Tramstraat 15, vertrek 9.40 uur, deelna-
meprijs € 4,-. U reist met het openbaar vervoer, dus 
neem uw ov-chipkaart mee. Inlichtingen & aanmel-
ding: i-Shop de Henneberg, tel. (070) 397 60 01.

Alzheimer a  
Het Alzheimer Café is er voor iedereen die meer wil 
weten over dementie. Patiënten, hun naasten en ge-
interesseerden krijgen er de broodnodige ondersteu-
ning in de vorm van goede informatie en uitwisseling 
van ervaringen, in de gemoedelijke sfeer van een 
café. Een deskundige geeft uitleg over een thema en 
beantwoordt vragen. Tweede dinsdag van de maand, 
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote 
Kerk), 19.30-21.30 uur, deur open 19.00 uur. Toe-
gang gratis, aanmelden niet nodig. Thema vanavond: 
‘Hersenen en gedrag’. Inlichtingen: CIPO, tel. (070) 
364 38 18 of e-mail info@haagseouderen.nl.

Donderdag  november    
Kunstgeschiedenis 
Kunsthistorica drs. Tieleke Huybers verzorgt een 
lezingencyclus over zes gouden momenten uit onze 
kunsthistorie: de romano-gotiek, het Gentse altaar 
en de gebroeders Van Eyck, Vlaamse wandtapijten, 
het barokke bloemstilleven, het Hollandse ijsgezicht 
en de Amsterdamse School. Verenigingsgebouw 
Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang 
Aaltje Noordewierstraat), donderdagmiddagen tot 15 
december, 14.30-16.45 uur, deelnamekosten € 60,-. 
Aanmelden: Tieleke Huijbers, L. Bouwmeesterlaan 
39, 2284 XN Rijswijk, fax (070) 393 28 05 of e-mail 
mjhuijbers@vodafonevast.nl.

rijdag  november    
Dikke vriend inn en 
‘Vet en smakelijk’ theater. Twee vriendinnen van de 
Hindoestaanse Vereniging Laak (HVL) voeren een 
persoonlijke voorstelling op over gezondheid, dik zijn 
en gezond dik zijn. Ze hadden zich er al bij neerge-
legd dat hun omvang niet kwam door hun eet- en 
sportpatroon, maar aan hun genen lag. Tot zich een 
nieuwe zumbaleraar aandient. Zal hij hen wel kunnen 
motiveren om af te vallen? Laaktheater, Ferrandweg 
4T, 20.0 uur, gratis toegang, aanmelden via tel. (070) 
399 46 79 of e-mail hvldenhaag@orange.nl.

aterdag  november    

celsior
 
De Koninklijke 
Zangvereniging 
Excelsior brengt ‘A 
Child of Our Time’ 
van Michael Tippett: 
een prachtige en 
bewogen aanklacht 
tegen de Kristall 
Nacht in Berlijn, 
1938. Heftig, 
emotioneel, maar 
ook wonderschoon 
in het laatste deel van hoop en licht. In dit orato-
rium zijn vijf negro spirituals verweven. Locatie: 
Elandstraatkerk, Elandstraat 194, aanvang 20:15 
uur. Toegang gratis. Voor meer informatie www.
kzvexcelsior.nl

oga en ndiase high tea
Marja van Rijswijk (natuurvoedingskundige) en Melita 
Hoefnagel (yogadocent) verzorgen deze verrassende 
workshop, helemaal geschikt voor de herfst! De dag 
begint om 10.00 uur (in de Bethelkerk aan de Travi-
atastraat 25) met een 2 uur durende yogales, waarin 
een speciale serie oefeningen voor de herfst centraal 
staat. Net als een boom in de herfst zijn bladeren laat 
vallen, zullen wij af en toe iets moeten loslaten. Maar 
we zullen ook weer nieuwe loten krijgen. Daarna start 
de vegetarische kookworkshop. Je leert om zelf een 
high tea samen te stellen. Je gaat aan de slag met het 
maken van hartige en zoete gerechten en het berei-
den van verschillende soorten thee vanuit de Indiase 
keuken. Er wordt gebruik gemaakt van biologische en 
biologisch dynamische producten. Na het koken gaan 
we aan tafel om de zelfgemaakte gerechten op te 
eten. De prijs is 60 euro inclusief yoga, drankjes, high 
tea en receptenboekje. Voor informatie mail naar: 
mhoefnagel@xs4all.nl

