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Marinus Vermooten over lichte muziek en amusement van de jaren ‘50

Vroeger thuis stond de radio de hele dag aan
De argeloze leek zal
misschien denken: dat
is toch te overzien?
Een boekje maken over
Nederlandse artiesten
die in de jaren vijftig
een Nederlandstalige
plaat hebben gemaakt.
Hoeveel kunnen dat
er nou helemaal zijn?
Marinus Vermooten
(1947) uit Den Helder
weet inmiddels dat
het een monsterklus
is. Hij is er af en aan
zo’n zes jaar aan bezig geweest. Maar het
resultaat ligt er nu,
onder de titel: Leve de
zwarte schijf.
In het boek staan biograﬁetjes van ruim
300 artiesten en gezelschappen. Wat namen: De Amboina Serenaders, Joop Amman, Eddy Christiani, Eddy Doorenbos,
Leo Fuld, Dorus Haring, Johnny Jordaan,
meisjeskoor De Haagse Ooievaartjes,
Truus Koopmans, Frans Poptie, Annie de
Reuver, Henk en Teddy Scholten en De
Windhappers.
Internet heeft Marinus maar mondjesmaat gebruikt bij het vergaren van
informatie. “Daar moet je enorm mee uitkijken want iedereen kan daar maar wat
op zetten. Op internet worden mensen
doodverklaard die nog gewoon blijken te
leven, en andersom. Jaartallen kloppen
ook vaak niet.”
Marinus heeft het wereldwijde web
vooral gebruikt om te achterhalen waar
hij oudere artiesten of hun nabestaanden
zou kunnen vinden. Hij heeft heel wat
huisbezoeken afgelegd. Wat nog een hele
toer was, zonder rijbewijs, met het openbaar vervoer, vanuit Den Helder. Maar
in de loop der jaren is het hem gelukt om
ruim 150 interviews af te nemen.
AVRO en KRO waren top
Voor het vergaren van informatie over
Nederlandse artiesten uit de jaren vijftig
heeft Marinus een soort drie sporenbeleid gevoerd: naast eigen interviews
en correspondentie waren er allerlei
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gedrukte media, en archieven. Zo heeft
hij veel gehad aan het Instituut voor
Beeld en Geluid in Hilversum, en aan
oude kranten en tijdschriften. Denk aan:
Tuney Tunes, Muziek Expres, Muziek
Parade, Avro-bode, Vara-gids en het blad
van de KRO.
Marinus: “De Avro en de KRO hebben
het meest betekent voor de lichte muziek
in de jaren vijftig. De Vara ook nog wel,
maar die heeft ook heel wat geboycot.
Onder andere het Johnny Jordaan-repertoire. Dat werd niet gedraaid. Dat was
niet cultureel genoeg.”
En: “De KRO publiceerde eind jaren
veertig al een hitparade. De KRO is ook
de eerste landelijke omroep die een hitparade uitzond. Op de zondagavond. De

eerste nummer 1 hit daarin was van de
Kilima’s: Er hangt een paardenhoofdstel
aan de muur. Een pastoor van de omroep
werd er zo horendol van dat dat nummer
iedere zondag weer werd gedraaid, dat ie
zei: Ik hoop dat dat ding een keer van de
muur ﬂikkert.”
Wat Nederlandse dagbladen betreft
kon Vermooten terugvallen op vaste
rubrieken. Nogal wat kranten hadden
wekelijkse rubrieken waarin artiesten en
nieuwe platen werden besproken. Door
al dat soort informatie naast elkaar te
leggen kon Marinus feiten, namen en
jaartallen checken. Bescheiden: “Ik wil
niet zeggen dat mijn boek nu honderd
procent vlekkeloos is, maar ik heb mijn
best gedaan om te achterhalen of het correct is wat er staat.”
De artiesten in het boek van Vermooten
staan voor een tijdperk dat voorbij is. De
jaren vijftig. De radiojaren. Het variété.
Het schnabbelcircuit. Kort daarna, in de
jaren zestig, ging het roer om, met de
opkomst van de televisie en de beatmuziek die hoorde bij de jongerencultuur.
Veel van die Nederlandse zangers en
zangeressen die jarenlang feestavonden
en radio-uitzendingen hadden verlevendigd, werden vrij plotseling weggezet als
‘ouderwets’, als belegen.
Maar inmiddels denken nogal wat
‘ouderen’ met een zekere weemoed terug

aan die jaren van gezellige, verstaanbare
liedjes.
Moeder zong vaak mee
Voor Marinus Vermooten, opgegroeid
in de jaren vijftig, is het de muziek van
vroeger thuis. “Mijn ouders hadden altijd
de radio aan staan. Mijn moeder kwam
uit de Jordaan, in Amsterdam. Ze was zelf
ook een beetje zangeres, vroeger, en ze
zong vaak mee met de radio. Daar is mijn
belangstelling voor muziek begonnen.
Ik kende ook al die programma’s van de
radio als Negen heit de klok, Mimoza,
Mastklimmen, De Familie Doorsnee,
Arbeidsvitaminen.”
En de kleine Marinus begon met
verzamelen.”Van mijn weinige spaargeld
vroeger kocht ik plaatjes. Ik vond dat
prachtig, muziek.” Een fascinatie die
nooit is opgehouden.
Toch heeft het nog vrij lang geduurd
voordat Marinus zelf is gaan schrijven
over de muziek uit zijn jeugd. Hij noemt
zichzelf een laatbloeier. Heeft lang als
bouwvakker gewerkt, is na jaren in de
avonduren de havo gaan doen, en tegelijk
begonnen aan zijn eerste boek, over Nederlandse spoorwegstations. Van slapen
kwam soms weinig.
“De bouw dat was indertijd een zwaar
beroep. Trappetje op, trappetje af, stenen
sjouwen. Als het ging regenen tijdens
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het werk was ik blij. Dan gingen al die
lui in de schaftkeet zitten klaverjassen.
Maar ik zocht ergens een droge nis op en
ging brieven schrijven naar archieven en
spoorwegmensen. Elke week gingen er
vijftig brieven de deur uit. Daar kwam
een hoop op terug, een hoop gegevens,
en aan de hand daarvan schreef ik dan
vaak in het weekend artikelen. In de
zomermaanden ging ik al die stationnetjes
fotograferen. En ik ging naar archieven
toe.”
Zo Heeft Marinus inmiddels een heel
rijtje boeken bij elkaar geschreven. Over
stations, over Den Helder, en nu over
Nederlandse artiesten uit de jaren vijftig.
Waarom allemaal? Marinus: “Ik doe
het niet voor het geld. Sommige boeken
kosten me alleen maar geld. Het is een
hobby, en een verslaving. Ik doe het
omdat ik het leuk vind, ik vind het leuk
om archieven te bezoeken en mensen te
ontmoeten, maar ik doe het ook omdat ik
er niet buiten kan. Al zou ik alleen op de
wereld zijn, dan had ik het ook allemaal
gedaan.“

Roland Vonk

rolandvonk@telfort.nl
‘Leve de zwarte schijf’ telt 352 pagina’s en
kost in de boekhandel € 19,50 Vermeldt bij
bestelling ISBN: 9789081816601
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ie was in wilhaar
Het nieuwe oorlogsmuseum MEMOR te Nijverdal www.memorymuseum.nl heeft onder meer een expositie
over het voormalige nabijgelegen
werkkamp Twilhaar, waar in 1 1
een groep van werkloze Scheveningse en Katwijkse vissers zat. Het
bijzondere aan die tentoonstelling
is dat laatstgenoemden niet worden
vermeld, omdat naspeuringen in de
regio geen succes hadden. Enkele
jaren geleden is ook zonder enig resultaat in Den Haag en Scheveningen
gezocht met een oproep op internet, in
het Scheveningse bejaardencentrum
Het iterjoon en in De Scheveningse
Courant. Naar aanleiding van deze
nieuwe tentoonstelling over Twilhaar
en de inmiddels door het Staatsbosbeheer in gang gezette gedeeltelijke
reconstructie van het kamp, volgt nu
deze laatste oproep.

Geert Bakker

geert.bakker@casema.nl
---------------------------------------------Kees (v.d.) Holst
Ik zoek contact met mijn oud buurjongen Kees v.d. Holst, die tot ongeveer
1 0 woonachtig is in Pijnacker,
aan de Hordijkstraat 1 . Ik woonde
zelf woonde op nr. 5 . Ik zou graag
willen weten hoe het hem verder is
vergaan en of hij nog in de buurt van
Den Haag woont en hoe het met zijn
broers gaat? Ik zou het leuk vinden
om weer eens contact met hem te
hebben, om oude herinneringen aan
het Bezuidenhout op te halen. Ik hoop
dat hijzelf of iemand die hem kent
reageert op deze oproep.

Jan Straetemans

vanschie@casema.nl
---------------------------------------------Re nie O
voetballers
Wij, de oude voetbalmaten Ton van
Nunspeet, John Leijgraaff Huub
Hoeberigs, zijn een re nie aan het
plannen van de voetbalvereniging
OSC, als daar genoeg belangstelling
voor blijkt te zijn natuurlijk. OSC
ging ruik jaar tien jaar geleden op
de in vv Haagse Hout, die speelt aan

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.

ud aar eigenti ds annen oor
at is er nou mooier dan zingen in een groot mannenkoor en
dan nog wel in Den Haag, het hristelijk Residentie Mannenkoor ( RM). Volgend jaar bestaat het koor 5 jaar. Een hoge
leeftijd voor een koor. Nou, valt wel mee, hoor. at stemgeluid
betreft: ze zingen nog als lijsters tussen bromberen, d.w.z. als
zeer zuivere tenoren en prachtige bassen. Niks mis mee.
Ik kan het weten want ik zing er al
meer dan 50 jaar. Het is mij nooit
gaan vervelen om elke woensdag
naar de koorrepetities te gaan.
Zingende mensen zijn over het algemeen vrolijk van aard. Je voelt je
heel gauw thuis in ons mannenkoor.
Onze vorige dirigent Aad van der
Hoeven zei altijd: “Dit koor is mijn
orgel “ Geweldig toch ?
Ik spreek wel eens mannen aan die
zeggen dan dat het oubollig is. Dan
hebben zij jarenlang geen concert
van ons koor bijgewoond. Het
woord oubollig hebben wij al lange
tijd achter ons gelaten en we zijn
met de nieuwe tijd meegegaan.
Geestelijk repertoire dat nu gezongen wordt in het land zingen wij
ook.Musicals die in het hele land
worden uitgevoerd, daar zingen
of gaan we ook delen uit zingen.
Beethoven, Bach, de Beatles, een
stukje popmuziek en veel prachtige
Engelse liederen. De rillingen lopen
over je lijf. Naast het zingen gaat
CRM ook veel op reis. We zijn in
Wenen geweest maar ook in Boedapest. In de Dom van Keulen en in de
grote kerken van Luxemburg. Wat
oubollig, kom nou toch
kerstconcert
Ik verheug mij al weer met vele
de Vlamenburg in Mariahoeve. Wie
meer wil horen over onze plannen en
is ge nteresseerd, kan een email sturen
met het onderwerp “Re nie vv OSC”
en daarin zijn contactgegevens. We
sturen dan zo gauw mogelijk de geel
blauwe brief met meer informatie.

Ton, John en Huub

haagseho t@ziggo.nl
---------------------------------------------edrijven en collega’s
Zomaar enige bedrijfsnamen: N.V.
Optische Industrie “De Oude Delft”,
OLDELFT, Delft Instruments, Electo
Optics. En enige persoonsnamen.
Wie neemt er contact op? Nel lie

olo on
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anderen buiten ons mannenkoor en
alle 1 0 leden van ons koor op de
komende Kersttijd. Voor de 3ste
keer geeft CRM zijn kerstconcert
in de Grote Kerk in Den Haag en
reken maar dat het publiek geniet op
deze avond. Met onze dirigent Aldert Fundler en onze vaste organist
Aarnoud de Groen zullen we laten
horen dat CRM jong en fris kan
klinken in deze fantastische ruimte.
Dit jaar doet er ook het Goudse
Kinderkoor aan mee.
Verder zijn daar de klankvolle
bazuinen en trompetten bij van
Imperial Brass. Er kunnen heel veel
mensen in de Grote Kerk op 3
december a.s.

- Het

Zingen is een hobby voor je stem,
je hart en je hele zijn
Neuri nd naar huis
Na een repetitie loop ik meestal
naar huis en al neuri nde ga ik
de Laan van Meerdervoort op.
“Meneer, u heeft er zin in” roept
een passant tegen mij. Ik hoef mij
daar niet over te schamen. Soms is
de muziek zo mooi, dat ik het maar
moeilijk uit mijn hoofd kan krijgen.
Nou, daar ga je niet aan ten onder,
hoor Het Voorjaarsconcert komt
er ook weer aan, deze keer in de
Kloosterkerk. Wat u ,lezer daar te
horen krijgt van ons en de solist is
helemaal grandioos.
Ik zou zeggen: kom eens op een
repetitieavond in januari 01 . We
zijn te vinden in de Bergkerk aan de
Daal en Bergselaan. Gewoon doen

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

erstconcert van vorig jaar in de rote erk in Den Haag dit jaar vindt het plaats op
vrijdagavond 3 december. ie op internet wwwcrmmannenkoor.nl -

Blijleven, Gerrie, Wilma Sijnstra,
Bertie bij A.H. Baas, Carla bij
achtereenvolgend de directeuren S.
Duinker, J. Langenberg, H. Deltrap
verder Slieker, Martin Nieuwenhuis,
Joop K hn, Albert du Chatenier,
Albert van Olst, Joost Morsink en
dr. H. Deltrap. Kooreneef, Dik van
Tol, Ed Dambrink, Jan Woestenburg,
Hans Loncke en enkele anderen van
de boekenschrijverij. Joep Moget en
anderen van de huisdrukkerij. Nog
vele anderen van diverse toenmalige
afdelingen, wier namen mij niet te
binnen willen schieten.

John van Oers

jvanoers@ pcmail.nl

oneel bij w enoegen
Ik heb wat jaartjes in een toneelvereniging gespeeld en mijn vrouw was
toen soufleur. Ik heb heel wat hoofdrollen gespeeld in onze vereniging,
die ‘ w Genoegen’ heette. Het was in
de jaren 1 50 tot 1 0 zo’n beetje. Ik
zou wel eens willen weten of er nog
oude spelers over zijn? Ik weet enkel
de meisjesnamen, zoals Els Verbon,
Netty Herenkoop en Luus van der
Hoeven, die is getrouwd met Pieter
Koelenman uit Leischendam. Bij Els
Verbon denk ik nog altijd aan het
toneelstuk ‘Het Straatje’ waarin ik van
armoe Jaap Boon een klap in z’n gezicht moest geven omdat de regisseur
lazerus was. Jaap Boon schrok zo, hij

stapte terug en schopte een voet licht
kapot. Ik zou graag willen weten of er
nog iemand is die toen meespeelde?
Onze eerste regisseur was Gerard
van Elveren, daarna kwam ene heer
Neuteboom.

Piet Bronsteijn

Brantford, Ontario Canada
tr s@bell.net
---------------------------------------------Dr. Meinsma en roken
Julius Pasgeld schreef een leuk stuk
over het roken in vroeger jaren. Ook
ik ben er door “stoer willen wezen”
aan begonnen. Voor 5 cent een losse
sigaret te kopen bij de sigarenboer
vlak bij school. Maar dat er gerookt
werd had ook zijn leuke kanten. Als
kind kon je urenlang met vriendjes
kaartspelen met doosjes van sigarettenmerken. Het ging dan om de
kartonnen doosjes. Die knipte je in
twee n en als je een stapeltje had dan
ging je kaarten. De kaarten hield je
onderste boven in je hand en als jij
dan een dubbele kaart op legde dan
had je het potje gewonnen. Jaren later
kwam de antirook campagne van dr.
Meinsma met enige regelmaat op de
tv. Als er weer zo’n uitzending was
geweest en iedereen weer de stuipen
op het lijf was gejaagd dan wilde
iedereen weer stoppen met roken.
Op de werkvloer weren afspraken
gemaakt. Wie het eerst weer ging
roken moest betalen. Maar wat met al
die aangebroken pakjes sigaretten en
shag? De jongste van de afdeling wist
daar wel raad mee. Hij verzamelde
alle aangebroken pakjes voor eigen
gebruik en kon zo weer een paar weken gratis roken. Tegen die tijd was
iedereen wel weer aan het roken en
wachtte hij op de volgende uitzending van dr. Meinsma. Inmiddels ben
ik zonder dr. Meinsma en op eigen
kracht al vele jaren gestopt met roken.

Rob Reimerink

rob.reimerink@gmail.com
---------------------------------------------or ranken (m v)
Wie kan mij meer vertellen over Cor
Franken man of vrouw? die in 1
in de Snelliusstraat te Den Haag
woonde?

Ineke Moen

cmoen@ s all.nl

De volgende krant verschijnt pas weer op dinsdag 10 januari 2012
Wij wensen u een mooie kerst en een goede jaarwisseling!
De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee wekenin Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delﬂand, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 0.000 exemplaren,
via ruim 300 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 0 , 50 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: 0 0
50 ma. 10.00 - 1 .00 uur
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met
De Oud-Rotterdammer oplage 1 0.000 , De
Oud-Amsterdammer 1 0.000 en De Oudtrechter oplage 50.000 . Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
0 0
50
Advertenties
irene.schaddelee deoud-hagenaar.nl 0 - 3 003 3
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
0 0
50
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl
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‘ ratis clublidmaatschap bewoners, in ruil voor uitstekende verenigingslocaties’

o iale in et an antines org entra

De Oud-Hagenaar probeert in 01 iets te doen aan de vereenzaming van ouderen in zorgcentra en tegelijk de helpende hand te
bieden aan tal van verenigingen, die het steeds moeilijker hebben
om het hoofd financieel boven water te houden. Van de postzegelclub en de damvereniging, tot het historisch genootschap, leesen handvaardigheidclubs, enzovoorts. Er lijkt veel geschikt.
Het idee is afkomstig van de hoofdredacteur van deze krant, Frans Hoynck
van Papendrecht, die de afgelopen
decennia in een veelheid van besturen
zat op het gebied van de vrijetijdsbesteding, maar die door z’n werk voor
de krant en familiebezoek ook veel
zorgcentra leerde kennen van binnen.
“Ik ken tal van zorglocaties met geweldige zaal- en horecavoorzieningen
die vanaf een uur of zeven ’s avonds
helemaal ongebruikt blijven, dan gaat
na het avondmaal het licht uit en vindt
er niks meer plaats,” zegt hij. “De
bewoners zitten daar dan ’s avonds niet
zelden verveeld op hun kamer of in
de gemeenschapszaal met de TV aan,
waar de meeste stemmen gelden. Voor
sommige mensen is dat een crime, niet
iedereen is dol op Paul de Leeuw. Die
zitten daar dan tegen heug en meug,
voor het broodnodige sociale contact.
Op je eigen kamer met de VPRO of de
Pauw en de Witteman, dat is ook een
beetje treurig vindt menigeen.”
Het traditioneel burgerlijke club- en
verenigingsleven staat sterk onder

druk, aldus Hoynck, door ledenverlies. “Veel jongeren zoeken het op
het internet.” Maar volgens hem zijn
senioren er nog steeds dol op, contact
met elkaar, aan tafel, om een potje te
scrabbelen of schaken, met kofﬁe en
een koekje. “We hebben de taxibus
natuurlijk, maar op de verenigingen
waar ik lid van ben komt er niemand
mee. Teveel gedoe. Of toch te eng ’s
avonds.”

wee vliegen
Voor veel verenigingen wordt de zaalhuur volgens Hoynck langzamerhand
onbetaalbaar. “Het ledenaantal daalt
en de zaalhuur stijgt, meestal omdat
welzijnskoepels die de locaties uitbaten
worden gekort op hun gemeentelijke
subsidie en de opdracht krijgen om zogenaamde ‘markt-conforme’ tarieven te
gaan rekenen. Ik ken daar schandalige
voorbeelden van, met huurverhogingen van 300 procent, bijvoorbeeld in
Rijswijk. Dat is de dood in de pot van
het sociale leven.”
Het idee van Hoynck is simpel. Laat

at zijn uw goede voornemens? Heeft u nog langgekoesterde dromen of bent u
iemand die zegt: k zou zo
graag nog eens Het boek ‘ K
DOE HE Van dromen naar
doen. Na je pensioen’ biedt
inspiratie. Het is ook een van
de vele puzzelprijzen de maand
in de krant.

- chaakcor fee n van weleer de heren an eezel acobson en an Donk in het
an pe kstraat 1 . De in 1 16 jaar oude club DD heeft een eigen gebouw. oto HvP. -

zorgcentra ’s avonds, maar desgewenst,
ook overdag hun faciliteiten gratis
openstellen voor clubs en verenigingen
die ook aantrekkelijk zijn voor hun
bewoners. Hun lidmaatschap moet dan
vrijwel gratis zijn. De penningmeester
zal dan meestal spekkoper zijn zelfs
met verrekening van een eventuele
bondsafdracht voor het lidmaatschap
Volgens Hoynck’s ervaring is het helemaal niet nodig dat er op avonden door
de zorgcentra professionele krachten
worden ingezet om de bar c. . horeca
te doen. “Dat is een kwestie van goede
afspraken. Club- en verenigingskader
zoals ik het heb leren kennen, sinds
veertig jaar, is uitermate zorgvuldig,
tot op het futiele af. En bovendien zou

useale erst aan de o i er
uiten is het koud en donker, maar bij het Haags Historisch Museum en Museum de evangenpoort is het licht. e maken zich op voor een sfeervolle kerst. eide musea zijn tweede kerstdag
geopend van 1 tot 17 uur en er is van alles te zien en te beleven.
In het Haags Historisch Museum kunt
u op tweede kerstdag om 13.30 uur
een rondleiding volgen door onze
vaste opstelling Typisch Haags en
om 15.00 uur door de tentoonstelling MijnDenHaag Winkelt , een
tentoonstelling over winkelen in Den
Haag, vroeger en nu. Deelname aan
de rondleiding is gratis exclusief
museumentree reserveren is niet
nodig. iteraard kunt u ook zonder

rondleiding het museum bezoeken voor
bijvoorbeeld de tentoonstelling Golden
Earring-Back Home.

evangenpoort
In de Gevangenpoort start op tweede
kerstdag om 1 .00 uur een speciaal
familiefeest. Voor ouders staat er een
glaasje gl hwein klaar en voor de
kinderen is er warme chocolademelk.
Met zijn allen wordt het cellencomplex

Meneer Bennik

k doe het,
na m’n pensioen

bezocht en na aﬂoop volgt een spannende uiz. Het team dat wint, mag
zijn vingerafdruk achterlaten in het
boek van de eeuwige roem. Deelname
is gratis excl. museumentree .
Duur 1,5 uur.
Reserveren is mogelijk
via 0 0-3 0 1 of via
info gevangenpoort.nl

het ook heel mooi zijn als er in het
zorgcentrum iemand van de bewoners
medeverantwoordelijk wordt, bijvoorbeeld in een bestuursfunctie van de
club. Kwaliteit zat onder ouderen ”

et er op in
De Oud-Hagenaar wil in 01 bemiddelen tussen zorgcentra en verenigingen die ervoor in zijn, door vraag en
aanbod te ‘matchen’, maar ook door
actief medewerking te vragen aan o.m.
sport bonden, sponsors en hulporganisaties en gemeenten. De hoofdredacteur gaat er de boer voor op.
Meldt uw vragen, aanmeldingen en opmerkingen via het nieuwe e-mailadres:
clubgeest deoud-hagenaar.nl

In het boek staan tien portretten van
mensen die op latere leeftijd hun droom
realiseren. Zo zeilt Dick 5 de wereld
over, gaat Olga 5 op zoek naar haar
vader in Japan en leert Nel 5 als analfabeet om te lezen en schrijven. Bewijs
genoeg dat het leven niet ophoudt bij
zestig Door de prachtige vormgeving en
luxe uitgave is IK DOE HET een leuk
cadeauboek en in-spiratiebron voor jong
en oud.Verkrijgbaar via www.ik-doehet.nl
en te koop bij de boekhandel voor 1 , 5.
ISBN
0 1 13 1 , 1 0 pagina’s, full
colour, hard cover. O k te winnen met de
najaarspuzzel op pagina 1

Voorproefje
Nieuwsgierig naar de inhoud van het
boek? Download dan op www.ik-doehet.nl
het gratis miniboekje waarin u een voorproefje te zien krijgt van het boek.

Veiliger e uidenhout
Onder de vlag van de tichting ijkberaad ezuidenhout is het
uurt reventieteam (
) voor ezuidenhout Midden en Oost in
oprichting. Het
bestaat uit een groep vrijwilligers die het ezuidenhout na aan het hart ligt, zodat deze wijk veiliger, aangenamer en schoner wordt om in te wonen.
Zij krijgen ondersteuning van het Stadsdeelkantoor Haagse Hout en Politie Bureau Overbosch. Inmiddels heeft zich
al een behoorlijk aantal vrijwilligers
gemeld. Het BPT loopt ﬁetst regelmatig
een ronde in de wijk, waarbij men let
op alles wat niet in orde is of overlast
veroorzaakt, zoals onveilige plekken,
ongepast gedrag van burgers, kapot

straatmeubilair enzovoorts. In het Wijken Dienstencentrum is tijdens de rondes
een vaste post ingericht, die in contact
staat met de Politie. Het BPT zoekt
vrijwilligers als surveillant, straatcoach
of stafmedewerker. Men kan zich
aanmelden via www.bezuidenhout.
nl, via email bpt bezuidenhout.nl of
telefonisch 0 0-3
.
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Vreugdenhil Stijlmeubelen
aar sti l en

aliteit el

aar ontmoeten

Kom kijken in
onze mooie showroom!
Vanaf nu hebben we
ook Winteropruiming.
Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

010 888 22 15
Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd.
Bij ontruimingen werken we met een garantie:
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming
via diverse stichtingen
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC
TAXICENTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

HTMC

HTM

C

Wij wensen al onze klanten

Prettige Feestdagen en een
gezond Nieuwjaar
65 plussers geven wij 10% korting
Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook alle ritten naar: Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen,
Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater. Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.
Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting,
kunt u deze aanvragen via:

Heeft u sieraden of andere waardevolle voorwerpen waar u niets mee doet?
Profiteer dan van de hoge goudkoers en verzilver deze nu voor contant geld.
Prettig als financieel extraatje, bijvoorbeeld voor het maken van uw droomreis.
De Goudwaag is ontstaan vanuit een familietraditie waarbij betrouwbaarheid
en transparantie hoog in het vaandel staan. U bent van harte welkom voor een
vrijblijvende taxatie in onze sfeervolle winkel aan de Van Hoytemastraat 113 in
Benoordenhout.
Wij kopen: oud goud - oud zilver - munten - goud- en zilverbaren.
Openingstijden: ma, di, do, vr 10.00 - 15.00, wo 10.00 - 12.30, za 10.00 - 17.00

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
HTMC adv 133x124 mm oud-hagenaar.indd 1

29-11-2011 21:09:43

Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys
’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect
georganiseerde, stijlvolle uitvaart met respect voor
traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw
persoonlijke wensen.
Door onze jarenlange ervaring en ons team van
gemotiveerde medewerkers kunnen wij u met raad,
daad en toewijding ten dienste staan.
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279
is sfeervol en geheel in stijl van het pand ingericht.
Naast diverse rouwsuites is het voorzien van alle
moderne faciliteiten.
’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77

Van Hoytemastraat 113
t 070 324 32 69

2596 EP Den Haag

info@degoudwaag.nl

w w w.degoudwaag.nl
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Radiotechniek, mooie hobb in de jaren ‘50

en aag had ra htige
in els oor de lie he er
Eerder dit jaar vermeldde ulius asgeld in zijn rubriek al herinneringen aan de Radiozaak
err se op het Regentesseplein, die onderdelen voor kristalontvangers leverde. elf zou ik er
ook zo eentje ontvangen op mijn 10e verjaardag in 1954, dacht ik. Maar het werd alsnog een
npitter, een AMROH bouwdoos met de vermaarde 40 N spoel, een DL9 buisje (en dus batterijvoeding) en een koptelefoon.
AMROH had net een serie voorgestanste aluminium montage-elementen
onder de naam uniframe uitgebracht,
waardoor het in elkaar zetten van de diverse onderdelen een simpel karweitje
was. Je moest er wel twee batterijen bij
kopen, één met lage spanning voor de
gloeidraad en één met hoge spanning
voor de plaatspanning. O wee als je die
verwisselde, dan brandde de gloeidraad
door. Gelukkig had die DL twee

aparte gloeidraden dus je hield één
kans over om het goed te doen.
We woonden toen in de Weimarstraat
op nr. 1 , eerste etage en dat betekende een redelijke ontvangst met een
kamerantenne die je als stijf opgerolde
spoel kocht en vervolgens tot vele meters lang kon uittrekken. Geen gezicht
in de woonkamer natuurlijk, maar toen
vond men dat nog heel normaal.

laatstroomapparaat
Dit was de start van een lange
hobbytijd, uitlopende in het
later kunnen repareren van
allerlei, ook vooroorlogse
buizenradio’s en tenslotte zelfs
buizentelevisies. De AMROH
boekjes van Jongens Radio,
Dr. Blan en tijdschriften als
het Radio Bulletin hielpen
bij het leren begrijpen van
hoe radio’s en versterkers nu
werkten. Het spreekt vanzelf
dat na het dure batterijtijdperk
werd overgegaan op normaal
gevoede apparaten, met wat
toen een PSA of plaatstroomapparaat heette. Dat betekende
hoge spanningen tot x 50300Volt op de voedingstrafo.

En dus ook een forse schok
als er letterlijk onder hoge
spanning werd gewerkt.
Overigens was dit jonge
geknutsel met radio’s en
versterkers later één van
de redenen voor een studie
elektrotechniek aan de Technische Hogeschool Delft.
Door die universitaire studie verdween
mijn hobby wel naar de achtergrond.

Dikke catalogus
Beroemde zaken uit die tijd waar je allerlei nieuwe dan wel slooponderdelen
voor radio’s en versterkers kon kopen
waren naast Gerrése vooral Kontakt in
de Wagenstraat, Radio Service Twenthe
op het Groene wegje en Stuut Bruin
op de Prinsegracht. Kontakt gaf jaarlijks een dikke catalogus uit die gratis
werd verstrekt, mits je tijdig langskwam, want op was op. Dus het was
altijd heel druk in die zaak in januari.
Nu verkoopt Kontakt alleen nog maar
lampen en bijbehorende elektrazaken,
maar toen bevatte die catalogus echt
van alles. Radio Service Twenthe werd
toen nog door zijn oprichter persoonlijk, ‘dikke Gerrit’ geleid. Twee panden
verder dan zijn zaak zat gewoon een

- n de jaren ’5 was bezig
zijn met zelfbouwradio’s ‘hot’
onder jongens in de tienerleeftijd. -

lichte dame achter de ramen, maar
daar zat hij niet mee. Tegenwoordig
zit deze zaak aan de Stille Veerkade
en zit de prostitutie elders. Dikke
Gerrit haalde eerst allerlei legerspullen uit de “dump” binnen en vervolgens restpartijen onderdelen van de
bekende radiofabrieken in Nederland
en Duitsland. Daar zat lang niet altijd
een schema bij, wat de aankoop extra
spannend maakte.

tuut
ruin
Stuut Bruin was het meest professionele van die grote zaken, die had
werkelijk alles wat je maar kon bedenken en heeft het dan ook tot dit jaar
uitgehouden. Helaas heeft het werken
aan en met computers bijna geheel dit
soort hobby’s verdreven en was dit
einde wel voorspelbaar. Kleinere zaken
met onderdelen zijn al veel eerder

verdwenen: in de Herderinnestraat had
je Radio Ster, dat uit de voorkamer
van een woonhuis werd gerund, net als
die in de Azaleastraat en op de Groot
Hertoginnelaan. Achter de Bijenkorf
heeft enige tijd een vrij grote dumpzaak gezeten.
Op het moment van schrijven van dit
artikel staat Internetradio op dezelfde
PC aan als waarop ik dit intyp, iets wat
in die jaren ‘50 van de vorige eeuw
zelfs buiten het voorstellingsvermogen
van de meeste science ﬁction schrijvers viel. Als oud-SF enthousiast misschien nog eens een ander artikel van
me waard? Vanaf de 50-er jaren begon
ik namelijk k veel SF te lezen

Ir. Don van Riet

ijswijk
d.vanriet@ s all.nl

e nie
as groot su es
Dankzij het persbericht in De Oud Rotterdammer, De Oud Hagenaar
en de oproep in De Oud trechter heeft men op dinsdag 15 november
ca.100 harten van re nisten van de voormalige gezondheidskolonie
K NA
oesterberg sneller doen kloppen.
De structuur van KINAB bleek goed
ingeslepen te zijn: “Denk erom bordje
leeg ” Ieder kwartier ging een groep
vanuit restaurant “De Spitsheuvel”
naar E TEND M, het voormalige
KINAB . Men bleek de tijd scherp in
de gaten te houden. Steeds stond men
precies op tijd met de jassen aan.
Het gebouw dat 0 jaar geleden voor
“Bleekneuzen” gebouwd en in gebruik
genomen is werd van kelder tot zolder
bekeken. Zelfs een leidster die vroeger
muizen in de kelder gespot had, durfde
het aan om van de gelegenheid gebruik
te maken en onder begeleiding naar
beneden te gaan.

Vriendschappen
In de aangebouwde toiletruimten voor
de “Bleekneusjes” stond, wie had dat
ooit kunnen denken, kofﬁe en thee
met cake op ons te wachten In enkele
uren tijd zijn oude vriendschappen
hernieuwd en nieuwe vriendschappen
gesloten. Deze middag is voor mij als
in een roes voorbij gegaan. Graag had
ik iedereen meer aandacht willen geven
en beter leren kennen. Willen bedanken
voor hun onvoorwaardelijk vertrouwen
in mij door het sturen van informatie
voor het boek dat ik uitgegeven heb en
het boek dat ik nog uit ga geven. Hun
plakboeken willen bekijken
Mijn inzet was toch de re nie, en die

- Ongeveer 1

re nisten genoten 15 november in oesterberg op de re nie van inderen aar Buiten

is geslaagd Ook voor de leidster van
jaar en het bleekneusje van 3 jaar,
voor de re nisten uit heel Nederland
van Groningen, Friesland en zelfs
uit Belgi . KINAB blijkt met veel

B .-

lijntjes uit andere tijden haar bewoners
vast te houden en te boeien.

et is voor herhaling vatbaar ,
was S
, bedankt .

Hierbij enkele kreten die mij bereikt
hebben: Ik heb een topdag gehad ,

Jannie Souverein-Bouwman
info@ itgeverijgalgje.nl

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

isselende dagsc otel voor € 8,95

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

Dageli s van 00 tot 10 00 uur
Ko e ca e voor € 3,25
an maandag t m aterdag tussen
1 00 uur en 1 00 uur Happ Hour

slechts € 12,50

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

egelmatig isselende 3-gangen
menu s vana € 17,50
pparte ruimte voor
eesten en parti en
eopend van

00 uur t m 21 00 uur

De Savornin Lohmanplein 37
Tel.: 070 - 325 18 64


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.

GRATIS
BEL VOOR
N! UW AFSPRAAK
A
C
S
T
O
O
F

Last
pijnlijke
voeten? voeten?
Loop niet door!
Lastvanvan
pijnlijke
VAN ASPEREN
Van Asperen
Schoenenspeciaalzaak
Piet Heinstraat 37
2518 CB Den Haag
T (070) 345 45 62
F (070) 345 21 75
E info@vanasperen.nl
W www.vanasperen.nl

SEIZOENSOPRUIMING
Greve herenschoenen vanaf 199,00
Vele dames- en herenschoenen met grote kortingen.
(Van Bommel, Greve, Durea, Finn Comfort,
Green Comfort, Hassia, Think, Mephisto,
Peron, Xsensible, Vabeene, Livingstone, etc.)

www.vanasperen.nl
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Mijn werk bij Hercules owder ompan , 45 jaar geleden - en het ongelukkige verlies van onze Els

angeno en als t iste onder enige t e er aring

Na de MM had ik genoeg van het leren en de meiden. k wilde ook graag geld verdienen, want uitgaan
en kleren waren heel belangrijk in de jaren ‘ 0 Omdat ik totaal niet wist wat ik wilde gaan doen ua
werk, stelde mijn vader voor te solliciteren bij de Hercules owder ompan , waar hij zelf voor de oorlog had gewerkt en waarvan hij de directeur goed kende. Dus als gehoorzame dochter heb ik dat dan
maar gedaan.