ondag  november    
ilm Alleman 

Bert Haanstra’s beroemde en bekroonde fi lm wordt 
vertoond in het kader van de leesbevorderingscam-
pagne ‘Nederland Leest’. ‘Alleman’ voert u terug naar 
de vroege jaren zestig, waarover Remco Campert ‘Het 
leven is vurrukkulluk’ schreef, dit jaar het boek van 
Nederland Leest. Haanstra bracht de Nederlanders in 
beeld, Simon Carmiggelt schreef en sprak de voice-
over. Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 
101 (naast NS-station Rijswijk), 14.00-16.00 uur, 
entree: leden € 4,-, niet-leden € 6,-. Kaartverkoop via 
www.bibliotheek.nl/rijswijk, aan de balie in de biblio-
theek of aan de zaal, zolang de voorraad strekt.

Dinsdag 5 november    
erken en zorgen 

Tweedaagse cursus voor en ter ondersteuning van 
Haagse mantelzorgers, gegeven door consulen-
ten van de Stichting MantelZorg (tweede deel: 29 
november). Stichting Mantelzorg Torenstraat 172, 
19.00-20.30 uur, deelname kosteloos. Bel (070) 346 
87 01 of mail info@mantelzorgdenhaag.nl om u in 
te schrijven of voor meer informatie, of kijk op www.
mantelzorgdenhaag.nl.

Natuur otogra ie 
De bekende natuurfotograaf Jan Vermeer houdt een 
(foto)lezing over de natuur, dichtbij (de Veluwe) en 
ver weg (de poolgebieden), over de voorbereiding 
van een foto en de benodigde apparatuur. Op www.
janvermeer.nl krijgt u een indruk van zijn werk. 
Entreeprijs: leden € 7,-, niet-leden € 9,-. Bibliotheek 
Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101 (naast NS-
station Rijswijk), 20.00-22.00 uur, kaartverkoop via 
www.bibliotheek.nl/rijswijk, aan de balie in de biblio-
theek of aan de zaal, zolang de voorraad strekt.

oensdag  november    
Dansles recreanten
Op woensdag 16 november gaat er bij Stichting 
La Résidance een leuke danscursus van start voor 
Beginners. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
het leuk vindt om (weer) te gaan dansen.  Er wordt bij 
deze cursus les gegeven in een rustig tempo, zodat 
iedereen de lessen goed kan volgen. De dansen die 
u gaat leren zijn: Quick-Step, Engelse Wals, Tango, 
Rumba, Chachacha, Merengue en Argentijnse Tango. 
De lessen vinden plaats in Dansstudio Résidance Do-
rany aan de Laan van Meerdervoort 227 in Den Haag.
U kunt zich voor 13 of voor 26 lessen inschrijven. 
Lestijden zijn van 18.00-19.00 uur.
Meer informatie? Bel: 070-3838385 of kijk op de 
website: www.laresidance.nl

Donderdag  november    
Prehistorie Den Haag 
Op iedere 3e donderdag van de maand vertellen de 
archeologen van de gemeente Den Haag over de 
resultaten van hun onderzoeken. Vandaag: Everhard 
Bulten over ‘Bewoning in een dynamisch landschap: 
de prehistorie van Den Haag’. De Tempel, Prins 
Hendrikstraat 39, 20.00 uur, zaal open 19.45 uur. 
Aanmelden verplicht, er zijn 30 plaatsen beschikbaar. 
Stuur een e-mail naar archeologie@denhaag.nl onder 
vermelding van ‘Lezing’.

Grootmoeders 
In november zijn er weer verschillende activiteiten 
voor vrouwen van 55+ in het Huis van de Grootmoe-
ders. Steeds van 13.30 tot 15.15 uur en altijd aan het 
Sterrenoord 81a. Deelname is gratis, maar gewoon 
binnenlopen voor een kop thee of koffi e mag ook. U 
bent welkom!
Maandag 7 november: ‘De kunst van het ouder 
worden’. Astrid Groot, docente dansexpressie, neemt 
ons mee in het thema.
Maandag 14 november: ‘De Grootmoeders spreken’. 
Catharina Schilperoort vertelt over het boek van 
Sharon McErlane en begeleidt in een meditatie.
Dinsdag 15 november: ‘Wild breien’. Voor wie of wat 
breien we een ‘jasje’? Materiaal is aanwezig!
Dinsdag 22 november: Bingo. Verzamelen om 13.30 
uur en dan op naar het wijkcentrum voor een stevig 
potje bingo.

Dinsdag 29 november: ‘Schrijven vanuit je hart’. Op 
speelse wijze aan de slag met taal en woorden. Taal- 
en schrijffouten spelen geen rol.
Inlichtingen: www.huisvandegrootmoeders.nl of tel. 
(070) 309 74

a.  en o.  november
erzamelaarsJaarbeurs trecht 

De najaarseditie van de VerzamelaarsJaarbeurs vindt 
plaats op zaterdag 19 en zondag 20 november in 
de Jaarbeurs Utrecht. Op de beurs zijn miljoenen 
verzamelobjecten te vinden. Van antiek, vintage 
kleding en speelgoed tot meubelen, boeken en 
archeologische vondsten. Kunstenaar-verzamelaar 
Pet van de Luijtgaarden probeert in samenwerking 
met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 
tijdens de beurs een record te breken met het live 
creëren van de langste verzameling ter wereld. Ook 
wordt tijdens de beurs de Dutch Collectors Award 
2011 uitgereikt. 

De langste verzameling ter wereld  
Visueel kunstenaar, tevens verzamelaar Pet van de 
Luijtgaarden is gefascineerd door de absurditeit 
van de veelheid aan spullen en bevangen door het 
verzamelen van verzamelingen. Van de Luijtgaarden 
koopt verzamelingen op die hij op geheel eigen wijze 
tentoonstelt bij o.a. de Kunsthal in Rotterdam en 
binnenkort in Londen en Madrid. Op de Verzame-
laarsJaarbeurs zal hij proberen een record te breken 
met het live creëren van de langste verzameling ter 
wereld: een lange route van verzamelobjecten. Hij 
wordt hierbij ondersteund door studenten van de 
Hogeschool voor de Kunsten uit Utrecht (HKU) en 
inbreng van bezoekers is daarbij van harte welkom. 
Tevens presenteert van de Luijtgaarden op de beurs 
zijn nieuwe FotoVerzamelboek. 

Dutch Collector Award 2011
Tijdens de beurs wordt de Dutch Collector Award 
voor de derde keer uitgereikt aan verzamelaars uit 
vier verschillende categorieën met de meest opval-
lende collecties.
Nominaties worden bepaald door de redactie van 
Tussen Antiek en Verzamelen en de prijs wordt op 
zaterdag uitgereikt door ras verzamelaar Jacques 
d’Ancona. Alle genomineerden voor de derde Dutch 
Collector Award staan binnenkort op verzamelaars-
jaarbeurs.nl

Munten en Penningen Paviljoen en meer
Verder organiseert de beurs allerlei activiteiten zoals 
een Munten en Penningen Paviljoen met verschil-
lende exposities en activiteiten: VOC munten door 
het Oriental Numismatic Society, het Geldmuseum 
uit Utrecht, Bloemmotieven en Keukenhof penningen, 
antieke munt weegschalen, het gieten van een speci-
ale VerzamelaarsJaarbeurs penning en determinaties 
van onbekende stukken door verschillende experts 
op dit gebied.
Daarnaast  is er een tentoonstelling van het Neder-
lands Elektriciteits Museum in het kader van 125 jaar 
elektriciteit in Nederland en komen er voor de fi lm, 
Starwars en SciFi liefhebbers 6 acteurs en actrices 
langs om te signeren. Een nieuw onderdeel van 
de beurs is het Kunst Paviljoen waar een dertigtal 
kunstenaars louter eigen werk aanbieden.