Ik werd aangenomen als typiste moderne talen, nogal gewaagd omdat ik
nog geen typemachine had aangeraakt
tot die tijd.... Wel werd de voorwaarde
gesteld dat ik binnen 3 maanden een
typediploma zou halen. Dat lukte
met 3 x per week naar de Gemeenteschool te gaan. Daarna verplicht steno
Nederlands en Engels bij mevrouw
Mertens op het Pomonaplein, erg
leuk. Ik heb onlangs nog contact
met haar gehad via de e-mail Op 1
september moest ik me melden bij de
chef typekamer, wat een hele leuke
jonge vrouw bleek, vonne. Ze was
maar een aantal jaren ouder dan de
typistes, dus dat was ontzettend gezellig. Een beetje te gezellig af en toe
naar het oordeel van de chef van de

afdeling, de heer van Hoof. vonne
kreeg regelmatig het verzoek om ons
dames wat af te remmen met lachen
en praten.
Verknoeid papier
Het werk was heel gevarieerd, rapporten, memo’s en brieven uittypen
in het Engels, Frans en Duits. Alleen
in het begin heb ik nogal wat papier
verknoeid - en omdat de prullenbak
vol was in mijn tas gedaan. Alles ging
natuurlijk nog met carbonpapier in
tig-voud, en moest zonder fouten, anders moest je heel wat toeren uithalen
met kartonnetjes en een gummetje.
De typemachine zat in het bureau,
heel apart, als je de klep opendeed
kwam hij naarboven

- Op het parkeerterrein bij de zaak in 196 lekker in het zonnetje pauzeren. -

1 januari in teenvoorde te Rijswijk

i tte eu er rio

Op zondag januari verzorgt het Ri tte eumer rio in de serie
teenvoorde Klassiek een concert in het theater van lorence
woonzorgcentrum teenvoorde, eneraal poorlaan in Rijwijk.

Met enige trots presenteert Steenvoorde Klassiek de jonge harpiste Lilian
Kingma. Lilian was één van de twee
halve ﬁnalisten van de halve ﬁnale
van het Florence Concours, dat plaats
had in Steenvoorde op november jl..
Vervolgens won zij de tweede prijs
in de ﬁnale van het concours op 0
november in het Theater aan het Spui
in Den Haag. Lilian treedt op met
Ri tte Beumer op dwarsﬂuit en Henk
Nichting op piano. Het trio speelt
werk van Thomas, Pachelbel, Poulenc
en Fauré.
luit Orkest
Ri tte Beumer maakt deel uit van het
Nederlands Fluit Orkest, is redacteur
van ‘Fluit’, het tijdschrift van het
Nederlands Fluit Genootschap en
heeft een praktijk voor Fluitleerlingen
en kamermuziek coaching. Henk

Nichting hield zich al tijdens zijn
klassieke studie bezig met improvisatie en begeleiding van klassiek ballet
en moderne dans en is sinds 1 3
als muzikaal begeleider verbonden
aan de Rotterdamse Dansacademie.
Daarnaast heeft hij een lespraktijk en
musiceert hij geregeld in kamermuziekverband. Lilian Kingma speelt
vanaf haar e jaar harp en maakt deel
uit van het Viotta jeugdorkest.
Het concert begint om 1 .30 uur en
eindigt om 1 .00 uur. Het theater is
om 1 .00 uur open. Geen plaatsen
reserveringen. Toegang 5.00 p.p.
aan de deur, incl. het programma.
Wij schenken u graag vooraf en in
de pauze een kopje kofﬁe, thee, wijn
en of jus d’orange 1.00 1.50 per
consumptie . Voor meer informatie
kunt u mailen met
jannie.de.brouwer ﬂorence.nl

Op de kamer zaten jonge meiden,
allemaal hip en vrolijk, en ik kreeg er
een vriendin bij, Els. In de weekenden gingen we samen naar de disco
en de ﬁlm, en het jaar erop zelfs op
vakantie naar Mallorca. Wat hebben
we gelachen, als ze binnenkwam
bij mij thuis was het gelijk volop
lawaai. Het jaar erop kwam er een
nieuwe collega bij, dat was Milca. Zij
maakte een overweldigende
entree door met een
cowboyhoed op met
haar brommertje het
parkeerterrein op
te rijden. Ook met
haar gingen we uit
in Scheveningen, elk
weekend was het raak.
Tiffany’s, de Bowling,
de Paddock, noem
kantoor in 196
maar op, wij hebben
- ls op het toilet op erlijden. voor haar ov
ze onveilig gemaakt
We leerden de nieuwste
dansjes van de Indische jongens.
Leuke tijden waren het.
Vriendin verongelukt
In 1 raakte vonne zwanger en
ging Hercules verlaten, helaas. We
kregen een andere chefﬁn, en dat
heeft eigenlijk nooit geklikt, ze was
oud in onze ogen en kreeg niet echt
de wind eronder.
In mei 1 gebeurde er iets verschrikkelijks: Els kreeg een ongeluk
met haar brommer en is overleden.
Een enorme schok voor mij, ze
was pas 1 jaar en ging zich bijna
verloven. Het hele kantoor was ook
in shock. Els was erg geliefd. Na die
tijd wilde ik niet meer bij Hercules
blijven en heb mijn baan opgezegd.
Daarna ben ik voor uitzendbureaus
gaan werken, maar in 1 3, toen ik al

- 1966 vonne links en dan Peter ik en lewijn. echts zit
ll . Het gezicht van ls is uitgeknipt omdat ik haar portretje in
mijn medaillon draag. -

vlak

- Ook in 196 . k zit
helemaal links en na
ast mij ilca
andere twee colleg
aatjes herinner ik mi . De namen van de
j niet meer. -

een aantal jaren getrouwd was, ben
ik voor jaar weer bij Hercules gaan
werken, nu als assistent-secretaresse.
Ook toen had ik weer leuke collega’s
waarmee ik ook privé omging. Toen
ik zwanger was van mijn dochter ben
ik bij Hercules vertrokken, want in
die tijd was het niet gewoon om te
werken als je een baby had. Creches
waren er ook niet veel. Het waren

hele mooie jaren bij Hercules, en het
leukste is dat vonne, Milca en ik
nog steeds vriendinnen zijn en afgelopen vrijdag hebben wij ons 5-jarig
jubileum gevierd We hopen dit nog
lang vol te kunnen houden

Lonneke Passchier

lonpasschier@hotmail.com

ratis toegang op 1 december bij het 5-jarig bestaan

aags istoris h useu

December is een maand van feestvreugde. Dat geldt zeker voor
het Haags Historisch Museum. Het museum viert dit jaar zijn 5ste
verjaardag. Daarnaast is het precies 75 jaar geleden dat de eerste
steen van het gebouw, de int ebastiaansdoelen, werd gelegd
door prins illem . Om dit te vieren, is iedereen welkom het Haags
Historisch Museum gratis te bezoeken op vrijdag 1 december a.s.

De Sint Sebastiaansdoelen werd in
1 3 -1 3 gebouwd als ‘clubhuis’
voor de Sint Sebastiaansschutterij.
Op dezelfde plaats hadden de schutters
al sinds de Middeleeuwen hun onderkomen. Aan het begin van de 1 de
eeuw was dit gebouw echter te klein
geworden en in 1 3 werd besloten tot
de bouw van een nieuw en monumen-

taal doelengebouw in de stijl van het
Hollands classicisme. De eerste steen
werd gelegd door niemand minder dan
de zoon van stadhouder Frederik Hendrik, de 10-jarige prins Willem II, die
voor de gelegenheid gekleed was als
metselaar, gewapend met maatstok en
troffel. Met trots wordt deze gebeurtenis gememoreerd in de Latijnse tekst

iert eest

onder het driehoekige timpaan.
inds 19 museum
Het gebouw van de Sint Sebastiaansdoelen vervulde in de eeuwen daarna
verschillende functies: van schuttersdoelen tot veilinglokaal en hotel.
In december 1 , 350 jaar na de
eerste steenlegging, kreeg het gebouw
zijn huidige bestemming van Haags
Historisch Museum. Op 1 december
1 opende het museum zijn deuren.
Ter gelegenheid van dit heuglijke
feit trakteert het museum op vrijdag
1 december op gratis entree en iets
lekkers
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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 Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Wilt u goud of zilver
verkopen?

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd
taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis
van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard
De Boerenbonthalstoffen
Papestraat 29, 2513 AV Den Haag, 070 - 3628186
Alle dagen geopend, www.boerenbonthal.nl, denhaag@boerenbonthal.nl

Open woensdag t/m vrijdag 11.00-17.30 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur, of op afspraak.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, Telefoon 0174 44 46 35, www.chrisvanwaes.nl

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Marcus Benjamins

CASH GELD

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg
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GOUD en ZILVER

0800 8192
0800 1292

bi

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Alle gouden en zilveren sieraden.
Dus ook gebroken kettingen en armbanden, incomplete
oorbellen, horloges, etc. Ook industrieel goud en zilver.
Neem uw oude gouden sieraden mee naar
en kies een nieuw gouden sieraad.
• Goud & Zilver,
ongeacht de conditie
• Met of zonder keurmerk
• Afspraak aan huis mogelijk!

KOM LANGS VOOR EEN

GRATIS EN

VRIJBLIJVENDE TAXATIE.





            
             















      
        
  
      
      
     
     







































0555059500WWW.BTRREIZEN.NL

BEL 070 404 28 77 VOOR EEN AFSPRAAK AAN HUIS.

Leyweg 667 2545 GL Den Haag
Te l : 0 7 0 4 0 4 2 8 7 7
w w w . g o l d p o i n t j u w e l i e r. n l
i n f o @ g o l d p o i n t j u w e l i e r. n l

Veilig & Zeker in het verkeer
met de RijZeker training van
ANWB Rijopleiding de Kleijnen.
Bel voor een afspraak 070 3830473.
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Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

NIEUWS:
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leegouders van 50-plus kunnen een mooi perspectief bieden voor kinderen

aa rui te in u hart en le en

Onderzoek: gezond
actief ouder worden

In het Leids niversitair Medisch Centrum L MC is een nieuw onderzoek
inzake gezond ouder worden gestart. De
onderzoekers willen vaststellen of het
gebruik van moderne technologie bij
ouderen kan bijdragen aan een actievere
leefstijl. Ook bekijken ze of dat samengaat met een gezondere suikerhuishouding. En u kunt hen hierbij helpen Bent
u tussen de 0 en 0 jaar oud? Beweegt
u niet zo veel als u zou willen? En hebt u
geen suikerziekte of ernstige bewegingsbeperking bijvoorbeeld doordat u in een
rolstoel zit ? Dan kunt u meedoen.
Meedoen
Voor het beweegprogramma hebt u een
computer met internet nodig. krijgt
namelijk gedurende drie maanden gratis
een persoonlijk beweegprogramma, een
bewegingsmonitor en een persoonlijke
digitale coach tot uw beschikking Hebt
u de juiste leeftijd, of kent u mensen in
die leeftijdscategorie die wel wat meer
kunnen bewegen?
Op www.agostudie.nl staat verdere informatie en kunt u zich aanmelden voor
dit onderzoek. Het L MC werkt ervoor
samen met het V mc en Philips.

E tra werkbonus
oudere werknemers
met laag inkomen
Oudere werknemers met een
laag inkomen en een lang arbeidsverleden die vanaf 0 5
op hun 5ste willen stoppen
met werken, krijgen een grotere aanvullende werkbonus.
Dat verzacht hun inkomensachteruitgang. Voor werknemers tussen 1 en
jaar met een laag inkomen waren al een
reguliere werkbonus van maximaal
. 00,- en een aanvullende werkbonus
van 1. 00,- gecre erd. Die aanvullende
bonus wordt verhoogd naar maximaal
. 50,- en de ingangsdatum wordt 5
jaar. Hij geldt voor werknemers met een
inkomen rond het minimumloon, loopt
af naarmate zij meer verdienen en stopt
bij een inkomen van circa 150 van het
minimumloon.

‘50-plussers kunnen een belangrijke rol vervullen als pleegouders.’ Die boodschap stuurde
tichting eugdformaat ons
onlangs. eugdformaat is de organisatie voor eugd Opvoedhulp in de regio Haaglanden, die
ruim 1000 pleeggezinnen telt.
Het bericht maakte nieuwsgierig en dus ging
O op bezoek
bij eugdformaat. e vroegen
eerst maar eens: pleegzorg, wat
is dat eigenlijk?
Sommige mensen denken bij het woord
‘pleegkind’ aan adoptie. Maar daar gaat
het nou net niet om. ‘Pleegzorg is er in
diverse soorten,’ vertellen Paul Donkers en Patricia van Ahee van Jeugdformaat. ‘Het gaat om kinderen die een
eigen thuis en eigen ouders hebben.
Alleen is hun thuissituatie zodanig, dat
ze daar niet kunnen blijven.’
Inschakeling van pleegzorg gebeurt
niet zomaar. Een speciale instantie stelt
vast of een kind pleegzorg nodig heeft.
Eerst wordt dan gezocht naar pleegopvang bij familie, buren, vrienden of
binnen school of kerk. Lukt dat niet,
dan gaat Jeugdformaat gericht zoeken
naar een pleeggezin.
Varianten
Pleegouders kunnen op allerlei manieren worden ingezet. Bij kortdurende
pleegzorg komt een kind voor een
relatief korte periode in een gezin
terecht. Daar wordt dan gewerkt aan
een terugkeer naar het eigen gezin.
Bij langdurende pleegzorg voeden de
pleegouders een kind op tot het 1 jaar
wordt. En in de praktijk vaak ook nog
na die wettelijke leeftijdsgrens.
Bij vakantiepleegzorg brengen kinderen hun vakantie door buiten hun
eigen gezin, zodat ze een probleemloze
vakantie kunnen hebben. En de laatste
jaren is vooral ook de weekendpleegzorg belangrijk geworden. Die wordt
ingezet om te voorkomen dat een kind
meteen volledig uit het eigen gezin
moet worden gehaald. Door weekendpleegzorg kunnen kind en ouders
steeds een paar dagen op adem komen.
Het gaat niet alleen om probleemgezinnen. ‘Allerlei situaties komen voor,’
vertelt Patricia. ‘Echt niet alleen misbruik, mishandeling of verwaarlozing.’
Ouders kunnen bijvoorbeeld worden
getroffen door onmacht bij een ziekte
of na een overlijden. Een vader die
alleen achterblijft met vijf kinderen kan
dat geestelijk en praktisch vaak niet
aan. ‘De kinderen zijn wel allemaal
op een bepaalde manier beschadigd,’
vult Paul aan. ‘En, niet te vergeten,

ze worden uit hun eigen omgeving
gehaald. Ook al is dat noodzakelijk, het
is allerminst gemakkelijk.’
Opvoedervaring
Juist 50-plussers kunnen hierbij als
pleegouders vaak op hun plaats zijn.
‘Zij zijn er geknipt voor,’ aldus Paul.
Veel 50-plussers hebben de nodige
levens- en opvoedervaring. Ze hebben
zelf kinderen in de puberteit meegemaakt en hun eigen kinderen zijn vaak
al de deur uit. Ook 50-plussers zonder
opvoedervaring hebben meestal meer
tijd en ruimte.
De mensen van pleegzorg komen graag
kennismaken met ouderen en bekijken
hoe de situatie bij hen is. Want pleeggezin wordt u niet zomaar: u moet een
kind daadwerkelijk perspectief kunnen
bieden. Behalve dat u geen strafblad
mag hebben, moet u voldoen aan zes
criteria: open en duidelijk zijn, samenwerken als team, kinderen helpen een
positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen, kinderen helpen hun gedrag te
veranderen zonder hen pijn te doen,
inschatten van de uitwerking van het
pleegouderschap op de eigen situatie
en een veilige leefomgeving bieden.
Er moet kortom sprake zijn van een
verbetering van de thuissituatie. ‘Dat
is ook precies het mooie hieraan,’ weet
Patricia. ‘Je biedt een kind het allerbelangrijkste in zijn leven: rust, structuur
en veiligheid.’
ong
Wat is eigenlijk de belangrijkste
eigenschap van potenti le pleegouders? ‘Ruimte in je hart ’ antwoordt
Paul onmiddellijk. Oftewel: begrip
voor de situatie van het kind en veel
aandacht. ‘Je moet een kind tijdelijk
een stabiele en warme plek bieden

waar het zichzelf kan zijn.’ Soms
vervult een pleegouder echt de rol
van vader moeder, opvoedend dus,
maar bij pubers werkt dat iets anders.
‘Dan is het makkelijker om iemand
te hebben die meer bijstuurt,’ vertelt
Paul. ‘1 - en 15-jarige kinderen zoeken
niet zozeer een “papa en mama” die
zeggen wat wel en niet mag, maar een
ouder iemand die coacht en begeleidt.
50-plussers hebben de juiste ervaring
om zoiets in te schatten.’
eekendpleegzorg
‘Veel ouderen hebben waarden en eigenschappen die we bij anderen niet zo
gauw vinden,’ vertelt Patricia. ‘Vooral
bij weekendpleegzorg zijn mensen die
een soort opa- en omarol spelen heel
belangrijk. Eens in de drie of vier weken een weekend bij pleegouders kan
voor zo’n kind zoveel betekenen en
echt doorslaggevend zijn met het oog
op het verblijf in de eigen omgeving.’
Pleegouders krijgen er zelf ook
iets voor terug. ‘Eigenlijk red je de
opvoeding van dat kind en geef je het
perspectief,’ vertelt Patricia. ‘Dat geeft
een ongelooﬂijk gevoel. En sommige
mensen kiezen juist voor langdurige
pleegzorg, omdat dat hun eigen leven
verrijkt en ze er jong bij blijven.’
Pleegouders moeten altijd realistisch
blijven. ‘Pleeggezin zijn moet groeien,
voor het kind en voor de pleegouders.
Je moet ook altijd voor ogen houden
dat dit nooit je eigen kind zal worden.
Je hebt te maken met diens ouders,
broertjes, zusjes en familie, en terugkeer naar een gezonde thuissituatie is
altijd het einddoel.’
creenen
Pleegzorg beoordeelt daarom ook
de thuissituatie van mensen die zich

aanmelden als pleegouders. Het is
belangrijk om te weten wie zij zijn
en wat hun idee n zijn. Pleegzorg
gaat vervolgens bekijken welk kind
bij bepaalde pleegouders zou kunnen
passen. En daarna wordt het gezin
gescreend op veiligheid e.d. ‘Dat doen
we namelijk het liefst met een kind
voor ogen. Elk kind heeft speciﬁeke
behoeften. Kunnen deze pleegouders
dat leveren?’ Een goede ‘match’ is van
groot belang voor het welslagen van de
pleegsituatie.
Pleeggezinnen die zich hebben aangemeld krijgen een stevige training. En
ook daarna is er intensieve professionele begeleiding in de vorm van
advisering en training. Die kan dan
ook speciﬁek worden toegespitst op
hun pleegkind. Zelfs videotraining,
met een middagje ﬁlmen in zo’n gezin,
wordt daarbij ingezet. ‘Dan kunnen we
echt maatwerk leveren,’ knikt Paul.
etrek iedereen erbij
Pleegouder worden: het is een prachtige, dankbare taak, waarover u vooraf
goed moet nadenken. ‘Het is ook iets
om heel goed te bespreken met familie
en buurt,’ besluit Patricia. ‘Want het
be nvloedt je eigen leven, maar ook je
omgeving. Betrek daarom alle gezinsleden erbij, en buren, tantes en ooms.’
Is uw belangstelling gewekt? Stichting
Jeugdformaat heeft een speciaal servicecentrum pleegzorg waarmee u kunt
bellen: 0 0 50 1 3 .
Als u op internet kunt, vindt u ook veel
informatie op de websites
www.pleegzorg.nl en
www.jeugdformaat.nl pleegouderworden
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De binnenstad zoals we die nu kennen
is een product van een lange ontwikkeling. In een paar grote lijnen wordt
deze geschiedenis hier neergezet
om vervolgens in te zoomen op de
Grote Marktstraat en het ontstaan van
warenhuizen in Den Haag. Als we terug
gaan in de tijd naar het middeleeuwse
dorp Die Haghe dan zien we dat handel
en dus het winkelen vooral op straat
plaats vindt. De eerste levensbehoeften, bijvoorbeeld groenten, vlees, vis
worden op de markten gekocht rond de
Grote Kerk. Namen als de dagelijkse
groenmarkt en de riviervismarkt herinneren daar nog aan.
inkels aan huis
Gebruiksvoorwerpen, bijvoorbeeld
pannen, tassen, schoenen, worden bij
de ambachtsman aan huis gekocht. Van
lieverlee ontwikkeld zich hieruit de
kleine winkel aan huis. De eerst echte
winkelstraat van Den Haag is dan de
Vlamingstraat -Spuistraat cruciaal
gelegen als verbindingsweg van noord
naar zuid. Deze situatie blijft eigenlijk
enkele eeuwen zo. Pas in de 1 de eeuw
treden grote veranderingen op. In de
eerste plaats is daar de massaproductie,
die een heel andere wijze van verkoop
tot gevolg heeft. Dat is een landelijk
ontwikkeling waar Den Haag heel nauw
bij aansluit en soms vooroploopt. We
zien dan ook het ontstaan van gespecialiseerde winkels, de warenhuizen en
de ﬁliaalbedrijven, denk maar aan De
Gruyter, Simon de Wit en de nog steeds
bestaande Albert Heijn. De binnenstad
gaat dan in deze periode sterk veranderen. Vanaf 1 0 is dat te zien. De
winkels voor de dagelijkse boodschappen verdwijnen hier en concentreren
zich meer in de woonwijken nieuwe
woonwijken om het centrum heen. In
het midden van de 1 de eeuw is Den
Haag niet veel groter dan het gebied dat
zich tussen de nu nog bestaande singels
bevindt. In het laatste kwart stapt de
stad over zijn historische watergrenzen
en ontwikkelen zich

het Willemspark, de Archipelbuurt, het
Zeeheldenkwartier en de Schilderswijk.
Met dat wegtrekken van de winkels
voor dagelijkse levensbehoefte naar de
wijken komen we bij het begin van het
ontstaan van het huidige winkelhart,
de city.
Rol van co peratie
De co peratie De Volharding is mede
ontstaan tegen de achtergrond van het

- De Passage in Den Haag werd al in 1 5
in gebruik genomen en is daarmee het
oudste winkelcentrum van ederland. -

winkelen. Het basisidee was van de
verbruiksco peratie was het verschaffen van voedsel tegen redelijke prijzen.
Toentertijd eind 1 de eeuw waren
er weinig mogelijkheden om aan de
prijzen van de eerste levensbehoefte
wat te doen, om ze betaalbaar te maken voor de inmiddels grote schare
fabrieksarbeiders die Den Haag aan
het eind van de1 de eeuw kende. Zij
moesten voor een karig loon werken
en daardoor hadden ze nauwelijks te
eten. De materi le verbetering van deze
mensen stond centraal bij de oprichting van de co peratie de Volharding.
De co peratie kocht groot in tegen
scherpe prijzen en bood de producten
tegen redelijke prijzen aan in de eigen
winkels voor de leden,
zonder grove winsten

- esterend detail van de gevel van het eerste warenhuis in 19

g l
n het
t
tie e

te maken zoals andere producenten en
winkels dat wel deden. Het begon met
de oprichting van een bakkerij in de
Paulus Potterstraat brood als basis
voedsel. Maar al snel is de Volharding
verder uitgebreid tot andere producten
en later ook diensten, zoals ziekenfonds
en de uitvaartverzorging. Het succes
van de co peratie De Volharding zette
zich de decennia voort. Na de Bakkerij
volgden een kruideniersafdeling, een
slagerij, de brandstoffenhandel, de
manufacturenwinkels, aangevuld met
schoenenafdeling en men ging in de
richting van een eigen warenhuis. Dat
wilde men in de binnenstad. Er werd
een stuk grond in erfpacht genomen
aan de Grote Marktstraat, die kort
daarvoor was ontstaan. Daar moest
een nieuw hoofdkantoor verrijzen.
Op de begane grond werden winkels
gepland: aan de Grote Markt een kousenwinkel en aan de Grote Marktstraat
een schoenenwinkel. Elke winkel had
een aparte ingang. Op de hoek bevond
zich het trappenhuis en de liftschacht
met verglaasde baksteen. Het gebouw
was zeer efﬁci nt ingericht. Op de
etages bevonden zich een tandartsencentrum en verder de kantoren van
de co peratie. De Volharding was in
die jaren inmiddels een omvangrijke
organisatie geworden.
Moderne architectuur
Het Volharding gebouw was één van
de eerste moderne complexen aan
het begin van de Grote Marktstraat.
Een markante plek nu nog steeds
bijna in de as van de Prinsegracht. De
architectuur was zeer modern: een
voorbeeld van het Nieuwe Bouwen
van de Haagse architect Jan Buijs met
assistentie van zijn collega L rssen.
Vooral beroemd is het gebouw geworden voor de oplossing die Buijs verzon
om zoveel mogelijk reclame te kunnen
maken. Het gebouw kreeg een dag en
een nacht gezicht. De melkwitte gevelbakken straalde ‘s avonds licht uit en
voor dat licht werden met losse letters
teksten aangebracht en daardoor kwam
het gebouw nadrukkelijk

in de rote arktstraat de rand Bazar de la Pai . -

- oor de opening va
n de Bijenkorf
theater cala hang in 19 6 kwamen .
mensen op de
en de af ches van
ouis Bouwmeester ’s been. an de gevel van het na
revue Duizend en
n ach. -

tot leven. Eén van de eerste teksten
was: ordt lid van de o peratie e
Volharding .a. e organisatie van
16.000 verbr ikers. et lidmaatschap
kost vijf g lden in mindering van het
komende dividend. ver het afge
loopen boekjaar zal zij aan hare leden
ter gbetalen 370.000 g lden.
Veel tekst dus eigenlijk wel. Dit past
zeker niet meer in de reclametaal van
tegenwoordig. Bovenin de top prijkte
ook nog een groot naambord, boven
op trappenhuis, tegen een blauwe ach-

- Het gebouw van De olharding uit 19
zette de toon in ederland voor een
noviteit lichtreclame -

tergrond. Dit gedeelte van het gebouw
heeft wel elementen van de bekende
Stijlbeweging van Mondriaan en van
Doesburg. Het gebouw maakte Jan
Buijs als architect in een slag tot ver
over de grenzen bekend. Een topwerk
van het Nieuwe Bouwen in Den Haag
en dat is het nog steeds in architectenkringen is het wereldberoemd. Buijs
bouwde in Den Haag in 1 3 -3 voor
de Volharding ook nog het ziekenhuis
aan Gedempte Burgwal.
rachtige ambitie
Op 13 december 1 werd het
gebouw feestelijk geopend waarbij de
lichtbakken langzaam oplichten. it
de openingsspeech van de voorzitter

J.J. Muylwijk werd nog eens
duidelijk wat men dit gebouw wilde
bereiken “Het feit, dat midden in de
city voortaan van de tinnen van onze
Co peratieve Burcht de Co peratieve
vlag trots en ﬁer zal wapperen, zal den
volke kond doen van het bestaan onzer
Co peratieve Beweging, wier streven is
geluk en welvaart te brengen aan gans
de menschheid”. Zowaar een prachtige ambitie.De centrale plek van de
Volharding aan het begin van de Grote
Marktstraat was kort tevoren eigenlijk
pas gerealiseerd. Begin jaren 10 van de
vorige eeuw circuleerde er binnen de
gemeente plannen om een aantal doorbraken te maken in het centrum van de
stad om dit gedeelte beter bereikbaar te
maken ook voor het openbaar vervoer,
de tram. De nabijgelegen Spuistraat en
Vlamingstraat, die tot dan de hoofdwinkelstraat was, was niet meer in staat alle
drukte van voetgangers en verkeer op te
vangen. én van die geplande doorbraken zou de Grote Marktstraat worden.
Doorgaande route
Hoe zag dit gebied er voor die tijd
uit? En wat was het doel van deze
doorbraak? Om met dat laatste te
beginnen. De gemeente wenste een
goede doorgaande route van Loosduinen richting Bezuidenhout en verder
naar Leiden. Juist in die tijd was de
Prinsegracht gedempt, zo rond 1 0 ,
en ontstond er een brede laan, die mooi
doorgetrokken kon worden. Tegelijk
zag de gemeente haar kans schoon om
een oud en vervallen buurtje in het
dicht bebouwde centrum op te ruimen.
een koude sanering dus. Vanaf Grote
Markt liepen twee smalle straatjes naar
de Wagenstraat: Gerbrandstraat en
Groenendalstraat. Het buurtje was niet
erg geliefd. Tijdgenoot Johan Gram
schreef over dit buurtje rond 1 05: het
is “lang eene verzamelplaats geweest
van het vuilste en smerigste zoodje dat
de hofstad verpest.” En verder werd
het “de woonplaats van het uitvaag-

Een uitgave van het Centraal Informatiepunt Ouderen i.s.m. De Oud-Hagenaar

Zelfstandig wonen,

gelukkig
wonen

Informatiekrant voor Haagse 50-plussers
Oplage 77.500 ex.

Wat vindt u in
deze krant?
Deze informatiekrant bevat zowel
algemene als praktische informatie.
U wordt ‘bijgepraat’ over actuele
ontwikkelingen op woongebied,
zoals domotica. Maar u vindt er ook
voorbeelden in van woningaanpassing, ideeën voor hulpmiddelen en
diensten aan huis, hoe een ander
huurhuis te zoeken in Den Haag en
tips over verlichting. En last but not
least: informatie over geldzaken
met betrekking tot wonen.
Wonen met het oog op
de toekomst
• Levensloopbestendig wonen,
wat houdt dat in?
• Een bezoek aan de modelwoning in Delft
• Hoe u uw woning kunt aanpassen
• Domotica: verﬁjnde techniek
komt u te hulp
• Tests om zelf uw woning te
beoordelen
Hulp in en om huis
• Welke hulpmiddelen bestaan er
en hoe komt u eraan?
• Alleen wonen, maar niet eenzaam
• Gemakkelijk: diensten aan huis –
van maaltijd tot kapper
Een andere
(zelfstandige) woning
Wat zijn de mogelijkheden
als u wilt of moet verhuizen?
• Seniorenwoningen
• Aanleunwoningen
• Inleunwoningen
• Serviceﬂats
• Particuliere woonzorg
Nieuwe woonvormen
• Groepswonen
• Gestippeld wonen
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Wonen en een vertrouwd huis behoren voor iedereen tot de belangrijkste dingen van het leven. Zeker als u wat ouder wordt, is ﬁjn en goed wonen extra
waardevol. U bent dan doorgaans vaker en langer thuis. Uit onderzoek is gebleken dat mensen op hogere leeftijd ook niet meer zo graag verhuizen. 50-plussers zijn erg gehecht aan hun woning en de vertrouwde omgeving. Zij willen
daar het liefst zo lang mogelijk blijven. Verhuizen brengt bovendien de nodige
stress mee. Als het niet nodig is, doen we het liever niet.
Maar kunt u wel altijd in uw huis blijven
wonen? Wat als u minder goed ter been
wordt, of er zich andere lichamelijke
problemen voordoen? Dan zijn er diverse
mogelijkheden waardoor u toch zelfstandig
kunt blijven wonen. Daarover gaat deze
krant.

Voor wie?
Deze informatiekrant is bedoeld voor iedere
50-plussers die nog ‘op zichzelf’ woont.
• Woont u in een ‘gewone’ huurwoning of

Internet nodig?
Vragen?

Geldzaken
• Vergoeding van woningaanpassing
• Vergoeding van verhuiskosten
• Huurtoeslag
• Verhuispremie grote woningen
Praktisch woongenot
Zelfstandig kunnen blijven wonen
is ook een kwestie van:
• De juiste verlichting in huis
• Valpartijen voorkomen
• Vocht en koolmonoxide buiten de
deur houden

koopwoning? Dan leest u in deze krant
over de mogelijkheden van woningaanpassing, maar ook over hulpmiddelen in
huis en over gemaks- en hulpdiensten.
Die maken het vaak gemakkelijker om
zelfstandig te blijven.
• Toch lukt dat niet altijd. Daarom gaat
deze krant ook over andere woningtypen
en woonvormen die voor u interessant
kunnen zijn; van senioren- en aanleunwoningen tot groepswonen voor ouderen.

• Woont u al in een seniorenwoning of
aanleunwoning? Ook voor u kan de informatie over hulpmiddelen interessant zijn.
Verder besteedt deze krant aandacht
aan comfortabel wonen en aan veiligheid in huis, zoals het voorkómen van
valpartijen en een ongezond binnenklimaat. Want als uw huis niet veilig is, kan
zelfstandig wonen ook een probleem
worden.
• Misschien woont u alleen. En van ‘alleen’
naar ‘eenzaam’ is het maar een kleine
stap. Mogelijk hebt u af en toe al eens
het gevoel ‘buiten’ de wereld te staan.
Daarom bevat deze krant informatie over
activiteiten waarbij u onder leeftijdgenoten bent. Ook zijn er in Den Haag mogelijkheden voor groepswonen samen met
leeftijdgenoten. Daarover leest u meer in
een apart artikel.

Hebt u iets gezien in deze krant, maar is daarvoor internet nodig? Bijvoorbeeld om een
folder te bestellen of informatie te bekijken? En hebt u geen internet?
Ga dan naar de i-Shop in uw buurt. Bij een i-Shop kunt u vragen stellen en informatie en
hulp krijgen over wonen, zorg en geldzaken.

Centrum
i-Shop Julianakerk,
Schalk Burgerstraat 217
tel. 424 80 90

Escamp
i-Shop Bouwlust
Eekhoornrade 215
tel. 323 18 60

i-Shop Gezondheidscentrum De Rubenshoek
V.d. Vennestraat 185
tel. 445 22 00

i-Shop Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51
tel. 388 50 52
Haagse Hout
i-Shop Mariahoeve
Ivoorhorst 155
tel. 347 00 41
i-Shop Bezuidenhout
Joh. Camphuysstraat 25
tel. 347 72 97

Laak
i-Shop Centrum
de Wissel
Betsy Perkstraat 14
tel. 396 00 00
i-Shop Jonckbloetplein,
Jonckbloetplein 24
tel. 307 00 50
i-Shop Cromvlietplein
Cromvlietplein 120
tel. 307 61 60
Leidschenveen/
Ypenburg
i-Shop Ypenburg

Plesmanlaan 217 A
tel. 319 60 60
i-Shop Leidschenveen
Harriët Freezerhof 201
tel. 320 50 32
Loosduinen
i-Shop De Henneberg
Tramstraat 15
tel. 397 60 01
i-Shop Houtwijk
Dr. H.E. van
Gelderenlaan 260
tel. 397 72 48

Scheveningen
i-Shop Het Trefpunt
Tesselsestraat 7
tel. 338 54 99
i-Shop Het Kalhuis,
Badhuisstraat 177
tel. 306 99 00
Segbroek
i-Shop De Regenvalk
Weimarstraat 69
tel. 346 95 43
i-Shop De Lijsterbes
Lijsterbesstraat 61
tel. 360 02 37
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BEWONER
HOUDT ZELF REGIE
OVER WONEN EN ZORG
Ouderen en mensen met een beperking willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen en volop meedoen in de samenleving. Dat begint met een
comfortabele woning waar je ondanks beperkingen toch goed uit de voeten
kunt. Daarom bouwde Vestia Den Haag Zuid-Oost de ruime appartementen
van Carré Escamp aan de Escamplaan.
Een levensloopbestendige woning hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn.
Vestia maakt jaarlijks honderden appartementen levensloopgeschikt. Via de
Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) krijgt u mogelijkheden om uw
huidige woning aan te laten passen. Vestia werkt hier graag aan mee en
begeleidt de aannemer bij de uitvoering. Wilt u uw woning laten aanpassen?
U kunt dit aanvragen via de gemeente Den Haag.
Verhuizen naar een seniorenwoning?
Vraagt u gerust onze brochure aan waarin alle seniorenwoningen
van Vestia in Den Haag staan. U bereikt Vestia Den Haag Zuid-Oost
op telefoonnummer 0900-1455 (8 cent per gesprek).
U bent ook welkom in een van onze woonwinkels. www.vestia.nl
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Levensloopbestendig wonen
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Wonen met
het oog op
de toekomst

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven tegelijk steeds langer zelfstandig. at is mooi, maar het is niet alles.
uist tijdens het ouder worden zijn we kwetsbaarder voor aandoeningen of gebreken. oet zich zoiets voor, dan moet
u maar afwachten of u zelfstandig en in uw eigen huis kunt blijven wonen.
ijdig
Het is belangrijk dat u zich die vraag
nu al stelt. De meeste woningen van
chronisch zieken bijvoorbeeld zijn onvoldoende berekend op de toekomst, is uit
onderzoek gebleken. Als u tijdig maatregelen treft, kunt u w l voorbereid zijn als
u met een handicap, lichamelijke gebreken of ziekte te maken krijgt. Het treffen
van zulke maatregelen in huis noemen
we ‘levensloopbestendig wonen’. In een

goede levensloopbestendige woning
kunt u zelfstandig blijven wonen tot op
hoge leeftijd, vaak ook met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.
Een levensloopbestendige omgeving is
daaraan immers aangepast. De ruimte is
er zo ontworpen en of ingevuld, dat u er
kunt leven zonder afhankelijk te zijn van
anderen.

Aanpassing
Bestaande woningen zijn met kleine
aanpassingen vaak geschikt te maken
voor langdurige zelfstandige bewoning,
ook bij een beperking. In deze krant
vindt u een overzicht van dit levensloopbestendig wonen: voorbeelden uit een
modelwoning, tips en mogelijkheden
voor woningaanpassing, de zogenoemde
domotica en tests waarmee u bekijkt hoe
levensloopbestendig w huis is.

Op bezoek in de modelwoning
In een at in elft-Zuid bevindt zich de modelwoning van Wel huis. Er
woont niemand dit appartement is een soort museum dat de mogelijkheden voor woningaanpassing laat zien. at zijn niet alleen dure supersonische snufjes. e modelwoning laat ook aanpassingen zien die voor veel
portemonnees betaalbaar zijn. En nieuwe (senioren)woningen worden er
steeds vaker mee uitgerust. Het gaat om vaak simpele, bestaande techniek
die meteen kan worden toegepast. e aanpassingen zijn afkomstig van
aannemers, woningcorporaties en zorginstellingen.
ollatorgeschikt
Centraal staat dat deze woning rollatorgeschikt is. Met een rollator kunt u zich
er gemakkelijk verplaatsen. Gangen en
deuren zijn breed en er zijn geen drempels. De buitendorpel van de voordeur
neemt u gemakkelijk: vanuit de opgehoogde galerij voert een gangbreed
hellingbaantje de woning in. Achter de
deur hangen handige beugels waarin u
krukken kunt vastklikken. Daar ook kunt
u de rollator desgewenst ‘parkeren’ om
dan verder te gaan op krukken.
Maar ook m t rollator kunt u vrij
rondlopen, zelfs in de keuken. Die heeft
een handige ‘parkeerruimte’ voor de
rollator. Het aanrechtblok bestaat uit

keukenkastjes op lichtlopende wieltjes.
Die kunt u dus heen en weer rijden. Dat
scheelt veel bukken, draaien en reiken,
ook omdat de kastjes minder diep zijn.
Terwijl u in de keuken bezig bent, kunt
u op de rollator gaan zitten. De hoogte
van de uitrusting is daarop afgestemd.
Zo is de koelkast op hoogte geplaatst.
De keuken bevat om veiligheidsredenen
een inductiekookplaat en elektrische
boiler, dus geen gas.
Verzorgingstoilet
Het toilet is in hoogte verstelbaar en
heeft een steunbeugel om u aan vast
te houden. Maar vooral de sproei- en
f hnfunctie is handig. Als u zich door
lichamelijke beperkingen niet meer zelf
kunt verschonen, kunt u hierdoor toch
zelfstandig naar de wc. U wordt door
het toilet verzorgd, geheel hygiënisch.
De badkamer van de modelwoning
heeft trouwens een extra ‘gewoon’
toilet. Veel bewoners van zulke woningen hebben liever niet dat gasten hun
zorgtoilet zien en gebruiken.
Elektronica
De moderne technologie maakt van
alles mogelijk op het gebied van veiligheid en communicatie. Zo is het slot van
de woning alleen te openen in combinatie met een pasje. Zorgverleners kunnen
zo’n pasje krijgen, zodat ze binnen kun-

nen als u een zorgalarm hebt afgegeslaan kan eveneens met een touwtje in
ven. Daarvoor is er een alarmknop. Die
de badkamer, als u daar bijvoorbeeld
is verbonden met SOS International. Bij
uitgegleden en gevallen bent. Verder
een druk op deze knop wordt er autobeschikt de woning over op hoogte
matisch een videoverbinding geopend.
geplaatste stopcontacten, reuze handig
U kunt dan via een beeldbij het stofzuigen e.d. En
scherm direct contact hebben
dan het sleutelgat van de
met een hulpverlener. Krijgt
buitendeur: dat is boven
SOS geen reactie van u via de
de deurklink geplaatst in
videoverbinding, dan gaat er
plaats van eronder. Een
iemand langs.
hele verbetering voor
Dat beeldscherm is voor nog
slechtzienden, en niet
meer dingen handig. Als er
alleen voor hen. Iederwordt aangebeld, kunt u erop
een die wel eens in het
zien wie er aan de deur is.
donker voor zijn huisdeur
En bent u niet thuis, dan kan
staat, heeft wel eens verde persoon die aanbelt een
zucht: zat dat sleutelgat
gesproken bericht achterlaten.
maar boven de klink
De camera kan zelfs een foto
Informatie
maken van het bezoek.
ouwtje
Het grappige en mooie is dat de modelwoning dit soort elektronica heeft,
maar ook simpele hulpmiddelen. Alarm

Voor inlichtingen over de
Delftse modelwoning:
tel. 015 256 34 95 of
www.welthuis.net.
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Hulp en aandacht
bij het huishouden

U wilt zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Gelukkig kan dat,
ook al kunt u thuis niet alles zelf meer doen. Tzorg is aanbieder van hulp in de huishouding
in gemeente Den Haag. Wij helpen u, daar waar nodig, met het huishouden. Bij Tzorg zijn
geen wachtlijsten en persoonlijke aandacht voor onze cliënten staat centraal.
kleuren opgebouwd uit cmyk:
groen: 76 cyan / 91 yellow
paars: 70 cyan / 100 magenta

Vraag nu een
FlorencePas aan!
En proﬁteer één jaar lang van aantrekkelijke
voordelen voor slechts 1 17,95*
Kapper
of pedicure
bij u thuis met

30%
KORTING

10%
KORTING

Saunabezoek
met

Cursus
sportief op
gewicht

op was- en stoomgoed met ophaal
en brengservice

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

2 15,-*
KORTING
2 12,50*
KORTING

2 6,-*
KORTING

Waarom Tzorg?

op rijbewijskeuring
voor 70 plussers

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

www.tzorg.nl / T 070 302 5800

FlorencePas 2012 aanvragen?
Bel 070 - 41 31 000 of kijk op www.florence.nl

Speciale aanbiedingen:

Medisana
Rolmassagekussen

Bedsokken

Ideaal voor uw pijnlijke spieren
of stijve rug!

Maak een einde aan uw koude
voeten!

van 1 99,00 voor

van 1 23,50 voor

79,

*

90

19,

95

Wilt u ook profiteren van deze speciale aanbiedingen? Kom dan voor
31 december 2011 met uw FlorencePas naar één van onze Zorgwinkels.
Hebt u nog geen FlorencePas? Vraag deze dan aan in de Zorgwinkel.
De korting wordt direct doorberekend.
• Den Haag, Glenn Millerhof 5 • Rijswijk, Van Vredenburchplantsoen 1
• Voorburg, Koningin Julianalaan 40 • Voorschoten, Bachlaan 21
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Prijswijzigingen voorbehouden.

*

In samenwerking met

Zelfstandig wonen
gelukkig wonen!
Dit is het uitgangspunt van het
Humanistisch Verbond: iedereen
is verantwoordelijk voor zijn of
haar eigen handelen, maar heeft
ook verantwoordelijkheid voor
andere mensen.
Het Humanistisch Verbond
maakt zich sterk voor
waarden als zelfbeschikking,
gelijke behandeling en
verdraagzaamheid. De
keuzevrijheid van individuen
en eigen verantwoordelijkheid
staan centraal. Het humanisme
is een levensbeschouwing, die
er van uitgaat dat elk mens
verantwoordelijk is voor eigen
keuzen en besluiten.
Het Humanistisch Verbond
afdeling Haaglanden organiseert
allerlei activiteiten om hieraan
invulling te geven.
Het adres is:
Torenstraat 172
2513 BW Den Haag
T (070) 359 64 49
E haagland@regio.humanistischverbond.nl
Kijk voor meer informatie op
http://afdeling.humanistischverbond.nl/haaglanden

Het Humanistisch Verbond
Haaglanden is aangesloten bij de
Humanistische Alliantie Haaglanden.
Voor meer informatie zie
www.humanhaaglanden.nl.
Eén van de projecten van het
Humanistisch Verbond Haaglanden
is de Humanistische Dienstverlening
Haaglanden ‘Een luisterend oor en
praktische hulp’.
Het project is bedoeld om hulp
en ondersteuning te geven door
vrijwilligers aan inwoners in de regio
met een humanistische levensvisie.
Een luisterend oor, met respect
voor eigen verantwoordelijkheid,
kan hulp en steun geven bij het
omgaan met problemen of verlies.
Een goed gesprek kan mogelijk
helpen. Onderwerp van gesprek
kan bijvoorbeeld zijn: het verlies
van een dierbare, gezondheid, een
verstoorde relatie met kinderen,
partner, vrienden, collega’s of
woonomgeving.

Bel voor contact (tijdens
kantooruren) naar 06 819 372 63
(coördinator)
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Uw woning zelf aanpassen
Lang niet elke woning is geschikt voor mensen die met lichamelijke beperkingen te maken krijgen. aar veel woningen zijn wel geschikt te maken, met kleinere of grotere aanpassingen en soms is dat natuurlijk ook noodzakelijk.
Bewoners zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden. Aan welke maatregelen kunt u denken?
Entree en gangen
Toegankelijkheid begint al bij de
buitendeur. Een hoge drempel kan
een hindernis zijn voor een rollator of
rolstoel. Dat is te verhelpen met een
drempelhulp: een metalen plaat met
een antislipbovenkant, die als een soort
brug over de drempel wordt geplaatst.
Voor rolstoelen bestaan er rolstoelhellingen. Die kunnen zelfs een kleine
buitentrap overbruggen.
Binnenshuis kunnen de drempels
tussen de verschillende woonruimtes
worden weggehaald of afgevlakt. Wie
slecht ter been is, kan erover struikelen. Zonder drempels kunt u zich ook
gemakkelijker verplaatsen van de ene
kamer naar de andere.
Maar drempels zijn er niet voor
niets: ze houden tocht
en vocht tegen. Als
u ze wilt laten
weghalen, zijn
daartegen misschien andere
maatregelen
nodig. Zie
elders in deze
krant onder
‘Ventileren, vocht
en koolmonoxide’.
Verder zijn drempels meestal een nette
overgang tussen de kamers. Als
u ze weghaalt, kunt u de doorgangen
met speciale afwerkstrips weer netjes
maken.

rappen
Als traplopen een
probleem is, kan een
traplift uitkomst
bieden. Bent u
minder goed ter
been maar niet
afhankelijk van
een rolstoel, dan
is een stoeltraplift
misschien iets voor
u. Dat is een stevige
comfortabele stoel, aangepast aan uw lengte en gewicht,
die langs een rail omhoog en omlaag
gaat. Er bestaan ook trapliften met een
rolstoelplateau.
Badkamer en toilet
Een badkamer moet goed toegankelijk zijn. Voor ouderen en
mensen die slecht ter been
zijn, kan de badkamer vaak
met een aantal eenvoudige aanpassingen veilig
worden gemaakt. Zoals
met thermostatische
douche- en badkranen
die u met n hand kunt
bedienen. Verder zijn er
douchezitjes, handgrepen
of beugels aan de muur bij
het bad, de douche en het toilet,
verhoogde toiletpotten en verstelbare
wastafels. Er bestaan ook badliften en
douche- en toiletrolstoelen. In sommige gevallen is eigenlijk een grotere

ingreep gewenst. Bijvoorbeeld
door de badkamer en het
toilet samen te voegen,
als ze naast elkaar
liggen. Dat kan deze
ruimtes toegankelijker maken voor een
rollator of rolstoel. In
niet alle gevallen zal
dit mogelijk zijn door
de hoge kosten.
euken
Ook in de keuken zijn aanpassingen
mogelijk. Het aanrecht kan aangepast
worden, zodat u er met een rolstoel
aan kunt werken. Dat wordt ‘onderrijdbaar maken’ genoemd – zie het
artikel over de modelwoning.
Het aanrechtblad kan
verhoogd of verlaagd
worden, of in hoogte
verstelbaar. Apparatuur kan zo
geplaatst worden
dat u er goed bij
kunt. Soms worden
kastjes daarvoor op
een andere hoogte
gehangen.
En wat nog meer
Loopt u eens door uw huis en bekijk
alle kamers en voorzieningen systematisch. Zijn alle situaties in huis berekend op ouder worden of op lichamelijke beperkingen? Denk aan simpele

05

Wonen met
het oog op
de toekomst
dingen die we snel over het hoofd zien,
zoals lichtschakelaars, raamboompjes
en deurkrukken. Soms valt iets eenvoudig te verlengen of verplaatsen.
Verderop in deze krant vindt u twee
tests die u zelf kunt doen. Daarmee
kunt u bekijken wat er eventueel nodig
is om uw huis toegankelijk en geschikt
te houden. In de artikelen ‘Licht in
huis’ en ‘Voorkom valpartijen’ vindt u
tips en adviezen voor de veiligheid in
huis. En bekijk onder ‘Hulp in en om
huis’ welke diensten en hulpmiddelen u
kunt gebruiken.

Hoe hiermee
verder?
Veel van deze aanpassingen brengen uiteraard
kosten met zich mee.
Hebt u een huurwoning? Overleg
eerst eens met uw
verhuurder. Geef
aan waar u gezien
uw situatie behoefte
aan hebt en bespreek
de mogelijkheden.
Soms kunt u aanpassingen
vergoed krijgen, ook als u een
koophuis hebt. U kunt daarvoor een
beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo . Er gelden
uiteraard regels voor. Zie het hoofdstuk
‘Geldkwesties’ op pagina 21.

Domotica:
niet eng, maar hulp
e techniek schrijdt voort. Sommigen vinden dat best eng, zeker als die techniek in huis komt. Wat te denken van camera s, microfoons en beeldschermen om u heen? Als u zich daar ook wat ongemakkelijk bij voelt lees dan
juist nu even verder.
Dankzij die techniek zijn er allerlei zinvolle, handige of belangrijke hulpmiddelen voor in huis ontwikkeld. Ze maken
het wonen veiliger, comfortabeler en
zelfs energiezuiniger. Een paar voorbeelden:
• Afstandsbediening waarmee u de deur,
ramen, gordijnen en zonweringen kunt
openen en sluiten. Ook de verwarming, ventilatie, radio en televisie
kunt u vanuit uw stoel of bed in- en
uitschakelen.
• Automatische bediening van verlichting, verwarming, voordeur, gordijnen
en gastoevoer. Er zijn thermostaten
die u zo kunt instellen dat de verwarming op bepaalde tijden vanzelf aan
en uit gaat. Verlichting kan aan en uit

gaan als er iemand de kamer binnenkomt of verlaat.
• Een intercom met deuropener, deurcamera en beeldscherm. Daarmee
kunt u de persoon bij de voordeur niet
alleen spreken, maar ook zien. Hieraan
kan zelfs een inbraakalarm worden
gekoppeld.
• Dagelijks contact via datzelfde beeldscherm met een wijkverpleegkundige
of andere zorgverlener ‘zorgspreekuur’ .
• Zelf opmeten van bijvoorbeeld bloeddruk, waarna de gegevens automatisch naar een arts worden doorgestuurd.
Samen
Ziedaar enkele elektronische hulpmidde-

len waar ieder n iets aan kan hebben.
toepassingen zijn bovendien in elk huis
Zulke technische snufjes kunnen zelfs
aan te brengen. Domotica kan daarom
met elkaar verbonden worden. Samen
veel betekenen voor het levensloopbevormen ze dan een netwerk in huis. Dat
stendig wonen.
noemen we domotica. Alweer een
woord dat u misschien futuristisch
De verwachting is dat
Voor meer
of robotachtig in de oren klinkt.
er steeds meer van
informatie
Maar domotica is ‘gewoon’ techdit soort domotica in
niek en een hulpmiddel. Alleen:
woningen zal komen.
het is erg verﬁjnd en hoogwaardig.
Gaat u in de naaste of iets verdere
Domotica werkt met draadloze comtoekomst verhuizen naar een nieuw
municatie en sensoren, en die worden
huis, dan kunt u het daar tegenkomen.
steeds beter.
Kijk om u te oriënteren op www.smartAl deze elektronische apparaten in of
homes.nl nationaal kenniscentrum of
rondom uw huis zijn vanuit n centrale
bij een thuiszorgwinkel zie pagina 7 .
plek te bedienen – door uzelf. Diverse
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Wonen met
het oog op
de toekomst

Bekijk uw woning
met de opplus-test
unt u straks de trap nog op? Zijn de badkamer en het toilet nog goed bereikbaar? Hoe zit het met het onderhoud van de tuin? Het zijn maar enkele
van de vragen die u rond uw woning kunt stellen als u ouder wordt. Het kan
goed zijn om eens te inventariseren wat u eventueel nodig hebt in en om uw
huis. at biedt een scherper zicht op uw woontoekomst.
Aanpassen
U hoeft bovendien niet zelf te bedenken waar u op moet letten. Daar
bestaat een ‘senioren thuistest’ voor,
ontwikkeld door de Stichting Kenniscentrum Opplussen. Opplussen wil
zeggen: bestaande woningen verbeteren en aanpassen, zodat ze geschikt
worden voor langdurige bewoning, ook
op hoge leeftijd.
huistest
De ‘senioren thuistest’ bestaat uit 99
vragen. Daarmee bekijkt u hoe levensloopbestendig uw woning is of niet,
natuurlijk . De test wijst uit of en hoe u
de woning kunt verbeteren en daarmee langer bewoonbaar kunt maken
‘opplussen’ . Daarvoor bestaan allerlei
aanpassingen, van kleine en relatief
goedkope tot duurdere.

Informatie

De test kost 5,70
inclusief verzendkos-

TONZON

ten. U kunt hem bestellen via tel. 077
327 07 87 of op de website www.
opplussen.nl.
est van comfort en veiligheid
Met een andere test kunt u het comfort
en de veiligheid van uw woning in
kaart brengen: de Huistest. Maar deze
gratis test kunt u alleen doen als u

de unieke en milieuvriendelijke
oplossing voor een warme vloer
“De thermostaat staat nu lager
en de vloer voelt veel behaaglijker aan.
Kortom, wij zijn meer dan tevreden
over de werking van TONZON.”

over internet beschikt. Kijk dan eens
op www.huistest.nl. a het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen
kunt u ook oplossingen kiezen. U ziet
ook direct wat de geschatte kosten
daarvan zijn. De Huistest is ontwikkeld door de Woningcorporatie Wonen
Zuidwest-Friesland en Elkien en Koot
Seniorenprojecten.

Veel beganegrondvloeren in Nederland zijn koud.
Vooral aan het eind van de winter. De ‘koude zone’
onderin de woning blijkt eenvoudig te verhelpen met
een unieke Nederlandse uitvinding.
Bijzondere isolatietechniek

stoken om comfortabel te wonen.

TONZON heeft een unieke isolatie-

Bij vloeren met vloerverwarming

techniek ontwikkeld, waarbij lucht

is de besparing nog hoger. De

wordt gebruikt die overal gratis

verwarming kan eindelijk goed

aanwezig is. Het opvouwbare

geregeld worden.

isolatiemateriaal (Thermoskussen)
ziet eruit als een ﬂexibele

Bewezen resultaat

thermosﬂes.

Dat de TONZON techniek fantastisch werkt, is wetenschappelijk
onderbouwd. Het telt zeer hoog
mee in het label en de milieubelasting is minimaal.

De Thermoskussens blokkeren
de permanente uitstraling van de
vloer naar de koude grond onder

Voor Koud en klam

Na Warm en droog

ons huis. Hierdoor komt de vloer
eindelijk op kamertemperatuur

Comfort voor u én voor het milieu.

en koelt ’s nachts maar weinig af.
Het effect is verbluffend en niet te

Wilt u meer weten over TONZON

vergelijken met andere isolaties!

isolaties? Kijk voor meer informatie

Extra kostenbesparend

en bekijk de video’s op YouTube

TONZON bespaart veel meer

kanaal TONZONHR.

of een offerte op www.tonzon.nl

energie dan een gewone vloerisolatie. Het stookseizoen wordt
korter en u hoeft minder heet te

TONZON BV • Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl • YouTube: TONZONHR
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Hulp
in en om
het huis

Hulpmiddelen
Langer zelfstandig blijven wonen heeft vaak ook te maken met de juiste hulpmiddelen. Soms zijn die vrij ingewikkeld en moeten ze worden ingebouwd of
aangelegd, maar er zijn ook heel gewone losse en draagbare hulpmiddelen.
Veel hulpmiddelen kunt u lenen, huren of kopen bij thuiszorgwinkels.
De artikelen hiernaast kunt u bijna allemaal maximaal 6 maanden lenen bij
thuiszorgwinkels. Dat kan op grond van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWBZ . Meestal betaalt u een eigen bijdrage; soms vergoedt uw zorgverzekering
die.
Maar: als u een hulpmiddel nodig hebt om
zelfstandig te kunnen blijven wonen, zult
u het ongetwijfeld langer dan 6 maanden
willen hebben. Dan moet u het artikel
vaak zelf bekostigen. Soms zijn er alternatieve vergoedingsmogelijkheden. Die
staan ook in onderstaand overzicht.
De adressen van de thuiszorgwinkels
staan aan het eind. Op hun websites vindt
u een overzicht van het volledige aanbod.

e leen voor maanden, anders zelf
bekostigen
douchekruk of -stoel
toiletverhoger
toiletstoel
wandelstok
hoog laagbed na 6 maanden: AWBZvergoeding mogelijk
Vergoed via basiszorgverzekering
looprek
rollator
trippelstoel
Vergoed via aanvullende
zorgverzekering
draadloos alarmsysteem
orthopedisch hoofdkussen
daglichtlamp niet altijd; anders zelf bekostigen
Vergoed via Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
wandbeugels en handgrepen
traplift
scootmobiel
aanvragen bij Advies- en Informatiepunten in de stadsdeelkantoren
Zelf bekostigen
drempelhulp
sta-ophulp

sta-opstoel
aan- en uitkleedhulp
beenheffer
bedleestafel
boodschappenwagen
huiszorgwinkels
Vegro Thuiszorgwinkel,
Betje Wolffstraat 140
2533 HT Den Haag
tel. 0800-288 77 66 gratis nummer ,
e-mail info vegroverpleegartikelen.nl
Internet: www.vegro.info

Florence Zorgwinkel Haagsteden
Glenn Millerhof 5
2551 JP Den Haag
tel. 754 02 00
e-mail zorgwinkel.haagsteden
ﬂorence-zorg.nl
Internet: www.ﬂorence-zorg.nl
Hulpmiddelenwijzer
Er zijn natuurlijk nog veel meer hulpmiddelen. Zorgkoepel Vilans wijst u op internet de weg met de Hulpmiddelenwijzer.
Kijk daarvoor op
www.vindeenhulpmiddel.nl.

Alleen wonen, maar niet eenzaam
Zelfstandig en in uw eigen huis wonen is niet het hele verhaal. Als u er alleen voor staat, is thuis wonen niet altijd eenvoudig. isschien is uw partner overleden, wonen (klein)kinderen ver weg of maakt u niet zo gemakkelijk vrienden. U
kunt zich dan op den duur eenzaam gaan voelen. Laat dat geen vat op u krijgen. om in actie voor uzelf. En zoek de
buitenwereld op. aar zijn in en Haag diverse mogelijkheden voor.
De ‘wijkrestaurants’ van ‘Den
Haag: Aan tafel ’ zijn er voor
55-plussers die graag samen eten. U
hoeft niet meer zelf te koken, en ook niet
meer alleen aan tafel. Met leeftijdgenoten geniet u van een prima en betaal-

Samen eten

bare warme maaltijd. Deze maaltijdvoorzieningen zijn vaak gevestigd in wijk- en
dienstencentra en verzorgingshuizen. U
hoeft daar niet te wonen of lid te zijn
om mee te eten. Met een Ooievaarspas
krijgt u er 2,20 korting. Den Haag heeft
meer dan dertig van zulke eetgelegenheden. Bij CIPO kunt u van elk stadsdeel

een apart overzicht van de maaltijdmogelijkheden krijgen.
Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO , utshuis, Riviervismarkt 5
tegenover de Grote Kerk; ma t m vrij,
10.00-16.00 uur , Postbus 13634, 2501
EP Den Haag, tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

elefooncirkel

Een telefooncirkel
is een vaste groep
mensen die elkaar
elke dag bellen ook in het weekend en
op feestdagen , op een vast tijdstip en
in een vaste volgorde. Daardoor weten
de leden van zo’n groep dagelijks hoe
het met u en de anderen gaat. Het
kan u het gevoel geven dat u er niet
alleen voor staat, en u hebt de zeker-

heid van dagelijks contact. Een contactpersoon van de organiserende instelling
belt als eerste en wordt ook gebeld
door het laatste lid van de cirkel. Als er
‘onderweg’ iets niet in orde is met een
lid van de cirkel, blijkt dat direct als hij
of zij niet opneemt. Een overzicht van
alle telefooncirkels in Den Haag kunt u
krijgen bij CIPO.
Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO , utshuis, Riviervismarkt 5
tegenover de Grote Kerk; ma t m vrij,
10.00-16.00 uur , Postbus 13634, 2501
EP Den Haag, tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl
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Tijdig nalatenschap regelen
Nadenken over de eigen nalatenschap doet
niemand graag. Maar u bent wel iemand
die alles goed geregeld wilt achterlaten en
onenigheid wilt voorkomen.

• Wilt u zelf bepalen wie wat van u erft
• Wllt u dat uw wensen na uw overlijden
nauwgezet worden uitgevoerd
Dan zult u een testament moeten maken
en een executeur benoemen.
Heeft u alles al goed geregeld?
Door de vergrijzing komt het steeds vaker
voor dat de al benoemde executeur zijn
taak niet meer wil of kan vervullen. De hoeveelheid werk en organisatie vormen een
grote fysieke en emotionele belasting.

Katerina Jirka

hoog
s
puntte
berei
kt!

U bent executeur en is het te veel voor u?
Wij kunnen van u (een deel van) de werkzaamheden overnemen en u bijstaan met
het uitvoeren van uw taken.
Katerina Jirka (ruim 15 jaar actief in de BoedelZorgDrager) en mr. Willemien Stoop (v/h

kandidaat-notaris) hebben jarenlange praktische ervaring. Samen zorgen wij voor een
onberispelijke uitvoering van uw laatste wil.
Goed geregeld en naar uw wens uitgevoerd
Door een deskundige buitenstaander als
executeur te benoemen kiest u voor een onpartijdige en zekere oplossing.
Wilt u hierover meer weten, wilt u een
onafhankelijk advies bel of mail ons:
070 306 16 96
010 484 09 99
035 538 66 66
020 419 24 29
www.boedelzorgdrager.nl
info@boedelzorgdrager.nl

mr. Willemien Stoop

De BoedelZorgDrager
Executeurschap, kleine verhuizing, ontruiming woning

Comfortabel en vertrouwd wonen
in het Oude Dorp
Mooi and ita i e eert
ruim 12.000 moderne, goed
onder ouden oningen in
meer dan 140 gemeenten.
a tan e aan 18
2982 CM Ridderkerk
T 0180 44 05 00
F 0180 46 29 63
ridderkerk mooi and ita i .n
.mooi and ita i .n

De Palatijn
18 ruime gelijkvloers 3-kamerappartementen vanaf
e 230.000 v.o.n. incl. parkeerplaats

Vestia Makelaardij
(070) 356 51 10
Atta Makelaars
(079) 316 05 00

Kijk op:
www.vestia.nl/
palatijn

Thuis in Den Haag

De Palatijn is een modern appartementencomplex in
Zoetermeer dat is ontwikkeld met het oog op veranderende
woonwensen. Zo staat niets uw actieve levensstijl in de weg.
De Randstadrail en stadsbus stoppen om de hoek. Zo ligt heel
Zoetermeer, maar ook Den Haag binnen handbereik. Inmiddels
is het hoogste punt van De Palatijn bereikt. Het gebouw wordt
naar verwachting rond de zomer van 2012 opgeleverd.

it om e in out i k igt o oo a tand an een
ge e ig uurt entrum met inke . Met et o en aar
er oer in de dire te na i eid kunt u a e kanten o .
entuee kunt u ia org entrum F oren e o atie
out age de nodige dien ten oa ta e t e dek e o
t ui org in
ake en.

De Palatijn in het kort:

Toon Dupuisstraat en -erf

• Ruime gelijkvloers 3-kamerappartementen van circa 100 m2
• Grote woonkamer van 43 m2, slaapkamers van 14 m2 en 7 m2
• Energiezuinig klimaatsysteem
• Loggia met aangenaam uitzicht
• Inclusief parkeerplaats in halfverdiepte parkeergarage
• Lift aanwezig
• Eigen berging
• Gezellige gemeenschappelijke binnenruimte en gezamenlijke
binnentuin

uur

uur ri
ana

R.E.C 80533

Meer informatie?

Appartementen voor veranderende woonwensen

De comfortabele 2- en 3-kamerappartementen zijn
gelegen aan een galerij en zijn bereikbaar via een afgesloten portiek en lift. De huismeester biedt u de n0dige
service en persoonsalarmering behoort tot de mogelijkheden. Deze appartementen worden toegewezen aan
personen vanaf 50 jaar.

er maand

¤ 525,00

Bovenvermelde huurprijs is per maand en
exclusief service- en
stookkosten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de makelaars
voor een informerend gesprek.

Overal Thuis

Per direct
woningen
beschikbaar!
Stichting Duivenvoorde biedt huisvesting
aan mensen van 55 jaar en ouder!

www.stichting-duivenvoorde.nl

Duivenvoorde 388
2261 AS Leidschendam-Voorburg
Tel: 070 320 37 36

Zelfstandig wonen,

gelukkig wonen
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Senioren
contactbank

Wilt u nieuwe
kennissen of
vrienden maken?
De Seniorencontactbank is daar
ideaal voor. Zo’n Seniorencontactbank
is een overzicht van allerlei 55 ’ers die
ook graag anderen willen leren kennen.
Een vrijwilliger kan voor u bekijken of er
iemand onder is die bij u past. Belangrijk
daarbij is dat u beiden dezelfde hobby’s
of interesses hebt. Dit heeft dus niets
te maken met relatiebemiddeling of
hulpverlening. De Seniorencontactbank
maakt het ‘georganiseerd’ mogelijk dat
personen met eenzelfde interesse of liefhebberij elkaar kunnen vinden. Voor een
gezellig contact, of misschien een mooie
vriendschap.
Informatie
De Seniorencontactbank is een samenwerkingsverband van de Haagse welzijnsorganisaties. Deelname is gratis. CIPO
heeft een informatieoverzicht met alle
seniorencontactbanken in Den Haag.
Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
uur ,
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

0

Hulp
in en om
het huis
passen. Dat gebeurt onder meer met een
kennismakingsgesprek. Voor studenten
en ouderen die samen verder willen, stelt
SOlink een overeenkomst op. Alles gaat
dus ofﬁcieel. De consulent is ook daarna
24 uur per dag voor u bereikbaar.
Informatie
SOlink, Malachiet 300,
3316 LD Dordrecht,
tel. 078 618 79 36,
e-mail info solink.nl
Internet: www.solink.nl.

utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
uur ,
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

agopvang

Dagopvang biedt
ouderen die zelfstandig wonen,
maar zich enigszins kwetsbaar
of ge soleerd voelen, dagelijks activiteitenprogramma’s. Voor deelname hebt
u geen indicatie nodig. De activiteiten,
van creatief tot bewegen en voorlichting,

worden meestal in overleg met de
deelnemers vastgesteld. CIPO heeft
een informatieoverzicht met alle mogelijkheden in Den Haag.
Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
uur ,
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

Niet meer
alleen in huis
Stichting SOlink
brengt studenten
en ouderen bij
elkaar; studenten die een kamer zoeken, en ouderen die alleen wonen en
een kamer beschikbaar hebben. U krijgt
daardoor gezelschap in huis en de student een betaalbare en rustige woon- en
werkomgeving. Zo iemand in huis kan u
ook een gevoel van veiligheid bezorgen.
Deze studenten zijn rustig, serieus en
betrouwbaar. Een consulent van
SOlink zoekt ouderen en
studenten die bij elkaar

SOlink

U als
vrijwilliger
ieuwe mensen met
wie u dingen gemeen
hebt, leert u zeker
kennen als u vrijwilligerswerk gaat doen.
Tegelijk maakt u zich nuttig met uw talenten en ervaring. HOF, Promotie Haags
Vrijwilligerswerk ondersteunt Hagenaars
die vrijwilligerswerk zoeken – met informatie, begeleiding of training. Zoals ‘Op
weg naar de Gouden Jaren’, een speciale
training voor 55-plussers. Daarin ontdekt
u wat u aan de Haagse samenleving te
bieden hebt. Juist als 55-plusser hebt u
veel kennis, ervaring en levensinzicht opgebouwd. Die kan van grote waarde zijn
voor allerlei organisaties en instellingen.
En ondertussen leert u vanzelf nieuwe
mensen kennen

Gouden
aren

Informatie
HOF, Riviervismarkt 2 tegenover de
Grote Kerk; op werkdagen tussen 9.00 en
17.00 uur , tel. 070 302 44 44,
e-mail info hofnet.nl
Internet: www.hofnet.nl

Het
ouderenwerk

Voor u, bij u
in de buurt
Bij het ouderenwerk in de
Haagse wijken
vindt u allerlei activiteiten en diensten,
onder het motto: ‘het ouderenwerk is er
voor u.’ Dicht bij huis kunt u er terecht
voor informatiebijeenkomsten, uitstapjes en cursussen. In alle wijken kunt
u meedoen aan sportieve en creatieve
activiteiten – van Bewegen voor Ouderen
via tai chi tot tekenen en schilderen of
een computercursus. Daarbij ontmoet u
ook anderen van uw leeftijd.
Informatie
Het ouderenwerk is actief vanuit buurtcentra en wijk- en dienstencentra. CIPO
heeft een informatieoverzicht met de
adressen en contactgegevens.
Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
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Diensten aan huis
uist als u wat ouder wordt, gaat niet alles meer vanzelf. an kan het een uitkomst zijn als u bepaalde werkzaamheden voor u laat doen. Soms kan dat zelfs noodzakelijk zijn, zeker als u wel graag in uw eigen huis wilt blijven
wonen. isschien hebt u kinderen, buren, vrienden of familieleden die u af en toe met iets willen helpen. Overleg
er eens over met hen. Lukt dit toch niet? an zijn er organisaties waar u terecht kunt.

Zorgabonnementen

Huishoudelijke
verzorging

Behalve de kapper kunt u ook
andere vaklieden
en diensten
aan huis laten
komen. Dat is dan meestal onderdeel
van een zogeheten zorgabonnement.
Steeds meer zorginstellingen bieden
hun servicepakket namelijk ook aan
voor zelfstandig wonende ouderen.
Voor een abonnementsbedrag meestal
per maand kunt u dan de diensten
uit het aangeboden pakket tegen een
gereduceerd tarief gebruiken. Bij CIPO
kunt u een informatieoverzicht krijgen
met de aanbieders van deze zorgabonnementen. De precieze inhoud en prijs
van hun abonnementen varieert. Die
kunt u bij de aanbieders opvragen. U
kunt naast de kapper denken aan: de
tandarts, de opticien of de pedicure; bezorging van maaltijden, boodschappen
en medicijnen thuisapotheek ; kleding,
schoenen, kledingreparatie of stoffeerservice aan huis; computerservice, een
klussendienst, was- en stomerijservice
en alarmservice.

Door een beperking of handicap
kunt u vaak uw
eigen huishouden
niet of niet meer zo gemakkelijk doen.
Dan kan huishoudelijke verzorging een
uitkomst zijn. Die kunt u aanvragen bij
de gemeente. Een medewerker van de
gemeente neemt contact met u op om
uw situatie te beoordelen. Als blijkt dat
u inderdaad huishoudelijke verzorging
nodig hebt, krijgt u een indicatie.
Informatie
U kunt huishoudelijke verzorging op twee
manieren krijgen. Bij ‘zorg in natura’
regelt de gemeente het verder voor u.
En met een ‘persoonsgebonden budget’
krijgt u een geldbedrag om het zelf te
regelen en te bekostigen. Aanvragen
kan bij het Advies- en Informatiepunt
in een van de stadsdeelkantoren, of via
tel. 0900-123 57 46. Of via internet: op
www.denhaag.nl, onder ‘Bewoners’ en
vervolgens ‘Zorg en welzijn’.

Boodschappendiensten

Bent u wat slechter ter been, dan
bestaan er mogelijkheden om
de boodschappen voor u te laten doen.
U kunt ze vaak ook laten thuisbezorgen
door uw supermarkt of groentezaak. Bij
CIPO kunt u een informatieoverzicht met
de diverse mogelijkheden krijgen.
Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
uur , Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

og meer

lussendiensten

Soms doen zich in
huis kleine klusjes
voor, die u misschien niet meer
zo makkelijk zelf uitvoert: een lamp
vervangen, een lekkende kraan repareren of een schilderijtje ophangen. Daar
kunt u hulp voor inroepen. Bij CIPO kunt
u een overzicht van deze klussendiensten
krijgen.

Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO , utshuis, Riviervismarkt 5
tegenover de Grote Kerk; ma t m vrij,
10.00-16.00 uur , Postbus 13634, 2501
EP Den Haag, tel. 364 38 18, e-mail
info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
uur , Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl
circa 8,55; houders van een Ooievaarspas krijgen 2,20 korting.

aaltijdbezorging

65-plussers,
gehandicapten
en chronisch
zieken kunnen via
diverse aanbieders een volledige maaltijd
thuisbezorgd krijgen. Zo’n maaltijd kost

Informatie
Meldpunt Maaltijden, tel. 353 30 90
ma t m vr, 8.30-12.30 uur , e-mail
meldpunt.maaltijden haeghegroep.nl
Apetito, tel. 0800-023 29 75 gratis
nummer , e-mail info apetito.nl
Internet: www.apetito.nl
VersAanTafel.nl, tel. 0900-66 66 123
0,10 per minuut , e-mail order
versaantafel.nl
Internet: www.versaantafel.nl

apper

Hondenuitlaatdiensten

De hond uitlaten
kan een probleem
worden als u niet
meer zo goed
loopt. Dan kunt u een beroep doen op
hondenuitlaatservices. Bij CIPO kunt
u een informatieoverzicht krijgen met
diensten voor huisdiereneigenaars.
Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO , utshuis, Riviervismarkt 5
tegenover de Grote Kerk; ma t m vrij,
10.00-16.00 uur , Postbus 13634, 2501
EP Den Haag, tel. 364 38 18, e-mail
info haagseouderen.nl

Ook voor de kapper hoeft u de
deur niet uit. Bel
voor informatie
of een kapper aan huis de Thuiskapperslijn.
Informatie
Thuiskapperslijn,
tel. 088 1000 100.
Internet: www.mobella.nl
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Hulp
in en om
het huis

aan huis:

Vervoer
in de
buurt

Den Haag heeft een dicht netwerk van bus- en tramlijnen. Misschien kent u ook iemand met een auto met wie u eens mee zou
kunnen rijden. U kunt dan ook de kosten van de rit delen.
Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij diverse vervoersinitiatieven.

Wijkbus
65-plussers die moeilijk ter been zijn,
kunnen met de wijkbus in hun eigen
wijk worden vervoerd. De wijkbus maakt
alleen korte ritten naar bijvoorbeeld
het dienstencentrum, de winkels of de
huisarts. Voor vervoer naar ziekenhuizen
gelden meestal afzonderlijke afspraken.
Informeer vooraf naar de rijtijden, de
kosten en de manier van aanvragen
minimaal n dag, soms twee dagen
van tevoren .
Informatie
Bij CIPO kunt u een informatieoverzicht
van de Haagse wijkbussen krijgen. Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
uur , Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
tel. 364 38 18, e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

axi Seniorenpas H

‘deelt’ dit vervoer met anderen. Daardoor kan zo’n rit langer duren dan met
een gewone taxi. U betaalt contant. Ook
rolstoelen, scootmobielen en rollators
kunnen mee. Informeer naar de tarieven
en rijtijden.
Informatie
RegioTaxi Haaglanden,
tel. 088-966 60 00 reserveren ,
088-966 60 11 informatie
Internet: www.regiotaxi.haaglanden.nl

Val s
Valys vervoert net als de Taxibus mensen
met een lichamelijke beperking, maar

dan buiten hun eigen regio. U krijgt
daar jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget voor. Ook voor Valys hebt u een
vervoerspas nodig. Informeer naar de
voorwaarden en kosten.
Informatie
Valys, tel. 038-339 47 00
Internet: www.valys.nl

C

egio axi
De RegioTaxi Haaglanden is een combinatie van taxivervoer en openbaar
vervoer. U reist binnen het Stadsgewest
Haaglanden van deur tot deur, maar

Personenalarmering is ideaal als
u zich thuis niet
veilig of onzeker
voelt; zeker als u alleen woont. Stel dat
u in een noodsituatie terechtkomt: u
bent gevallen en kunt niet meer overeind
komen, of u voelt zich plotseling helemaal niet goed. Met een eenvoudig te
bedienen alarmsysteem kunt u dan snel
hulp inschakelen.
Meestal draagt u een ‘noodknop’ met
een kleine zender om uw hals. Maar het
systeem kan ook bestaan uit een alarmknop of trekkoord in huis, of een mobiele
telefoon met alarmknop. Met n druk
op de knop waarschuwt u een meldpost.
Die schakelt dan zo snel mogelijk hulp in.

De Haagse Taxi en Mobilofooncentrale
HTMC biedt 65-plussers op vertoon van
een geldig legitimatiebewijs een gratis
seniorenpas aan. Daarmee krijgt u 10
korting op taxiritten van meer dan 7,50
binnen Den Haag en de randgemeenten.
Informatie
Haagse Taxi en
Mobilofooncentrale HTMC ,
Rijswijkseweg 127, 2516 HB Den Haag,
tel. 390 91 96 informatie en
390 77 22 taxi , e-mail info htmc.nl
Internet: www.htmc.nl

Personenalarmering

axibus
De Taxibus is bestemd voor ouderen en gehandicapten die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Hij is aangepast en ook toegankelijk
voor rolstoelen en scootmobielen. De Taxibus is alleen bedoeld voor sociaal
vervoer naar familie, een vereniging of het theater; niet naar werk, arts of
ziekenhuis in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam Voorburg. U hebt er een
Taxibuspas voor nodig. Informeer naar de voorwaarden, kosten en rijtijden.
Informatie
Een Taxibuspas vraagt u aan met het aanvraagformulier of bij het Advies- en
Informatiepunt op een van de stadsdeelkantoren.
Bel voor vragen met 0900-123 57 46
lokaal tarief .

Informatie
Bij medische noodzaak indicatie van
uw huisarts kan de zorgverzekeraar de
kosten vergoeden. U betaalt wel een
eigen bijdrage.
CIPO heeft een informatieoverzicht met
alle aanbieders van alarmeringssystemen: Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO , utshuis, Riviervismarkt 5
tegenover de Grote Kerk; ma t m vrij,
10.00-16.00 uur ,
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag
tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl
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Karsten Klein, een jonge wethouder met de zorg voor ouderen:

‘Ik zie hen niet als probleem maar
In en Haag is arsten lein, sinds het nieuwe college van B. en W. in mei
vorig jaar aantrad, verantwoordelijk voor eugd, Sport en Welzijn. Onder het
laatste is ook het ouderenbeleid geschaard. Bij de deur naar zijn werkkamer
op het stadhuis heeft hij een bordje opgehangen, met in n zin de taak die hij
zichzelf heeft gesteld
issie arsten lein is aan de slag voor een en Haag
waar jong en oud actief is, omziet naar elkaar en waar goede zorg gegarandeerd is
Karsten Klein 34 zit pas sinds 2006 voor
het CDA in de Haagse gemeenteraad
en is in zijn tweede periode al meteen
opgeklommen tot het college. Zijn politiek
talent, frisse uitstraling en makkelijke
omgang met mensen vielen al in 2009 in
het oog, toen hij op het congres van de
Vereniging van ederlandse Gemeenten
V G werd gekozen tot ‘Jong Raadlid
van het jaar’. Dubbel succes die dag voor
hem, want ’s avonds werd hij in Den
Haag gekozen om de lijsttrekker voor zijn
partij te worden in onze stad.
Maar een Hagenaar van geboorte is hij
niet, verre van dat eigenlijk. Hij werd in
1977 geboren, als jongste in een gezin
van twee kinderen, van Duitse arbeidsmigranten die aan het eind van de jaren
’60 naar Groningen kwamen. Een gezin
dat op een gegeven moment om de drie
maanden werd uitgebreid met een van
zijn oma’s, die het zelfstandig niet meer
bolwerkte. Dat was even inschikken,
zegt hij. Omdat er thuis een kamer vrijgemaakt moest worden. Een slaapkamer
voor mijzelf had ik toen niet meer. Maar ik
denk er met goede gevoelens aan terug,
omdat het toch ook erg bijzonder is om
dagelijks samen met een van je grootouders te leven. De zwaarste last kwam
neer op mijn moeder, die haar handen vol
had aan de zorg. ‘Mantelzorg’ was toen
nog geen begrip, maar ik heb er al vroeg
iets van meegekregen wat het betekent
om verantwoordelijkheid te nemen voor

espijtzorg

een ouder familielid.
Mantelzorg is zorg
die vrijwillig wordt
geboden aan zieken, gehandicapten of
ouderen door n of meer mensen uit
diens directe omgeving of familie. In Den
Haag zijn er zo’n tachtigduizend mantelzorgers, van wie er zich ruim tienduizend
zwaar- tot overbelast voelen. Het is
belangrijk, zegt de wethouder, om ervoor te zorgen dat die mensen er niet zelf
onderdoor gaan. Voor henzelf natuurlijk,
maar ook voor de mensen die zij verzorgen. Bovendien is het kostbaar en slecht
voor de zorgkwaliteit als mensen die met
hulp nog zelfstandig kunnen blijven op
uitsluitend professionele hulp worden
aangewezen.
Daarom is er zogenoemde ‘respijtzorg’
bedacht, die mantelzorgers de gelegenheid geeft om hun zorg zo nu en dan
even helemaal aan een ander over te
laten, aan een professional of een andere
vrijwilliger, niet per se uit de eigen kring
van de hulpbehoevende. Dat kan zijn
voor zo nu en dan een enkele keer, een
of meer dagen of dagdelen per week, of
om een mantelzorger de gelegenheid te
geven eens met vakantie te gaan.
Om die respijtzorg te verbeteren en toegankelijker te maken, zegt de wethouder,
maakt de gemeente nu uit z’n eigen
budget meer dan twee miljoen euro extra
per jaar vrij.

-Een frisse enthousiaste wethouder voor het Haagse ouderenbeleid, die veel contact heeft met de
mensen om wie het gaat. Z’n makkelijke en duidelijke manier van praten wordt gewaardeerd. -

- Karsten Klein gaat graag op werkbezoek om te praten met de mensen. Hier in september dit jaar
op de ationale Ouderendag. -

Voor een belangrijk deel gaat dat geld
zitten in begeleiding en scholing. Van
de professionele en vrijwillige respijtzorgers zelf, maar er wordt ook bijgedragen aan de ‘leerstoel Mantelzorg’
waarin afgelopen jaar werd voorzien
aan de Haagse Hogeschool. Daar werd
afgelopen zomer een lector mantelzorg
aangestoeld, in de persoon van Deirdre
Beneken die ook doceert aan de Universiteit van Tilburg en andere hogescholen.
Wat mij betreft, zegt de wethouder,
hoop ik vooral dat het lukt om meer jonge
mensen warm te krijgen voor opleidingen
in de zorg voor ouderen. Op een interessante themabijeenkomst aan de Haagse
Hogeschool, goed bezocht door professionals en vrijwilligers, ben ik wel eens geschrokken toen er maar twee aanwezigen
hun hand opstaken bij de vraag wie in de
zaal er student was. De regering heeft de
harde toezegging gedaan om vanaf volgend jaar in de zorgsector 12.000 extra
banen te scheppen. Om jonge mensen
voor dat werk te interesseren moeten we
het imago ervan verbeteren en de opleidingskwaliteit verbeteren, anders krijg je
hen er niet warm voor.
Karsten Klein is zelf een goed voorbeeld
van wat je met een goede opleiding en
een frisse dosis enthousiasme kunt bereiken. a de middelbare school, op z’n 18de
besloot de toen nog jonge Duitser om
naturalisatie tot ederlander aan te vragen
en koos een studie. Hij koos voor bestuurskunde aan de Thorbecke Academie
in Leeuwarden 1995-1999 , de Universiteit van Twente in Enschede 1999-2001
en de Universiteit van Amsterdam 20012003 . Om met al die bestuurskundige
wijsheid vervolgens richting Den Haag te
keren, wat natuurlijk d stad is voor iemand met zo’n studieachtergrond. Tussen
2001 en 2010 werkte hij als beleidsadviseur en leidinggevende op het Ministerie
van Financiën, waar hij afscheid nam toen
het wethouderschap een feit werd.

irect
contact

Een van de mooie dingen van het wethouderschap vindt hij het
directe contact met de
mensen in de stad voor wie je in de politiek je best doet. Hij bezoekt 100-jarigen,
gaat regelmatig op werkbezoek bij zorginstellingen en praat met ouderen over het
beleid, zoals op 23 november in Madurodam tijdens een debatmiddag over de recent verschenen nota OUD is I , waarin
de gemeente twaalf projecten aandraagt
om het ouderenbeleid te versterken. De
bedoeling is om op tal van terreinen het
beleid om te buigen van zorgen voor
naar zorgen dat , anders gezegd: meer
accent geven aan ondersteuning van wat
nodig is om ouderen langer zelfstandig
te laten functioneren en zelfredzamer te
zijn. iet in de laatste plaats wat betreft
het langer op een verantwoorde manier kunnen blijven wonen in de eigen
omgeving. Dat is geen in mooie woorden
verpakt bezuinigingsverhaal, benadrukt
de wethouder, want ondanks de economische crisis bezuinigt de gemeente niet op
ouderenbeleid. Integendeel. Wel sneuvelen er niet zo succesvolle regelingen en
activiteiten om nieuwe dingen mogelijk
te maken. Het deed mij goed, zegt de
wethouder, dat er die middag in Madurodam ook zoveel ouderen zelf kwamen
meepraten, dus niet alleen professionals
uit het veld. Men kwam echt niet alleen
om te klagen over persoonlijke dingen,
veel ouderen blijken heel goed in staat te
zijn om hun ervaringen te vertalen in concrete suggesties om dingen anders aan
te pakken, zodat iedereen er wat mee
opschiet. En natuurlijk draagt het bij aan
die positieve houding, dat ik niet voor
zo’n zaal hoef te staan met het verhaal
dat de koek op is.
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vooral als oplossing ervan’
Invloed
van
gemeenten

Sinds in 2007 de Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning WMO
werd ingevoerd
zijn alle gemeenten in oplopende mate
verantwoordelijk voor het ouderenwelzijn,
maar tot op zekere hoogte kunnen gemeentebesturen binnen het kader van die
wet hun eigen aanpak kiezen. De WMO
is primair bedoeld om er voor te zorgen
iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Het gaat bijvoorbeeld om mensen met
beperkingen door ou-derdom of handicap
of een chronisch psychisch probleem.
De WMO is in de plaats gekomen van
de Wet Voorziening Gehandicapten
WVG ; de Welzijnswet, die bijvoorbeeld
het maatschappelijk werk regelde; en
voor regeling huishoudelijke hulp uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWBZ , voor mensen die dat door hun
leeftijd, handicap of ouderdom zelf niet
meer kunnen bolwerken.
Voor het ouderenbeleid betekent dat,
aldus de wethouder, dat de gemeente
nu veel meer op z’n bordje heeft liggen
dan vroeger. Meer verantwoordelijkheid,
maar ook meer mogelijkheden. Bovendien groeit de doelgroep waarover we het
hebben snel, nu sinds begin dit jaar de
babyboomgeneratie aan het pensioneren
is geslagen. Maar ook dat heeft twee
kanten. Enerzijds komen er meer mensen
bij in de stad die zorg nodig hebben,
anderzijds komen er ook veel mensen bij
die tijd hebben om als vrijwilliger zorg
te bieden. En velen doen dat graag, met
liefde. Mijn verantwoordelijkheid is het
om ervoor te zorgen dat er een bedding
ontstaat waarbinnen dat zich goed kan
ontwikkelen, tot ieders tevredenheid.
Uiteraard kan dat alleen in goede afstemming en samenwerking met zorgorganisaties, buurten, opleidinggevers enzovoorts.
Maar ik heb de indruk dat er weinig
verschil van mening is over wat er nodig
is de komende jaren.

Goede
buren

‘Vermaatschappelijking’ van de zorg
is een thema dat
Karsten Klein na aan
het hart staat, passend bij zijn christelijke
levensovertuiging. Hij is er ook van overtuigd dat een samenleving waarbinnen
mensen hun naasten helpen, in familieverband maar ook in de buurt, gelukkiger
maakt dan een wereld waarin je met
iedereen voor alles de portemonnee moet
trekken. Zeer enthousiast is hij dan ook
bijvoorbeeld over de Burenhulporganisatie
Mariahoeve. Ik vind dat een geweldige
club, zegt hij. Help elkaar staat daar
centraal. Of er nu netjes een spijker in
de muur moet worden geslagen om een
schilderijtje op te hangen, als iemand

Interview

dat niet zelf kan, of als er medicijnen van
de apotheek moeten worden gehaald bij
ziekte, of als iemand daardoor de hond
niet kan uitlaten. Mensen kunnen bellen
naar de hulpcentrale, om te vragen of er
iemand in de buurt is die dat voor hen
wil doen. In wezen zit het heel simpel in
elkaar, als een vraag- en aanbodsysteem,
op vrijwilligersbasis. Dat blijkt daar in
Mariahoeve goed te werken, zonder dat
er per se voor-wat-hoort-wat bij nodig
is. En een bijeffect ervan is natuurlijk,
heel mooi, dat er in de beste gevallen
nieuwe sociale verbanden door ontstaan,
vriendschappen en contacten. Er groeien
zo soms relaties die de bemiddeling door
de hulpcentrale niet meer nodig hebben.
Dat is het ideale resultaat.
De wethouder vindt dat het smaakt naar
meer. Het is geen Haarlemmerolie voor
het sociale verband in elke wijk, omdat
sommige heel anders functioneren dan
andere, maar het lijkt hem evident dat
Mariahoeve niet de enige wijk is die met
zo’n project succesvol kan zijn. Dus ik
breng het in waar het maar kan en sta
ervoor garant dat er middelen voor worden vrijgemaakt om meer van dit soort
initiatieven te realiseren.

Vertrouwen
in elkaar

Karsten Klein straalt
in z’n voorkomen
en manier van
praten een grote
onbevangenheid en positivisme uit – er
is nog niets aan hem te merken van de
terughoudendheid en het onderdrukte
cynisme dat ‘oudere’ wethouders vaak
tekent. Opvallend vaak in het gesprek
zegt hij ‘gewoon’ dat hij iets niet weet
of er nog niet zo uitgebreid bij heeft stil
gestaan. Dat maakt een betrouwbare
indruk, het suggereert tenminste – wellicht is dat cynisme van de interviewer
– dat de jonge wethouder nog het ‘volle
geloof’ heeft in een zekere maakbaarheid
van de samenleving. Repareerbaarheid
eigenlijk. Want duidelijk is dat hij niet wil
dicteren hoe mensen hun leven leiden,
jong of oud. Zeker oud niet. Hij wil, om
zo’n typisch politiek bestuurlijk begrip te
gebruiken, vooral ‘voorwaardenscheppend’ bezig zijn om senioren het leven zo
lang mogelijk naar eigen wens te laten
inrichten. Vroeger – wat voor de 34-jarige
wethouder zelf een wat beperkt begrip
is – waren sommige dingen zeker beter,
denkt hij. Zoals de toen nog veel meer
vanzelfsprekende zorg voor verwanten,
als die van zijn ouders voor zijn laatst
overgebleven grootouder, oma die in
huis kwam.
Maar het kan niet altijd binnen de familie
worden opgelost, zegt hij. In een zorgzame samenleving, zoals ik die voorsta,
zullen mensen ook op late leeftijd en
in hulpbehoevendheid nieuwe relaties

- Karsten Klein en zijn ingelijste missie, bij de ingang naar zijn werkkamer op het stadhuis.
Het was niet makkelijk, om het zo bondig uit te drukken, aldus de wethouder. -

aangaan. Vanwege de respijtzorg bijvoorbeeld. Een maand of drie terug was ik op
werkbezoek in Loosduinen bij het Cardia
woonzorgcentrum Tabitha. Daar is dagopvang gerealiseerd voor dementerenden,
samen met hun partner. Verschillende
echtparen treffen elkaar daar dan, spelen
spelletjes met elkaar, praten en eten met
elkaar. En dat gaat hartstikke goed. De
feitelijke patiënten ervaren dat er meer
betrouwbare, vriendelijke mensen zijn,
dan alleen hun eigen partner. En niet in
de laatste plaats is een enorm winstpunt
dat de partners van de dementerenden
elkaar daar treffen en ervaringen met
elkaar kunnen uitwisselen. Dat betekent
niet alleen praktische tips voor elkaar,
maar ook een uitlaatklep. et als bij de
burenhulp in Mariahoeve, zeg ik ook over
zoiets als bij Tabitha in Loosduinen: dat
moeten we in de stad meer hebben

Lekker en
gezond

U heeft wel erg lang
met de wethouder
gesproken, zegt een
medewerker van
de secretarie in de lift van de 11de naar
beneden op het stadhuis.
ou, zegt de interviewer. Dat valt wel
mee hoor, een uurtje maar. Over oudjes.
O ja, zegt de ambtenaar. Dat vindt hij
belangrijk. Voor dat krantje, De Oud-

Hagenaar, heb ik gehoord. Erg leuk. Die
lezen we hier hoor, altijd Wat was de
laatste vraag?
Ik vroeg aan de wethouder: waar hebben we het nog niet over gehad, wat
belangrijk is? En toen zei hij: het eten
En wat had Karsten Klein daar dan over
te zeggen?
Portefeuilletechnisch en wat het toezicht
op de zorgcentra betreft, ga ik er natuurlijk niet echt over, over de kwaliteit van
het eten in de huizen. Maar ik maak er
wel een punt van en wordt daarin serieus
genomen. Want voor mensen in de vlucht
van hun leven, zoals ik, is het soms even
gauw een broodje tussendoor. Maar voor
bewoners van zorgcentra zijn de maaltijden vaak een van de zeldzame hoogtepunten van de dag, ook in sociaal opzicht.
Dus ik vind dat dat, niet alleen ua
verantwoorde voedingswaarde, maar ook
ua smakelijkheid en presentatie echt iets
moet zijn om naar uit te kijken voor de
mensen. Waar ik kan, wijs ik daar op. En
met de Haagse Hogeschool ben ik bezig
om onze Haagse cultuurkok Pierre Wind
in te zetten, om de koks van zorgcentra
straks uit te dagen wat creatiever te zijn
in de keuken.
Frans Hoynck van Papendrecht
hoynck de oud-hagenaar.nl
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J.C.L.K.vanWelij-Fysiotherapie
Boreelstraat15,2582TWDenHaag,
Telefoon:0703545109
info@praktijkvanwelij.nlwww.praktijkvanwelij.nl

Nieuw:behandeling
CarpaalTunnelSyndroom

“Ik ga slechter zien.
Kan ik zelfstandig
blijven wonen?”

Het Carpaal Tunnel Syndroom ( CTS ) is een vervelend en pijnlijk
probleem. De middelste polszenuw, de Medianus-zenuw, in het
verloopvandecarpaletunnel,(t.h.v.hethorlogebandje)isbekneld.
Mensen met CTS hebben naast doofheid of tintelingen een pijnlijk
gevoel in hand, duim en vingers en worden ’s nachts vaak wakker.
Kleine bewegingen lukken niet meer. Als behandeling wordt vaak
gekozen voor een operatie, (gevolg: uw hand is enige weken
buitenspel) maar er is een alternatief: het Phystrac apparaat. Deze
fysiotherapiebehandelingwordtuitgevoerdinonzepraktijk.
De behandeling bestaat uit het uitvoeren van tractie (het uit elkaar
trekken)vanhetpolsgewrichtmethetspeciaalhiervoorontwikkelde
Phystractractieapparaat.Doordetractieontspannendestructuren,
Uw zicht verslechtert en u ervaart daar dagelijks hinder van? Maak dan een
spierenenbandenwaardoorminderdrukopdezenuwindecarpale
afspraak met Bartiméus voor een professioneel advies. Want met de juiste
tunnel wordt uitgeoefend. De behandeling is minder ingrijpend dan
aanpassingen en hulpmiddelen is er vaak meer mogelijk dan u denkt!
eenoperatieeninprincipepijnloos.Natuurlijkbestaatergeengarantie
maardepraktijkheeftintussenuitgewezendathetgrootstedeelvan
de behandelde patiënten na 9 tot 12 behandelingen geen operatie
U kunt bij ons terecht voor:
meer hoeft te ondergaan. Vergoeding door de zorgverzekeraar mits u fysiotherapie in het aanvullende
pakketheeft.Ukuntzichaanmeldenzonderverwijzing.

• advies over (lees)hulpmiddelen;
• training in het gebruik van hulpmiddelen en computeraanpassingen;
• verlichtingsadvies en andere aanpassingen in uw woonomgeving;
Hoofdpijndiesteedsterugkomtwatjeookdoetoflaatdoen.Hoofdpijninrust,bijbeweging,opvaste
tijdenofopdegekstemomentenenmeestalongelegen.Voedsel,stressofgeringebelastbaarheidkunnen
• training om zelfstandig te (blijven) functioneren;
eenrolspelen.Uhebtalveelgeprobeerd:medicijnen,dieet,nekwervelsindejuistestandzetten,sporten,
• volgende
onderzoek naar en advies over uw visuele mogelijkheden;
therapie, een nieuwe bril, etc. Maar kent u een van de
hoofdpijnen?
•
advies bij het uitoefenen van uw hobby’s.
Hoofdpijnvanuitdeneknaarhethoofd,achterhoofd,metaangezichtspijn,

Hoofdpijn?

metpijnindeooghoek,inhetoor,metpijnbovendeogen,achterde
ogen,alseenbandomhethoofd,metpijnophethoofd,metpijnbijde
slapen,metuitstralingnaardetandenofkiezen?Wiltudiekwijt?
Meer informatie
Metonzegoedonderzochtemethodenhebbenwijreedsvelemensen
kunnenhelpen.Bijeengroeppersonenmethoofdpijnlangerbestaande
Inloopspreekuur zonder afspraak,
dan 10 jaar had 80% dit bereikt binnen 7 weken met 6 a 7 sessies.
De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar elke
mits udonderdag van 9.00 - 12.00 uur
fysiotherapieinhetaanvullendepakketheeft.Ukuntzichaanmelden
Adres: Laan 20 in Den Haag
zonderverwijzingvanUwhuisarts.

Bartiméus Infolijn 0900 - 77 888 99 (€ 0,05 p/m)
www.bartimeus.nl
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Verhuizen naar een
zelfstandige woning
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Een andere
(zelfstandige)
woning

Een huis kan niet altijd levensloopbestendig worden gemaakt. aakt u bijvoorbeeld aan een rolstoel gebonden, dan moeten gangen en deuren daarvoor breed genoeg zijn. aar een bestaande woning daaraan aanpassen
is te duur. U zult dan moeten verhuizen naar een woning die wel op deze
situatie is berekend.
Hiervoor kunt u bij uw woningbouwvereniging een medische urgentie
aanvragen. Zo’n nieuwe woning zal bij
voorkeur een parterrewoning of in elk
geval gelijkvloers zijn.
(Ver)kopen?
Hebt u een koophuis, maar wilt u
kleiner gaan wonen of gelijkvloers?
Daarbij kunt u de overwaarde van uw
eigen huis gebruiken. Verkoopt u uw
huis, lost u eventueel resterende hypotheek af en houdt u een bedrag over,
dan noemen we dat de overwaarde.
Daarmee kunt u een nieuw, kleiner
huis kopen, zonder hypotheek of met

een kleinere hypotheek. De ﬁscus gaat
er ook van uit dat u deze overwaarde
inbrengt bij een nieuwe koopwoning.
Doet u dit niet en ﬁnanciert u alles met
een nieuwe hypotheek? Dan kunt u het
gedeelte van de nieuwe hypotheekrente
over het overwaardebedrag niet van de
belasting aftrekken. Kortom: gebruik uw
overwaarde
Huren?
Hieronder beschrijven we hoe u op
zoek gaat naar een andere huurwoning.
Daarna laten we verschillende typen
woningen de revue passeren.

Toegankelijkheid
e woningcorporaties geven op www.woonnet-haaglanden.nl aan of een woning toegankelijk is voor bijvoorbeeld een rollator of rolstoel.
Een rollatorwoning heeft brede deuren en toegangspaden en geen of een
beperkte hellingsgraad. De toegangsdeuren naar het gebouw en de liftdeuren
gaan automatisch open. De lift is ruim
en voorzien van een leuning. In een rolstoelwoning hebben alle deuren, gangen

en liften een bepaalde minimale breedte
en grootte. Bellen, knoppen en brievenbussen zijn laag geplaatst, de badkamer
heeft een douche zonder verhoogde
instap en de keuken is ruim genoeg om
er een rolstoel in te draaien.

Een woning zoeken
Om aan een (andere) huurwoning te komen, moet u een woonpas hebben. ie kunt u aanvragen via www.woonnet-haaglanden.nl, of met een
aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de woningbouwverenigingen). U
betaalt
0,- inschrijfgeld per jaar. e woonpas moet u elk jaar verlengen.
Met de woonpas kunt u reageren op het aanbod van de woningcorporaties in Haaglanden. Die bieden hun woningen te huur aan via www.woonnet-haaglanden.nl. Op
die website kunt u ook reageren op een aangeboden woning, of via telefoonnummer 070 388 03 88. Let op De krant Beter wonen in Haaglanden, ook bekend
als ‘de Woonkrant’, bestaat per 1 januari 2012 niet meer. Hebt u geen internet?
Dan kunt u persoonlijke hulp krijgen. Informeer ernaar bij een woningcorporatie.
Daar kunt u ook meer informatie krijgen over aangeboden woningen.
B Sinds 1 januari 2011 komt iemand met een jaarsalaris van 33.614,- of meer
niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Deze inkomensgrens komt
voort uit regelgeving van de Europese Unie.

Informatie

Kijk voor de gegevens over de woningcorporaties in telefoonboek of Gouden Gids, of informeer bij CIPO, tel. 070
364 38 18, e-mail info haagseouderen.nl.
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Hoe moet het
met mijn zorg?

toch ziet u slecht
Low Vision Totaal biedt hulp(middelen)
• Onze optometristen doen oogmetingen

bij u thuis in geheel Nederland.
Kosteloos en vrijblijvend!

gelukkig wonen

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of
Centrum Carel van den Oever

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op
uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg.
Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

•
•

Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg

Schrijnwerkersgaarde
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl
www.carelvandenoever.nl
Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

•
•
•

Groepswonen is een woonvorm voor
actieve mensen van 50 jaar en ouder.
Deelnemers kiezen voor elkaar.

BEL voor meer informatie of maak direct een
afspraak op

0174 - 29 80 46
• zelfstandig en zelfredzaam
• 15 à 25 woningen in één gebouw
met ieder een eigen voordeur
• een gemeenschappelijke ruimte
• persoonlijke vrijheid en privacy
• saamhorigheid en gezelligheid

f.

w.

e.

Vereniging GDO
Torenstraat 172
2513 BW Den Haag

t.

• gezamenlijke bijeenkomsten en
activiteiten
• burenhulp, geen mantelzorg
• één- en tweepersoons huishoudens
• 24 lidwoongemeenschappen
verspreid over heel Den Haag
Telefoon: 070-3641983
E-mail: info@gdo-denhaag.nl
Website: www.gdo-denhaag.nl

INNODURA

Zorghotel
voor de nodige
ontspanning!
Zorghotel Lindenhof in Wassenaar
biedt onderdak aan echtparen
of alleenstaanden van 55 jaar en
ouder die na een operatie in alle
rust en luxe willen herstellen, die
het thuis ‘even niet zien zitten’
of die gewoon lekker op vakantie
willen, maar dan wel verzekerd
van zorg.
Voor meer informatie
of reserveringen:
bel (070) 512 32 00 of
kijk op www.swz-zorghotel.nl

Een moderne praktijk waar
veiligheid een hoge prioriteit heeft.
Daarnaast behandelen wij ook
in de avond en op zaterdagen.

taking care of durable energy

Praktijkgegevens:
Telefonisch bereikbaar:
Ma t/m Zaterdag :
08:00 uur tot 12:00 uur
13:00 uur tot 16:30 uur

Stevinstraat 176
2587 ET Scheveningen
Email: info@tpbp.nl
Tel:070 767 0080

Nieuwe patiënten zijn welkom in onze nieuwe tandartspraktijk!

Het Zoetermeerse bedrijf Innodura is een
betrouwbare installateur van hoogwaardige
zonnepanelen.
Ons uitgangspunt is dat de klant tevreden
moet zijn over de installatie. Wij leveren
100% vakwerk en werken altijd met de
modernste panelen en nieuwste generatie
omvormers, beide met hoge efficiënties.

n de ee van 2 t m 13 anuari 2012 een gratis
o ision
scan t v
5 bi
iropractie
c eveningen De
o ision registreert a i ende
spierspanningen die ne - rug lac ten veroor a en
De scan ordt uitgevoerd door een er end egister
iropractor
oor reserveringen unt u bellen o
emailen eper te aanmeldingen
hiropra ie S hevenin en S evin raa 190
T: 070 355 98 34 in o
hiro a .nl

Innodura de vakkundige installateur
van zonnepanelen biedt u

€ 200,00 korting
op de aanschaf van een set
zonnepanelen naar keuze.

Bel: 079-8891883
of stuur een mail naar:

info@innodura.nl
zie ook: www.innodura.nl

Zelfstandig wonen,
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Een andere
(zelfstandige)
woning

Aanleunwoningen
Aanleunwoningen zijn zelfstandige woningen naast of nabij een zorgcentrum
of verpleeghuis. Ze zijn bedoeld voor senioren die zelfstandig kunnen wonen,
maar die belangrijke voorzieningen niet zo gemakkelijk kunnen bereiken.
ankzij de ligging van deze appartementen hebben zij zulke voorzieningen
wel dichtbij winkel, pedicure, restaurant enz.
Sommige aanleunwoningen worden
door de woningcorporaties aangeboden via www.woonnet-haaglanden.nl.
Andere worden rechtstreeks door het
zorgcentrum of verpleeghuis aangeboden. U hebt voor een aanleunwoning
geen indicatie meer nodig. De leeftijdsgrenzen kunnen van woning tot woning
variëren.

Informatie

Kijk voor de
gegevens over
de woningcorporaties in
telefoonboek of Gouden Gids, of informeer bij CIPO, tel. 070 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl. Bij
CIPO kunt u ook een overzicht krijgen
van de zorgcentra en verpleeghuizen
die aanleunwoningen aanbieden.
De volgende stichtingen bieden eveneens senioren- en aanleunwoningen aan,
buiten www.woonnet-haaglanden.nl:

Algemene Stichting Bejaardenzorg,
Schrijnwerkersgaarde 3, 2542 TP
Den Haag, tel. 366 81 85, e-mail
info algemene-st-bejaardenzorg.nl.
Internet: www.centrumbezuidenhout.nl en www.carelvandenoever.nl
Aanleunwoningen voor 60-plussers
aan de Bezuidenhoutseweg en de
Schrijnwerkersgaarde.
Mooiland Vitalis, Kastanjelaan 18h,
2982 CM Ridderkerk,
tel. 0180 44 05 00,
e-mail ridderkerk mooilandvitalis.nl
Internet: www.mooilandvitalis.nl
Woningen voor 60-plussers aan de
Toon Dupuisstraat en het Toon Dupuiserf.
RESPECT Zorggroep Scheveningen,
Postbus 84050, 2508 AB Den Haag,
tel. 306 10 20,
e-mail info rzgs.nl
Internet: www.rzgs.nl
Seniorenwoningen voor 65-plussers
aan het Prins Willemhof Hoge Prins
Willemstraat .

Stichting Woonzorg ederland, Postbus 339, 1180 AH Amstelveen, tel.
0900-123 49 96,
e-mail klant woonzorg.nl

Internet: www.woonzorg.nl
O.a. huurwoningen voor 55-plussers
en mensen met een beperking.

Inleunwoningen
it zijn woningen voor zelfstandig wonende ouderen binnen een woonzorginstelling. Ook deze bewoners kunnen gebruikmaken van het welzijns-, service- en zorgpakket van die instelling.
Huisdieren zijn soms wel, soms niet
toegestaan. Een indicatie is niet nodig.
Aanmelden voor een inleunwoning
kan bij de aanbiedende woonzorginstelling. CIPO heeft een informatieoverzicht van deze instellingen in Den
Haag.

Serviceﬂats
Een service at is een luxe zelfstandig koop- of huurappartement met een
aan ouderen aangepaste bouw. e bewoners kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen. at kan bijvoorbeeld een wasserette of een
conversatiezaal zijn. eestal is er ook een bemande receptie en/of een huismeester.
Bij koopﬂats betaalt u in de
Inlichtingen over koopﬂats
Informatie krijgt u bij makelaars. Bij
regel maandelijks een vast bedrag aan servicekosten en een
CIPO kunt u een overzicht
onderhoudsbijdrage. Vooral
krijgen van een aantal aande servicekosten kunnen hoog
bieders, ook van huurﬂats.
zijn. Soms bent u verplicht de aangeboCentraal Informatiepunt Ouderen CIPO ,
den diensten af te nemen. Voor serviceutshuis, Riviervismarkt 5 tegenover
huurﬂats gelden soms toelatingseisen,
de Grote Kerk; ma t m vrij, 10.00-16.00
zoals leeftijdsgrenzen, ﬁnanciële draaguur , Postbus 13634, 2501 EP Den Haag,
kracht of zelfredzaamheid en eventueel
tel. 364 38 18,
een medische keuring.
e-mail info haagseouderen.nl.
Internet: www.haagseouderen.nl

Informatie
Centraal Informatiepunt Ouderen
CIPO , utshuis, Riviervismarkt 5
tegenover de Grote Kerk; ma t m vrij,
10.00-16.00 uur , Postbus 13634, 2501
EP Den Haag, tel. 364 38 18,
e-mail info haagseouderen.nl
Internet: www.haagseouderen.nl

Particuliere
woonzorg
Particuliere woonzorgvoorzieningen zijn meestal kleinschalige huizen die
woonzorg la carte bieden. e gasten zijn doorgaans ouderen die nog zelfstandig willen wonen.
Zij hebben een eigen appartement
en houden de regie over hun leven.
Daarnaast maken zij gebruik van
faciliteiten als 24-uursaanwezigheid
en toezicht. Meestal is er verplegend
personeel in dienst. Woonzorgvoorzieningen variëren van eenvoudig tot heel
luxe. Ook mensen met een AWBZ-indicatie en een persoonsgebonden budget
kunnen er wonen, maar vaak wel tegen
een aanvullende ﬁnanciële bijdrage.

Informatie

ederlandse
Vereniging van
Particuliere WoonZorgvoorzieningen eVeP ,
Postbus 12, 3740 AA Baarn,
tel. 035-542 75 42,
e-mail info nevep.nl.
Internet: www.nevep.nl
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- Advertorial -

GEEF EEN
BRIL KADO!
AAN JE LIEF
29
€
F
NA
A
V
AL

Op zoek naar een origineel, bijzonder, persoonlijk of verrassend kado? Geef eens een bril kado!
Bij Specsavers heb je al een bril vanaf €29. Koop nu een feestelijk ingepakte bril-kadobon welke
het door jou gekozen bedrag vertegenwoordigt.
BEZOEK NU UW SPECSAVERS-WINKEL!
Specsavers Den Haag Spuistraat
Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Specsavers Den Haag Leyweg
Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344
Specsavers Delft
Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

Specsavers Leidschendam
Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333
Specsavers Rijswijk
Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Specsavers Zoetermeer
Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250

De bril-kadobon kan ingeleverd worden bij de Specsavers-winkel waar deze is gekocht.
De bon is niet inwisselbaar voor contanten. Standaard enkelvoudige glazen zijn gratis bij elk
montuur. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor extra glasopties, zoals extra
dunne glazen, gelden vaste toeslagen. © 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Vitaal
wonen?

CHECK MEER DAN
ALLEEN UW ZICHT MET DE
PREVENTIEVE NETVLIESCHECK
Vanaf het 45ste levensjaar krijgen mensen vaker te maken met oogklachten. Vaak worden de symptomen van deze ziektes pas in een later
stadium merkbaar. Met een preventieve NetvliesCheck kunnen bepaalde
aandoeningen als hoge oogdruk of netvliesslijtage vroegtijdig worden
ontdekt. Hoe sneller een bepaalde aandoening wordt gesignaleerd, hoe
groter de kans dat deze te verhelpen is of verergering mogelijk voorkomen kan worden. Optiekketen Specsavers maakt deze service nu voor
iedereen gemakkelijk bereikbaar door de preventieve NetvliesCheck
gratis aan te bieden aan alle mensen boven de 45 jaar.
De NetvliesCheck is een extra preventieve controle van het netvlies.
Tijdens de check worden met een
netvliescamera gedetailleerde
foto’s gemaakt van de binnenkant
van het oog. De foto’s worden
doorgestuurd voor beoordeling
naar een team van oogartsen en
optometristen onder leiding van
Drs. Rolf Zandbergen, een vooraanstaande oogarts in Nederland.
“Door regelmatig een NetvliesCheck te doen, kunnen mensen
de vinger aan de pols houden.
Wanneer bepaalde aandoeningen
vroegtijdig ontdekt worden, kan
verergering mogelijk voorkomen
worden. Het nemen van de foto’s
duurt ongeveer drie minuten en

is volledig pijnloos. Vervolgens
beoordeel ik samen met mijn team
de foto’s en krijgt men binnen een
week bericht”, aldus Zandbergen.
“Bij een oogarts of ziekenhuis
moet er vaak een afspraak gemaakt
worden en zijn er soms lange
wachttijden. Dit is bij Specsavers
niet het geval, want klanten kunnen nu een netvliesfoto laten maken op een voor hen gewenst moment: of het nu overdag, tijdens
een koopavond of in het weekend
is. Op deze manier maken we deze
professionele service nu voor
iedereen makkelijk bereikbaar”,
vertelt Ingrid Kersting, Hoofd PR &
Communicatie Specsavers.

Ericalaan/Heliotrooplaan
• Goede ligging, nabij Kijkduin.
• Aanwezigheid lift, scootmobielstalling en voldoende parkeergelegenheid.
• Diversiteit aan woningen (twee tot
vier kamers).
• Huurprijzen vanaf 490,- exclusief
servicekosten.

Serviceﬂat Dekkershaghe
• Goede ligging, nabij openbaar
vervoer en winkelcentrum Waldeck.
• Twee- en driekamerwoningen
• Diverse mogelijkheden tot het
afnemen van services.
• 24-uurs alarmering in het gebouw
aanwezig.
• Huurprijs vanaf 964,- exclusief
servicekosten.

Van Anrooijstraat e.o.

Regel het samen met Staedion

• Goede ligging, in het centrum van
Loosduinen.
• Aanwezigheid lift en voldoende
parkeergelegenheid.
• Diversiteit aan woningen
(drie tot vijf kamers).
• Huurprijzen vanaf 560,- exclusief
servicekosten.

Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Onder dat enorme aanbod bevindt zich
ook een groot aantal seniorenwoningen. Dat zijn woningen die net dat beetje extra comfort bieden, gelijkvloers bijvoorbeeld, om vitaal en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk hierbij
aan seniorencomplexen, aanleunwoningen en serviceﬂats. Bij Staedion wordt wonen er alleen
maar leuker en comfortabeler op. Hiernaast vindt u een overzicht van een aantal van onze seniorencomplexen. In deze complexen zijn regelmatig woningen vrij.

De Constant Rebecquestraat
Heeft u interesse in het huren van een woning in een van deze prachtige seniorencomplexen?
En bent u ouder dan 55 jaar? Of wilt u misschien meer informatie? Dan kunt u contact opnemen
met Staedion via telefoonnummer 0900 - 1424. Houdt u daarnaast de woonkrant in de gaten,
daar worden ook alle seniorenwoningen die beschikbaar komen in geadverteerd.

www.staedion.nl

0900 - 1424

• Nieuwbouwappartementen.
• 3 kamers, met eigen parkeerplaats
in de garage.
• Huurprijzen vanaf 615,- exclusief
servicekosten.

Zelfstandig wonen,
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Verhuizen naar
nieuwe woonvormen

Groepswonen
Groepswonen kan een aantrekkelijke woonvorm zijn voor wie hecht aan persoonlijke vrijheid en privac ,
maar ook aan saamhorigheid en contact. Bij groepswonen hebt u gewoon een eigen zelfstandige woning.
egelijk vormt u samen met andere bewoners een woongemeenschap.
Uw woningen zitten in n gebouw. Dat
bevat ook gemeenschappelijke ruimten
en voorzieningen.
Er zijn speciale woongemeenschappen
voor ouderen, waar u onder leeftijdgenoten bent. Door deze vorm van wonen in
groepsverband kunnen ouderen toch ook
zelfstandig blijven wonen.
Vereniging
In Den Haag zijn al meer dan 30 complexen voor groepswonen gerealiseerd.
Daar zijn ook groepen onder voor Hindoestanen, andere Surinaamse ederlanders of ouderen van niet- ederlandse
afkomst. Zo’n woongemeenschap is
meestal een vereniging met een bestuur,
statuten, huishoudelijk reglement en
contributie. Alle huishoudens betalen
samen de huur en inventaris van de
gemeenschappelijke ruimte en de bijbehorende verzekeringen. Doorgaans is de
groep aangesloten bij Groepswonen door
Ouderen GDO , dat in Den Haag initiatieven voor groepswonen ontplooit.

Verder is iedere woongroep anders; ze
hebben allemaal hun eigen identiteit
en ‘eigenheden’. CIPO ging een kijkje
nemen bij de Teunisbloemhof, het 14e
project van GDO en opgeleverd in 1997.
Het fraaie gebouw van drie verdiepingen
ligt aan de Kievitsbloemlaan in Kijkduin.
De woongemeenschap bestaat uit 15
woningen. In hetzelfde gebouw bevinden
zich overigens ook 20 ‘gewone’ woningen
voor ouderen.
Bijdragen
De Teunisbloemhof is typisch zo’n
woongemeenschap waar altijd veel te
doen is. Kofﬁe- en theebijeenkomsten,
de maandelijkse gezamenlijke maaltijd,
uitstapjes, borreluurtjes, gymnastiek
en dia-avonden, ze staan open voor de
bewoners. ‘Wij vormen een hechte en
gezellige groep,’ vertelt Carel Vis, samen
met zijn echtgenote Ria bewoner van
het eerste uur van de Teunisbloemhof
en secretaris van het bestuur. ‘We willen
proberen om dat in stand te houden.’
Dat vraagt tijd en aandacht, aldus Carel.
‘Van de leden van deze woongemeenschap wordt verwacht dat zij allemaal
hun steentje bijdragen. Dat gaat van
helpen bij de kofﬁebijeenkomsten, de
borreluurtjes, de maaltijd en lezingen
en uitstapjes tot lidmaatschap van het
bestuur of een van de commissies.’
Harmonie en zorg
Zoiets betekent dat de samenstelling van
een woongemeenschap nauw luistert.
‘Je moet beginnen met een groep met
verschillen in leeftijd,’ legt Yvonne Brant,
projectmanager van GDO, uit. ‘Bij een
aantal al wat langer bestaande groepen
is de gemiddelde leeftijd soms 80 jaar en
hoger. Dat is behoorlijk hoog, en soms
best lastig. Dan moeten de leden wel
eens met zijn allen de schouders eronder
zetten om toch nog samen leuke dingen
te blijven doen. Maar vooropstaat dat
de bewoners goed met elkaar kunnen

opschieten, dat de groep harmonieus is.
Dat is minstens zo belangrijk.’
Woongroepleden zorgen soms voor
elkaar op het niveau van goed nabuurschap. Het gaat dan om tijdelijke
bijstand: klusjes als boodschappen doen
voor iemand die ziek is, een keer eten
koken, de hond uitlaten. Voor het regelen
van langdurige hulp en zorg blijven de
bewoner zelf en diens familie verantwoordelijk. Ook dit verloopt bij iedere
woongroep weer anders. ‘Wij verbieden
niets als het gaat om zorg voor elkaar,’
vertelt Carel Vis over de Teunisbloemhof.
‘Maar we houden wel een oogje op elkaar. We spreken elkaar erop aan als de
hulp te ver gaat of te belastend wordt.’
Bestaande gemeenschappen
In een bestaande woongemeenschap
kiezen de bewoners zelf een nieuwe
bewoner als er een plaats vrijkomt. Wie
belangstelling heeft voor een bestaande
woongemeenschap, kan zich inschrijven.
GDO geeft namen van aspirant-bewoners
door aan het bestuur van de woongemeenschap. Dat beslist wie er op de reservelijst komen. Deze kandidaten komen
regelmatig langs om de groep te leren
kennen. Ook activiteiten staan soms voor
hen open.
Dat vraagt dus tijd en inzet van deze
kandidaten. Zij weten immers niet of en
wanneer er een woonmogelijkheid komt
bij de woongemeenschap. Er komt maar
af en toe een woning vrij. De woongemeenschap beslist dan wie het nieuwe
groepslid wordt. ‘Het is een komen en
gaan op de reservelijst,’ vertelt Carel Vis.
‘Door de lange wachttijd vallen er mensen af.’ Ook door de nieuwe inkomensgrens voor sociale huur zie onder ‘Een
woning zoeken’ op pagina 15 worden
wachtlijsten uitgedund.
Nieuwe complexen
Voor een nieuw of toekomstig complex
voor groepswonen nieuwbouw of ver-

bouw wordt eveneens een vereniging
opgericht. Om in aanmerking te komen
voor een woning daarin, moet u lid
zijn van zo’n vereniging. De leden zijn
gedurende de voorbereiding en de ver bouw al actief bij het complex betrokken.
Aspirant-leden kunnen met de groep
meelopen.
‘Wij doen erg ons best om een geschikte
locatie voor zo’n groep te vinden,’ vertelt
Yvonne Brant van GDO. ‘We doen zaken
met alle Haagse woningbouwcorporaties
en met een landelijke corporatie. Maar
er gaat gemiddeld zes jaar overheen
voordat er een goede locatie is gevonden
en er gebouwd kan worden. En het duurt
nog langer voordat de leden er kunnen
gaan wonen. Dat moeten belangstellenden zich realiseren als zij zich aanmelden.’

Informatie

Hebt u belangstelling voor groepswonen, dan
kunt u zich laten
uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst van GDO ongeveer eenmaal per
maand . Daar kunt u ook lid worden van
GDO. U wordt dan uitgenodigd voor een
tweede bijeenkomst. Bestuursleden van
woongemeenschappen leggen daar uit
wat groepswonen in de praktijk inhoudt.
Groepswonen door Ouderen GDO ,
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag,
tel. 364 19 83 ma-vrij, 9.30-13.00
uur , e-mail info gdo-denhaag.nl
Internet: www.gdo-denhaag.nl
Humanistische Stichting Beschut en
Groepswonen Den Haag HSBG , Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag, tel.
06 11 86 06 61, e-mail info hsbg.nl
Internet: www.hsbg.nl
Landelijke Vereniging Centraal Wonen,
Postbus 19163, 3501 DD Utrecht, tel.
06 13 01 58 69, e-mail info lvcw.nl
www.lvcw.nl

- Teunisbloemhof -

Gestippeld wonen
Gestippeld wonen is ook een vorm van gemeenschappelijk wonen. Net als bij groepswonen is er een groepsruimte
die de bewoners zelf beheren. Alleen zijn hun woningen niet onderling met elkaar verbonden. Ze bevinden zich wel
in n complex, maar verspreid gestippeld dus.
Er wordt ook geen apart gebouw of
complex voor zo’n groep gezocht of
gebouwd. Als er binnen een bestaand
complex genoeg bewoners zijn die
zich willen aansluiten en als er een
gemeenschappelijke ruimte is, kan een
project gestippeld wonen van start.
Gestippeld wonen is dus ook meer

‘versnipperd’ wonen. Dit vraagt
daarom meer inzet van de leden, om
elkaar actief op te zoeken en samen
iets te doen. Gestippeld wonen is
dan ook vooral een woonvorm voor
mensen die zich onderling verbonden
voelen; door hun afkomst, religiositeit,
hobby’s of leefstijl. Daardoor hebben

zij een natuurlijke neiging elkaar op te
zoeken.

Informatie

Er zijn in Den
Haag nog weinig
projecten voor
gestippeld wonen

en ze zijn vrij prijzig.
U vindt meer informatie op www.
andersenactiefwonen.nl
of www.regelje50pluswoning.nu.
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ooncentrum agen age evindt zich in de agenstraat middenin het centrum van en aag
oor de vele tram- en uslijnen die door het centrum lopen is de ereik aarheid uitstekend lle
elangrijke voorzieningen liggen op loopa stand
r zijn 111 woningen en er is een grote daktuin
ewoners kunnen achter het ge ouw gelegen
parkeerplaatsen huren
er er age is gelegen aan de chermerstraat
et het open aar vervoer is het comple makkelijk
te ereiken e elangrijkste winkels zijn om de
hoek in de etje ol straat et wooncentrum
hee t 8 driekamerwoningen van ca 0 m2
verdeelt over drie etages

n ar gge t ligt aan de
ooncentrum
Nocturnestraat halverwege het oude dorpscentrum van oosduinen en Kijkduin Op loopa stand
evinden zich winkels r is parkeergelegenheid
rondom het wooncentrum et centrum hee t 5
woonlagen en evat twee- en
25 driekamerwoningen

e nne ek is gelegen aan de eresteinlaan
in de wijk ouwlust et het open aar vervoer
is het comple makkelijk ereik aar elangrijke
voorzieningen zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopa stand gelegen et ge ouw evat tweekamerwoningen

ooncentrum a a d a er a evindt zich aan
de ak van Poortvlietstraat et open aar vervoer
evindt zich op korte a stand van het comple e
elangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten
loopa stand et wooncentrum hee t driekamerwoningen van ca 5 m2 en drie tweekamerwoningen van ca
m2

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

Uw december
verlanglijstje
ecember is de maand dat familieleden en vrienden elkaar weer eens wat
vaker opzoeken. Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes brengt
iedereen elkaar op de hoogte van het wel en wee in zijn leven. En terwijl
u luistert naar de intieme details van tantes ziekte en haar ervaringen
in het verzorgingstehuis en de zorgen van vader omdat hij ouder wordt,
vraagt u zich misschien af wat er later met u zal gebeuren.
Wat er moet gebeuren als u overlijdt,
heeft u al in een testament laten vastleggen. Uw partner en kinderen weten
of u begraven wilt worden of niet en
wie de antieke kast krijgt bijvoorbeeld.
Maar wat moet er gebeuren als u
tijdelijk of langdurig niet in staat bent
om zelf de belangrijke beslissingen te
nemen? Voor het geval u uw wensen
niet meer duidelijk kunt maken, is het
goed een levenstestament opgemaakt
te hebben. Dan is het voor iedereen
die voor u zorgt of die met u samenwerkt duidelijk wat u wilt dat er
gebeurt en waarom.
Een levenstestament is eigenlijk een
soort levensgids, een praktische handleiding die precies aangeeft wat u wilt,
bij leven. Met een levenstestament
houdt u zelf de regie in handen, ook
al bent u niet meer in staat uw eigen
belangen te behartigen.
Want als u door een ongeluk of ziekte
getroffen wordt, is het prettig te weten
dat de mensen om u heen weten wat
u wilt en dat zij daar naar zullen handelen. Ook in het geval van dementie
kan het een geruststellende gedachte
zijn dat u nu al heeft laten vastleggen
wat u wel en wat u absoluut niet wilt,
mocht het u overkomen.
Wat erin staat
Allereerst kunt u iemand een volmacht
geven. Deze persoon is dan bevoegd
om uw rekeningen te beheren als u in
een verpleegtehuis of ziekenhuis bent
opgenomen. Hij zorgt er onder meer
voor dat de rekeningen thuis gewoon
op tijd betaald worden, en dat alles zo
veel mogelijk verloopt zoals u dat zelf
gedaan zou hebben.
Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven wat
er met uw vermogen, huis, inboedel
en sieraden moet gebeuren, welke
meubels u graag meeneemt naar een
tehuis en wat er met de rest moet
gebeuren.
U kunt zelf bepalen aan wie u een
volmacht geeft, dat kunnen ook
meerdere personen zijn. Juist als uw
familierelaties niet vanzelfsprekend
zijn, is dit een belangrijk punt om over
na te denken. Ook kunt u aangeven
of de volmacht direct ingaat of dat dat
pas gaat gelden vanaf het moment
dat een arts aangeeft dat u wilsonbe-

kwaam bent geworden. Het aanwijzen
van een gevolmachtigde is gebaseerd
op vertrouwen, desalniettemin kunt u
ook een toezichthouder aanwijzen die
de gevolmachtigde voor u in de gaten
houdt.
Daarnaast kunt u uw wilsverklaringen
laten vastleggen. Daarin bepaalt u wie
beslissingen mag nemen met betrekking tot uw verzorging en wie niet.
Deze mentor neemt, zo veel mogelijk
samen met u, beslissingen op het
gebied van wonen, verzorgen, verpleging, behandeling en begeleiding. Hij
zorgt ook voor uw kleding en het welzijn van uw huisdieren bijvoorbeeld.
Wilsverklaring
Bovendien kunt u in uw wilsverklaringen uw gedachten over een mogelijk
behandelverbod en reanimeerbeleid
overbrengen en aangeven of u een
euthanasieverklaring heeft.
Maar denkt u bijvoorbeeld ook eens
aan uw digitale leven. Laat dus ook
uw wachtwoorden en codes opnemen
of geef aan waar die te vinden zijn.
U kunt uw levenstestament net zo
persoonlijk en uitgebreid maken als
u zelf wilt. U bepaalt wat erin opgenomen wordt. En dat is toch een
geruststellende gedachte? Want of
u nu te maken krijgt met een kunstheup, een beroerte of dementie, het
levenstestament geeft u de zekerheid
en het veilige gevoel dat uw zakelijke
en priv belangen precies zo nageleefd
worden als u graag wilt, ook als u dat
niet meer goed onder woorden kunt
brengen. Dus terwijl we elkaars decemberwensen vervullen met cadeautjes en aandacht, is het goed na te
denken over uw toekomstwensen.
Mijn collega’s en ik adviseren u graag,
op ons kantoor of bij u thuis of op de
zaak. Want met uw levenstestament
laat u uw dierbaren precies weten hoe
uw verlanglijstje eruitziet.
Michaël Lentze
otaris
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Vergoeding van
woningaanpassing

Geldzaken

Wilt u uw woning laten aanpassen omdat u een handicap hebt, of lichamelijke klachten door een chronische ziekte? En kunt u door die aanpassing (langer) zelfstandig blijven wonen? an kan de gemeente
en Haag bepaalde aanpassingen voor u regelen of vergoeden.
Dat gebeurt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo . Te
denken valt aan een tillift of hellingbaan,

- In de badkamer -

vervanging van de stoffering bij astma
of COPD , een antislipvloer in de badkamer of vergroting van de deurbreedte.
Informatie
Deze ondersteuning kunt u aanvragen
bij het Advies- en Informatiepunt in een
van de stadsdeelkantoren, of met een
aanvraagformulier.
Inlichtingen krijgt u via tel. 353 75 00 of
op www.denhaag.nl onder ‘bewoners’,
vervolgens loket, ‘wonen en bouwen’ en
ten slotte ‘Huis verbouwen’. De ondersteuning kan een persoonsgebonden
budget PGB zijn. Dat is een geldbedrag waarmee u de woningaanpassing

Vergoeding
van verhuiskosten
Verhuist u naar een nieuwe, aangepaste zelfstandige woning? isschien kan de gemeente daaraan
meebetalen. U kunt ook daarvoor
een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
maar let op er gelden strenge voorwaarden voor.

Voldoet u aan die voorwaarden, dan
moet u vóór uw verhuizing een aanvraag voor vergoeding indienen.
U moet er rekening mee houden
dat u niet alles vergoed krijgt. Soms
geldt daar een maximumbedrag voor.
Het is dus belangrijk dat u de verhuiskosten zo laag mogelijk probeert
te houden. Vaak ook kunt u slechts
n keer per vijf jaar zo’n vergoeding
krijgen. Moet u binnen die periode

Andere vergoedingsmogelijkheden
Apparatuur om bijvoorbeeld verlichting,
ramen en deuren te bedienen en weken waarschuwingsapparatuur zoals
een lichtﬂitsbel worden vergoed vanuit
aanvullende ziektekostenverzekeringen.
Dat kan de moeite lonen: vergelijkt u de
premie daarvoor eens met de kosten van
zulke apparatuur. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
Woningaanpassingen op medisch voorschrift die u nergens vergoed krijgt, kunt

u bij uw belastingopgave opvoeren als
ziektekosten.
Overwaarde eigen woning
Hebt u een koophuis? Dan kunt u de
overwaarde van dat huis gebruiken voor
woningverbetering. Via de hypotheekrente mag u deze investering vervolgens
aftrekken van de belasting. Zo kunt u
zelf kiezen hoe uw uw woonhuis aanpast
voor de toekomst. Informeer naar de
precieze voorwaarden bij de Belastingtelefoon, 0800-0543.

Huurtoeslag
Is de huur van uw huis hoog? En is
uw inkomen zodanig dat u problemen hebt om de huur te betalen?
an kunt u misschien huurtoeslag
krijgen. at is een tegemoetkoming
in de huurkosten van het ijk. Het
ijk betaalt een stukje van uw huur.
Of u huurtoeslag kunt krijgen, is afhankelijk van leeftijd, woonsituatie en huurbedrag. Heel belangrijk is de hoogte van uw
inkomen en dat van eventuele medebewoners. Boven een bepaalde inkomensgrens
hebt u geen recht op huurtoeslag. Deze
grensbedragen veranderen elk jaar. Voor
2012 zijn ze als volgt:

Dat u moet verhuizen, is op zich geen
reden om de kosten te vergoeden.
Zelfs een verhuizing wegens ouderdom is daarvoor geen reden. De
gemeente Den Haag betaalt alleen
mee:
- als er sprake is van een noodzakelijke verhuizing om medische
redenen;
- als verhuizing een betere oplossing
is dan aanpassing van uw woning;
en
- als het gaat om verhuizing naar
een aangepaste woning.

zelf betaalt. Maar de gemeente kan de
woningaanpassing ook voor u regelen,
als zorg in natura ZI .

Uw leeftijd Uw woonsituatie

noodgedwongen opnieuw verhuizen, dan hebt u geen recht op nog
een verhuisvergoeding.

Informatie

Ook vergoeding
van verhuiskosten kunt u met
een formulier
aanvragen, of bij het Advies- en
Informatiepunt in een van de stadsdeelkantoren.
Inlichtingen krijgt u via tel. 353 75 00
of op www.denhaag.nl.

Uw bruto gezinsinkomen

Uw maandelijkse
huurbedrag

65–

Alleen

Max.

22.025,- per jaar

211,87 tot

664,66

65–

Samen met anderen

Max.

29.900,- per jaar

211,87 tot

664,66

65

Alleen

Max.

20.625,- per jaar

211,87 tot

664,66

65

Samen met anderen

Max.

28.225,- per jaar

211,87 tot

664,66

Overige voorwaarden
Uw woning moet een eigen voordeur,
toilet en keuken hebben. En u mag maar
een beperkt eigen vermogen spaargeld
e.d. hebben voor 2011 was dit voor iemand onder de 65 bijvoorbeeld niet meer
dan 20.785,-; de bedragen voor 2012
worden eind december 2011 bekend . Is
uw huur hoger dan 366,37, dan krijgt u
minder huurtoeslag. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u dan zelf moet betalen.
Als u gebruikmaakt van een huismeester,
ﬂatwacht of buurtconciërge, kunt u maximaal 12,- aan servicekosten optellen
bij uw huurprijs.

Informatie

U kunt de huurtoeslag aanvragen
met een formulier.
Dat kunt u krijgen
bij de Belastingtelefoon: tel. 0800-0543.
Internet: www.toeslagen.nl
Hebt u hulp nodig? Ga dan naar het
hulp- en informatiepunt van de Belastingdienst regio Haaglanden, Prinses
Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag, of
bel 0800-0543.
U kunt ook langsgaan bij uw woningbouwvereniging.
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Pra ti voor

inese enees i en

ong Dao ang

Elisabeth Wesseling-Nijman

Y

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

is de naam van de pra ti
van mevrou ia ou

deoud-hagenaar.nl

ong Dao ang elpt u met
acupunctuur ruiden en
massage onder meer bi
spier pees en ge ric tspi nen rug lac ten bi
c ronisc e neusver oudeid bi olte-ontste ing migraine aange ic tspi n
aag-darm lac ten adem alingproblemen uidaandoeningen ouderenproblemen en diverse andere
moeili eden
an eli van u ver e ering an
een deel van de osten orden vergoed
en van maan a o a er a
van har e el om

(+)

Hatha
YOGA

Leskosten  ,– pmnd

Yogastudio en -praktijk:
Willemstraat A,  HN Den Haag.
Telefoon:   .
E-mail: yoga@elisabethwesseling.nl.

gelukkig wonen

vindt ong Dao ang aan de
an l emadelaan 30 in Den Haag
bi bus alte ronovo li n 23
el 0 0- 53
0 0 -233 33

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen
om gratis op de site te adverteren

TE HUUR

Voor iemand die houdt van zelfstandig, veilig wonen met veel comfort
op een unieke locatie.
Gelegen in het Haagse Bos, naast paleis Huis ten Bosch, vlakbij de
uitvalswegen: N44, A4 en A12. Naast het Nationaal Auto Museum en
tegenover de toekomstige plaats van de Amerikaanse ambassade.
Per direct:
2 kamerappartement met service in Résidence Château Bleu.
Voorzien van parkeergarage, restaurant,
Huurprijs €1220.logeerkamers en winkeltje.
Receptioniste en huismeester aanwezig.
incl. servicekosten
en voorschot CV.

Zie ook www.chateaubleu.nl
Inlichtingen: bestuur VvE, tel. 06-53146708 of bestuur@chateaubleu.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
Duinhage

Loosduinen/
Segbroek

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Wijndaelercentrum

in

-





atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit




Loosduinen

CoornhertCentrum

Escamp

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

in

-

wijndaeler entrum nl

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
1 0.000 maaltijden per jaar
00 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg







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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

Oogkliniek
De Horsten
p rsoonli aan a t pro ssion l oogzorg
Bij Ouderenwinkel.nl
zit u goed!
Mooie en handige
producten die uw
leven een stuk
leuker maken.
Gevestigd in Wassenaar: oogkliniek De Horsten
voor alle oogzorg, staar- en ooglidoperaties

“ Al onze behandelingen
worden door uw verzekering
vergoed volgens de
Zorgverzekeringswet. “
unt ll n
oor n a spraa



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:

Jos en Marion Reeuwijk van
Ouderenwinkel.nl Zoetermeer
wensen u een gezond 2012 toe!

oogkliniek
De Horsten

Postcode & woonplaats:
Telefoon:

E-mail:

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
Ad Patres uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.

Teldersrode 9 • 2717 HR Zoetermeer
T (079) 321 70 80
E zoetermeer@ouderenwinkel.nl
www.ouderenwinkel.nl/zoetermeer

ap

voor verzekerde oogzorg

g a

t l oon

oog lini

Wass naar

orst n nl
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Verhuispremie grote
huurwoningen

Geldzaken

Als u wat ouder wordt, vindt u misschien wel dat uw huis wat te groot wordt.
Bijvoorbeeld omdat uw kinderen allemaal het huis uit zijn. Wie alleen of met
zijn twee n woont, heeft vaak voldoende aan een kleiner huis dan een eengezinswoning. Bijkomend voordeel is dat u dan ook minder hoeft schoon te
houden
Er is nu nog een reden om te overwegen
kleiner te gaan wonen: de verhuispremie
grote woningen. Dat is een subsidie van
de gemeente Den Haag voor mensen
met een klein huishouden die verhuizen
en daarbij een grote sociale huurwoning achterlaten. Daar kan dan weer
een groter huishouden in terecht. Deze
subsidie is er dan ook gekomen om de
doorstroming op de Haagse huizenmarkt
voor sociale woningen te stimuleren.
Voor mensen met een lager inkomen en
een groot gezin is het namelijk steeds
moeilijker om passende huisvesting te
vinden.

En voor mensen met een kleiner huishouden maakt deze premie het natuurlijk
aantrekkelijker om te gaan verhuizen. U
krijgt er een mooi bedrag voor: 5000,per aanvrager en per sociale huurwoning.
Wat zijn de voorwaarden?
• Uw jaarlijkse belastbaar huishoudinkomen is lager dan 43.000,-.
• U huurt een woning in Den Haag van
een woningcorporatie.
• Uw huishouden bestaat uit 3 personen
of minder.
• Uw woning is minimaal 80 vierkante
meter groot.
• Uw woning heeft minimaal 5 kamers.
• Er kan maximaal n subsidieaanvraag
worden ingediend per subsidieaanvrager en per adres.
• U kunt uw subsidieaanvraag indienen
tot 1 juli 2013 of totdat de subsidiepot
leeg is.

• Als u een inkomen uit dienstverband
hebt: salarisstroken van de voorafgaande 2 maanden, van zowel de
hoofdhuurder als van de eventuele
partner.
• Als u een inkomen hebt uit onderneming of als u freelancer bent: uw
ﬁscale aangifte over 2010 of uw ﬁscale
schatting voor 2011.

Wat hebt u nodig?
• De opzegging van uw huurcontract van
de grote woning die u achterlaat. Deze
opzegging mag niet ouder zijn dan 4
maanden.
• Het formulier IB-60 van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat het toetsingsinkomen van uw huishouden lager is
dan 43.000,-.

Wat moet u doen?
Het aanvraagformulier verhuispremie grote woningen vindt u op
de website van de gemeente Den
Haag, www.denhaag.nl, onder
‘loket’ en vervolgens ‘wonen en
bouwen’ en ‘subsidies’ helemaal
onderaan . Vul het in en stuur het met
de bijlagen zie hierboven naar:

Gemeente Den Haag
Afdeling woningzaken, subsidies
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
U ontvangt binnen 12 weken het besluit
tot subsidieverlening en voor subsidievaststelling van de gemeente. De subsidie wordt daarna binnen 4 weken op
het door u aangegeven rekeningnummer
overgemaakt.

Vragen

Hebt u vragen over de
verhuispremie grote
woningen? Dan kunt u
bellen met tel. 14 070,
het telefoonnummer van de gemeente
Den Haag.

Zoek en krijg informatie over wonen
Informatie is nogal veranderlijk. Veel van wat u in deze krant leest, kan gerust een tijdje mee. Bewaart u de krant dus vooral.
iets anders. Of wilt u nog wat verder kijken. In die gevallen kunt u vaak terecht op internet.
Zoals op www.haagseouderen.nl, de
website van het Centraal Informatiepunt
Ouderen CIPO , maker van deze krant.
Dat is d website waar Hagenaars van
55 en ouder zelf informatie kunnen zoeken en vinden over bijvoorbeeld geldzaken, vrijetijdsbesteding of hulpverlening.
En over wonen

Nieuws
Als u op ‘Wonen’ of een van de subonderwerpen klikt, ziet u rechts in beeld
meteen een lijst van recente nieuwsberichten over wonen. Want op www.
haagseouderen.nl vindt u algemene informatie, maar houden we u ook zo veel
mogelijk op de hoogte van de actualiteit.

Wonen 55
De thema’s die nu op www.haagseouderen.nl staan, vindt u midden op de
startpagina: Wonen, Hulp, Geldzaken, Vervoer, Vrije tijd en Mantelzorg. Gaat u met de muis over
‘Wonen’, dan ziet u het keuzemenu.
Dat omvat onder andere ‘Zelfstandige
woonvormen’, een onderwerp dat in
deze krant ook aan de orde komt. Daarnaast besteden we hier aandacht aan

Gezondheid
De website www.haagseouderen.nl
wordt nog altijd uitgebreid. Zo zijn we
momenteel bezig een thema ‘Gezondheid’ in te richten. Daar kunt u binnenkort allerlei informatie over dat
onderwerp vinden die speciaal voor
55-plussers interessant en belangrijk is.
De informatie is afkomstig van de GGD,
waar CIPO op dit gebied nauw mee
samenwerkt.

‘Wonen met zorg’. Onder dat kopje vindt
u informatie over verzorgingshuizen,
verpleeghuizen, zorghotels en aanverwante onderwerpen; dus eigenlijk alles
wat belangrijk is als de informatie in
deze krant voor u niet meer telt.

aar misschien zoekt u nog

Nieuwsbrief
CIPO wil er ook zo veel mogelijk voor
zorgen dat u kunt bijblijven rond de
onderwerpen die voor u belangrijk en
interessant zijn. Daarvoor brengen
we elke twee weken een gratis ei Daarin
mailnieuwsbrief uit, ri
leest u bijvoorbeeld over gemeentelijke
besluiten en nieuwe voorzieningen, maar
ook regelmatig over wonen. Zo plaatsen
woongroepen voor ouderen er soms
oproepen voor nieuwe kandidaten.
Wilt u ook bijblijven rond deze onderwerpen, interessante websites, cultuur
en activiteiten?
eem dan een gratis abonnement op
i . Kijk
onze e-mailnieuwsbrief ri
op www.haagseouderen.nl om u aan te
melden.
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Haghesteyn
Waldeck Pyrmontkade in Den Haag

Gaat u steeds
slechter zien?

Serviceflat

Heeft u moeite met lezen?
Of het herkennen van gezichten?
Worden de kleine details steeds
minder zichtbaar?
Vaak is dit met een relatief kleine
aanpassing van uw bril te verhelpen. Is dit niet voldoende dan
heeft u wellicht behoefte aan een
hulpmiddel, zoals een loepbril of
een speciale lamp.
Graag adviseer ik u hierover.

Servi e a
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ie et na een dru leven
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Kom in januari naar de Beter Zien
winkel en u krijgt op vertoon van
deze advertentie 15% korting!
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Seniorenwoning
Bent u toe aan een nieuwe inrichting, gaat u verhuizen naar een
aanleunwoning, seniorenwoning of verzorgingshuis en wilt u goed
advies over woninginrichting, kom langs, of neem contact met ons op.
Hofleverancier
Wij zijn al jaren een soort hofleverancier bij diverse verzorgingshuizen.
Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van seniorenwoningen. Wij
weten welke problemen er spelen bij het ouder worden. Men gaat vaak
kleiner wonen, krijgt moeite met opstaan, wil een praktische inrichting.
Meubels en service op maat
Wij leveren meubels op maat en hebben voor ieder “woonprobleem”
een oplossing. Ziet u op tegen de herinrichting of verhuizing, “want
het geeft zoveel troep”, dan nemen wij zoveel mogelijk werk uit uw
handen
Deskundige medewerkers
Wij werken met eigen stoffeerders en werken nauw samen met gerenommeerde schilders en behangers. Bij ons heeft u de gelegenheid om uw
woning helemaal in te richten van vloer tot fauteuil, van bed tot behang.

VERHUUR
2 kamer appartementen

Is oma
h
alleen alselemaal
op vakan we
tie zijn?

Ivoorhorst 157 – 301 hoek Kleine Loo,
Mariahoeve
Ruime woonkamer met open keuken,
slaapkamer, hal entree, toilet, douche.
Voorzien van liften, CV, balkon, berging en
fietsenberging.
Gelegen op 100 mtr. van winkelcentrum
en openbaar vervoer.
Huurprijs: € 416,- excl. servicekosten.
Beschikbaar voor alleenstaande dames
vanaf 50 jaar.
Inkomen max. € 2000,- bruto per maand

Eén miljoen ouderen voelt zich eenzaam,
vooral als zij in de vakantietijd alleen
achterblijven. Het Nationaal Ouderenfonds
helpt hen. Helpt u mee?
Vergeet-ze-niet!

Voor informatie belt u met:
Maria Johanna van Nieuwkerk-van Nispen Stichting
ma. t/m do.10.00 -12.00 u:

070-3245571
e-mail: info@hv1854.nl

www.ouderenfonds.nl





Alles onder 1 dak, waar vindt u dat nog?
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er or in , verple in , e elei in
en on er e nin i
h i .

rg



t



en

e ibel



Haghevoorde levert thuiszorg afgestemd op uw
individuele wensen. Tevens zijn wij gespecialiseerd
in de zorg voor mensen met dementie.
Offers Woonideeën,
al meer dan 60 jaar ervaring in woninginrichting,

Wie is er niet mee opgegroeid?

Telefoon:
070-3010260
Website:
www.hagevoorde.nl
E-mail:
info@haghevoorde.nl
Gevestigd in Voorburg

Marlon Kolff en
Adriënne Steinbach
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Voorkomen is
beter dan genezen

5

Praktisch
woongenot

U kunt er op nog meer manieren voor zorgen dat u langer zelfstandig en in uw eigen huis kunt blijven wonen.
Het is zaak dat u goed voor uzelf zorgt, het uzelf gemakkelijk maakt en risico s buiten de deur houdt.

Licht in huis
50-plussers hebben meer licht nodig dan jongeren. et het klimmen der jaren gaat het oog immers achteruit.
Het kan dan minder licht opnemen. Alledaagse activiteiten als lezen of koken gaan daardoor minder vlot. och
brengen veel 50-plussers zonder het te beseffen hun dagen door met te weinig licht. ortom let op licht
Buitenlicht
Buitenlicht gratis licht. Benut dit
dus optimaal. Bekijk eens waar het
buitenlicht uw woning binnenkomt.
Zet bijvoorbeeld een tafel waaraan u
leest of uw favoriete stoel bij het raam.
Maak van de ruimte waar het meeste
licht binnenvalt de plek waar u het
meest verblijft. Schrik niet terug voor
een kleine interne verhuizing om dit te
realiseren.

Voorkom
valpartijen

Lichte kleuren
Houd plafond en muren wit. En kies
lichte kleuren voor vloer en meubilair.
Donkere kleuren absorberen meer licht.
Goede lampen
Een goede lamp benadert het natuurlijke daglicht van buiten. Let daarom op
de kleurweergave en de kleurtemperatuur van een lamp. Die kunt u vinden
op de verpakking, de lamp zelf of de
ﬁtting. Kies een lamp met een hoge
kleurweergave-index, in het Engels
‘Color Rendering Index’ CRI – liefst
hoger dan 80 of zelfs 90 de kleurweergave-index loopt van 0 tot 100 . En kies
een lamp met een kleurtemperatuur
van 5000 tot 6000 kelvin. B Van de
kleurtemperatuur worden twee nullen
afgehaald: 2700 kelvin staat vermeld
als 27.

Gelijkmatige verlichting
Zorg voor gelijkmatige verlichting. Gebruik bijvoorbeeld lampen of tl-buizen
in een omkapping die het licht niet
naar beneden maar juist naar boven
uitstraalt – dus naar het plafond en
de muren. Met een dimmer kunt u
de lichtsterkte aanpassen. Denk aan
dunne vitrages, jaloezieën of andere
zonwering om fel binnenkomend licht
te ﬁlteren.
Extra licht
Bij lezen, schrijven, koken, klussen
of handwerken moet u details kunnen onderscheiden. Dan hebt u vaak
extra licht nodig. Gebruik gericht licht,
bijvoorbeeld met staande lampen, verstelbare tafellampen of spotjes. Plaats
dit aan de zijkant; bent u rechtshandig,
dan links naast en iets voor u – en
andersom bij linkshandigheid.
Licht op belangrijke plaatsen
Op sommige momenten en plaatsen
moet u bijzondere aandacht schenken
aan extra licht.
• Zorg voor een helder verlichte ingang van uw woning. Bij een slecht
verlichte ingang lijkt het alsof u in
een donkere kelder stapt. Vermijd
sterke overgangen tussen donker en
licht.
• Verlicht aanrecht en fornuis extra en
schaduwvrij, bijvoorbeeld met een
spotje erboven.

• ‘s achts is het belangrijk dat u
veilig de weg naar toilet of keuken
kunt vinden. Markeer de weg erheen
bijvoorbeeld met nachtlampjes die
u in stopcontacten kunt steken. Of
gebruik lichtknoppen met lichtgevende of ﬂuorescerende schakelaars
of lampjes die door een bewegingssensor automatisch aangaan.
Lichtbox of daglichtlamp
Te weinig daglicht kan de aanmaak
van bepaalde hormonen ontregelen.
Dat kan tot mentale problemen leiden.
Gebruik van een daglichtlamp of
een lichtbox dagelijks ongeveer een
halfuur is daar effectief tegen. Het
licht van een daglichtlamp lijkt sterk
op origineel daglicht. Gebruik de lamp
of lichtbox wel in een verder goed verlichte ruimte. Anders wordt het verschil
tussen dit heldere licht en het donker in
de omgeving onprettig.

Informatie

Bovenstaande
adviezen zijn
ontleend aan de
website www.lichtvoorlater.nl. Daar
vindt u nog veel meer informatie, o.a.
over licht bij dementie, depressie en
slapeloosheid en tips over licht en
lampen.

Een ongeluk in huis kan vervelende
gevolgen hebben. at geldt zeker voor
valpartijen. Elke minuten valt er
ergens in Nederland een ouder iemand
dusdanig, dat behandeling in het
ziekenhuis nodig is. Bij een valpartij
kunt u zelfs letsel oplopen waardoor
u niet meer zelfstandig kunt wonen.
Gelukkig is vallen vaak te voorkomen.
et aandacht voor uw conditie en
gewoontes, en enkele kleine aanpassingen in uw woning.
Zorg dat u genoeg beweegt
Goede spieren zijn belangrijk. Met sterke
spieren valt u namelijk minder snel. In wijkcentra, bij het ouderenwerk en bij sportverenigingen zijn diverse mogelijkheden
om in beweging te komen. Informeer eens
bij CIPO, tel. 364 38 18 of e-mail info
haagseouderen.nl. En probeer zeker en
halfuurtje per dag te bewegen. Boodschappen doen of de hond uitlaten telt ook mee
Laat regelmatig
uw ogen testen
Bij het ouder worden
gaan de ogen vaak
achteruit. Laat ze
daarom elk jaar
controleren door een
opticien. Wacht niet
te lang met de aanschaf van een bril.
Orde in huis
Zorg voor voldoende licht in huis zie het
aparte artikel hierover in deze krant . Verwijder obstakels in huis schoenen, boodschappentassen die u over het hoofd zou
kunnen zien en waar u over zou kunnen
struikelen.
vervolg op pagina 26
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Voorkom valpartijen
Hulpmogelijkheid
Zorg dat u geholpen kunt worden als u
toch valt. Doe de deur niet op slot en
overweeg de aanschaf van een alarmeringssysteem zie pagina 11 .

Bijwerkingen van medicijnen
Medicijnen hebben vaak bijwerkingen
– bijvoorbeeld slaperigheid, langzamer
reageren, minder goed zicht, slappe
spieren en duizeligheid. De kans dat u
valt kan door zulke bijwerkingen worden
vergroot. Let dus extra op als u medicijnen gebruikt.

Zelfstandig wonen,

Praktisch
woongenot

vervolg van pagina 25

foon bij u.
• Deel kasten zo in, dat u veelgebruikte
en zware spullen gemakkelijk kunt pakken.
• Gebruik een stevige huishoudtrap in
plaats van een stoel als u ‘omhoog’
moet.
• Werk losliggende snoeren weg met
kabelclips of snoergoten bouwmarkt .
• Verlaag of verwijder drempels.
• Gebruik een antislipmat onder een los
kleed.
• Met een deur intercom kunt u iemand
aan de deur zien en spreken zonder dat
u de trap af hoeft.

In de woonkamer
• Een goede stoel of bank is hoog en
heeft armleuningen.
In de slaapkamer
• Kies voor een hoog bed. Een laag bed
kunt u verhogen met steunen thuiszorgwinkel .
• Sta niet te snel op, maar ga eerst even
rechtop zitten en rek en strek uw spieren.

Op de trap
• Zorg voor leuningen aan beide kanten,
een handgreep beugel onderaan en
vastliggende bekleding of antislipstroken.
• Houd trappen vrij, draag er niet te veel
spullen en gebruik de leuning.
In badkamer en toilet
• Er bestaan steunen handgrepen voor
op de badrand en steunen en zitjes
voor aan de muur van badkamer en
toilet. Ze kunnen worden bekostigd
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo zie onder ‘Hulpmiddelen’, pagina 7
• Van een hoog toilet kunt u veiliger opstaan bouwmarkt; zie onder ‘Hulpmiddelen’ op pagina 7 voor mogelijkheden
bij de thuiszorgwinkel .
• Haal losse kleedjes en badmatten weg.
Voorzie vloertegels, bad en douchebak
liever van antisliptegels, een coating of
antislipstickers bouwmarkt .

Leer uzelf veilige gewoontes aan
Veel gewoontes leveren risico’s op, vaak
zonder dat u zich daarvan bewust bent.
Sta dus regelmatig even stil bij uw gewoontes.
Algemeen
• Loop niet gehaast rond.
• Buk of reik rustig. Zak bij bukken door
uw knieën.
• Loop niet op gladde sokken of kousen.
Wees voorzichtig met wijde pijpen of
een lange rok.
• Plaats op bovenverdiepingen een extra
telefoon, of houd een draadloze tele-

gelukkig wonen

In tuin, schuur en garage
• Ruim gereedschap, tuinafval, bladeren,
mos en algen en ’s winters sneeuw en
ijs direct op.
• Verwijder ongelijke tegels of kleine
afstapjes.
Buiten de deur
• Ga op pad met stevig schoeisel lage
hak en stroeve proﬁel zool , een boodschappentas op wielen en indien nodig
een rollator.
• Overweeg bij winterse omstandigheden
of u echt wel de deur uit moet. Laat u,
als het kan, ophalen door iemand met
een auto. Gaat u toch
de straat op: doe een
heupbeschermer
aan, draag
goed schoeisel,
sokken over
uw schoenen of
Yaktrax een soort
‘sneeuwkettingen’ voor schoenen en
voorzie uw wandelstok van speciale
winterdoppen thuiszorgwinkel .
Informatie
Bovenstaande adviezen zijn ontleend aan
de brochure org dat t i niet alt
van Consument en Veiligheid.
Inlichtingen: Consument en Veiligheid,
tel. 020 511 45 67 maandag t m vrijdag, 9.00-13.00 uur ,
e-mail info veiligheid.nl.
Internet: www.veiligheid.nl.

Ventileren, vocht en koolmonoxide
In herfst, winter en voorjaar zijn we geneigd om deuren en ramen extra
goed dicht te houden en de kachel ink aan het werk te zetten. Pas daar
toch mee op. Er liggen twee problemen bij op de loer vochtophoping en
koolmonoxidevergiftiging.

• Laat de was buiten
drogen. Kan dat
niet, zet dan een
raam open.

Vocht in huis kan leiden tot schimmelvorming, ongedierte huisstofmijt of
kilte – en daar kunt u ziek van worden
verkoudheid, allergie, benauwdheid en
ge rriteerde ogen . Koolmonoxide is een
erg gevaarlijk gas, ook omdat het niet
te zien of te ruiken is. Van een beetje
koolmonoxide in huis kunt u hoofdpijn
krijgen en misselijk of moe worden. Is er
meer koolmonoxide in huis, dan kan dat
leiden tot bewusteloosheid en
erger. Elk jaar sterven er
landelijk gemiddeld elf
mensen aan koolmonoxidevergiftiging.

Wanneer komt
koolmonoxide
vrij?
Als een geiser, gasfornuis, gaskachel of cv-ketel
slecht werkt, kan er koolmonoxide vrijkomen. Vooral als er geen afvoer naar
buiten is en er niet genoeg frisse lucht
in huis komt.

Ventilatie
Om al deze redenen is
goede ventilatie belangrijk.
Door te ventileren kunnen
vocht en verbrandingsgassen het huis
uit en kan frisse lucht naar binnen. De

ventilatie van ederlandse nieuwbouwwoningen is echter dramatisch slecht,
toonde onderzoek onlangs aan. Slechts
in 7 van 299 onderzochte eengezinswoningen met mechanische afzuiging was
de luchtverversing afdoende.
Voorkom te veel vocht in huis
• Zet altijd de roosters open of de
ramen op een kier, ook als het buiten
koud is.
•
Zet elke dag de ramen of
deuren minstens 15 minuten wijd
open, bijvoorbeeld ’s ochtends
vlak na het opstaan.
• Zet de ramen ook open tijdens
en na het douchen, schoonmaken, koken, klussen of een feestje,
en voor en na het slapen. Zet als u
kookt de afzuigkap aan.
• Zorg dat het in huis niet kouder wordt
dan 15 graden.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging
• Laat gastoestellen elk jaar controleren
door een erkend installatiebedrijf. Laat
schoorstenen elk jaar vegen.
• Zijn de vlammen geel of oranje in
plaats van blauw , laat het gastoestel dan direct controleren door een
erkend installatiebedrijf.
• Ventileer uw huis 24 uur per dag zie
boven . Houd roosters schoon.
• Vaak hebben geisers geen afvoer naar
buiten. Bekijk dan of u een ander toe-

stel of een afvoer kunt laten plaatsen.
•
Hebt u een open verbrandingstoestel, plaats dan een koolmonoxidemelder CO-melder . Deze is te
koop bij doe-het-zelfzaken.
Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?
Als uw koolmonoxidemelder afgaat, of
u denkt een koolmonoxidevergiftiging
te hebben, ga dan snel naar buiten en
waarschuw de brandweer en een arts.

Informatie

Bovenstaande
adviezen zijn
ontleend aan de
folders oor o
o t in
i en ool ono ide, de
tille l i
oordenaar van de GGD.
Voor deze folders en met vragen over
het binnenmilieu vocht, schimmels,
koolmonoxide en uw gezondheid
kunt u altijd terecht bij de afdeling
Leefomgeving van de GGD Den Haag,
tel. 070 353 71 82.

ecember 0

Zelfstandig wonen,

gelukkig wonen

Informatiekrant voor Haagse 50-plussers

Roze ouderen welkom
in Wijndaelercentrum
Als andere mannen s morgens bij
de kofﬁe over hun vrouwen en kinderen praten, wat moet ik dan? oet
ik vertellen hoe gelukkig ik ben geweest met Wim? aar begin ik niet
aan , zegt de vitaal ogende
-jarige
Charles Wagemaker, bewoner van
Wijndaelercentrum in Waldeck.
Wijndaelercentrum, een van de locaties
van Humanitas Woonzorgplus Den Haag,
is een plaats waar ruimte is voor diversiteit en dus ook voor homoseksualiteit.
De humanistische identiteit van het
Wijndaelercentrum houdt in dat wordt
uitgegaan van zelfbeschikking van de
bewoners, cliënten en medewerkers. Dat
betekent bijvoorbeeld dat men openstaat voor verschillende leefstijlen. Ieder
mens heeft een eigen identiteit en deze
eigenheid probeert Wijndaelercentrum
te stimuleren. Zo wil Wijndaelercentrum
duidelijk laten voelen dat elke bewoner,
cliënt en medewerker die zich hierin kan
vinden, welkom is
Onbekend maakt onbemind
Homoseksualiteit is voor sommige mensen iets onbekends. En onbekend maakt
vaak onbemind. Met een gezamenlijke
inspanning is daar iets aan te doen.
Met voorlichting en activiteiten kan het
zichtbaar en bekender gemaakt worden.
Zo kunnen zgn. roze ouderen Wijndaelercentrum gaan zien als een gewaardeerde
zorgaanbieder en de diensten weten te
vinden en te benutten.
Tegenwoordig is homoseksualiteit be-

Emancipatie
Colofon
el tandig wonen gel
ig wonen
is een uitgave van het Centraal Informatiepunt Ouderen CIPO in samenwerking met e
d Hagenaar

spreekbaar geworden en in brede kring
geaccepteerd, maar niet alle ouderen
hebben hier voordeel van. Ze dragen
het verleden met zich mee en hebben
vaak weinig contacten. Charles Wagemaker bevestigt: ‘Als je als homoseksuele oudere bewoner open bent over je
seksuele voorkeur, wil de meerderheid
van de medebewoners niet meer met je
spreken. Maar als je jezelf niet kenbaar
maakt, vind je ook geen gevoelsgenoten
waarmee je homospeciﬁeke zaken kunt
bespreken’.
Verborgen leven
Een voorwaarde voor wezenlijk contact is
dat men zich veilig, vertrouwd en geaccepteerd voelt. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen, die zijn opgegroeid
in een tijd dat homoseksualiteit niet
bespreekbaar en haast nergens geaccepteerd was. Het taboe was zo groot dat
sommigen hun eigen situatie niet onder

ogen durfden te zien of bezweken voor
de sociale druk en toch maar voor een
huwelijk kozen. Anderen onderkenden
wel hun seksuele geaardheid, maar om
de baan, de betrekkingen met thuis en
de sociale en eventueel kerkelijke contacten niet op de tocht te zetten, bleven
zij zwijgen. Velen leidden daarom een
verborgen leven, verstopten hun echte
gevoelens en leefden in betrekkelijke
eenzaamheid.
Opening tentoonstelling
op februari 0
Omdat dit onderwerp omgeven is door
onbekendheid en onbegrip gaat Wijndaelercentrum daar nu aandacht op vestigen. Wijndaelercentrum wil in 2012 het
Kiwa-keurmerk ‘de Roze Loper’ behalen,
dat staat voor homovriendelijke organisaties. Dit keurmerk is ontwikkeld door
de ouderenbond A BO, COC ederland,
Movisie en de Schorerstichting.
Van 4 tot en met 11 februari is er een
tentoonstellingsweek die op zaterdag
4 februari groots wordt geopend, voor
iedereen

Informatie

d Ha
Lezers van e
genaar en deze woonspecial van CIPO die zich
hierdoor aangesproken
voelen, informatie willen, behoefte aan
contact hebben of willen meedenken,
kunnen bellen met contactpersoon Gerry
Barendse, 070 447 02 00.

Scheveningen online uit de knoop
Welzijn Scheveningen biedt vanaf nu professionele, gratis online hulpverlening
op www.hulpverlening-scheveningen.nl. e site is opgezet en wordt beheerd
door ervaren maatschappelijk werkers van Welzijn Scheveningen. Welzijn
Scheveningen gaat hiermee in op de steeds grotere behoefte aan online hulp.
‘Helpt jou online uit de knoop ’, zo stelt
de site. Deze biedt uitkomst aan bewoners in het stadsdeel Scheveningen die
niet op reguliere wijze hulp willen van
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het maatschappelijk werk. Van praktische adviezen over ﬁnanciën of wonen
tot hulp bij psychische problemen en
levensvragen. Iedere vraag kan worden

gesteld. Anoniem, thuis, gratis en op elk
moment van de dag.
Binnen twee dagen krijgt de aanmelder
een professioneel en betrouwbaar antwoord per e-mail. Veel vragen kunnen
de maatschappelijk werkers van de site
beantwoorden. Zo niet, dan wijzen ze de
weg naar andere hulpverlening.

Verdere vragen? Op zoek naar een
folder of een van de in deze krant
genoemde informatieoverzichten?
• Bel CIPO op 070 364 38 18, stuur
een e-mail naar info haagseouderen.nl of schrijf naar CIPO, Postbus
13634, 2501 EP Den Haag.
• CIPO maakt informatiemateriaal,
zoals deze krant en de Haag e e
niorengid . U kunt dit gratis afhalen
bij de i-Shops. De adressen van de
i-Shops staan op de voorpagina.
• In e
d Hagenaar vindt u altijd
een CIPO-pagina met actuele informatie en nieuwsberichten, alsmede
de door ons samengestelde activiteitenagenda ‘ErOpUit’.
• Op onze website www.haagseouderen.nl kunt u veel informatie over
wonen en andere onderwerpen zelf
opzoeken.
• In deze krant worden regelmatig
onze informatieoverzichten genoemd. Daarop vindt u gegevens
over seniorenwoningen, ouderenwerk, zorgabonnementen, etc. Deze
overzichten kunt u op www.haagseouderen.nl direct downloaden als
pdf-document.
• Op www.haagseouderen.nl vindt
u ook een uitgebreide agenda met
voorstellingen, voorlichtingsactiviteiten, cursussen en evenementen
voor 55-plussers.
• Bijblijven? Ook over andere onderwerpen die belangrijk zijn voor ouderen, zoals gemeentelijke ontwikkelingen, geldzaken en activiteiten?
eem dan een abonnement op onze
e-mailnieuwsbrief ri
i . Deze
wordt u elke twee weken gratis
toegezonden.
Tekst: CIPO
Advertentiewerving: IS-Ac uisitie
Vormgeving: Baasimmedia
Druk: Dijkman Offset
CIPO 2011
Bezoekadres: Het utshuis, Riviervismarkt 5 tegenover de Grote Kerk .
Postbus 13634, 2501 EP Den Haag
Tel. 070 364 38 18
E-mail info haagseouderen.nl
Aan de informatie in deze krant is de
grootst mogelijke zorg besteed, maar
er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Deze krant is mede mogelijk gemaakt
door een ﬁnanciële bijdrage van de
gemeente Den Haag.
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Zelfstandig wonen,

Informatiekrant voor Haagse 50-plussers

gelukkig wonen

“Dankzij WZH Zorg in de buurt
kan ik nog deelnemen aan het
normale leven”
Mevrouw Leliaert uit Rijswijk maakt dankbaar
gebruik van Zorg in de buurt van WZH. Die zorg
maakt voor haar het verschil. ”Als je niet meer alle
mogelijkheden hebt, dan is het ﬁjn dat je dankzij
deze zorg nog dingen kan doen,” vertelt ze.
Mevrouw gaat vaak naar
natuurpark Te Werve. Ze vertelt
enthousiast dat ze daar natuurgidsen helpt: “Ik geef aan waar
de paddenstoelen, bloemen en
vogels zijn, dan weten zij met de
rondleidingen wat, waar te
vinden is. De medewerkers
van Zorg in de buurt helpen mij
elke ochtend met douchen en

Al achttien jaar heeft ze het goed
naar haar zin in haar seniorenwoning in Rijswijk: “Dankzij Zorg
in de buurt kan ik hier blijven
wonen. Dat is voor mij heel
belangrijk. Sommige dingen
kan ik helaas niet zelf meer,
maar met hulp van WZH kom
ik toch nog in de buitenwereld.”

aankleden, zodat ik er op tijd kan
zijn. Ook ’s avonds staan ze voor
mij klaar.”
“Zorg in de buurt is voor mij de
frisse buitenwereld die binnen
komt waaien, ik zou niet graag
achter de geraniums zitten te
verkommeren. Het is leuk om
naar de verhalen van medewerkers te luisteren, terwijl zij de
zorg verlenen. De sfeer onder
het personeel is goed en dat
merk je. Maar het voornaamste
vind ik de goede zorg. En de
huishoudelijke hulp van WZH Zorg
in de buurt is ook uitstekend.”

Mevrouw Leliaert en wijkverpleegkundige Lia Tinga.

WZH Zorg in de buurt
biedt hulp en zorg bij u thuis
Wilt u graag zo lang mogelijk thuis
blijven wonen? En kunt u daar hulp
van buitenaf bij gebruiken?
WZH Zorg in de buurt staat voor u
klaar. Ons team van huishoudelijke
hulpen, verzorgenden en verpleegkundigen biedt u de helpende
hand op veel terreinen.
WoonZorgcentra Haaglanden
(WZH) levert thuiszorg aan
ouderen in Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg. Deze
thuiszorgdienst biedt:

WZH is op zoek naar
enthousiaste collega’s

• hulp bij het huishouden;
• verpleging thuis;
• persoonlijke verzorging;
• ondersteunende begeleiding;
• dagverzorging en dagbehandeling;
• casemanagement (begeleiding
thuis bij beginnende dementie of
hersenletsel).

Ben jij in het bezit van een zorgdiploma niveau
2, 3 of 4? Dan is Zorg in de buurt op zoek naar jou.
Als thuiszorgmedewerker zorg je dat de cliënt zo
lang mogelijk zelfstandig kan wonen in een
verantwoorde thuissituatie. Je geeft persoonlijke
verzorging en begeleidende ondersteuning aan
onze cliënten.

Hulp en zorg bij u thuis
Scheveningen
Haagse Hout

Voorburg

Centrum

Segbroek

Leidschendam

Laak

Leidschenveen
Ypenburg

Kijk voor openstaande vacatures op www.wzh.nl

Naast Zorg in de buurt in
Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg
levert WZH nu ook
thuiszorg in Zoetermeer

Zoetermeer

WZH, voor elkaar
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een vernieuwende, toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn
voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in
de regio Haaglanden. Vanuit dertien woonzorgcentra in Den Haag en
Leidschendam-Voorburg bieden wij verpleeg- en verzorgingshuiszorg,
thuiszorg en allerlei welzijnsactiviteiten. Elk WZH-woonzorgcentrum
heeft een eigen identiteit en cultuur. Zo bieden wij een woonomgeving
die bij u past: een plek waar u zich thuis voelt.

Escamp
Loosduinen

Rijswijk

Meer informatie

WZH-Woonzorgcentra
WZH Zorg in de buurt, inclusief hulp bij het huishouden
WZH Zorg in de buurt, exclusief hulp bij het huishouden

Westland

WZH Zorg in de buurt, uitsluitend casemanagement
voor ouderen met dementie

Wilt u meer weten over WZH of
Zorg in de buurt? Neem dan contact op
met onze Zorglijn via tel. 070 452 67 67
of bezoek onze website:
www.wzh.nl/zorgindebuurt

Voor elkaar
WoonZorgcentra Haaglanden
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de opkomst van de grote warenhuizen

- Oude prentbrie

fkaart

mlijn 6. Het nie
met de eerste tra
van de Bijenkorf

sel der samenleving”.
Verschillende bordelen,
kroegen en pakhuizen
vormde de samenstelling van dit buurtje. De
aastgelegen
Grote Marktstraat werd
hier dus recht doorheen
geprojecteerd tot aan
de Wagenstraat daar maakt de straat
wel een knik. Dat had van alles te
maken met lastige grondeigenaren. De
verbinding naar de Wagenstraat was
belangrijk, want ook die straat vormde
een belangrijke verkeersader en een
winkelstraat met vlak om de hoek het
dan grootste warenhuis van Den Haag
de winkel van meubelfabrikant Pander.
De Wagenstraat is natuurlijk ook de
aanlooproute van en naar het station
Hollandse Spoor. Aan de andere kant
van de Wagenstraat, richting station,
was in 1 een overdekte markthal
gebouwd, maar dat was geen succes
geworden. De hal werd omgebouwd
tot theater en dit werd in 1 1 het bekende Scalatheater. Het werd in 1 5
gesloopt.
Dit complex lag naast de huidige locatie van De Bijenkorf.

zijn
uit 193 deed in korf.
renhuis van Peek
- Het nieuwe wa e bijna niet onder voor de Bijen
detaillering en lu

Hele dure straat
Weer terug naar de Grote Marktstraat.
In 1 1 wordt door de gemeenteraad
het deﬁnitieve besluit genomen tot de
aanleg van de ‘nieuwe verkeersweg’,
zoals de Grote Marktstraat dan nog
heet. Door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog worden de plannen
bijna weer ingetrokken vanwege de
ﬁnanci le perikelen er omheen, onder
meer de hoge kosten voor onteigening

van de gronden. Maar men is toch
doorgegaan. In de periode 1 15 tot
1 1 worden veel percelen aangekocht
en alras gevolgd door de sloop van de
panden. Dit proces zou ook al weer
vier jaar in beslag nemen. Deze ‘simpele verkeersverbeetering’, volgens
Bakker Schut directeur Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, had de
gemeente maar liefst miljoen gulden
gekost Een voor die tijd fors bedrag.
Tegen huidige waarde zo’n slordige
miljoen Euro en dat alleen voor
het aanleggen van een straat en verder
helemaal nog niets Het eerste stuk
grond dat in erfpacht werd uitgegeven
was voor Magazijn de Bijenkorf, een
winkelbedrijf sterk in opkomst en
dat op zoek was naar een passende
locatie om haar bedrijfsconcept goed
uit de verf te laten komen: trendsetter,
modieus en voor de luxueuzere markt.
Den Haag was door de samenstelling van de bevolking, met zijn
sterke koopkrachtige vraag, een ideale
vestigingsplaats voor De Bijenkorf.
De directie van de Bijenkorf schreef
een besloten ontwerpwedstrijd uit met
een jury onder leiding van
de architect H.P. Berlage.
De keuze van de jury viel
op architect J.F Staal, die
een strak en licht gebouw
had ontworpen met een

uwe gebouw wa

s de trots van de

cit . -

lische details. Dat vond men meer
passen bij de stoffen en modejaponnen waarmee de Bijenkorf een grote
naam had opgebouwd. Tussen 1 5
en 1 verrees het complex met zijn
golvende gevellijn, bronzen ramen,
natuurstenen beeldhouwwerken van
bekende beeldhouwers van de Amsterdamse School zoals Hildo krop, John
R decker en Hendrik van der Eijnde.
Het gebouw bestaat in feite uit een
skelet van betonnen vloeren, gedragen
door betonnen pijlers. Daar omheen is
een bakstenen gevel gedrapeerd en op
de beneden verdieping is op een gerafﬁneerde wijze ruimte gemaakt voor
een lange rij, brede etalages, niet onderbroken door pijlers. Van een afstand
lijkt de bakstenen gevel te rusten op
een onderbouw van glas. Het paleis der
levensvreugde werd het wel genoemd.
Is het exterieur al een verrukkelijke
schepping. Het interieur was ook door
architect Kramer tot in de details doordacht met gebruikmaking van de meest
luxueuze houtsoorten, brons en marmer. Het middelpunt van het complex
had een ovaalvormige lichtkap met
vides er omheen. Aan de achterzijde
bevond zich het trappenhuis met fraaie
glas in lood ramen die nog steeds te
bewonderen zijn.

Opening ijenkorf
De bouw werd door veel Hagenaars
van nabij gevolgd. De kranten
stonden er ook
vol van. De opening op 5 maart
1 was een ware
belevenis. Ruim
0.000 mensen
waren op de been.
Politie te paard
hield de mensen
in het gareel. Het
- De Boekhorststraa
publiek werd steeds
t in
‘aan huis’. De toren vroeger tijden met nog tal van winkels
van de rote- of int
in
kleine groepjes
acobskerk heeft
nog steeds zijn gietijz
eren muts. binnen gelaten om
zo de hoeveelheid
functionele vormgeving. De directie
mensen te kunnen
koos uiteindelijk voor Piet Kramer reguleren. De gebeurtenis was zo bijéén van de bekende architecten van
zonder dat het zelfs op ﬁlm is vast gede Amsterdamse School - met een
legd. Eén van de sensaties van de dag
grote voorliefde voor baksteenbouw en
was de roltrap 0 cm breed - naar
zwierige ronde vormen met symbode eerste en tweede etage én alleen

omhoog, maar voor die dagen toch een
belevenis Overigens werd de roltrap
door drukte al na korte tijd stil gelegd.
Deze opening was het spectaculaire
begin van de Grote Marktstraat, maar
na de Bijenkorf volgden snel andere
warenhuizen. Het gebouw van De
Volharding was het eerste dat volgde.
Dan in hetzelfde jaar 1 de Hema
de Hollandsche Eenheidsprijzen
Maatschappij Amsterdam, eigendom
van de Bijenkorf. Een sober gebouw
grenzend aan de Bijenkorf dat in de
jaren 0 plaats moest maken voor het
huidige gebouw. De Hema moest de
winkel van de gewone man vrouw,
zoals dat toen nog heette, worden. Het
systeem van de eenheidsprijzenwinkels
was overgewaaid uit de Verenigde
Staten. Er werden veel gevraagde
gebruiksartikelen aangeboden. Dankzij
de massaproductie kon het daarmee behaalde prijsvoordeel aan de klant worden doorgegeven. De standaardprijzen
waren 5 en 50 cent. Onder de slogan
“Hema bezocht koopjes gekocht” werd
het grote publiek getrokken. Dit werd,
met name in de crisisjaren en daarna,
een enorm succes en is het in zekere
zin nog steeds. De Hema kwam ook
met een eigen lunchroom waar de ‘gewone’ man voor het eerst kennis kon
maken met een restaurant. In die tijd
waren er nauwelijks locaties waar men
goedkoop buiten de deur kon eten. Dit
hing uiteraard ook samen met de cultuur van het eten. De Hema was lange
tijd de belangrijkste poot van het Bijenkorfconcern en is er ook de redding
van geweest toen het met de Bijenkorf
bergafwaarts ging. Keren we weer
terug naar de Grote Marktstraat. In de
jaren 30 volgt Peek Cloppenburg
met een nieuwe vestiging, het gebouw
staat er nog steeds. Peek was al in Den
Haag gevestigd aan de Spuistraat, maar
trok nu naar de nieuwe straat toe. Op
de hoek van de Wagenstraat en Grote
Marktstraat verrees in 1 3 een nieuw
warenhuis dat in zijn detaillering bijna
niet onderdeed voor de Bijenkorf.
Helaas is daar tegenwoordig betrekkelijk weinig meer van te zien. Het
is vooral het exterieur dat nog tot de
verbeelding spreekt met zijn bijzonderbaksteengebruik, de beeldhouwwerken
boven de ingang en wat restanten
van glas in lood ramen. Het interieur
was oorspronkelijk ook zeer luxueus
uitgevoerd met gebruikmaking van
diverse tropische houtsoorten. Eén
van de trekkers voor het publiek, met
name voor de kinderen, wat dit interieur betreft, was het zes meter lange
a uarium Dat moest iedereen in Den
Haag natuurlijk ook gezien hebben.
Zo probeerden de warenhuizen elkaar
af te troeven. In de jaren 0 is het hele
interieur op de schop gegaan. Dat
gebeurde op veel plaatsen in warenhuizen, ook in de Bijenkorf maar daar
bleef meer bewaard. In de jaren 0
heeft men toch bij Peek Cloppenburg weer iets van de oorspronkelijke
indeling en uitstraling teruggebracht.
Ook het eerste gebouw van C A
verrees in deze periode verderop

- De goudbron voor de huisvrouw
frambozenjametiket van imon de it. -

aan de Grote Marktstraat. Daar schuin
tegen over kwam Vroom Dreesman,
die hier haar vleugels uitspreidde en
in de loop van jaren 0 uitgroeide tot
één van de grootste warenhuizen in
Europa. Deze onstuimige groei begon
vlak na de Tweede Wereldoorlog met
de overname van Grand Bazar de la
Paix. Dit winkelparadijs is eigenlijk
het eerste warenhuis in het centrum,
dat op moderne leest geschoeid in
1 0 aan de Spuistraat verrees. In de
huidige bebouwing zijn nog sporen
hiervan te vinden onder meer de
ijzeren pui met fraaie tegeltableaus
van de ﬁrma Rozenburg.Terugkijkend
wat er aan warenhuizen in deze periode werd gebouwd dan kan worden
geconcludeerd, dat in nog geen 10
jaar tijd de binnenstad van Den Haag
ingrijpend veranderde. Er ontstond
een warenhuisstraat, die in Nederland geen vergelijkbare situatie kent,
want nergens in de grote steden werd
met een nieuwe verkeersweg dwars
door het centrum zo’n mogelijkheid
geschapen. De winkeliers maakten er
dus dankbaar gebruik van.
E po over winkelen
Dit artikel verhaalt over één aspect van
het winkelen In Den Haag. Hopelijk
bent u ge nteresseerd geraakt naar
dat winkelverleden en wilt er ook iets
van zien en ervaren. Aan het thema
winkelen in Den Haag is in het Haags
Historisch Museum aan de Korte
Vijverberg een tentoonstelling gewijd:
MijnDenHaag Winkelt Tot begin
januari kunt u gaan kijken en materiaal
zien over het thema winkelen, waarbij
u ook wat meer achtergrond krijgt te
zien van wat in het bovenstaande is
aangestipt. Eén van de hoogtepunten
van de tentoonstelling is de reconstructie van het interieur van de Hoeden en
Pettenwinkel S.J. Bik aan de Geest,
vlak tegenover de Torengarage.
Bij de tentoonstelling is ook een
wandeling samengesteld een boekje
waarmee u zelf op pad kunt gaan om
onder meer de historische winkels te
gaan bezoeken.

Koos Havelaar

avelaar rfgoed rojecten
vraag@2hep.nl

- ot januari is in het Haags Historisch
useum aan de orte ijverberg nog
de e positie ijnDenHaag inkelt te
bezoeken. -
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Ook dit najaar kunt ij ons weer terecht voor uw wintergardero e In ons uitge reide ssortiment vind onder andere
• pijker roeken van het merk rangler
• Overhemden vana 19 95
• Pantalons voor 9 95 in alle maten
• winterjacks vana 89 95
• Katoenen roeken vana 59 95
• ruien en overhemden tot en met maat 5
• complete kostuums vana 99 95

Inkoop Oud Goud en Zilver
Direct Cash | Altijd de hoogste dagprijs

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

ALTIJD DE BESTE PRIJS
VOOR LOOP- SLOOP EN SCHADEAUTO’S!
BEL BENNY REUVERS: 06 24 89 20 17
NOORDERHAVENWEG 2, 4004 JX TIEL I TEL: 0344 - 63 37 41 I INFO@AUTOREUVERSTIEL.NL I WWW.AUTORECYCLINGREUVERS.NL

en nat r k n g ee eer
raag eten
e k n n ern e de Pand
een ertr d adre

Bel nu:
070-388 42 81

e

en2
en aag
0 0 0 00 0
aandag an 1 00 r t 1 0 r
d n dag t
r dag 9 00 r t 1 0 r
aterdag an 9 00 r t t 1 00
25
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de

ar ke r

Op de gehele wintercollectie

25

t

ebr. s van

Onze merken zijn

etterlady

ij gaan van maat

aa t

ant

ega ashion

eheer

Heemraadstraat 14
44
4

lue even en ensia ashion

.V.

in en verkoop van
G
M N
N
AN
MAA G MAA
A

N

Korting

der De l

N

14

tot 5
za 17 december 20.15 uur

De kofﬁe staat voor uw klaar.
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Dutch Swing College Band
& Lils Mackintosh
zo 18 december 20.15 uur

The Tenors
di 20 & wo 21 december 19.30 uur

Sint-Petersburg Ballet
De Notenkraker
wo 21 december 20.15 uur

De Nederlandse
Bachvereniging
Hohe Messe
o.l.v. Jos van Veldhoven

Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• executeurschap
• nalatenschap (helpen) afwikkelen

zo 25 t/m wo 28 december,
avond en middagvoorstellingen

De Dutch Don’t
Dance Division
Abdallah en de
Gazelle van Basra

Met behulp van (vh kandidaat notaris) Mr.Willemien Stoop
regelen wij het voor u.

zo 25 december 14.00 uur

Leo van Doeselaar
& Wyneke Jordans

Wilt u hierover meer weten of heeft u
vragen bel of mail ons gerust.
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66

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

I

zo 25 december 14.30 uur

Wolga Kozakken
ma 26 december 11.00 & 14.30 uur

Kerstmeezingconcert

INFO@BOEDELZORGDRAGER.NL

wo 4 januari 2012 19.00 uur

Peter en de Wolf

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
, 0
per 1 januari 01 een jaarabonnement cadeau.

informatie & kaarten
070 88 00 333
www.ldt.nl
www.philipszaal.nl

e orgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Spuiplein
Lucent Danstheater
Dr Anton Philipszaal
Nieuwe Kerk

Woonplaats:

actuuradres

41-020-31

Naam:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

ee

E-mail:
overmaking

er adver

ud Hagenaar.indd 1

childerijen uit de 19e en 20e eeuw
alerie idderkerk op a spraak
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Hans
oodenburg

Hoewel de vergrijzing in de grote steden minder toeneemt dan in plattelandsgemeenten, komt oplichterij van deze groep méér voor in de stad dan in dorpen waar de onderlinge sociale controle
groter is. Tóch blijft het voor een ieder oppassen. Een aantal tips ter preventie. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

Aan de deur en de telefoon: pas op voor babbeltrucs
Er zijn gelukkig niet zoveel ouderen die zich gemakkelijk laten oplichten. Volgens het Nationaal Ouderenfonds richten oplichters, insluipers en ‘keurig’ geklede zogenoemde dienstverleners met babbeltrucs zich toch vaak op het lospeuteren van geld en juwelen in de ouderensector, omdat zij denken dat
daar genoeg naïevelingen rondlopen en mensen veel te veel vertrouwen hebben in onbekenden.
Regelmatig zijn er berichten in de pers
dat ouderen zijn bedrogen of - erger nog
zijn overvallen in hun woning, omdat
malaﬁde, perﬁde ﬁguren menen aanwijzingen te hebben dat er wat te halen is.
Vorig jaar gebeurde dat in heel Nederland
honderden keren.
Het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’
geeft hiervan regelmatig saillante voorbeelden. it onderzoek is volgens het
Ouderenfonds gebleken dat in Nederland
jaarlijks sprake is van 1 5.000 pogingen
om ouderen aan de deur op te lichten en
in 1 op de 5 gevallen lukt dat
iplijst
Daarom een tiplijst met preventieve
aanwijzingen:
Doe altijd de deur op slot. Ook overdag.
Wantrouw ook contactzoekers via email of internet.
Wordt er aangebeld of geklopt, kijk
eerst wie er is en wat men komt doen.
Een kettinkje of deurspion kan heel

veel opdringerige en onbetrouwbare
onbekenden tegenhouden.
Vertrouwt u iemand niet, vraag dan
altijd naar het legitimatiebewijs en con
troleer bij de betreffende instantie of
men langs de deur mag komen bij u.
Vertel dat ook degene die aanbelt en ga
niet in op de mooie vervolgpraatjes.
Als er iets niet klopt, doe de deur dan
nooit open. Zeg maar dat u niet ge n
teresseerd bent en dat u uw familie of
kennissen eerst zal raadplegen. En dat
u, als men terugkomt, ervoor zal zorgen
dat er familie en kennissen zijn.
Geloof nooit zielige praatjes of smoe
zen. Dat soort mensen hebben vrijwel
altijd verkeerde bedoelingen. Zij hoeven
niet langs de deur te gaan bij onbeken
den. Wees zelfs achterdochtig bij zoiets
eenvoudigs als collectes.
Betaal uiteraard met uw pinpas niet
aan de deur, want dat geeft oplich
ters die zich als leverancier of als
ziekenfondsvertegenwoordiger, bank
employé, gemeenteambtenaar of

postbode voordoen het idee dat er
wat te halen is. Ze zijn ook vaak uit
op uw pincode. Geef die nooit aan ie
mand anders. Hooguit aan een familie
lid of kennis die u volkomen vertrouwt.
Zelfs bankmedewerkers zullen er nooit
naar vragen.
Elke situatie staat natuurlijk op zichzelf,
maar kom ook niet in de verleiding een
zogenoemd gratis pakje aan te nemen.
Ook dat kan een truc zijn om binnen te
komen.
Bent u ervan overtuigd dat er een
poging tot oplichting in het spel is,
waarschuw dan onmiddellijk de politie
niet op het alarmnummer 11 , maar
op 0 00
automatisch komt u
dan bij het politiebureau in uw eigen
gemeente of als u in een zorgcentrum
verblijft de verantwoordelijk manager
alle zorgcentra hebben een alarmsy
steem ge nstalleerd .
zult merken hoe snel de potenti le
oplichter zich uit de voeten zal maken.

e veel vertrouwen
Veel van deze preventieve aanwijzingen
liggen voor de hand en bevatten weinig
nieuws voor alerte ouderen.
T ch geven wij ze. Al is het maar om enkele van onze lezers, die te veel vertrouwen hebben in anderen, te waarschuwen.
it onderzoek blijkt dat, hoe ouder men
wordt, hoe meer men vertrouwen krijgt in
andere mensen. Dat komt waarschijnlijk
ook doordat men steeds meer hulpbehoevend wordt.
Ook eigen familie
Meteen tekenen wij misschien ook
overbodig aan dat in uitzonderlijke
situaties je zelfs je eigen familieleden tot
aan bekende achterneven en nichtjes
toe niet volledig kunt vertrouwen.
Het klinkt misschien hard, maar in de

rubriek hieronder zijn af en toe ook kwekwesties aangedragen waarbij zelfs eigen
kinderen zich ‘verrijkten’ of hun tekorten
aanvulden met het pasje of de machtiging
van de ouder, terwijl die van niets wist.
De smoezenmakers zijn soms zeer creatief. Enkele voorbeelden van babbeltrucs:
valse politieagenten die de veiligheid van
uw huis komen checken, verpleegsters
vermomd in uniform die u zogenoemd
komen helpen of en u teren over uw
gezondheid, ‘zwangere’ vrouwen die een
glaasje water vragen, onbekende ﬁguren
die autopech hebben of op zoek zijn naar
hun huisdier meestal met een vraag of u
hun kat heeft gezien om bij u binnen te
komen. Overigens zijn er al verschillende
‘AOW-rovers’ opgepakt en tot jarenlange
gevangenisstraffen veroordeeld.

ragenru riek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals er recht elastingen en andere inanci le zaken w vragen worden anoniem in deze uitgave ehandeld en onze deskundigen zullen pro eren u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
hansrooden urg kpnmail nl o naar Post us 2 0 2502
en aag raag met vermelding van ru riek ‘ echten en Plichten’
Erf- en
schenkingsrecht
Langstlevende en de
niet-biologische vader
Ik ben 18 jaar getro wd in gemeenschap
van goederen. Ik heb twee kinderen van
26 en 29 jaar o d die zelfstandig wonen.
ij hebben een eigen h is en wat spaar
geld, waar ik hard voor heb gewerkt.
ls mijn man komt te overlijden, is bij
wet geregeld dat ik als langstlevende
alles mag ho den. ebben mijn kinderen
recht op mijn nalatenschap als ik kom te
overlijden oe zit dit in elkaar oet
ik het laten regelen door een notaris
ijn twee kinderen zijn it een vorig
h welijk. ijn h idige man is d s niet de
biologische vader.
w twee eigen kinderen erven pas
van u en van uw nalatenschap op dat
tijdstip na uw overlijden en krijgen een
vordering op de langstlevende als uw
echtgenoot dan nog leeft. hoeft hiervoor verder niks te regelen, want daarin
voorziet het wettelijk erfrecht. Tenzij
u het anders wilt of dat uw kinderen al
direct ‘bedeeld’ moeten worden na uw
overlijden en hun stiefvader nog leeft.
Een testament is ook nodig als u niet
wilt, dat uw nalatenschap valt in een
huwelijksboedel van uw kinderen. In dat

geval kan een schoonzoon of schoondochter worden uitgesloten. Daarvoor
heeft u wel een notaris en verdere
informatie nodig.
Oom laat na aan de
kinderen van zijn zus
Ik had een oom die bij overlijden 92
jaar was. ij had geen o ders, broers of
z ssen meer. ijn moeder was zijn z s,
maar zij is ook overleden. ij had met mij
erbij zeven kinderen. N werd mijn oom
in het zorgteh is nog een beetje geholpen
door een achterneef en nichtje van mij,
de kinderen van mijn z s d s. ijn oom
had geen testament. ie erft zijn nalaten
schap evens is mijn vraag, hoe zo ik
hier achter k nnen komen ij horen
namelijk helemaal niets en voor zover wij
weten had hij minimaal 7000 e ro op zijn
spaarbankboekje staan.
De erfgenamen zijn in principe alle
broers en zussen van uw oom en als die
niet meer leven hun plaatsvervangers
hun kinderen . Volgens uw vraag heeft
alleen uw inmiddels overleden moeder
zus van uw oom kinderen. Als de
andere broers en zussen van uw oom
al overleden zijn en zij hebben geen
kinderen, dan zijn uw broers en zussen
de kinderen van uw moeder alleen de
plaatsvervangers van uw moeder. Zoals
u het stelt moeten zij de nalatenschap

van 000 euro eigenlijk is uw overleden
moeder erfgenaam verdelen. Ieder dus
1000 euro. Vervolgens moeten kinderen
van de broers en zussen dat weer verder
verdelen als hun ouder is overleden. w
achterneef en nichtje zijn pas plaatsvervangers als hun moeder uw zus is
overleden. Pas in de zevende graad het
aantal geboortes na de erﬂater geldt er
geen plaatsvervulling meer. schrijft
dat het om een bedrag gaat van ‘slechts’
000 euro. Het is natuurlijk dan wel handig te weten wie de nalatenschap van de
oom regelt. En heel belangrijk is natuurlijk of er nog kosten zoals bijvoorbeeld
de uitvaart en schulden bijvoorbeeld
aan het verzorgingshuis staan.
elastingvrij erven
of schenken aan broer
Ik ben een vro w van 82 jaar en sinds
febr ari wed we. In mijn testament
heb ik mijn enige broer aangewezen als
erfgenaam. N weet ik niet, wanneer
mij wat overkomt, hoeveel geld hij mag
erven zonder s ccessierechten te moeten
betalen. an hij misschien n alvast
beter wat krijgen
De vrijstelling voor uw broer in de erfrechtbelasting is ‘slechts’ 01 . Hij valt
onder tariefgroep II voor de belasting
daarboven. Voor een erfenis van u tot een
bedrag van 11 . 0 is uw broer 30 pro-

cent aan erfbelasting kwijt. Daarboven
zelfs 0 procent. De belastingvrije schenking aan uw broer bedraagt trouwens
ook maar thans 01 euro per jaar. Of
u hem deze belastingvrije schenking al
de komende jaren wilt geven is aan u. De
belastingtarieven voor schenkingen aan
uw broer zijn hetzelfde als bij verkrijging
door erfenissen.

AO

en pensioen

Alleenstaand en toch
samen op vakantie
Ik ben wed we en word binnenkort 65
jaar. ijn neef is wed wnaar en hij
wordt eind maart 2012 65 jaar. ij
krijgen dan alleenstaande
. ij
komen n ochtend per week bij elkaar.
e afgelopen jaren hebben we een paar
maal een lang weekend gedaan en een
keer zijn wij elf dagen samen op vakantie
geweest voor een rondreis. itsl itend
om kosten te besparen nemen we dan een
tweepersoonskamer. Bescho wt de So
ciale Verzekeringsbank SVB dit als het
hebben van een relatie rijgen we dan
de
voor geh wden in plaats van de
hogere
voor alleenstaanden
In de wet staat dat pas als enkele dagen
per week een gezamenlijke huishouding
wordt gevoerd, je voor de AOW als
gehuwde wordt beschouwd. Samen drie

of vier weken op vakantie gaan, wordt
niet als een gezamenlijke huishouding
beschouwd. Dus u krijgt beiden de alleenstaande AOW in deze situatie.
Door keuzepensioen
geen toeslag op AO
Ik ben 61 jaar en maak noodgedwongen
gebr ik van een ke zepensioen van
het B dat circa 1000 e ro br to per
maand bedraagt. oordat ik n gebr ik
maak van dit ke zepensioen krijg ik
straks iteraard als ik 65 jaar ben
minder. ijn man is o der dan 65 jaar
en krijgt
. eeft hij recht op een
toeslag als ik een miniem deel van mijn
ke zepensioen neem
Indien de door uw genoemde 1000 euro
per maand het pensioen betreft, heeft
uw man geen recht op een toeslag op de
AOW voor u als partner jonger dan 5
jaar. Volgens ons is het ook niet mogelijk
een eenmaal ingaand keuzepensioen bij
het ABP te veranderen om daardoor
alsnog voor een deel van de toeslag in
aanmerking te komen. Informeer daarover bij het ABP. Een schrale troost voor
u is, dat als u 5 jaar wordt, u uiteraard
ook AOW krijgt.
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r o uit
oensdag 14 december
Kerstkoffieochtend
Traditionele kerstkoffieochtend, waar de koffie en de
zelfgemaakte lekkernijen voor u klaarstaan. Aanwezig
zijn ook non-profitorganisaties, zoals Unicef, WNF,
De Compaan, het Loosduins Museum, Kattenzorg
en Stichting Weeskinderen Vietnam, bij wie u kleine
(kerst)cadeautjes kunt kopen. Bibliotheek Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 555, 10.00-12.00 uur,
toegang gratis. Inlichtingen: tel. (070) 353 77 40.

Discussie woonoverlast
Homoseksuelen en anderen worden weggepest, lezen
we in de krant, en ook andere vormen van woonoverlast komen vaak voor. Soms lossen buren hun
geschillen op, maar niet altijd; met kans op escalatie.
Moet de gemeente ingrijpen? Wat moet de rol van
politie, woningbouwvereniging, welzijnswerk of
antidiscriminatiebureau zijn? Discussiebijeenkomst
door Bureau Discriminatiezaken met Michel Vols,
Rijksuniversiteit Groningen, en Halim El Madkouri
van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken. Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote
Kerk), 16.00-18.00 uur, toegang gratis.

Donderdag 15 december
Archeologielezing
Op iedere 3e donderdag van de maand vertellen de
archeologen van de gemeente Den Haag over de
resultaten van hun onderzoeken. Vandaag Monique
van Veen over ‘Tussen hemel en aarde. Geloof in Den
Haag van 1200-1600’. 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’.

Mantelzorg dementie
In Den Haag wordt al veel gedaan aan de ondersteu-

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enz. De agenda wordt samengesteld door het entraal
nformatiepunt Ouderen PO . 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 arco Daane via
36 3 1.

ning van mensen met dementie en hun mantelzorgende familieleden, maar de gemeente wil bekijken
hoe die nog verder te verbeteren. Den Haag nodigt
mantelzorgende familieleden daarom uit voor een
groepsgesprek, waarin zij op basis van hun ervaringen suggesties kunnen komen doen. Dit gebeurt in
samenwerking met Alzheimer Nederland en zorginnovatiebureau DAZ. Spiegelzaal van het Parkhotel,
Molenstraat 53, 19.00-21.00 uur. Deelnemen? U kunt
zich aanmelden via tel. (070) 346 87 01 of een e-mail
naar info@mantelzorgdenhaag.nl.

Vrijdag 1 december
Onderga een onnige Ondergang
Laatste aflevering van deze wekelijkse voorstelling
vol Nederlandstalige liedjes, gedichten en acts door
Maarten Willems (50+) en Henk Dorrestijn (65+),
rond thema’s als verliefdheid, relaties, liefde voor
(klein)kinderen en teleurstellingen. Hun theatertje
is een grote huiskamer met een warme, intieme
sfeer. Met de ‘doop’ van de tweetalige dichtbundel
‘Woorden vallen zonder vleugels / Sans ailes les mots
tombent’ van Maarten Willems, muzikale bijdragen
van Guus en Pascale de Mari, Frank Verlaan en
Frenk van Meeteren en na afloop sessiemuzikanten.
Aarde-Werktheater, Hugo de Grootstraat 8, 20.30 uur,
toegang gratis! Info en reservering: www.zonnigeondergang.nl of tel. 06 21 42 47 72.

Vanaf 1 december
he

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

omic ide of Art

De tentoonstellingen van Nest, platform voor
hedendaagse beeldende kunst, belichten ook de
relatie tussen kunstenaars, hun werk en publiek en
samenleving. ‘The Comic Side of Art’ draait om het
grensgebied tussen strips en beeldende kunst, met
veel aandacht voor ‘visuele taal’. In de bijbehorende
tekencursus door beeldend kunstenaar Sarina Missot
bekijkt en bespreekt u de werken en voert aan de
hand daarvan korte opdrachten uit met potlood of
inkt. In De DCR (een oud deel van de elektriciteitsfa-

Speciale lezersactie: nu € 5,- korting!
U betaalt voor de Gemakspas slechts € 12,50 i.p.v. € 17,50!
Gebruik onderstaande antwoordstrook of ga naar de website www.degemakspas.nl/webwinkel om uw
Gemakspas met korting te bestellen (vermeld bij het afrekenen promotiecode: Feestdagen2011)

Schaf nu de Gemakspas aan en profiteer een heel jaar
lang van de vele kortingen en voordelen bij meer dan
3.000 winkels, vakantieparken, dierenparken, pretparken,
hotels, stomerijen, garages, autoverhuurbedrijven,
tijdschriften, webshops, etc.
Waarom zou u teveel betalen?

briek), De Constant Rebecqueplein, vrijdagochtenden
16 en 23 december 2011, 6 en 13 januari 2012,
9.30-11.30 uur, deelnamekosten € 60,- incl. materiaal
en koffie/thee. Inschrijven? Stuur een e-mail naar
marijn@nestruimte.nl.

aterdag 17 december
No l Magnifi ue
Kleinkoor Cantemus Cum Corde o.l.v. dirigent Philip
Meijer met bekende en minder bekende liederen uit
de Europese kerstmuziek, van Charpentier, Berlioz,
Lauridsen, Poulenc, Arvo Pärt, Handl, Rieder en
Scheidt. Medewerking zal worden verleend door
Henny Heikens (orgel, piano) en het Ensemble
Rossignol (theorbe en fluit). Oude Kerk, Herenstraat,
Rijswijk, 20.15 uur, kerk open vanaf 19.45 uur.
Kaarten à € 12,50 te bestellen bij slagerij Vrijenhoek,
Herenstraat 59, of aan de kerk. Meer informatie: tel.
(070) 390 08 11.

ondag 1 december
Kerstconcert ethelkerk
Koffieconcert met advents- en kerstliederen. Met
Ernst Stolz, piano, en Otille Tol, sopraan. Bethelkerk,
Händellaan 50 (hoek Händellaan, Mozartlaan en
Traviatastraat), 11.45 uur. Vanaf 11.15 uur staan de
koffie en thee klaar in het gemeentecentrum aan de
Traviatastraat. Toegang gratis, na afloop wordt een
bijdrage zeer op prijs gesteld.

vonne Keuls
Yvonne Keuls is een van de meest invloedrijke hedendaagse Nederlandse schrijfsters. In haar romans
en verhalen brengt ze actuele kwesties op treffende
wijze onder woorden. Ze zijn geliefd bij een groot
lezerspubliek. Yvonne Keuls wordt vandaag 80, en
er verschijnt een Schrijversprentenboek over haar.
Aanleiding voor een interview door Jan Paul Bresser
over haar werk en leven. Aansluitend zal zij signeren.
Boekhandel Paagman, Frederik Hendriklaan 217,
13.00 uur. Toegang gratis, maar vooraf aanmelden
via tel. (070) 338 38 38.

RO voor senioren
Het Residentie Orkest biedt samen met VÓÓR Welzijn
aan senioren de mogelijkheid om voor € 17,50
een concert te bezoeken, inclusief garderobe en
consumptie. Op het programma: ‘Divertimento’ uit
‘Le baiser de la fée’ van Stravinsky, het hoboconcert
van Mozart en symfonie nr. 1 ‘Winterdromen’ van
Tsjaikovski. Solist is Pauline Oostenrijk op hobo en
het geheel staat onder leiding van Lawrence Foster.
Dr. Anton Philipszaal, Spuiplein, 14.15 uur. Kaarten,
zolang voorradig, zijn aan te vragen bij i-Shop de
Henneberg, Tramstraat 15, tel. 397 60 01.

Dinsdag 0 december
Vilten kerstballen maken
Hanneke Sm

it

:
pasnummer
met:
geldig tot en

645222154454
31-01-2013

kspas.nl
www.degema

Een greep uit het
aanbod van partners:

Jong en oud kan bij Atelier Joy kerstballen komen
maken van vilt. Voor 1 euro per kerstbal maakt u
uw eigen unieke kerstversiering, ook geschikt voor
in de boom. Vilten is een oeroude textielkunst die

weer ‘in’ is. Met wol, water en zeep creëert u een
echte kerstbal die past bij uw interieur en andere
kerstversiering. Stadskinderboerderij Essesteijn,
Essepad 8, Voorburg, 12.00-16.00 uur. Aanmelden is
gewenst en kan via e-mail info@atelierjoy.nl of tel. 06
45 49 05 45.

Kerstconcert atimakoor
Het Fatimakoor uit Den Haag brengt vooral Engelstalige kerstliederen, ondersteund en begeleid
door pianist Leonardo op onder andere zijn nieuwe
klavecimbel
Daarnaast enkele instrumentale stukken op respectievelijk hobo, fagot en dwarsfluit, en tussen de
koorzang door blokfluitkwartet Capriola met zijn
eigen specifieke geluid. Bosbeskapel, Bosbesstraat 5,
14.00 uur. Kaarten à € 7,50 te koop aan de zaal.

H

: essionband

Ervaren muzikanten van de Haagse Jazz Club Sessionband laten u genieten van swingende dixieland en
New Orleans revival jazz. Ruime dansvloer! Crowne
Plaza Promenade Hotel, Van Stolkweg 1, 14.30-17.30
uur. Entree € 9,-, parkeren eerste 4 uur gratis.

Vrijdag

december

Kerstfeest Newtonplein
Voor de eerste keer: een kerstfeest voor alle bewoners van Regentes-Valkenbos op het Newtonplein.
Met kerstliederen door een Pools, Javaans, Spaans
en Nederlands koor en voor iedere aanwezige een
(warm) drankje en een hapje. Aanvang: 19.00 uur.
Kinderen kunnen op dinsdag 20, woensdag 21 en
donderdag 22 december tussen 15.00 en 17.00 uur
meehelpen de kerstboom op te tuigen met hun eigen
kerstversiering. De lichtjes hangen er al in. Informatie: tel. 06 13 30 78 13.

Maandag
H

:

december

eorge Kaatee and

George Kaatee is bekend als trombonist van
the Dutch Swing College Band. Samen met Rob
Agerbeek en nog een aantal bekende musici zorgt hij
voor een swingende Kerst. Niet te missen!! Ruime
dansvloer! Crowne Plaza Promenade Hotel, Van
Stolkweg 1, 14.30-17.30 uur. Entree € 9,-, parkeren
eerste 4 uur gratis.

Dinsdag 7 december
ilm Haar naam was arah
‘Haar naam was Sarah’ is de ontroerende verfilming
van de bestseller van Tatiana de Rosnay. De tienjarige
Sarah wordt op 16 juli 1942 samen met haar ouders
opgepakt en naar het Vélodrome d’Hiver in Parijs
gebracht, waar duizenden joden worden verzameld
voor deportatie. Zestig jaar later onderzoekt een Amerikaanse journaliste deze inktzwarte bladzijde uit de
Franse geschiedenis. Aan de hand van Sarahs dossier
ontdekt ze een geheim uit haar eigen schoonfamilie.
Dinsdagactiviteit van VÓÓR Welzijn Loosduinen.
Buurtcentrum de Henneberg, Tramstraat 15, 13.30
uur, entree € 2,- inclusief koffie of thee. Inlichtingen
& aanmelding: i-Shop de Henneberg, tel. 397 60 01.

CUVO, altijd bereikbaar.
Ook tijdens de Kerstdagen
en Oud & Nieuw.

Met de Gemakspas bespaart u eenvoudig vele
honderden euro’s per jaar. Bereken zelf uw voordeel met
de Gemakspas voordeelcalculator op
www.degemakspas.nl

"
oDe heer / oMevrouw
Voor- en achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

o Ja, ik machtig hierbij de Ideeënloods om eenmalig het bedrag
van € 12,50 af te schrijven van rekening ____________________
Na bijschrijving van het gemachtigde bedrag, wordt binnen uiterlijk
5 werkdagen de Gemakspas per post thuisgestuurd.

Stuur deze antwoordstrook in een ongefrankeerde envelop
naar:
De Gemakspas/Ideeënloods
Antwoordnummer 10062
4900 VB Oosterhout, NB
De Gemakspas gebruikt uw gegevens om uw persoonlijke Gemakspas
aan te maken en om u te informeren over acties. Indien u deze informatie
niet wenst te ontvangen stuurt u dan een brief naar: De Gemakspas/
Ideeënloods, Antwoordnummer 10062, 4900 VB Oosterhout, NoordBrabant. Kijkt u voor de algemene voorwaarden en onze privacy statement op
www.degemakspas.nl
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Duistere kerst van 1944, met darmproblemen van Oom Klaassen

ngst o een tre el die
sle hts n eer s helde
Als 10-jarige was ik het laatste oorlogsjaar ondergebracht bij mijn grootouders van moeders kant te
Loosduinen, waar ook nog mijn tante Lauk, de zuster van mijn moeder woonde. Mijn ouders, vader
oods, woonden in Den Haag. Mijn vader was na twee jaar ondergedoken te zijn geweest naar ons
vertrouwde huis op de Valkenboslaan teruggekeerd. ante Lauk had voor een vals persoonsbewijs gezorgd. ij moesten mijn vader voortaan oom aap noemen. eliswaar zat hij vaak onder de grond, de
pakkans was altijd aanwezig, maar hij liep ook gewoon weer door de buurt.
Daar de voedselschaarste steeds nijpender werd vertrokken mijn opa Hendrik
van der Tang, en zijn vriend begin
november ‘ met een bakﬁets, Singer
trapnaaimachine van mijn moeder, linnengoed en andere spullen naar Noord
Holland om deze te ruilen voor eten.
Na een week kwam hij mager, afgemat
en bebaard terug met een klein lapje
spek, een stukje boter en wat appels,
uien, prei, kooltje en ook aardappels.
Bij de verffabriek zag ik hem al door
het spionnetje in de Kijkduinsestraat
aankomen, later omgedoopt in Pisuissestraat. Dolgelukkig waren wij. En
mijn opa was nog nooit zo hartelijk
door oma ontvangen als toen. ‘Wat
heerlijk’ riep zij, ’ kunnen we toch nog
kerst vieren.’ Al dat lekkers, ik wist
niet wat ik zag en er nog afblijven tot
kerst was het allerergste Besloten
werd behalve mijn ouders, broertje
Wout broodmager knulletje van acht
jaar ook meester Klaassen, de familie
onderwijzer, die wij oom noemden te
vragen. Hij was een verstokte vrijgezel,
die nog voor zijn oude ouders zorgde.
Hij had keurige manieren. Alleen als ie
kwaad werd in de klas dan zei hij met
stemverhefﬁng: weet je wat jullie zijn,
aangekleed vullis

Als een galadiner
Eindelijk was het Kerstmis ’ . Nog
v r het donker arriveerden mijn
ouders, broertje en oom Klaassen in
grijs driedelig krijtstreep pak, dat hem
kilometers te groot geworden was, met
horlogeketting. Op het onafscheidelijk
groene petroleumstelletje van mijn oma
stond een pannetje heel zacht te pruttelen met peterselie, ui, selderij, worteltjes en toegevoegde bouillonblokjes.
Het hele huis geurde er naar. De tafel
was gedekt alsof er een galadiner plaats
zou vinden. Het prachtig handgebakken oranje groene servies was van stal

gehaald. Het witte damasten tafellaken
met dito servetten plus opgepoetste
zilveren servetringen en bestek schitterden onder zacht wit kaarslicht. Er was
hout gespaard voor de potkachel, zodat
het ook nog eens lekker warm was.
Andere dagen zaten we altijd in de kou
met een dikke winterjas aan.
Het hele huis verduisterd, met vies
grauw papier, op bevel van de bezetter
die we die avond wilden vergeten.
Oom Klaassen had zijn servet uit de
ring gehaald en zorgvuldig om zijn
hals geknoopt, alsof hij iedere dag zo’n
diner kreeg. Wij smulden van onze
watersoep en genoten van wat ons nog
te wachten stond. ‘Ik weet wat we krijgen, zei ik pesterig tegen mijn broertje.’
‘Die rotmeid zegt niet wat we eten’,
bromde hij. De tweede gang was een
soort aardappelsla met appels, preitje,
uitje, azijn, slaolie, die mijn tante bij
een louche kerel voor veel geld had
gekocht. De zwarte handel tierde
welig. Die slaolie stonk vreselijk en
mijn moeder zei dat er behoorlijk mee
geknoeid was, maar ja al kon het niet
door de beugel in die tijd kon het wel
door de sla. Het maakte de massa toch
smeu g.

groot. ‘Moeder wat heb je dat goed
geheim gehouden’ zei mijn vader. Alles
werd opgediend als in een restaurant.
Na een hap of twee vroeg Oom Klaassen opnieuw belet voor de toilet en hij
vloog nu sneller naar achteren dan de
eerste keer. Iedereen keek bedremmeld
en mijn oma stelde voor even te wachten. Mijn broer had net een knapperig
spekje te pakken, die ie nog gauw in
zijn mond stopte. ’De goede man is
geen behoorlijk maal meer gewend’,
constateerde mijn oma.

Niet duister genoeg
Daar klonk opeens de trekbel 1 x, iedereen huiverde. Wanneer er 3 x gebeld
werd betekende dat goed volk, bekenden dus. Maar 1 x was een vreemde en
met mijn vader aan tafel was dat heel
onveilig. Pa stapte over het balkon naar
het naast liggende bovenhuis, waar
de zuster van mijn oma woonde. Nu
zagen wij allemaal lijkbleek, we waren
angstig en stil geworden toen mijn opa
heel langzaam, nadat er opnieuw 1 x
gescheld werd aan het touw van de
trap trok en opendeed. Binnen enkele
seconden hoorden we gehate laarzen
dreunen op de trap. En daar stond
-waar we allemaal zo doodsbang voor
waren- een jonge Duitser van pakweg
niet ouder dan 15 jaar met geweer en
grijs uniform in onze achterkamer. Hij
had het gezicht van een vriendelijk
kind en zei: ’Guten Abend, essen Sie
doch ruhig weiter, aber es ist nicht
dunkel genug’, of zoiets. Onze voorkamer bleek onvoldoende verduisterd er
kwam nog een streepje licht door. Het
was alsof er zes ﬁetspompen aan tafel
leegliepen, zo opgelucht waren we. En
op de gang hoorden we de zevende, ja
oom Klaassen leeglopen. De soldaat
en mijn opa maakten de verduistering
in orde en toen kwam het mooiste van
de avond. De jongen kwam terug naar

Niet meer gewend
Oom Klaassen werd wat bleek en vroeg
beleefd permissie om zich te verwijderen. We hoorden hem richting toilet
gaan vlak bij de keuken. Hij bleef wel
heel lang weg en zag bij terugkomst
niet meer wit, maar doorschijnend
groen. De lucht die uit de gang kwam
was bepaald niet fris, maar iedereen deed of onze gast niet weg was
geweest en oma vroeg opgewekt of het
hoofdgerecht kon worden opgediend en
zij spoedde zich naar de keuken. itgebakken spek en ouderwets lekkere rode
kool met appeltjes, zoals alleen mijn
oma die kon maken. De verrassing was

- Oma an der ang met haar zelf gemaakte kerststal. -

de achterkamer en bleef maar naar ons
kijken met zijn grote blauwe ogen. Wat
dacht ie. Hij was slecht vier of vijf jaar
ouder dan ik, ik was al bijna elf. Dacht
ie aan de kerst bij hem thuis. Was zijn
vader aan het oostfront, broers, zusters,
moeder ? Even heel even maar geloof
ik, sloten we hem met z’n alle in ons
hart. Heel heel kort. Oma ging naar de
keuken. De lucht die dit keer van de
toilet kwam loog er niet om.
Opa volgde haar en zei: ‘hij moet weg,
zo snel mogelijk, nu We kunnen hem
niets aanbieden dat is te gevaarlijk.’
Het was alsof de soldaat het begreep.

r hliche einachten
Hij stamelde nog: ‘Fr hliche Weinachten.’ Heinrich, zo noemde ik hem,
Heinrich liep de trap af. Toen oom
Klaassen met het zweet gutsend over
zijn hele hoofd ging zitten, vegend met
zijn zakdoek, onder het maken van
excuses was het net of die jongen er

niet geweest was. Mijn vader kwam
terug via het balkon. De rode kool
was koud geworden en het spekvet
gestold. Oom Klaassen werd op bed
gelegd vlak bij de toilet en hem werd
aangeraden zijn broekriem wat losser
te maken. Vervolgens ging oma rond
met haar zuinig bewaarde 11 eau de
cologne, maar de lucht bleef hangen. Ik
denk vaak aan die Kerst. De liefde en
bescherming van mijn moeders familie
voor ons kinderen in een afschuwelijk
duistere tijd zijn uniek en bepalend
geweest voor mijn hele leven. Wat zou
ik nog graag eens een kerst met hun
overdoen. Heinrich is naar ik hoop,
teruggegaan naar zijn Heimat. Als hij
nog leeft moet hij zich die avond vast
nog herinneren.

Bea Bloksma-Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl
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ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème
WONINGINRICHTING

Behandeling
aan huis

Nieuw

MEUBELSTOFFERING

MEUBEL
STOFFERING

Een team van
prothesespecialisten

Stofferen van:
bankstellen,
fauteuils, stoelen,enz.
Vervangen van singelbanden
veren en schuimpolyether.
Bank, boot en Caravan
Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland
meubels

Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen
Restauratie kasten, kabinetten, tafels
Leer inen
rd
honde n
kleure

W

ratis

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 1 c
Wassenaar
Wij komen graag bij u thuis voor een
gratis advies en prijsopgave.
Open: maandag 10.00 - 16.00 uur
donderdag 12.00 - 20.00 uur
Overige dagen: op afspraak
(ook ‘s-avonds)

R

el voor et
a s raak o

AL 35 JAAR ERVARINGLEVERING ONDER GARANTIE
Halen en brengen gratis
K.v.k. 36049401

neeu lo ost
a eide enen

Geboren in 1 0 als zoon van een brandstoffenhandelaar kolenboer zo u wilt kwam hij
na de middelbare school in dat bedrijf terecht.
Dat betekende intensieve lichamelijke arbeid
want je loopt niet zomaar met een mud kolen
naar de e etage. iteraard in zo’n Manchester pak met leren schouderstukken. Daarnaast
deed hij aan voetbal en heeft ook nog een tijdje
gebokst. Daar bouw je een aardige conditie mee
op.

r
htbaa
Onzic ren en
repare eren
stoff

•LEERSPECIALIST

Voor Le enburg zag hij nog Duitsers staan

e rl g blij t een teed terug erend nder
ud gen r nr
en in de brie enrubrie
i
n n ember
de
er tie Sneeu
m nnen erden ge
t
r de rbeit ein
ertelde er er n d t l g er niet m

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE

De Oud-Hagenaar

aken van een
eer in or atie.

T

A
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Bandenschuur
Uniek concept! Ook ‘s avonds en zaterdags

Bandenopslag
Alleen opslag:

€ 11 5,-

incl. BTW
U brengt en haalt de banden

Opslag en wisselen
zomer- en winterbanden /
winter- en zomerbanden:

Halve koe
Als de oorlog uitbreekt verandert er voor
hem vooralsnog niet zo veel. Het bedrijf gaat
gewoon verder. Zij het dan dat de kolen op
enig moment op de bon gingen. En houtskool
werd per vrachtwagen uit ddel op de Veluwe
gehaald. Eerst op normale brandstof, later met
een houtskoolvergasser. En omdat er ook werd
gereden voor de voedselvoorziening ging er nog
wel eens stiekem wat anders mee. Zo ook die
keer, dat er bij een wegblokkade aan de chauffeur, pa dus, werd gevraagd wat hij nog meer bij
zich had. “Een koe”, zei hij. “Je moet me niet
in de maling nemen, joh, en nou wegwezen ”,
kreeg hij te horen. Als verdoofd reed hij de rit
naar Den Haag terug. Want er lag echt een halve
koe onder die houtskool.
Er werd, en dat was niet op eigen verzoek, ook
gereden voor andere doelen. Zoals voor een
verhuisbedrijf dat huizen leeg moest halen van
afgevoerde Joodse mensen. it een van die
woningen moest een fraaie kast worden vervoerd naar het onderkomen van een Duitse
ofﬁcier. Die had daar zijn oog op laten vallen en
de herkomst bleek toch niet zo veel uit te
maken. Met de grootste voorzichtigheid werd
de kast buitenom naar beneden getakeld. Tot
het helaas echt allemaal niet meer te houden
was, want de touwen glipten toch echt door de
handen. En de kast op de stoeptegels te pletter
sloeg. Een klein voorbeeld van tegenwerking,
want verzet kun je het niet noemen. Hoewel
deze mensen moeiteloos aangepakt hadden kun-

er
de
r gin
n e
n nr
ging het er de r
l
rbij in en
ge
t in uit l nd ijn der

nen worden. Wat gelukkig niet gebeurd is.
Mannen van 17 tot 40
En dan komt 1 november 1 . Nadat iets
soortgelijks elders al is vertoond, is nu Den
Haag aan de beurt. Operatie Sneeuwvlok treedt
in werking. Jongens en mannen tussen de 1 en
0 jaar worden voor de Arbeitseinsatz opgepakt.
Dat gebeurt volstrekt onaangekondigd en begint
heel vroeg in de ochtend. De razzia is een feit.
Koud de deur uit van de ouderlijke woning aan
de Ieplaan keek hij in de zaklantaarn of knijpkat
van een Duitse soldaat. Of hij maar even mee
wilde komen. Tegen een vent met een geweer
doe je niet zoveel. En dat betekende een afmars
naar een café aan de Koningin Emmakade
tegenover de HBS op de hoek van de Elandstraat. it alle hoeken en gaten werden mannen
binnen gebracht. En sommigen zagen er niet
meer uit. Als je tegenstribbelt, vervolgens met
geweerkolven in het gareel wordt gehouden en
tenslotte door een aantal ﬁguren in groen grijs
uniform naar binnen wordt gesmeten, komt dat
je uiterlijk niet ten goede.
Vanaf daar werd de groep eerst afgevoerd naar
het gebouw van Kunsten en Wetenschappen

€ 160, -

incl. BTW
Ook ‘s avonds en zaterdags

- H. . . Douwes fot
ografeerde ee
manstraat in z’n sch n vriend in de outuilplaats. -

Opslag en wisselen
zomer- en winterbanden /
winter- en zomerbanden:
Bij u voor de deur!

€ 1 9 9 , 50 incl. BTW

In de regio Haaglanden

De banden zijn verzekerd tegen brand en diefstal
Deze actie geldt alleen voor banden die op velg gemonteerd zijn.

Tel: 015 - 3619148 - www.bandenschuur.nl - Nootdorp

- Onderduikers in het kerkgewelf aan de

mber
Parkstraat tijdens de razzia’s van nove
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- uchtfoto van de

na het bombardement. -

ombardement op het ezuidenhout,
aldus Vrij Nederland in 1945

egri oord ee ou
er arrend i n ge eest
n de e ud gen r n
juli
t nd de in
het e uidenh ut de ij die
m rt
l
r de be rijding d r een dr m ti he ergi ing bijn geheel erd eg
ge
gd d r b mmen er er
n de rit e
el
hree i enige tijd geleden er
dit el de nder er
r m dit b mb rde
ment uitge erd erd i t t
heden n g
teed niet duidelij ge rden el be t n
er de n dige the rie n er

- eel mannen onde
r de

zochten een schuilp

aan de Zwarteweg. In 1 helaas volledig uitgebrand. Dat bleek een verzamelplaats. Waar door het langdurige
verblijf en het intensieve toiletgebruik
door angst en zenuwen de
riolering de zaak niet meer aan kon.
De drab liep door de gangen en langs
de trappen.
Het humeur van de samengeschoolde
meute werd met de minuut minder. En
dat werd niet beter toen het geheel in
beweging werd gezet richting de Bontekoekade. Zij werden niet bepaald op
een cruise getrakteerd, want het bleek
afreizen in de ruimen van rijnaken.
Om via Kampen en langs diverse omwegen in kamp Rees te belanden, pal
over de grens in de buurt van Kleef.
Waar de omstandigheden meer dan
beroerd waren. In die omgeving moesten door deze dwangarbeiders, want
dat waren ze, defensieve militaire
objecten worden gebouwd tankwallen, grachten en zo meer. In de kleding
die ze aanhadden bij het oppakken,
iets anders was er niet. En met een
voedselpakket van niks. Dat heeft de
nodige slachtoffers ge ist.
ombardementen
Het is mijn vader op enig moment gelukt om het kamp te ontvluchten door
werk te accepteren op een boerderij in
het dorpje Dingden bij Bocholt. Daar
bleken het Duitsers van een ander
gehalte, die de dwangarbeiders wel
behoorlijk te eten gaven. So far, so
good? Niet dus
Laat die boerderij nou net liggen
op de aanvliegroute van de geallieerde bombardementsvluchten op
het Ruhrgebied. En laat nou een zo’n
bommenwerper worden geraakt door
afweergeschut. Eerste reactie: vracht
kwijt, bommen los, en als de donder
wegkomen, proberen Engeland nog
te halen. Dat daar beneden mensen
rondlopen? Volstrekt onbelangrijk.
En pa stond aan de verkeerde kant
van de beschutting. Sinds dat moment
in het voorjaar van 1 5 was hij

laats onder de grond

tijdens de razzia’s.

-

invalide, mistte vanaf toen door bomscherven zijn benen en heeft de rest
van zijn leven met prothesen gelopen.
Hij heeft dat lot met verve gedragen
en er naar de kinderen toe nooit over
geklaagd.
Dat het toch wel een hele grote impact
heeft gehad bleek eigenlijk pas in de
allerlaatste fase van zijn leven. Op
het moment dat hij na een val in het
ziekenhuis terecht kwam en vanuit het
raam Duitse soldaten voor het ziekenhuis Leyenburg zag staan. En dacht
dat hij elke nacht in de kelder werd
gelegd. Een trauma uit de periode
dat hij na die gruwelijke verwonding
in het ziekenhuis van Winterswijk
terecht kwam. Waar de kelder inderdaad de veiligste plek was. Want ook
dat gebouw werd bestookt. Niet lang
daarna overleed hij.
Henk Kool sr.
Operatie Sneeuwvlok, de codenaam
voor de razzia, is tevens de naam van
het boekje van de hand van Reinold
Vugs, wat een intrigerend beeld geeft
van wat deze mannen aan ellende
hebben moeten meemaken. Om na
de oorlog nog een klap achteraf te
krijgen omdat vaak is gedacht dat zij
op vrijwillige basis waren afgereisd.
Een aanname die er mede voor heeft
gezorgd dat het jaren heeft geduurd
voordat zij als dwangarbeiders werden
erkend. En voordat er een monument
voor deze mensen kwam. Te vinden
op de binnenplaats van het Provinciehuis in Den Haag. Henk Kool Sr.
heeft zich hier samen met een aantal
lotgenoten sterk voor ingezet Henk
junior kennen we uit de Haagse politiek en het werd op 1 november 1
onthuld op dezelfde dag dat Vugs zijn
boek presenteerde.

Carel van Bussel

carel@vandorpverhoog.nl

oorlogshandelingen
gedupeerd worden.
Zij verzwijgen
niet alleen eigen
schuld, maar
meestal ook de militaire resultaten.
- Het harlotte de Bo
urbonplein na het bo
Zoo werden in
mbardement. den Haag wel deIn antwoord op een verzoek van de
gelijk Duitsche militaire doelen
Ned. Regeering om opheldering over
geraakt. De garage Engelbert op de
het bombardement van den Haag
hoek van de 1e v.d. Boschstraat en
op 3 Maart j.l. deelt de Engelsche
het Bezuidenhout was een groote
Regeering mede: “De aanval was
opslagplaats van de V . Verschilit Vrij Nederland
bedoeld op raketdoelen. De bommen
lende startbanen, die dwars door het
“Een uit bevrijd gebied terugkeerend
zijn echter zeer ongelukkig ver van
Haagsche Bosch van de Laan van
Nederlander beweert, dat den Haag in
de doelen terecht gekomen. Terstond
N.O. Indi naar de van Alkemadelaan
de meest letterlijke zin van het woord
werd een onderzoek ingesteld, welke
loopen, werden getroffen. Het station
frontstad is geworden. Het verschriknog gaande is. Reeds staat vast
Staatsspoor, waar de V ’s aankomen,
kelijke bombardement van 3 Maart
dat het tragische voorval ie wijten
werd grootendeels vernield en k de
j.l. heeft deze meening wel schril beis aan foutieve uitvoering van de
tientallen bunkers die het voortervestigd. Begrijpelijk is, dat gezien
opdracht. Er zijn reeds disciplinaire
rein vormen van de vesting van Seys
de verwoestende uitwerking van dit
maatregelen genomen. De Britsche
In uart werden in puin gesmeten. Wij
bombardement niet alleen in de geRegeering en de R.A.F. betreuren dit
zeggen niet, dat er met de opsomtroffen stad, maar ook daarbuiten de
ongeluk ten zeerste en spreken hun
ming van deze resultaten voldoende
moedelooze, soms verontwaardigde
diep leedwezen uit met de getroffegrond gegeven is aan het dakloos
vraag rees: Waarom?..
nen. Zij zullen alles doen wat in hun
maken van 30.000 menschen en de
Wij kunnen op deze vraag geen
vermogen is om dergelijke rampen te
dood van honderden Nederlandsche
afdoend antwoord geven. Dat kan
voorkomen.”
burgers. Maar het staat niet aan ons te
alleen de geallieerde legerleiding.
beoordeelen, welke militaire doelen
Onze bondgenooten verkeeren in
n het midden
onze bondgenooten nog meer op het
een uiterst moeilijke positie militaire
ziet het, ook toen al was er sprake
oog hadden. Heeft men rondom het
middelen te moeten gebruiken tegen
van verschillende meningen. MisMalieveld ruimte willen hebben voor
gebieden, waar hun eigen vrienden
schien moet ook hier weer zoals zo
een grootscheepsche en beslissende
wonen. Eerst na de oorlog zal blijken,
vaak de waarheid in het midden geoperatie van paratroops? Wij weten
hoezeer de zorg voor de burgerbezocht worden. Dat de Britse regering
het niet. Maar deze mogelijkheid
volking van de bezette gebieden
niet ronduit toegeeft doelen te hebben
waarschuwt ons, voorzichtig te zijn
de oorlogvoering bemoeilijkt heeft
willen treffen, waardoor bij voorbaat
in ons oordeel. Het bombardement
en hoeveel Engelschen daarvoor
vast stond, dat er vele burgerslachtvan den Haag kwam niet onverwacht,
hun leven hebben gelaten. Maar op
offers zouden kunnen vallen, ligt
den Haag is frontstad en zoolang de
deze voorzichtigheid speculeeren
voor de hand. Dat gebeurt vandaag
V -actie in haar omgeving aanhoudt,
ook de Duitschers. Zij vestigen hun
de dag nog steeds. Dat de bomzal zij frontstad blijven. De residentie
kwartieren liefst midden tusschen
men niet precies daar neergekomen
heeft haar tol wel dubbel en dwars
de burgerbevolking. Zij hebben daar
zijn, waar ze terecht hadden moeten
betaald: afbraak, vernieling, ontruihun militaire opslagplaatsen en zij
komen, is ook niet zo verwonderlijk,
ming op groote schaal en thans dit
schieten daar hun V- ’s op Londen
ook dat gebeurt nog steeds, ondanks
vreselijke bombardement.”
af. Deze zelfde Duitschers zijn er het
het feit, dat de technieken sterk
eerste bij om ach en wee te roepen
verbeterd zijn.
Naschrift
wanneer burgers door geallieerde
Na mijn vorige stukje over dit onderEn er volgde bij dit
werp kreeg ik van een lezer de volverhaal nog een
gende oorzaak te horen: de Engelsen
belangwekkend, op
hadden het woord Noordzee verkeerd
het laatste moment
ge nterpreteerd. Ze dachten dat die in
voordat de krant
het noorden en niet in het westen
werd gedrukt nog
van ons land zou liggen. En dan ook
een heel relevant
nog de begrippen: Benoordenhout
naschrift:
en Bezuidenhout, dit moest wel mis“Bij het ter perse
gaan. Zeg er maar eens iets van
gaan ontvingen
wij volgend
bericht van de
Carl Doeke Eisma
Regeeringsvoorcarleisma@planet.nl
.ent
dem
bar
bom
het
lichtingsdienst:
na
n
- Het ouise de olign plei
En al weet ik de juiste toedracht op
dit moment nog niet, in Vrij Nederland van maart 1 5 trof ik een
interessant artikel over dit onderwerp
aan, onder de titel: Frontstad Den
Haag. Was het bombardement op de
residentie een vergissing? Een deel
hiervan wil ik u niet onthouden. Het
weekblad Vrij Nederland is als verzetskrant tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het eerste nummer
verscheen op 31 augustus 1 0 .
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

- ees chilperoort de legendarische
presentator van de populaire
O-radiorubriek ‘ aden aar’. -

eluiden met een houdbaarheidsdatum

ij de volgende toon is het drie uur, twaalf minuten en twintig seconden t
t ommige
geluiden hebben een houdbaarheidsdatum. ie hoort er bijvoorbeeld nog wel eens een fluitketel fluiten? Niemand toch zeker. e
herinneren ons alleen nog hoe het klonk. En over een paar jaar zelfs dat niet meer.
Het belgeluidje dat je na iedere
liter bij de benzinepomp hoorde
als je aan het tanken was. De zacht
wegstervende tonen van een violist
op kerstavond buiten op straat in de
sneeuw. Het zachte ‘ppffﬂofff’ van
een ﬂitslampje met van die blauwe
draadjes erin. Het zijn geluiden die je
waarschijnlijk nooit meer zal horen
maar die vaak meer oproepen dan
boekdelen kunnen beschrijven. De
herinneringen eraan doen je steevast
verzinken in wanhopig gepeins over
het leven zelf in het algemeen en
over je eigen bestaansrecht in het
bijzonder.

Heel persoonlijk archief
Ik heb nog een hele map vol brieven
met beschrijvingen van nostalgische
geluiden. Mij toegezonden door lezers toen ik een tiental jaren geleden
voor het eerst eens een paar columns

-De ratel van de vuilnisman.
over nostalgie schreef. Ik
-En als we het toch over
hoop, dat ik de huidige
geratel hebben: het geluid
lezers een dienst bewijs
dat een halve wasknijper
als ik de geluiden
tegen de ronddraaiuit die map maar
ende spaken van je
eens gewoon achter
ﬁets maakte, nadat die
elkaar op schrijf.
- Blikken klikklak-eendjes. wasknijper met een dik
In de hoop, dat u
post-elastiek op een schoensmeerbij het lezen ervan af en toe eens een
doosje aan de voorvork van je ﬁets
zucht slaakt. Om vervolgens met een
was vastgemaakt. - Nog meer
afwezige blik de zin van het bestaan
geratel: je ligt ’s
nog eens onder de loep te nemen. Zet
avonds in bed en
u schrap tegen de weemoed. Daar
je hoort je vader
gaat ie Met dank aan die lezers
in de voorkamer
van toen . -Het geluid van driestemde pendule opwinmig gezang door de openstaande
- oodse ratel. den. -Vlooienpoeder.
ramen van een lagere school.- Door
Dat zat in een doosje dat je steeds in
00 te bellen draaien dus, vroeger
moest drukken om de poeder eruit
draaide je een nummer kon je door
te laten komen. Nou. D t klik-klakde telefoon horen hoe laat het was.
geluid dus. - Het einde-regelbelletje
Een juffrouw zei dan bijvoorbeeld:
van de typmachine. En het geratel
‘Bij de volgende toon is het drie uur,
daarna als je de ‘wagen’ met een
twaalf minuten en twintig seconden’.
zilverkleurige hendel weer helemaal
Vervolgens was het heel even stil en
naar links schoof. - itroepen en rare
dan hoorde je ‘t
t ’. En dan
gezegdes horen eigenlijk in een ander
was het dus zover. -Het geluid van het
hoofdstuk thuis. Maar ik kan het niet
wegsterven van een ronddraaiende
laten er hier toch een te noemen: Op
motor, als je je auto met een slinger
straat riep men wel naar vrouwen:
tevergeefs probeerde te starten.

‘Joehoe, dikke benen Chocoladetenen ’ Wie weet waarom
mag het zeggen. - Het gepruttel
van twee-takt auto’s voor het
stoplicht. Wartburg. Trabant en
Barkas-bestelwagens. - Het geluid van piano en viool op het terras
van restaurant ‘Het Hilletje’ in Kijkduin. Daar werd ’s zomers tot laat in
de avond in de openlucht gedanst.
- Mexicaanse hond op de radio. Dat
ga ik niet uitleggen. Dan had je maar
eerder geboren moeten worden. Brandweerauto’s hadden behalve
een sirene ook een gewone, met
de hand te bedienen bel als ze
op een brand afgingen.
-Ook nooit hoor je iemand meer
gewone matten kloppen op straat.
Hooguit nog automatten. Maar
niet meer met een mattenklopper.
Automatten sla je achteloos schoon
tegen een boom of tegen een paaltje.
Gewone matten legde je over de heg
voor je ze ervan langs gaf. Maar niet
voor negen uur ’s morgens. Want dan
kreeg je een bekeuring. - Als je je linkerhand onder je rechteroksel deed en
dan heel hard met je rechterelleboog

naar beneden ging klonk
er, als het het goed deed
tenminste, want meestal
mislukte het, een enorm harde
scheet. - En als je aan een leren
koord in de tram trok rinkelde er een
bel bij de bestuurder. Die wist dan,
dat hij bij de volgende halte moest
stoppen. Ook al stond daar niemand
om in te stappen. Dat gebeurt nu, geloof ik, met een knopje. Maar zeker
weten doe ik dat niet want ik heb de
afgelopen twintig jaar nooit meer in
die rijdende reclamedozen gezeten.
-De bloemenboer in de straat riep:
‘M wje gladioool h. Zééév h
st ver ’
Zo kan-ie wel weer. Nog even en ik
barst in snikken uit. Of weet u nog
geluiden op te diepen uit het verleden
voordat ze voorgoed zijn verstild?
Mail ze naar:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

Grote Kringloop Holland

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

Zaterdag 10 december 2011

Binckhorstlaan 322

Binckhorstlaan 322 Den Haag
Fahrenheitstraat 343 Den Haag
Kerketuinenweg 63 Den Haag
Loosduinsekade 156 Den Haag
Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag

20% korting op het
gehele assortiment*

Piet Heinstraat 25 Den Haag
Piet Heinstraat 69 Den Haag
Weimarstraat 364 Den Haag
Westduinweg 196 Den Haag
Hendrik Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Gratis hapje en drankje!
*niet combineerbaar met andere kortingen
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ooie ri en in de na aars u el
n de bijgaande lijst staan 100 woorden die met Kerst en het najaar hebben te maken. Die moet u
zoeken en wegstrepen in het puzzeldiagram. E n van die woorden komt niet voor in het diagram en nou
juist dat woord is de gezochte oplossing van de puzzel Er zijn maar liefst 19 mooie prijzen te winnen.

De woorden kunnen op alle mogelijke 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 ‘kerkklok’ kunt u dus ook aantreffen als ‘kolkkrek’.
De ‘ij’ lange ij, zoals in ‘schrijfmachine’ beslaat altijd twee vakjes i
j en moet niet worden verward met de Griekse y ypsilon die maar één
vakje beslaat. Verder moet u er op letten dat vakjes ‘meermalen kunnen
zijn gebruikt’ als gezochte woorden elkaar kruisen. Zo zouden bijvoorbeeld de woorden ‘december’, ‘dineren’ en ‘gladheid’ de letter ‘d’ in een
bepaald vakje maar liefst alle drie met elkaar kunnen delen
19 prijzen op deze puzzelpagina 19 te winnen
De hoofdprijzen zijn zes waardebonnen van 1 x 100 euro, x 5 euro en
3 x 50 euro die u kunt gebruiken in de webshop van deze krant: www.
oudhagenaarwinkel.nl vindt daar meer dan 00 artikelen. Verder worden
er onder de goede inzenders tien exemplaren verloot van het mooie nieuwe
boek van Casper Postmaa “Eerst Napels zien ” en nog eens drie exemplaren van het boek “Ik doe het Van dromen naar doen. Na je pensioen”.
Wij moeten uw oplossing, het gezochte woord dat mist in het diagram
binnen hebben op uiterlijk
Dinsdag
Stuur naar:

januari

Puzzel De-Oud Hagenaar
Najaarspuzzel 011
Postbus 0
50 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl

100 najaarswoorden
Advent
Arreslee
Balthasar
Betlehem
Cadeautjes
Caspar
Champagne
Circus
Concert
Communie
Conference
Cranberry
December
Denneboom
Dineren
Dominee
Eenzaamheid
Ezel
Engelenhaar
Fazant

Feestverlichting

Geboorte
Gelovigen
Geven
Gezelligheid
Gladheid

Gluhwein
Guirlande
Haas
Heilsoldaat
Herberg
Herders
Herodes
Hoop
Jaarwisseling
Jezus
Jozef
Kaars
Kalkoen
Kerkklok
Kerstballen
Kerstpakket
Kindeke
Koorzang
Krans
Kribbe
Laarzen
Legpuzzelen
Lipizzaners
Maria
Melchior
Mincemeat

Misdienaar
Muts
Nachtmis
Nazareth
Nieuwjaar
Oliebol
Os
Oudjaar
Pastoor
Piek
Plumpudding
Receptie
Rendier
Romeinen
Rotje
Rudolf
Schaatsen
Schansspringen

Schapen
Sjaal
Skieen
Slingers
Sneeuwvlok
Sneeuwketting
Spar
Stal

Ster
Tezamen
Toasten
Traditie
Vakantie
Viering
Voornemens
Vorst
Vuurwerk
Vrede
Vriendschap
Vrolijk
Wanten
Wensen
Wijzen
Wintermarkt
Wintersport
mas
IJzel
Zalm
Zegen
Zevenklapper

oordzoeker nr. 4
Tot slot heeft u nog de winnaars tegoed van de woordzoeker in nr. . Het
missende woord was “vulpen”. De volgende zeven goede inzenders ontvangen de dubbel CD “Hurken in de Berm” van Sjaak Bral en als toegift
een door hem gesigneerde bundel columns.
Adrie Jochem, te Den Haag
Astrid Biegel, te Den Haag
Harry Knaap, te Den Haag
Rob Tieman, te Zoetermeer

Ton van Nieukerke, te Pijnacker
Ria van Gent, te Leidschendam
J.I.M. de Bruijn, te Sassenheim
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De Oud

Medisana elektrische onderdeken HDP
ormaal
49,90

Nu

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

44,90

50Plus Winkel

Uw voordeel € 5,en heerlijk opgewarmd bed voor het slapen gaan.
Deze deken schakelt automatisch uit na 2 uur en is
voorzien van een temperatuurregelaar met 4 standen. De flexibele verwarmingsdraden zorgen voor een
gelijke hittedistributie. Afmetingen: 150 x 80 cm, met
turboverwarming 100 att en wasbaar.

Manicure/pedicureset MPS
Verzorg uw nagels met deze lichtgewicht manicure/pedicure set, compleet met 4 handige opzetstukken
in handige opberg etui. Stopt automatisch bij teveel druk en is dus ook
geschikt voor diabetici.
aar keuze links- en rechts
draaiend en in snelheid
traploos regelbaar.
3 jaar garantie.

Legpuzzels

Nu vanaf

12,95

Heerlijk ontspannen puzzelen, voor
de feestdagen hebben we een selectie voor u gemaakt met als grootste
uitdaging een berglandschap van
Ravensburger met maar liefst 3000
stukjes.

ormaal
39,95

Nu

Kerstkoor van Anton Pieck, 1000 stukjes, afm. 68*49cm.
Van € 14,95 voor €12,95

34,95

Dorpsplein van Anton Pieck, 1000
stukjes, afm. 68*49cm.
Van € 14,95 voor €12,95
Matterhorn van Ravensburger, 1500
stukjes, 80*60cm.
Van € 19,95 voor €17,95
Berglandschap van Ravensburger,
3000 stukjes, 121*80cm.
Van € 34,95 voor €29,95

Uw voordeel € 5,4-wiels boodschappenwagen Gloria
Het bijzondere van deze praktische boodschappenwagen
van het Duitse kwaliteitsmerk Andersen is dat u hem zowel kunt duwen als trekken. De trekbeugel is eenvoudig
in hoogte verstelbaar tot 117cm. Door de grote wielen
diameter 20cm is het rijden met een zwaar gevulde tas
erg comfortabel. Het maximale draagvermogen is 50kg.
ormaal
94,95

Nu

84,95

Uw voordeel € 10,-

Ik bestel:

Het bovenblad van deze heerlijke bedleestafel is kantelbaar in acht posities, heeft een
blad van 60*40cm en is in hoogte verstelbaar van 60-90cm. Het onderstel is speciaal
ontworpen voor gebruik bij kamer-stoelen,
rolstoelen/ werkstoelen en bedden.

Rood

Blauw

Kerstkoor

Dorpsplein

Matterhorn

Bergland

it

alnoot

ijblad

M

L

XL

en postzegel is niet nodig

109,95

Uw voordeel € 20,Kies een kruiswoordpuzzel, Sudoku,
oordzoeker of weedse puzzel en
maak kans op de prachtige maandprijzen.

Kijk op

De Oud-hagenaar,
Antwoordnummer 637,
2501VE Den Haag.

www.oudhagenaarwinkel.nl

30 dagen
95

1,

Schoenspikes

ormaal
29,95

Plaats:

Knip deze bon uit en stuur
hem naar

Nu

De tafel kan ruimtebesparend worden opgeborgen door blad en frame op te klappen.
n de kleuren wit en walnotenmotief te bestellen. Als optie is een zijtafeltje
verkrijgbaar voor € 25,90.

Bel 038-4600023 of vul de bestelbon in en stuur hem op.
(Alle prijzen zijn exclusief 4,95 verzendkosten)

Manicure/pedicureset
Bedleestafel
Schoenspikes

ormaal
129,90

Elke dag een puzzel maar keuze in uw Mailbox?

www.oudhagenaarwinkel.nl

uattro Shopper loria
lektrische onderdeken
Legpuzzel

aam:
Straat
nr:
Postcode:
elefoon:

bij elke bestelling gratis een
handig ledzaklampje!
Leestafel voor stoel en bed

De tas heeft een inhoud
van 43 liter, is regenbestendig, heeft een
binnenvak met rits, een
parapluvak en reflectoren voor extra veiligheid. De tas heeft de
kleur zwart en is verkrijgbaar met rode of
blauwe accenten.

Bestellen?

Feestdagenactie

Nu

95

24,

Uw voordeel € 5,-

Voorkom vallen bij gladheid, sneeuw
en ijs op een effectieve en praktische manier met deze schoenspikes.
De rubberen zool bevat metaalnagels voor een betere grip en past
over alle schoenen; sportschoenen,
lage schoenen en zelfs rubberen
laarzen. Snelle en stevige bevestiging door middel van klittenband. n
drie maten verkrijgbaar:
Schoenmaat 37-39:M, Schoenmaat
40-44:L en Schoenmaat 45-47:XL