Bezoekersinformatie
Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6 te Utrecht; 
zaterdag 19 november (9.00 tot 17.00 uur) en 
op zondag 20 november (10.00 tot 17.00 uur);  
entreeprijs aan de kassa: € 12,- (kinderen t/m elf jaar 
gratis), 65 plus € 10,00;  Meer informatie, voorver-
koop, korting en fi lmbeelden:
www.verzamelaarsjaarbeurs.nl

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstel-
lingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. De agenda wordt samengesteld door het Centraal 
Informatiepunt uderen (CI ). ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda 
op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail 
redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via (0 0) 64 8 1.

WINCIE NATUURSTEEN
- AAA-kwaliteit
- gegarandeerd de goedkoopste prijs in Nederland

06-45576604 of www.wincie-natuursteen.nl

WINCIE NATUURSTEEN
Schilderijen uit de e en e eeuw

alerie idderkerk  op afspraak

 0 -1014 1
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r is een tijd van ko en
Modehuis egina, een begrip in Den Haag, is sinds  geves-
tigd aan de Mient 8 . Gestart als manu acturenmagazijn Jos 
Kern, is Modehuis egina- nu in de derde, laatste generatie- 
uitgegroeid tot een allround damesmode- en lingeriezaak.

 advertorial

r is een tijd van aan
Die tijd is nu aan gebroken. 2 Jaar lang heeft 

egina met hart en ziel en met de nodige vak-
kennis, haar klanten geadviseerd.
Het is mooi geweest zegt egina, tijd voor 

andere dingen in het leven.  Modehuis egina 
was nooit zover gekomen zonder haar trouwe, 
deskundige medewerksters ett  en Cob  en 
in de latere jaren Carr  en lien. 
Carr  en lien hebben gelukkig een nieuwe 
werkkring gevonden bij Modehuis Marijke.

oensdag 9 november viert egina het 82 jarig 
jubileum van Modehuis egina. Iedereen die 

egina nog wil feliciteren met deze mijlpaal 
en tegelijkertijd afscheid wil nemen is op deze 
dag van harte welkom.

aterdag  november sluit 
egina, na 8  jaar, om .  uur 

voorgoed haar deur.
Maar voor dat het zover is houden wij vanaf 9 
t m 19 november een Grande inale met tra 
kortingen boven op de opheffi ngsprijzen

Mient 18
256   Den Haag tel.nr.0 0- 2  52 18
Geopend di. t m za. van 9. 0 uur tot 1 .00 uur



Een goed verzorgde uitvaart 
met ons depositofonds
Met een depositorekening van Ad Patres dekt u zich in tegen de kosten van een uitvaart, 

zodat uw nabestaanden straks alleen bij u stil hoeven te staan.

Wilt u meer hier meer over weten? 

Vul dan onderstaande gegevens in en wij nemen - geheel vrijblijvend - contact met u op. 

Voorletters:        Achternaam: 

Adres:           

Postcode & woonplaats:

Telefoon:         E-mail:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar: 

Ad Patres uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys

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

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

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

Gebr.’s van der De l Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

k doe de De Oud-Hagenaar cadeau!
Steeds meer lezers van buiten Den Haag e.o. lezen onze krant. Vaak laten ze hem opsturen door kennissen 
of familie. Misschien wel door u  Doe ze een plezier met de feestdagen en geef ze voor   9,90 per 1 
januari 2012 een jaarabonnement cadeau. lle resterende nummers van dit jaar voor niks

e orgadres
aam  

Straat en huisnr.  
ostcode                                         oonplaats  

actuuradres
aam  

Straat en huisnr.  
ostcode                                         oonplaats  
elefoon                                                              E-mail  

Betaling     overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar
 

ostbus 6046,  0  A en aag

deoud-hagenaar.nl

Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 

ode
die i  
pas

mode in maat 8 t m 52
e ong a es ode

aan van Meerdervoort 555
bij Goudenregenstraat, halte    12

256   Den Haag  el  0 0 6  01 0

maandag- en koopavond gesloten
 Pa a  aa    7  

  a  0 aa  
  a   aa a  

ok dit najaar kunt  bij ons weer terecht voor uw wintergar-
derobe  n ons uitgebreide ssortiment vind  onder andere:

 • Spijkerbroeken van het merk rangler
 • verhemden vanaf 
 • antalons voor  in alle maten
 • winterjacks vanaf 
 • Katoenen broeken vanaf 
 • ruien en overhemden tot en met maat x 
 • complete kostuums vanaf 

 a  g  
aag        Pa

   a

 7
   aag

070 0 00 0
aa ag a  1 00   17 0
ag  ag 9 00   17 0
a ag a  9 00   17 00
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Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku 

1 5 9
5 7

2 4
3 2

9 6 5
8 9 1

4 3 2 5
7 9

5 6 3

9 8 2
7 3

1 7 6 9
2 4 1

4 9 7
6 5

5 4 1
3 4
9 5 6

6 9 5 7
8

8 2 5 3 6
7 1

2 4
3 6 7 2

2 5 9
1

8 4 5

n voor de Sudoku-ers is er Napels zien  

in het nieuwe boek over De Mussen    

oals u meteen al ziet gaat het dit-
maal niet om de bekende Sudoku’s, 
maar om een zogenaamde woord-
zoeker. In de bijgaande lijst staan 
99 woorden. Die moet u zoeken en 

wegstrepen in het puzzeldiagram. 
E n van die woorden komt IE  
voor in het diagram en nou juist dat 
woord is de gezochte oplossing van 
de puzzel

De woorden kunnen op alle moge-
lijke manieren zijn geplaatst. Van 
links naar rechts, van rechts naar 
links, van boven naar beneden, 
van beneden naar boven, en ook 

diagonaal – allebei de richtingen 
op  Het woord ‘mussen’ kunt u dus 
ook aantreffen als ‘nessum’.
De ‘ij’ lange ij, zoals in Schilders-
wijk  beslaat altijd twee vakjes i 

 j  en moet niet worden verward 
met de Griekse  psilon  die maar 

n vakje beslaat. Verder moet u 
er op letten dat vakjes ‘meermalen 
kunnen zijn gebruikt’ als gezochte 
woorden elkaar kruisen. o zouden 

bijvoorbeeld de woorden ‘mussen’, 
‘bruin’ en ‘clubhuis’ de letter ‘u’ in 
een bepaald vakje maar liefst alle 
drie met elkaar kunnen delen
Dat moet voldoende uitleg zijn om 
aan de slag te gaan  en laten we wel 
zijn, voor ervaren puzzelaars is het 
gesneden koek zo’n woordzoeker.

itgeverij De Nieuwe Haagsche  www.denieuwehaagsche.nl  stelt voor de puzzelru-
briek van deze week vij  e emplaren beschikbaar van het prachtige nieuwe boek over de 
geschiedenis van het legendarische clubhuis De Mussen uit de Schilderswijk. Het werd 
geschreven voor Diederick Klein Kranenburg en im illems van de niversiteit eiden en 
uitgebreid met prachtige oto’s van de Haagse otogra e va Ho man.

 chter
 gentschappen
 lles
 ls
 utomatische
 Beide
 Beneden
 Blauw
 Boom
 Bouwen
 Bus
 Daar
 Dag
 Dan
 Dat
 Deur
 Die
 Dik
 Dorp
 Een
 Elk
 Erg
 eest
 Geld
 Gelijk
 Glas
 Groen
 Grond
 Half

 Hebben
 Heel
 Heftig
 Hem
 Herfst
 Herhalen
 Heten
 Hij
 Hoed
 IJs
 Inschrijving
 Inval
 Jas
 Jong
 Jullie
 anaal
 ast
 ind
 lein
 leur
 open
 oud
 angs
 aten
 eggen
 iggen
 Maar
 Mantel
 Meisje

 Mes
 Mij
 egentienhonderd
 iemand
 u
 Of
 Ons
 Onze
 aar
 aradijsvogel
 er
 lek
 eizen
 oken
 Sap
 Sein
 Slager
 Streek
 Stuk
 afel
 erugdringen
 hee
 huis
 och
 ot
 ram
 rui
 uin
 weern

 itgeschakeld
 ur
 Vaart
 Vlees
 ater
 erk
 illen
 eep
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 itten
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A A R D F G M S L J U E L M Z F K S N P X G I S L
U O F N I P E E T E X H N B I E X L R Z I N A J E
A F G S I T D L A N G S N W O J E O E J E L X I F
F A C H T E R B D A B G U M I U D P I I G W L A O
D N Z E Z R M A T K E A E V Q L W M Z H N K H I J
D A A R B C E A M Z L T L N L L L E E I N T C W H
A I W H N U I E N B H G W Y P I A E N S T P O M Z
N G E A T Y S O K D A J T E Y E T I N N U T W T I
G K X L T H J C A K L I G G E N E W O E I L E Z N
F I E E N E E B T A F E L O R R N E N G T Y X N S
E N G N S E R E K Z A X X N D O N R N E G B C T C
E D J E K L A I Q D H N E A K K N K J N E Y P E H
S E L K H G V D L C A R Z G Y E U D P T S P E R R
T L B E N E D E N E F G O E K N W N L I C S S U I
A U T O M A T I S C H E N N R G G B E E H L U G J
U X J A I L N E Z H D D V T X G R N K N A A K D V
H E M U N N J K N D G K A S E A M O U H K G A R I
H E R F S T V H F B V K A C M A A R E O E E N I N
T T B J X M Z A B P A A R H T L T U I N L R A N G
H H U B J K A V L U L N T A O I V M C D D F A G G
U E G Y E A W N Z Z I V K P C E O N S E S E L E E
I K F T M N D A T E Q P L P H O D X B R W X U N L
S P S T D K I J S E Y N E E B Y Y F D D Y C W R I
N A D K I F S N A L L B U N E R P B O I S T U K J
K O P E N G F H J S N K R I Z S Z C F Z K O U D K

 zoekwoorden  

Moord is o elost  nu de udoku s no  
e laten onze trouwe schare Sudoku-

oplossers ook deze week trouwens niet 
in de steek. Voor hen drie pittige puzzels. 
Gezocht worden de cijfers in de grijze 
vakjes van de diagrammen. Daarmee is niet 
het boek over De Mussen te winnen, maar 
wel n e emplaar van een ander prachtig 
nieuw boek  ‘ apels zien ’ van de Haagse 
journalist Casper ostmaa. Dat is het boek 
dat in De Oud-Hagenaar nr. 21 uitgebreid 
aan bod kwam op de voorpagina – en waarin 

ostmaa o.m. de moord op Blonde Doll  uit 
1959 ontraadselt. Het is natuurlijk toege-
staan om aan beide prijsvragen mee te doen  

ls u de oplossingen goed heeft loot u in 
beide categorie n mee.

Prijswinnaars
Onder de goede inzenders van de Sudoku’s 
in De Oud-Hagenaar  nr. 21 zijn drie prijzen 
verloot. De goede oplossingenreeks luidde

trouwens  - - -

De dubbel CD’s Hurken in de 
Berm van Sjaak Bral gaan naar
Auk e toelhorst, te en aag

eter ulst, te eidschendam
ar a Arends, te i nacker

Nieuwe inzendingen 
Voor de woordzoeker en de nieuwe 
Sudoku’s heeft u drie weken de 
tijd.
De oplossingen moeten bij ons 
binnen zijn op

oensdag  november

Stuur uw oplossing naar
uzzel De-Oud Hagenaar
u elprijsvragen nr. 22
ostbus 260 6

2502 G  Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail 
naar  pu el deoud-hagenaar.nl
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GRATIS
PRODUCT  
NAAR KEUZE!
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Van 24 oktober t/m 13 november ontvangt u één van deze producten gratis, 

bij aankoop van een montuur vanaf €99 in  combinatie met enkelvoudige, varifocale of bifocale glazen.

Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met dezelfde type glazen. Bij randloze monturen 

adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Dit aanbod geldt voor één persoon en niet in combinatie 

met andere aanbiedingen. Deze aanbieding is geldig van 24 oktober t/m 13 november 2011. © 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

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

KIES UIT ÉÉN VAN DEZE GRATIS PRODUCTEN:


