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Rendez-vous huizen zijn in diplomatenstad Den Haag al eeuwen aanwezig

Tante Annie was een charmante madam
Als kind sta je bij veel
dingen niet stil. Tante
Annie was een aardige
vrouw, die altijd met
dubbeltjes en kwartjes
liep te strooien. Een
echte tante was ze
niet, maar zo werd ze
in de buurt genoemd.
Ze verhuurde kamertjes aan mannen die
de liefde wilden bedrijven. Ze woonde
op de Weteringkade
vlakbij het Girokantoor, schuin tegenover
de Geleenstraat, waar
het fruit in de roodgekleurde etalages op
een koper wachtte.
In de jaren en ging het er allemaal
nog geheimzinnig aan toe rondom de
mannen en vrouwen die in de bizniz
zaten. Naast de vele straten die Den Haag
kende, waar de dames openlijk voor
de ramen zaten te lonken denk aan de
oomsluiterskade, amgroen, Groenewegje en de Nieuwe Haven, waar de
fameuze londe Dollie haar waren verhuurde , was er in de Hofstad ook plaats
voor gesloten bordelen en rendez-voushuizen. Den Haag heeft door de eeuwen
heen een grote bedrijvigheid gekend in
deze branche, wat mogelijk veroorzaakt
werd in de welgestelde diplomatenwereld. Het was een wereld van stiekem
en voor- en bijnamen. Discretie was een
hoog goed. hantage lag op de loer wanneer de lustzoeker werd betrapt door een
crimineel die wat bij wilde verdienen. De
gesloten bordelen en rendez-voushuizen
deden hun uiterste best om de politie
op afstand te houden. In veel gevallen
werden de overwegend Hollandse dames
anoniem door de GGD gecontroleerd.
Het was een klein duister wereldje, dat
zich overwegend liet afschilderen in de
geslotenheid en intimiteit van een kleine
groep baasjes.

Tientje voor een kamertje
Tante Annie sprak met een Duits accent
en mogelijk lagen haar wortels in Wenen,
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- De Geleenstraat zo’n 30 jaar terug gezien vanaf de Weteringkade. Begin jaren ‘80 werden de ato’s geweerd en werd de roemruchte hoerenstraat
heringericht als wandelpromenade. Maar zo’n bijbehorend verkeersbord (links) van vader en kind blijft mal op een dergelijke plek. -

- Tante Annie en haar geheim: “Je vangt meer
vliegen met stroop dan met azijn!” -

zoals ze me ooit eens heeft verteld. oit
was ze in
naar Nederlands-Indi
geweest om daar als eerbare getrouwde
vrouw haar geluk te beproeven. ichtjes
stotterend en altijd lachend met haar grote
uitpuilende ogen en zwaaiend en groetend
naar iedereen die haar passeerde. Door
haar suikerziekte liep ze wat langzaam
met haar opgezette benen die over haar
schoenen vielen. Nee, haar leven was
niet zo leuk, maar ze was na de oorlog in
de branche terechtgekomen en wist haar
boterham met beleg erin te verdienen.
Haar huis bezat meerdere verdiepingen
en voor een tientje kon je er een kamertje
huren. ok had ze wel eens een vrouwtje
in de aanbieding. Het was een hele
bedrijvigheid, want er kwamen meestal
erg goede klanten, die haar voorzagen van

Een uitvaart
zoals u dat wenst...
Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

stukken worst en zelfs jurken. De eerste
klant noemde ze altijd Aadje de slager.
Wat een grote wagen had hij Niemand
van de buren sprak minderwaardig over
haar. Haar natuurlijke charme bracht
altijd een lach op ieders gelaat. Iedereen
noemde ze schat en lieverd of je nu tien
of tachtig was en ze wist gemakkelijk
de mensen in te palmen. e liep op haar
oude dag geregeld met haar herdershond
Vesta, die haar op een keer bijna de tram
introk. van lijn . Dat was bij de halte
onder het Schenkviaduct. Vessie zat
een hond achterna , smulde ze lachend
achteraf. De eigenaar van de hond die
boos en ontdaan aan haar vroeg of het
een mannetje of een vrouwtje was, kreeg
het legendarische antwoord dat weet ik
niet maar het is een reu . Vermoedelijk
kende ze de betekenis van het woord reu
niet helemaal. Er bestaan werkelijk van
die mensen waarop niemand kwaad kan
worden.

Van drie tot elf
Tante Annie s openingstijden lagen ergens
in de middag tot een uur of elf in de
avond. Een uitzondering voor een goede
klant daargelaten. Tegen de mannen wist
ze altijd te vertellen, dat ze een mooie
stropdas omhadden. e verklapte eens
haar geheim ,, e vangt meer vliegen
met stroop dan met azijn . e woonde

- 5 en 6 Oktober UNIEK Scandinavisch meubelweekend
met fabrieksadviseurs van de merken
Stressless, Varier, Skalma en Skovby.
GRATIS hapje en een drankje en bijzondere kunstexpositie door kunstenaars
uit Den Haag en het Westland.

samen met de ongeveer even oude Wim,
die doorging voor haar man, doch die
volgens sommige buren haar broer was.
e hadden vrijwel altijd ruzie. Wanneer
het goed was, dan reed lauwe Willem
hij zoop zo opeens een dikke ercedes.
Annie zat dan voor in de wagen en samen
gingen ze dan tochtjes maken. Niet te ver
en te vaak, want het mocht niet ten koste
gaan van de openingstijden. Hun zoete
vrede duurde meestal niet lang. En voor
je het wist werd de ercedes verkocht
aan de garage van Nico Visser enige
huizen verder. Die man lachte zich rot.
Vooral die ene keer dat ze de wagen weer
terug kwam kopen. Visser werd er niet
armer op Druk had Annie het, wanneer
een klant om een meisje vroeg en ze zelf
niets voorhanden had. Dan belde ze naar
ies bij de uliana van Stolberglaan of
naar Klara in de Stuyvesantstraat. et
een taxi kwamen dan de meisjes even wat
bijklussen bij tante Annie. mgekeerd
werd ook door andere hoerenmadams
een beroep gedaan op meisjes van Annie.
oals gezegd het was een klein wereldje
aar het moet erg leuk zijn geweest. Een
soort van ons kent ons van mensen die
stoute dingen deden die het daglicht niet
helemaal konden verdragen. ok Henk
artels -de baas van de Geleenstraat- die
eveneens op de Weteringkade woonde,
kon wel eens de nood lenigen en wist wel

- Pag 11
eens te voorzien in een dametje. mgekeerd wist hij Annie wel eens om snoepgoed te vragen, maar helaas voor artels,
Annie gaf niet zo gauw haar inventaris
weg. Dat kon ook niet, want ze had er
hooguit twee of drie in hoogtijdagen.

Behulpzame taxichauffeurs
Naar het schijnt heeft Tante Annie voor
haar periode aan de Weteringkade in de
jaren en aan het Hofwijckplein
gewoond, waar ze ook gelegenheid gaf.
Het geld moet in die tijd rijkelijk zijn binnengestroomd. Er werd grif
gulden
betaald voor een nummer en Annie liep
met haar tientjes dus aardig binnen.
De taxichauffeurs die op de hoek van
de ranjelaan hun standplaats hadden,
brachten vaak klantjes naar haar toe.
annen vroegen wel eens aan een chauffeur of ze nog een vrouwtje wisten en
dan gingen ze naar Annie toe. Het waren
duidelijk heel andere tijden. Nu is alles
open en bloot en geschiedt de bizniz
via -lijnen of via hete reclame op de
nachtelijke kanalen van de commerci le
omroepen. Het is voorbij. ns rest slechts
nostalgische herinneringen. Arme Annie,
ze stierf kinderloos -amper jaar oudaan een longontsteking.

. .A. . van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!
KAPOT óf HEEL
Wij geven veel!

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

Oﬀers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.oﬀerswoonidee.nl

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

Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w. e l l e n s l e nt ze . n l
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R E E E BR EVE
ste De ud-Hagenaar
ijn vriendin shopt bij Hoogvliet
supermarkt en neemt voor mij De udHagenaar mee wanneer deze er ligt.
Genieten van mijn oude stad, waar ik
jaar heb gewoond,verenigingen heb
gehad, muziek, handballen Athene Gym
op de Escamplaan, padvinderij enz.. Ik
woonde in de arensestraat pleintje .
ijn vader had met zijn broer een
groetenzaak, pakhuis noemde wij het
altijd, met paard en wagen reden zij
naar de klanten en soms mochten wij
in de vakantie mee op de bok. Na vele
omzwervingen woon ik alweer bijna
jaar in s Gravenzande. Kerk in
Den Haag, de utherse Kerk aan de
utherse urgwal, waar ik belijdenis heb gedaan, getrouwd ben en veel
vrijwilligerswerk heb gedaan. Den
Haag blijft trekken, vandaar dat blij
ben op de hoogte gehouden te worden
via uw krant, die ik nog niet zolang
geleden ontdekte. In december is het
de ste De ud- Hagenaar en als een
ieder euro stort kunt u het met een
extra feestelijke krant uitkomen, dat
zou mooi zijn. Ik verneem graag hoe
er kan worden gestort en ik hoop dat
veel Hagenaars en oud-Hagenaars mijn
voorbeeld zullen volgen. Ik wens u veel
succes met de krant en hoop dat hij nog
lang blijft verschijnen.

iny Winkelman
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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 brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

ogo Het Vaderland
ijn aandacht werd getrokken door het logo van Het Vaderland op de voorpagina van De ud- Hagenaar van september. Ik meen me te kunnen herinneren
dat dit logo aan de arkstraat-kant van het Vaderland gebouw was bevestigd,
niet aan de Kazernestraat-kant. Ik gaf hoofdredacteur rans Hoynck van De
ud-Hagenaar, toen nog hoofdredacteur van Nieuwsblad NU in de periode aan
de Noordwal nog eens een mooi oud reversspeldje van dit Vaderland logo Ik
maakte het ook allemaal mee Vaderland-AD-Nieuwsblad NU-Haagse ourant, steeds als slaven met de plantage meeverkocht, speciaal de laatste uitruil naar de H was pijnlijk.

Dick Wouda
i

ou @msn. om

shi
e e
o
o e hee
ooi n e
ie le en
nes
n
o o s n he

dagen slechts een halve A- groot. De
krant mocht dan ook jarenlang het was
jaar red. niet meer verschijnen.
Kennelijk leest de heer Hoynck liever
de zure Volkskrant of de zelfbenoemde
kwaliteitskrant het NR , van mij mag
dat, doch gun dan mensen met een andere politieke mening De Telegraaf. U
vergeet dat dit wel de grootste krant van
Nederland is, die goed is ge nformeerd
en goede buitenlandse correspondenten
heeft, veel primeurs en goed nancieel
nieuws brengt. ogelijk beviel de heer
Hoynck hun zienswijze bij de laatste
verkiezingen niet. Doch ook mensen
met een andere mening hebben recht
op een krant die h n mening weergeeft.
Een goed tegenwicht tegen de publieke
omroep, die neutraal zou moeten zijn.
Het valt ook steeds op dat mensen zoals
de heer Hoynck, die een hekel hebben
aan De Telegraaf deze krant toch wel
degelijk lezen en dat is hypocriet. Tenslotte zullen de kranten de Volkskrant
en het NR wel jaloers zijn op het
aantal abonnees dat De Telegraaf heeft.
Ik geef de heer Hoynck de raad voortaan tot tien te tellen alvorens weer een
dergelijk artikel te schrijven. Dit was
beschamend.

G.H. Woortman
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Dwangarbeid W
Ik ben jaar geleden in Den Haag
geboren, maar was wegens gezondheidsredenen op jarige leeftijd al weg
uit Den Haag. ijn vader leeft al niet
meer sinds
en moeder niet meer
sinds
, dus ik kan niets meer aan
hen vragen over de dwangarbeidjaren
van mijn vader.

W. ansen
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ontacten van vroeger
In de jaren hadden wij een wekelijkse bijeenkomst van vriendinnen.
De namen oes was verloofd met
ieter en later getrouwd , Annie en Annelies. Altijd was het gezellig met een
glaasje wijn en een praatje. Abrupt is
e.e.a. geeindigd. ammer. Ik wil graag
weten hoe het hun is vergaan.
ok zou ik graag nog eens contact
willen hebben om bij te praten over
het verleden met een oude vriend van
me. Ik was en hij en zat voor zijn
beroep in dienst bij de arine en hij
woonde toen in de retoriusstraat bij
zijn ouders. ijn voornaam was Rinus
en zijn achternaam weet ik niet meer. Ik
heb hem daarna nog een keer ontmoet
in de retoriusstraat en hij reed toen in
een vrachtwagen.

orrie van der eijden

n e mei en@ sem .nl

ilmas de Graaf
Wie o wie kent de zoon ilmas de
Graaf van mijn nicht vonne de Graaf
en weet waar ik hem kan bereiken.
ilmas had een Turkse Koerdische
vader. Na het overlijden van zijn
moeder is ilmas nog keer bij ons op
bezoek geweest in oetermeer,waar
hij met mijn kinderen Kimberley en
Ritchie nog naar de kermis is geweest.
Ik zou graag weten hoe het nu met hem
is. ok zou ik graag ook met de beste

vriendin van mijn nicht vonne contact
hebben. ij woonde toen ergens bij de
achtersdreef als ik me goed herinner.
Dus of ilmas, of vriendin van vonne,
of iemand die hen kent graag hoor ik
van jullie

Sil Donkers

oetermeer
sil on e s@li e.nl
De Bonte Vlucht
Ik ben op zoek naar Nico, Rob en Ron
met wie ik een jaar of geleden mee
op camping De onte Vlucht in Doorn
stond. Alleen van Ron rand weet ik de
achternaam nog.

eo den oer

Rotterdam
leo en oe @ho m il. om
D s Haagse ringen
Ik ben zonder succes al lang op zoek
naar cd s van Ensemble Haagse
Kringen met liedjes over herinneringen
aan oud Den Haag van producent Hans
Steijger. ijn laatste hoop is gevestigd
op deze rubriek in de ud Hagenaar.
Het gaat om de volgende D s Hans
Steijger - eike van der inde - Gepke
Witteveen, omstreeks
Rondje
Den Haag, innenstad uitengewoon
en Indische zomer. Wie kan mij helpen

eter van der Haak
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aul cipio
Kan iemand mij informeren over
een oude vriend, zijn naam is aul
Scipio Hij woonde heel vroeger in de
Herschelstraat in Den Haag en had een
broer met de naam Gijs. Wij speelden
in de periode
gitaar. aul
heeft later nog in een band gespeeld
The Hunting Wolves . Dus als u wat
weet laat het even weten a.u.b.

Albert de ager

h . e ge @ sem .nl

iet Borst
Ik ben op zoek naar iet orst, hij
woonde in de an van der Heijdenstraat
in Den Haag.
ijn vader werkte bij de TT op de
Rijswijkseweg te Den Haag. Ik was een
vriend van hem van in de jaren
.
Ik woonde toen op de aakkade in de
olenwijk te Den Haag.

ert van Gorsselen

h ngo sselen@ziggo.nl
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De Telegraaf is prima
et veel plezier lees ik altijd De udHagenaar en heb bewondering voor de
redactie dat men er steeds in slaagt een
leuke krant samen te stellen. o las ik
ook uw artikel over het krantenlandschap. Alleen uw uithaal naar De Telegraaf en de mensen op het zand met
een ijenkorfpasje vond ik onwaardig.
Immers mensen met wat geld houden
de economie wel draaiende. Kennelijk
heeft de heer Hoynck een bepaalde politieke voorkeur, die hij van mij gerust
mag hebben, maar die vaak met jaloersheid gepaard gaat. Natuurlijk was De
Telegraaf fout in de oorlog, doch dat
waren de meeste kranten. eker ook
Het Vaderland, dat tot de laatste dag
in de oorlog is uitgekomen, de laatste
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De ud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, oetermeer, Westland, Delft,
idden-Del and, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, ijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal . exemplaren,
via circa
distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor
per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .
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Vormgeving
Reclamestudio aasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

Adverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
ud-Rotterdammer oplage . , De udAmsterdammer
.
en De ud-Utrechter
oplage . . Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De ud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
inimaal nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

De ud-Hagenaar op internet
Website
eo - en r n
acebook
ebook o eo
en r
Twitter t tter o
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en r
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
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Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
uzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl
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resentatie
D rban Heroes

Rinus Gerritsen Golden Earring Ren
om Nachburgemeester reiken de eerste
exemplaren uit. Het nieuwe album ack
in Town waar zanger Evert Nieuwstede
en gitarist aap de onckheere sinds eind
aan hebben gewerkt is gemixt in
arkroad Studios. Gastmuzikanten op het
album zijn Rinus Gerritsen Golden Earring, Garrison Van Dyke op basgitaar
en Wiboud urkens Keith aputo, Anouk,
Kane, orsato op keyboards.
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oktober De ntmoeting in school aan de Zwaardstraat

n useum RockArt

Zaterdag
oktober wordt
in useum RockArt te Hoek
van Holland de nieuwe rban
Heroes D Back in Town en de
single Hot Tub gepresenteerd.
Daarnaast
wordt ook
het nieuwe
boek R R
napshots
van zanger Evert
ieuwstede
over zijn belevenissen met bekende nationale internationale artiesten
gepresenteerd.
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n de oude ambachtsschool aan de Zwaardstraat
vindt op
oktober aanstaande de tweede editie plaats van De ntmoeting, een grote re nie voor mensen die het oude cheveningen
Bad een warm hart toedragen. Die er opgroeiden, naar school
gingen, in spijkerbroek op het strand hingen of bij de beeltenis van lipper hun eerste zoen kregen. Voor een bijdrage van
slechts n tientje kan men er tussen
en
uur onbeperkt
eten en drinken en heerlijk oude vissen uit zee halen .
Een club mensen die elkaar via acebook weer gevonden heeft, heeft het afgelopen jaar met veel plezier vergaderd
en georganiseerd.
Vele sponsoren hebben hun medewerking toegezegd, uzee heeft zelfs een
groot aantal authentieke museumstukken ter beschikking gesteld zodat de
plaats van handeling omgetoverd kan
worden tot het decor van een ware jaren
zestig zeventig knalfuif inclusief visnetten en druipkaarsen.
Geen instuif deze keer
De organisatie zorgt voor de hapjes en
drankjes.

Via acebook
arjan Smit is een van de organisatoren egin
maakte ik een
acebookaccount aan en al snel werd
ik gewezen op de groep Harstenhoekkwartier Scheveningen elgisch ark
een community voor mensen die in
Scheveningen-Noord zijn opgegroeid,
daar naar school zijn gegaan, of op
welke manier dan ook warme banden
hebben met dit stadsdeel. Voor ik het
wist maakte ik een trip down memory
lane door alle leuke verhalen en foto s
die daar geplaatst werden kwamen bij
mij zoveel herinneringen naar boven.

- et organisatiecomit van de grote re nie De ntmoeting. -

Namen van winkeliers, spelletjes die
we deden rondom de boom op de
speelplaats van de onstantijn Huijgensschool, gebouwen die inmiddels
gesloopt zijn...
Toen er via de acebookgroep een re nie werd aangekondigd gaf arjan zich
daar meteen voor op. a, ik was wel
nieuwsgierig naar de mensen met wie
ik een gezamenlijk verleden deelde .
e werd niet teleurgesteld Het was
n groot feest leuke mensen, mooie
verhalen, heerlijke muziek... wat wil je
nog meer
Er werd bijgepraat, gelachen, gedronken en gedanst, en na a oop zijn
verschillende groepjes nog samen het
Scheveningse uitgaansleven in gedoken , blikt arjan terug.

Den Haag
De Haagse new wave band Urban Heroes
ontstaat eind
uit de jazzrockband
Storm. De eerste albums met meerdere
hitsingles worden in meer dan landen
gereleased Who Said Urban Heroes
, The Age f Urban Heroes
en ive
. In Nederland
scoren ze de hits Get It, Not Another
World War en Habadaba Riwikidi..

uderen in Den Haag kunnen vrijdag oktober samen met jongeren uit hun buurt,
familie of kennissenkring de hele dag werken aan hun fitheid, een workshop volgen
van ierre Wind of lekker knutselen met hun kleinkinderen. Als Haagse invulling van
de ationale uderendag organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met
verschillende verzorgingshuizen in de stad een Wij-dag.

Bezoekersinfo
De presentatie in useum RockArt vindt
plaats om . uur. Entree is euro. Het
museum is geopend vanaf . uur. useum RockArt is gevestigd aan de ekkenstraat te Hoek van Holland. Een week
later oktober vindt ter gelegenheid
van jaar aard in het aard van Troje
een eenmalig optreden plaats van de Urban
Heroes met de drie leden van de originele
bezetting Evert Nieuwstede-zang, aap
de onckheere-gitaar en Ad van der Reedrums. Verder treden dan op Hallo Venray,
Gruppo Sportivo, am de la reme en nog
veel meer. eer info op www.paard.nl

p een Wij-dag wordt via een breed
scala activiteiten ouderen duidelijk
gemaakt dat zij er niet alleen voor
staan. Het thema van de Wij-dag op
oktober is Sport en Spel, Gezond
en Wel p deze dag krijgen ouderen
inzicht in wat gezond en t voor
hen betekent en waar zij daarvoor
in hun buurt terecht kunnen. Dit kan
bijvoorbeeld door het volgen van een
beweegsessie met lga ommandeur.
Deze bekende atlete is sportinstructeur bij Nederland in eweging op
omroep ax. ok kunnen ouderen
hun theid testen op de Silver it , een

Aanmelden
p de enthousiaste verhalen van de
deelnemers aan de re nie kwamen veel
reacties los van mensen die er graag bij
hadden willen zijn, maar er niet van af
wisten. Daarom is er dit jaar opnieuw
zo n feest Niet alleen voor mensen
uit het Harstenhoekkwartier, maar ook
voor andere Scheveningers voor wie
het uxe ad of het Volks eebad als
hun eigen zandbak beschouwden en
die een trip down memory lane willen
maken. ondag oktober, waardstraat
, een gezellige middag vol hapjes,
drankjes, muziek en veel weet-je-nog momenten. Aanmelden kan door tien
euro over te maken op rekeningnummer
tnv H. Aarnoudse. ovv
Reunie
eer weten Kijk op
www.backtoscheveningenbad.nl

deren e nd en it ti dens de i da en

Meneer Bennik

geavanceerd computergestuurd tnesssysteem, speciaal ontwikkeld voor
senioren. Wat gezonde en smaakvolle
voeding inhoudt, vertelt sterrenkok
ierre Wind. edewerkers van olitiebureau eidschenveen penburg
helpen bij diverse activiteiten en geven
weerbaarheidstrips.
er stadsdeel
uderen kunnen voor activiteiten terecht in hun eigen stadsdeel. er stadsdeel is het programma verschillend.
Het volledige programma is te vinden
op www.denhaag.nl ouderenbleid

De activiteiten vinden
op de hier genoemde
locaties plaats
oosduinen ardia
Tabitha entrum
HWW p de aan
entrum St. Eykenburg Van imburg
Stirumhuis aak
- kunt o.m. een be
weegsessie volgen
St. ooi enmet sportinstructrice
lga ommandeur va
n ederland in bewe
trum Vliethage
ging. Haagse Hout AS
entrum ezuidenhout Escamp
lorence Uitzicht eidschenveen
W H uiderpark Scheveningen
W H eilinde eidschenveen W H
St. Duinrust, Thuishaven Segbroek
Rustoord

pagina
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Model Senda in leder als 3-1-1
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€ 2900,-

Bankstel met pullman binnenvering

Kom kijken in onze mooie showroom, de kofﬁe staat klaar!
pa

IdeSur!
T
A
R
G
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rkeren voor

Vreugdenhil Stijlmeubelen
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.

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

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

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Iedere uitvaart uniek

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

HTMC

STERPIANIST
GAVRYLYUK
MET SCHUMANN

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

Vr 19 oktober 20.15 uur
Zo 21 oktober 14.15 uur

HTMC

Schumanns magistrale Pianoconcert gespeeld
door de jonge meesterpianist Alexander Gavrylyuk.
Een combinatie om bij weg te dromen!

HTM

Hans Graf dirigent
Alexander Gavrylyuk piano

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00 - 5 T/M 8 PERS. € 67,00

Schumann Pianoconcert
Bruckner Symfonie nr. 9

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook
al uw vervoer naar o.a.: 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.

1e rang € 38,- | 2e rang € 32,50 | 3e rang € 20,- | < 27 jaar € 10,-

TOPCELLISTE
QUIRINE VIERSEN

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

Vr 2 november 20.15 uur
Zo 4 november 14.15 uur

 070 - 3907722

Quirine Viersen in een van de meest romantische
soloconcerten voor cello en orkest ooit geschreven.

ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl

Andrew Grams dirigent
Quirine Viersen cello
Berlioz Ouverture ‘Le Corsaire’
Saint-Saëns Celloconcert nr. 1
Franck Symfonie in d

1e rang € 38,- | 2e rang € 32,50 | 3e rang € 20,- | < 27 jaar € 10,-

Quirine Viersen

Alle concerten vinden plaats in de Dr Anton Philipszaal, Den Haag.
KAARTEN BESTELLEN:
T 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

C
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Nr. 100: schenk € 1 of € 10 voor een boek of € 100 met advertentiekorting

n e rant is de
airste
it a e in r t en aa

Clubblad met meer dan 100.000 lezers van Den Haag tot Australië
p dinsdag februari
gingen we met nummer van de ste jaargang het avontuur aan met De
ud-Hagenaar, onder een eigenlijk onmogelijk gesternte, met de economische crisis - die voor veel
gedrukte bladen een ramp betekende door het inzakken van de advertentiemarkt. aar door de unieke
formule en een zeer conservatief om niet te zeggen schraapzuchtig - financieel beleid lukte het om
de krant door de branding op volle zee te krijgen en op koers.

onder een dubbeltje subsidie. aar
ink wat lezers geloofden daar
aanvankelijk geen cent van. Dat bleek
mooi in het eerste jaar door boze brieven aan urgemeester Van Aartsen,
dat onze subsidie maar gestopt moest
worden of dat hij z n invloed moest
laten gelden om onze artikelen in de
goede richting bij te sturen.
Veel oud Hagenaars konden zich
niet voorstellen dat zo n leuk en nota
bene gratis krantje z n eigen broek
nancieel ophield. aar dat was en is
nog steeds w l het geval. Natuurlijk
moest er om van de grond te komen
geld worden ge nvesteerd, ruim
. euro. Dat werd uit eigen zak
opgehoest door de initiatiefnemer
van De ud-Hagenaar, de befaamde
oud-wethouder en oud loco burgemeester Den Haag, mr. onstant V.
artini uitgever van dit blad
de afgelopen jaren trouwens ook
de energieke motor achter de
enorme revival van UV De
Volharding. Het is aan artini
te danken dat De ud-Hagenaar
het levenslicht zag en dat de krant
z n eigen weg kon zoeken, zonder
verplichtingen aan welke externe
nancier dan ook. Al zou een
steuntje in de rug, bijvoorbeeld van
het Stimuleringsfonds voor de ers
heel welkom zijn geweest. aar dat
zat er toen niet in.
ublicitair kanon
p de voorpagina van het vorige
nummer, D H , schreef ik al dat
De ud-Hagenaar een publicitair
kanon is, onvergelijkbaar met veel
huis-aan-huisblad-edities, de Haagse
editie van het AD en bijvoorbeeld de
prachtige weekkrant Den Haag entraal. Volgens De ude Stad dat is
de samenwerkings V waar ook De
ud-Rotterdammer, De ud-Utrechter De ud-Amsterdammer bij zijn
aangesloten zou voor onze kranten
een doorleesfactor van , gelden. Dit
zou betekenen dat De ud-Hagenaar
elke twee weken . verschillende lezers zou bereiken.
Er wordt op dat front in de branche
m.i. volgens mij vaak te optimistisch
gerekend. iegen zal ik het niet
noemen. aar ik heb destijds soms
wel met m n oren zitten klapperen in
overleg met marketingafdelingen en

reclamebureaus, als hoofdredacteur
van de grote h-a-h-bladencombinatie
Nieuwsblad NU en tijdens een jaar
in Amsterdam als jongste bediende,
noem ik het maar, bij de concerndirectie van Elsevier-NDU.
isschien conservatief, maar zelf
houd ik het er op dat De ud-Hagenaar door ruim . lezers tamelijk goed wordt bekeken en gelezen.
Na ruim jaar in het vak vertrouw
ik wat dat betreft meer op m n eigen
antenne, dan op de schijnzekerheden
die zogenaamde profesionele marktonderzoeken bieden.
verigens is een aantal van .
lezers een waanzinnig groot bereik,
dat ik aanduid. In het verspreidingsgebied van De ud-Hagenaar
wonen ongeveer een miljoen mensen,
vanwie er zo n -duizend ouder

zijn dan jaar. Dit betekent dat
De ud-Hagenaar steevast op de
senioren in de regio bereikt. Dat is
een indrukwekkende doelgroeppenetratie zoals marketeers het noemen.
Goed distributies steem
Het succesvolle bereik komt mede
door de distributiemethode. De
ud-Hagenaar wordt niet ongevraagd
bij mensen in de bus gepropt, zoals
huis-aan-huisbladen. nze krant
wordt op circa
distributiepunten
in displays beschikbaar gesteld. en
neemt hem daar bewust mee, met de
intentie om hem te lezen. Daarom
kunnen we er gerust op vertrouwen
want de aantallen per punt worden
iedere twee weken bijgesteld dat
bijna elk exemplaar ook tenminste
door lezer met smaak wordt geconsumeerd. De afgelopen jaar is de

oplage trouwens al ink toegenomen,
van . exemplaren in
tot
. thans. En die trend zet gestaag
door. Naar adverteerders toe is het
een goed verhaal, al blijft het door het
slechte economische tij moeilijk om
ze over de drempel te krijgen.
aar anders dan bij huis-aan-huisbladen verdwijnt van De ud-Hagenaar
niet meteen een groot aantal bij het
oud-papier of onderin de kattenbak.
Voor een betaalde weekkrant als Den
Haag entraal geldt die positieve garantie natuurlijk ook mensen betalen
er niet voor om hem weg te gooien.
Grote adverteerders
De ud-Hagenaar had het met alle
economische tegenwind in het eerste
jaar nooit nancieel gered zonder
het rotsvaste vertrouwen van een
aantal hele grote adverteerders
Specsavers, uvo De Volharding,
Humanitas Woonzorg
lus, HS G. Naast
de trouw van kleinere maar wel
vaste adverteerders natuurlijk,
want zonder
een ink aantal
van hen redt je het
ook niet.
Vooral in de afgelopen
anderhalf jaar heeft Irene Schaddelee, die de ac uisitie aanvoert,
belangrijke nieuwe adverteerders
voor De ud-Hagenaar weten te interesseren, als de grote woningcorporaties Vestia, Staedion en Haag Wonen.
En op cultureel gebied bijvoorbeeld
het Residentieorkest en de Dr. Anton
hilipszaal.
De keuze van dergelijke partijen
voor De ud-Hagenaar heeft niets
te maken met goedertierenheid dat
soort welwillendheid is niet meer
op te brengen dezer dagen. Het gaat
puur om effectiviteit. In Den Haag,
oetermeer en omstreken is De
ud-Hagenaar voor lezers boven
de gewoon het allerbest gelezen
blad Dat rechtvaardigt de stevige
advertentietarieven, ruim . euro
voor een hele pagina.
Gekke formule
De ud-Hagenaar is natuurlijk een
heel raar blaadje. Het is absoluut geen

ratis rant neem
ter naar n e t
r ete i
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De ud-Hagen
aar verschijnt met inga
ng van
februari
twee keer per
maand, gratis
mee te nemen bij mee
r dan honderd
verspreidings
punten in Den
Haag en de regio
, waaronder de entr
ale Bibliothe
ek
aan het pui
in en alle wijk
bibliotheken
in Den Haag.
De naam van
de krant is
dubbelzinnig.
Hij is bedoeld
voor Hagenaar
s boven de
, maar vooral
ook voor
ex-Hagenaars
die inmiddel
s
elders wonen
en nog steeds
iets speciaals
hebben met
de stad.
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Rotterdam ging
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cheveningen (archie
voor
om er nog eens bij
ffoto) spreidingspunten in
De ud-Hagenaar
stil te staan, om er van
is ge nt op de succes
Rotterdam is de krant
na te genieten, te
nadrukkelijk geen advert
in drie dagen uitverk
formule van De ud-Ro
bedenken hoe het toen
ocht - bij wijze van
entiebladen - in
was en wat er van
tterdammer die al
werken zit dus geen
de traditionele zin.
spreken, want de krant
weer ruim vier jaar
is gekomen. Heel veel
Een vaste stelregel
grote of bekende
terug werd gelanceerd
is nog steeds gratis
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is
uitgeverij, het gaat
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daar hun eigen verhaa
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met andere media.
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Achter de beide krante
terdammer en de De
Rotterdam, met name
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terdam en Den Haag
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begon zijn loopbaan
wilde Wallast met De
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- Met dit eerste nummer begon het op 3 februari 00 .-

tradioneel professioneel journalistiek
product, als bijvoorbeeld Den Haag
entraal. D H is als het clubblad
van de denkbeeldige vereniging van
oud-Hagenaars, merendeels drijvend
op vrijwillige bijdragen, zonder planning of afspraken of enige opdracht ,
elke twee weken een beetje geordend
en bijgeschaafd door een half-time
redacteur.
aar de impact van het krantje is
echter enorm. Als er een nieuwe De
ud-Hagenaar is, vallen veel lezers er
meteen op aan. e laten hun dagkrant
als ze die hebben er voor liggen,
laten ook het journaal schieten en beginnen er vaak meteen over te mailen
met familie en kennissen. Honderden
e-mailtjes uit de afgelopen jaar getuigen daarvan in de papieren krant
zelf wordt natuurlijk ook heel vaak
grote dank geuit door mensen die zich
door de krant na tientallen jaren weer
verenigd weten. De ud-Hagenaar
gaat niet alleen het hele land door,
maar de hele wereldbol over. Tot in
anada, Australi en uid-Afrika.
De krant draagt heel concreet bij aan
het persoonlijke levensgeluk van veel
oudere mensen.
Binding met stad
Er is in Den Haag overigens nooit
een medium geweest als De udHagenaar dat zo intens en zo massaal
de binding tussen de stad, de trots
erop, de historie en z n agenda heeft
gestimuleerd. Dat en het hoge bereik
onder -plussers zou, wat ons betreft
wel eens wat meer mogen blijken uit
het meenemen van De ud-Hagenaar
in reclamecampagnes, bijvoorbeeld
van de overheid. Wat de gemeente
Den Haag betreft geldt dat ook. De
samenwerking met de persdienst
e.d. loopt goed, net als het contact
met enkele wethouders. aar gek
genoeg heeft bijvoorbeeld het Haags
Gemeentearchief de krant vanaf

dag wat op afstand gehouden.
Nummer
van D H is misschien een mooie aanleiding om de
verstandhouding wat hartelijker te
maken, in beider belang. Want mij
lijkt dat de inhoudelijk soms mooie
projecten van het archief veel meer
publiek en deelname kunnen trekken,
als o.m. beter gebruik van De udHagenaar wordt gemaakt.
chenkingen
p dinsdag december verschijnt
de ste De ud-Hagenaar. Daar
gaan we iets heel moois van maken.
ovendien willen we begin
ter
gelegenheid van het jubileum twee
bijzonder mooie boekjes uitgeven
eentje van Roeland Gelink over
AD Den Haag in de jaren
als tweede een bundel met mooiste
columns van de superpopulaire
ulius asgeld. En we willen nog wat
dingen waarover meer in D H
van oktober.
Wat we de lezers van ons blad
bedelend vragen is om een bijdrage
van
n cent per D H in jaar
over te maken op A N A R rekening
ten name van De
ud-Hagenaar te Den Haag, o.v.v.
ubileumnummer
. Wie
overmaakt mag er naar keuze bij vermelden AD of ulius, want hij of
zij krijgt dan het betreffende boekje
thuisgestuurd in februari
. En
bedrijven of organisaties die
overmaken, kunnen rekenen op een
eervolle vermelding met logo in nr.
plus een korting van
op
hun eerstvolgende advertentie, wat
bijvoorbeeld betekent dat ze bij een
pagina plaatsing hun gift er al weer
uit hebben en dat ze bij pagina er
zelfs zo n
op verdienen

rans . Hoynck van apendrecht

hoofdredacteur
ho n @ eou h gen

.nl

pagina
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aast het opvangen van dak- en thuislozen
doet de Kessler Stichting meer.
Zo begeleiden we mensen die dreigen
uit huis te worden gezet en proberen we samen
met de huurder en wooncorporatie erger te
voorkomen. We bieden huisvesting en begeleiding
voor mensen die dit langdurig nodig hebben,
delen soep en brood uit aan mensen op straat
en verkopen tweedhandskleding in een van
onze vier Pakkie Deftig filialen. Ook aan het
voorkomen van terugval werken we hard met een
enthousiast team van deskundige medewerkers en
ervaringsdeskundigen.

Wilt u bij ons werken, wilt u doneren, zoekt u
vrijwilligerswerk of hulp? Bezoek onze website of
bel voor informatie.
Kessler Stichting
De la Reyweg 530
www.kesslerstichting.nl
070 8500500 dag & nacht bereikbaar

“Belastingservice voor senioren”
O K O en P O doen een oproep aan alle senioren die un steent e

Laa u o le den o
ee

onta t op

elas ng n ulle

et de lokale a deling van de ouderenbond

a voor

eer in or atie naar on e

illen bi dragen aan de sa enleving

ebsite

O K O o P O en

eld u aan

belastingservi e org

Seniorenwoning
huren?

ipelbuur

efde Arch
In de geli

Borneostraat 11 in Den Haag
Deze ruime driekamerwoning op de begane grond ligt in de geliefde wijk Archipel. Details: hal,
gesloten keuken van 8 m2, woonkamer 24 m2, twee slaapkamers van 13 m2 en 7 m2, inpandige
berging 6 m2, badkamer, toilet en serre van 4 m2, gemeenschappelijke binnentuin, huismeester
en ﬁetsenberging.
• Huurprijs

• Voorwaarden

t!

Agenda:

Literaire
salons

in Den Haag

Kale huur € 603,48, voorschot stookkosten € 66,10 per maand, overige servicecomponenten € 64,04. De bruto huurprijs is € 733,62. Eventuele huurtoeslag is
mogelijk, afhankelijk van uw inkomen.
Eenpersoonshuishouden: u bent minimaal 55 jaar en heeft een inkomen tussen
€ 25.800,- en € 34.085,-. Voor een tweepersoonshuishouden geldt een inkomenseis tussen de € 29.900,- en € 44.800,-.

www.staedion.nl

‘MORGENSTOND’ b.v.
Specialist in:
• Voor al uw VVE Onderhoud,

al uw voorkomend onderhoud,
aanbouw en dakopbouw

• Tevens gespecialiseerd in het
opplussen van uw woning in
het kader van de WMO
woningaanpassingen

De woning is per direct beschikbaar. Voor meer informatie of bezichtiging van de woning kunt u
contact opnemen met Rosita Jagessar via 0900 - 1424.

Prettig wonen, samen met Staedion

AANNEMERSBEDRIJF

salonredactie.net
Brunche in de e entenka er
ta e in ulchri
an
it nodi t u uit
Borderkitchen• Branoul • Bibliotheek • et cetera

Kantoor en
werkplaats
Orionstraat 2 Den Haag
tel: 070-3814221
fax: 070-3835122
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Van veldwachters tot inspectiedienst

e ieren eschermin indt
haar rs r n in en aa
Bijna
jaar gelden, op
mei
, kwamen in Den Haag zes heren bijeen om te vergaderen over de oprichting van een vereniging ter voorkoming en beteugeling der kwelling en
mishandeling van dieren . a nog een paar vooraanstaande Hagenaars te hebben uitgenodigd lid te worden, werden de statuten in oktober van dat jaar goedgekeurd. De oprichting
van De Dierenbescherming onder de naam s Gravenhaagsche Vereeniging tot Bescherming
van Dieren was een feit met koning Willem als beschermheer. Het Haagse voorbeeld werd
in andere steden gevolgd. m leden van buiten Den Haag in de gelegenheid te stellen eigen
afdelingen te vormen, werd de naam veranderd in de naam die tot op de dag van vandaag
nog wordt gebruikt, ederlandsche Ver e niging tot Bescherming van Dieren.

Kunnen we nu zeggen dat de gegoede stand
jaar geleden zich
het lot van dieren al aantrok Het
antwoord is nee . De vereniging,
een elitegezelschap met onder
meer graven gravinnen, baronnen,
ridders en jonkheren onder haar
leden, vonden dierenmishandeling
onbeschaafd en onfatsoenlijk en
richtte zich vooral op het beschaven van de lagere klassen. Een
van de eerste doelstellingen was
de afschaf ng van het gebruik van
trekhonden. Hoewel het niet direct
de doelstelling was van de verenigde aristocraten, er was wel een
begin gemaakt met het beschermen
van dieren. In
kwam zelfs de
eerste wet tot stand waarin werd
verboden honden en katten opzettelijk te mishandelen. Enkele jaren
later werd dierenmishandeling ook
als misdrijf opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Een hele stap
voorwaarts, wettelijke bescherming
voor alle dieren.
Van alle tijden
mdat gecontroleerd moest worden
of de wetten rond de dierenmishandeling wel gehandhaafd werden, en
de politie dit niet zag als prioriteit,
richtte de Dierenbescherming in
haar eigen inspectiedienst
op. In het begin bestond deze uit
veldwachters. ij mochten burgers
die de schaarse dierenwetgeving
overtraden bekeuren of bestraffend
toespreken. In
werd de Stichting andelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming ID opgericht. omenteel heeft de stichting
beroepsinspecteurs, die beschikken over opsporingsbevoegdheid.
ij worden ondersteund door
vrijwillige inspecteurs door het

hele land. Samen met de dierenpolitie zorgt de ID voor controle
op naleving van de wetgeving
rond de dieren. Dat dit nog steeds
hard nodig is, blijkt wel uit de vele
meldingen. o werd vorig jaar in
Den Haag nog een hond in beslag
genomen die zwaar verwaarloosd
uit een woning is gehaald door de
politie en Dierenambulance Den
Haag. Het arme dier was lag in een
bench in haar uitwerpselen en zat
onder de vlooien. e was brood- en
broodmager en kon niet meer op
haar poten staan. Deze hond, ada,
is naar de opslaghouder gebracht
die is aangewezen om deze dieren
op te vangen en te verzorgen. Gelukkig gaat het nu weer goed met
haar. Dieren beschermen is dus nog
steeds hard nodig.
obb en actie
De Dierenbescherming is er niet
alleen voor honden en katten.
Sinds de oprichting is er meer en
meer wetgeving tot stand gekomen om het welzijn van dieren
te verbeteren. Door middel van
overleg met boeren en overheid,
lobbyen, protest en actie voeren, is
het moederziel alleen houden van
kalfjes in een houten of metalen
box, de zogenaamde kistkalveren ,
in Nederland gelukkig wettelijk
verboden. ij het inzetten voor
een beter dierenwelzijn, bleef de
Dierenbescherming zich niet beperken tot Nederland. In
startte
ze en campagne om de legbatterij
voor kippen af te schaffen. Vooral
dankzij de jeugdafdeling van de
Dierenbescherming, de Kids for
Animals werd een handtekeningenactie een groot succes. aar liefst
. mensen tekenden tegen de

- olstrekt verwaarloosde en gedumpte cavia opgevangen door de
dierenambulance in Den aag. -

legbatterij. De handtekeningen
werden aangeboden aan minister
rinkhorst voor wie het een groot
stimulans was om zich in te zetten
voor een Europees verbod van de
legbatterij. Het resultaat van de
campagne is om trots op te zijn.
p juni
bereikten de landbouwministers van de Europese
Unie een akkoord om dertien jaar
later, de kale, traditionele legbatterij per
te verbieden. Hiermee
word wel duidelijk dat Dierenbeschermers een lange adem nodig
hebben om zaken
voor elkaar te krijgen. Hoewel het nu
wettelijke geregeld
is, en vanaf dit jaar
russel minimaal
- en van de eerste doelstellingen 0 jaar geleden was een einde te
een stal met vermaken aan het gebruik van trekhonden. rijkte kooien , de
de lokale politiek daarom op de
ook een eigen lokale
iets luxueuzere
voet en proberen daar waar nodig,
afdeling. Na wat
variant op de
invloed uit te oefenen voor een
omzwervingen werd
legbatterij eist,
- ud logo c. . zinnebeeld
diervriendelijker beleid in de stad
in .. het eerste
voldoen nog veel
van de dierenbescherming Den Haag.
kantoorpand
aan
de
Valanden niet aan deze
leriusstraat geopend. En
wetgeving. elfs
Het naaghof
nog steeds wordt er hard gewerkt
in Nederland leven er nog steeds
Sinds
heeft Dierenbeschervoor de Haagse dieren, nu vanuit
kippen in te kleine kooien, terwijl
ming Haaglanden een eigen konijhet huidige kantoor op de rederik
de nieuwe regels al twaalf jaar
nen- en knaagdierenopvangcenHendriklaan. Het kantoor wordt begeleden zijn afgesproken. De
trum Het Knaaghof dat dieren uit
mand door een aantal vaste medeEuropese ommissie start daarom
de regio opvangt. Iets wat helaas
werkers die samen met honderden
een procedure om Nederland te
nog vaak nodig is. Regelmatig
vrijwilligers
diverse
werkzaamhehouden aan de dierenwelzijnsregels
worden konijnen en knaagdieren in
den verrichten. Is er sprake van een
die ze zelf heeft afgesproken. ok
een impuls gekocht en wanneer de
vermoeden van dierenmishandeling
hier blijkt weer, dieren beschermen
verzorging achteraf tegenvalt, worof verwaarlozing, dan zijn we aanblijft hard nodig.
den ze afgedankt. In Het Knaaghof
spreekpunt. We regelen dan dat er
krijgen de dieren alle verzorging
een inspecteur of een politieagent
Haagse roots
en aandacht die ze nodig hebgaat kijken. In veel gevallen helpt
Niet alleen landelijk gebeurde er
ben. ok kunnen ze spelen met
een goed gesprek met de eigenaar.
van alles op het gebied van dieren
soortgenoten in n van de ruime
aar
helaas
werkt
dit
niet
altijd
en
en hun welzijn. igt de oorsprong
speelvelden. Alle dieren worden
wordt een dier in beslaggenomen,
van de Dierenbescherming in Den
onderzocht door een dierenarts.
zoals ada.
Haag, ook de gemeentelijke poliEn een uarantaine en ziekenboeg
Naast het daadwerkelijk optreden
tieke partijen in Den Haag liepen
zorgen ervoor dat eventuele ziektes
bij dierenmishandeling proberen we
voorop als het om dierenwelzijn
niet verspreid worden.
dit te voorkomen door het geven
gaat. p november
was
van adviezen en beantwoorden
de Haagse gemeenteraad de eerste
van vragen over dierenwelzijn.
raad die dierenmishandeling al
Henny Greven
nze vrijwilligers geven dan ook
strafbaar stelde door een bepaling
h.g e en@h gl n en. ie en e
voorlichtingslessen aan kinderen op
op te nemen in de A V. Tien jaar
s he ming.nl
de basisscholen over circusdieren
v r er nationale wetgeving kwam
en verantwoord huisdierbezit. Door
En hoe staat het anno
met
m il lgemeen
het veranderde Haagse politieke
de Dierenbescherming in Den
in o@h gl n en. ie en es he
klimaat in Den Haag, heeft de
Haag Het landelijk bureau van
ming.nl
trend van koploper als het gaat
de Nederlandsche Vereniging
e si e
om dierenwelzijn niet doorgezet.
tot escherming van Dieren, het
h gl n en. ie en es he ming.nl
Den Haag behoort niet meer tot de
zogenaamde Verenigingsbureau,
el.
m n g m
gemeente met de meeste diervrienzetelt nog steeds in Den Haag.
i g n .
. uu
delijke maatregelen. We volgen
Sinds
kent Den Haag echter

pagina

Dinsdag 2 oktober 2012

De Oud-Hagenaar

e vader is te rood, zei moeder, wat ik niet begreep, w

ee ne s e i n had

Hu an s s he S h ng
es hu en G oe swonen
To ens aa
Den Haag
n g e e an en e
an
e
ng e
- en
g e
nen
e
gen een
a g e
n
e en
n en aag
en en
en e
aa
e
e en a en nnen e
ae e
en n e e
en en e
aange
en e en
e an g aa
e aa e
en e
en nen
a
ee an
n
a e n
ng n a
e
ng e e an e 88 9 1 1
a
n a gge
n gn
n
a e e g e
nen n
na
ne en e e
e 7 391 9 - a n
gn
ooncentrum agen age bevindt zich in de agenstraat middenin het centrum van Den aag
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend lle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand
r zijn
oningen en er is een grote daktuin
Be oners kunnen achter het gebou gelegen
parkeerplaatsen huren
e e age is gelegen aan de Schermerstraat
et het openbaar vervoer is het comple makkelijk
te bereiken De belangrijkste inkels zijn om de
hoek in de Betje olffstraat et ooncentrum
heeft driekamer oningen van ca
m
verdeelt over drie etages

n a gge ligt aan de
ooncentrum
octurnestraat halver ege het oude dorpscentrum van oosduinen en ijkduin Op loopafstand
bevinden zich inkels r is parkeergelegenheid
rondom het ooncentrum et centrum heeft
oonlagen en bevat t ee- en
driekamer oningen

e nne e is gelegen aan de Beresteinlaan
in de ijk Bou lust et het openbaar vervoer
is het comple makkelijk bereikbaar Belangrijke
voorzieningen zoals levensmiddelenzaken zijn op
loopafstand gelegen et gebou bevat t eekamer oningen

a e a bevindt zich aan
ooncentrum a a
de ak van Poortvlietstraat et openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het comple De
belangrijkste inkels zijn op ongeveer minuten
loopafstand et ooncentrum heeft driekamer oningen van ca
m en drie t eekameroningen van ca
m

De regen klettert tegen de ruiten van mijn woonstulpje als
ik op de vroege ochtend van de de maart j.l. de zender
van radio opzoek. Volgens diverse berichtgevingen op TV
en Radio zou het de week van de jaren
zijn. lotseling
stromen uit alle hoeken,via de boxen, oude melodie n de
kamer in. og gekleed in ochtendjas nestel ik me met een
kopje thee op de bank. Even luisteren. ippend aan mijn
thee, komen even later geluiden en beelden langs de echo
van mijn verleden naar boven gekropen. k sluit mijn ogen
en keer weer even terug naar die jaren
.

Het is zondagochtend de jnste dag van de
week. Vader staat zich te scheren, een heerlijke
kof egeur vult de kamer. Ik zit met opgetrokken
benen in de grote stoel naast de kachel. Het getik
van moeders breipennen, ze heeft bijna mijn
nieuwe trui af. Ik mag hem vandaag aan, het is
er een met kleine blokjes in t patroon. oeder is
een kunstenares met breien. Ik pak mijn pop. Die
is wel wat gehavend maar dat maakt het sloppakje
wat moeder voor haar heeft gebreid weer helemaal
goed. Ik doe de pop het mutsje op waar moeder
engelenhaar aan heeft vastgenaaid. Au, het prikt
wel. aar nu is het net of ik nu een pop heb met
echt haar.

als antwoord je
vader is te rood. Als
ik naar vaders haren
kijk, begrijp ik dat al
helemaal niet. Rooie
Henkie op school, die is
rood maar vader s haren
zijn zwart. Ik besluit om
niet verder te vragen.

geblokte
- Met mijn bruin geel
eltuin a
spe
de
in
l
me
om
de sch
ranjeplein.

Treinen kijken
aar op deze winterse
dag zullen we met onze
wandeling niet de mooie huizen aandoen. Vader
heeft belooft dat we naar de treinen gaan kijken.
Niet de treinen vlakbij ons huis aan het Hollands
Vader kweelt mee
spoor maar bij dat andere station, het Staatsspoor,
De zuidenwind waait klinkt uit de
een heel stuk verder weg. In verband met het
luidspreker van de radiodistributie, vader draait de
koude weer gaan we met de tram, dat is al een
volumeknop helemaal open en kweelt luidkeels
feest op zich. De terugwegdoen we lopend en
mee. Sssttt zegt moeder niet zo hard, het is
gaan dan over het viaduct waar je vanaf grote
nog vroeg. aar ik juich en spring achterop
hoogte de treinen ziet keren.
vaders rug. et klodders
Nog een paar maanden en
scheerschuim op zijn gezicht
dan, heeft vader en moeder
galoppeert vader met mij de
mij verteld, ga ik vanaf dat
kamer door. Sinta, onze hond,
verre station een grote reis
rent luid blaffend achter ons
maken, helemaal naar het
aan. oeder schudt haar hoofd,
noorden van Nederland.
ik zie dat ze vandaag weer een
Dat komt omdat ik vaak
slechte dag heeft. oeder is
ziek ben en daarom een
vaak ziek. Ik weet, dat wordt
Haags bleekneusje ben
alleen met vader wandelen.
geworden. est jn
Iedere zondag maken we altijd
om dat te zijn want die
een wandeling, zomers gaan
bleekneusjes mogen
we meestal naar die buurten
..
inta
- k met onze hond
allemaal op vakantie.
waar mensen in grote huizen
o klaar, zegt moeder en legt de
wonen met mooie tuinen. Eens
breipennen opzij. e trekt mij naar zich toe en
zal iedereen gelijk zijn en zullen die kapitalisten
trekt mijn pyjamajasje uit. Draai je maar om.
moeten delen met ons de arbeiders . oiets zegt
Tegen mijn rug meet ze of het rugpand past. Aan
vader wel meer, ik begrijp het niet helemaal, maar
passen heb ik een hekel. Sta eens even stil zegt
in zo n mooi huis wonen lijkt me wel leuk. lijf
ze terwijl ze aan mijn arm trekt. aar ik kan niet
maar lekker dromen, jij met je communistische
stil staan, de wol prikt op mijn blote schouders. Ik
idee n reageert moeder dan boos. e hebben hier
haal mijn schouders ze open neer.
vaak ruzie over. ok dat begrijp ik niet, het zou
Ga maar juffertje ongeduld. Even later heeft
toch leuk zijn om in zo n mooi huis te wonen
moeder de trui in elkaar gezet. e haalt de oude
Als ik om een verklaring vraag krijg ik steevast

Humanitas Woonzorg plu

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410
E-mail klantenservice:
simon.carmiggelt@woonzorg.nl

Duinhage

Wijndaelercentrum

Loosduinen

Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN

CoornhertCentrum

Loosduinen/
Segbroek

Woonzorg Nederland
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want hij had zwart haar

d het

trui op
aan het

rdee dat i

a antie m cht

-- en mooie ‘ hondekop’ bij ons in de buurt op ollands poor in de jaren ’ 0. Wel bijzonder trouwens dat treinen kijken nog een evenement
was .Maar het uitstapje naar taatsspoor ging op zondag die keer niet door. -

houten strijkplank tevoorschijn. o
nu nog even de trui persen
De strijkbout opgewarmd op de kachel
geeft een sissend geluid op de natte
persdoek. ver mijn zondagse blouse
aangetrokken heb ik geen last meer
van het prikkende gevoel van de trui.
Ik strijk even over de voorkant, hij
is bruin met gele blokjes erin, geel is
mijn lievelingskleur. Hier of daar is
het geel wat lichter van kleur. aar dat
geeft niet. Het komt omdat de trui van
uitgehaalde wol is gemaakt. Vroeger
was het een trui van moeder, maar zei
ze, daar tover ik zo maar een nieuwe
trui voor jou uit.
Vredesteinlaarsjes
Kijk eens zegt vader, hij wijst naar
het raam. Hij tilt mij op en loopt met
mij naar het raam. Vanuit de lucht
dwarrelen grote witte vlokken naar
beneden.
Het sneeuwt juich ik. ag ik naar
buiten oeder kleed mij verder aan.
aat je pyjamabroek maar onder je
lange broek zitten het is koud buiten.
et twee paar sokken over elkaar
schiet ik in de rubberen laarsje van
Vredestein. ij Vredestein waar
vader werkt koopt hij altijd mijn
schoenen. In de winter kaplaarsje en
in de zomer sandaaltjes. De kinderen
op school lachen mij er wel eens om

us Den

uit. aar dan steek ik mijn tong uit
en zeg, mijn sandaaltjes hebben
mooie kleuren en jullie schoenen zijn
alleen maar bruin. aar diep in mijn
hart zou ik best wel zulke schoenen
willen hebben of van die glimmende
lakschoenen met een knoopje in plaats
van veters.
De buitendeur moet nog van het
nachtslot afgehaald worden. Warm
ingepakt sta ik ongeduldig voor de
deur te springen. Vanuit de radio deint
de sonore stem van ax van raag de
huiskamer binnen.
Vader zwaait de deur open en ik stap
in een witte sprookjeswereld. Sinta
rent mij voorbij en maakt gekke
bokkensprongen in de versgevallen
sneeuw. Ik schater het uit. Doe de
deur dicht roept moeder, de kachel
stookt niet voor niets je weet het zijn
de laatste kolen. Vader trekt de deur
dicht en kijkt mij aan.
Vanmiddag zegt hij vragend Ik
knik, ik weet wat hij bedoeld. ns
geplande ritje met de tram naar het
Staatspoor zal geen doorgang vinden.
aar treinen zal ik genoeg zien als we
kolen tussen de afval sintels voor de
kachel gaan rapen naast de spoorbaan
aan de Waldorpstraat. Vader gooit een
sneeuwbal. Sinta, bijt er in en niest
als de bal op haar snuit uiteen spat. Ik
sla mijn armen om haar nek en samen
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rollen we door de sneeuw. Vader doet
mee en smeert mij in met sneeuw. De
sneeuw doet mijn wangen gloeien.
Achter het venster kijkt moeder
lachend naar onze gekke capriolen.
Warme chocolademelk
Als we even later drijfnat
binnenkomen moppert moeder tegen
vader, dat hij toch beter moet weten.
Kijk eens hoe jullie er uit zien doe
maar snel die natte boel uit. Vader
geeft mij een knipoog en terwijl hij
moeder onder haar kin kietelt kweelt
hij luidkeels met Annie de Reuver en
Karel v. d. Velden mee, Kijk eens in
de poppetjes van mijn ogen. achend

maakt moeder zich van hem los. e
pakt het houten droogrekje, zet het om
de kachel en hangt onze natte jassen te
drogen. Kleine wolkjes stijgen vanaf
het droogrekje naar boven waardoor de
spiegel boven de schoorsteen beslaat.
Vader en moeder gaan aan de kof e
ik krijg een beker chocolademelk.
et mijn koude handen om de beker
geklemd geniet ik met kleine slokjes
van de warme drank. Als in Holland de
sneeuwklokjes bloeien komt de lente
zingt het orkest zonder naam. Ik steek
mijn benen wat meer naar de kachel.
Het vuur achter de micaruitjes van
de kachel veroorzaakt een rode gloed
op de jassen aan het droogrekje.
angzaam stroomt er een warm gevoel
door mijn lichaam dat maakt dat ik
mij een beetje slaperig voel. Tussen
mijn wimpers kijk ik naar het raam
waar witte vlokken elkaar speels
achtervolgen om te getuige dat, in
weerwil van het liedje het voorlopig
nog geen lente is.
udderend draadjesvlees
oeder schilt de aardappels. De
braadpan met draadjesvlees staat te
sudderen op het petroleumstel. We
eten vandaag spruitjes. Ik hou niet
zo van spruitjes. aar ik zeg dat niet
hardop omdat moeder dan steevast
zegt Had ik maar eten voor je
gehad in de Hongerwinter dan was
je nu niet zo n mager bleekneusje
geweest. aar dan was ik ook niet op
vakante gegaan, denk ik dan. Na het
middageten ga ik met vader op stap.

uren groeten ons. Gestoken in hun
zondagse kleding zijn ze op weg naar
middagmis in St. ozefkerk aan de Van
imburg Stirumstraat. Dik ingepakt
met een extra dikke wollen das en
handschoenen en in mijn oude kleding
gestoken klim ik bij vader achterop de
ets. oeder geeft de houten bakjes
aan waarin vader een soort zeef heeft
gemaakt om de kooltjes van het afval
te zeven. Voorzichtig rijden hoor,
maant moeder ons. ijn wang tegen
de ruige stof van zijn oude legerjas
die vader altijd voor deze gelegenheid
draagt, en mijn armen om zijn middel
rijden we het smalle laantje uit.
Droomland, droomland hier in dat
heerlijke droomland hoor ik nog net
voordat we de hoek om slaan, moeder
heeft de radio nu zelf harder gezet, het
is namelijk haar lievelingsnummer.
Terug in
Dan gaat de telefoon H telefoon
In een klap ben ik uit moeders
droomland terug in het heden. Ik
neem op. - Anja weet je dat er op
Radio geweldige muziek te horen
is - a ik weet het, heb de radio al
op afgestemd. Ik leg de hoorn neer.
Ach, ja, die jaren . Het waren geen
makkelijke jaren, dat is zo.
Veel armoe, hard werken met dikwijls
een karige boterham als beloning.
aar dat bracht juist de mensen veel
meer tot elkaar. Er word wel eens
smalend over de jaren
gesproken.
Daar ben ik het dan absoluut niet mee
eens. Het waren de jaren van nieuwe
ontwikkelingen waarin de welvaart
zienderogen toe nam. En ook de sterk
groeiende werkgelegenheid en hoge
toekomstverwachtingen maken juist de
jaren
tot bijzondere jaren.
et de muziek uit die tijd waardoor
de beschermen beelden en herkenbare
geuren mij even naar het ouderlijke
huis deden terugkeren, kan ik met
recht zeggen ja toen was geluk heel
gewoon Spruitjes of Spruitjeslucht
Ik kan er niet genoeg van krijgen

Anja Haasbeek

elystad
.h s ee @ hello.nl

-- ruimige aardappelen slappe andijvie en draadjesvlees onopgesmukt
opgediend eten thuis in de jaren ’ 0. -
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r
van di. 2 okt. tot 27 nov.
Thema-leeskring
Verhalen uit ndi
De geschiedenis van Nederlands-Indië
houdt nog steeds veel mensen bezig, vooral
ouderen. Omdat ze er zelf nog gewoond hebben, of het uit verhalen van familie kennen.
Bibliotheek Den Haag en ouderenbond ANBO
organiseren daarom van 2 oktober tot en
met 27 november, op dinsdagmiddag, een
leeskring voor senioren rond ‘Verhalen uit
Indië’. Met onder meer een vertelling, een
wandeling, een lezing en bespreking van
twee boeken onder leiding van een docent.
Centrale Bibliotheek, Spui, culturele ruimte
3e verdieping, 14.00-16.00 uur, deelnamekosten: ANBO-leden € 25,-, niet-ANBO-leden
€ 30,-. Maximum aantal deelnemers: 25.
Inschrijven: bij ANBO via e-mail admin@
anbodenhaag.nl. Bibliotheek Den Haag levert
de genoemde boeken. Informatie: Irene de
Jonge, tel. 06 11 95 32 63, of Heleen Hebly,
tel. 06 11 95 32 65.

Woensdag 3 oktober
aatjesproject Vivaldi
Maatjesproject Vivaldi opent vandaag zijn
deuren. Het Maatjesproject is bedoeld
om vrijwilligers aan eenzame mensen
te koppelen. Iedereen in Den Haag kan
gezellig komen eten, anderen ontmoeten en
kennismaken met het Maatjesproject. Zowel
bestaande als nieuwe maatjes en vrijwilligers
zijn aanwezig. Theater in de Steeg, Westeinde 165-a, aanvang 18.30 uur.

Voetreflexmassage
Achteroverliggend in een geriefelijke
relaxstoel kunt u genieten van een voetreﬂexmassage van 20 minuten tijdens een
klankschaalconcert van ruim een uur. Birgit
Karreman (Regenboog Klankschalen),
Meriam Plugge (Praktijk Element) en Riet
Koren (De Voet Omvat) bezorgen u een
heerlijke ontspanningservaring. Buurtcentrum ‘t Klokhuis, Celebesstraat, Den Haag,
15.00-17.00 en 19.30-21.30 uur, maximaal
9 deelnemers. Deelnamekosten: € 35,-, bij
gezamenlijke aanmelding van 2 personen €
60,-. Aanmelden: tel. (070) 325 32 27, 06 43
12 85 02 of e-mail Birgit@RegenboogKlankschalen.nl.

Donderdag 4 oktober
Hofjeswandeling
Den Haag telt meer dan honderd ‘verborgen’
hofjes. Zo’n 150 jaar geleden woonde daar
nog een kwart van de stadsbevolking. Het
zijn nu goeddeels onbekende oases van rust
in de drukke binnenstad. In samenwerking
met de VVV organiseert het Gilde Den Haag
elke donderdag in september en oktober een
Hofjeswandeling met een gids. Start bij de
VVV, Spui 68, 13.30 uur, deelnamekosten
€ 4,-. Wel van tevoren aanmelden: tel. 361
88 60.

Vrijdag 5 oktober
ationale

uderendag

Vandaag vindt voor de vierde keer de
Nationale Ouderendag plaats. Verspreid door
Nederland doen inmiddels zestien gemeen-

it

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen lezingen informatie cursussen muziek theater enz.
De agenda wordt samengesteld door het entraal nformatiepunt uderen (
). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. ebt u activiteiten te melden
tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl of neem telefonisch contact op met Marco Daane via (0 0) 3 38 .

uit te wisselen. Vanavond: ‘Wat is er met mij
aan de hand?’ Wat doet het met iemand als
hij of zij merkt dat het geheugen niet meer
goed werkt? Als hij of zij de controle over
het eigen leven kwijtraakt, en gevoelens
van onveiligheid en ontreddering de kop
op steken? Hoe hiermee om te gaan? Het
Nutshuis, Riviervismarkt 5, 19.30-21.30 uur.
De toegang en kofﬁe of thee zijn gratis, van
tevoren aanmelden is niet nodig.

Zondag 21 oktober om 11.00 uur • reserveer z.s.m.

iteraire brunch in de Regentenkamer
met thema ritzi Harmsen van Beek
Ellen Fernhout (Nederlandse Taalunie en de Haagse Kunstkring) is de centrale presentatrice van
de inmiddels al weer derde literaire brunch dit jaar in de Regentenkamer aan de Noord West
Buitensingel 20, nu over Fritzi Harmsen van Beek. De ook door Fernhout gepresenteerde eerste
brunch in april over schrijver Anton Koolhaas en de door Cor Gout (Extaze) in juni gepresenteerde brunch over de schrijver F.B. Hotz waren een doorslaand succes.
Ook nu belooft het weer een heel mooi en gevarieerd programma te worden, met heerlijke
broodjes en versnaperingen incluis.
Fritzi Harmsen van Beek (1927 – 2009) was een Nederlandse
schrijfster, een gelauwerde dichteres en tekenares. In 1965 maakte
ze haar debuut met de dichtbundel Geachte Muizenpoot en andere
gedichten. Haar faam was haar dankzij publicaties in
tijdschriften al vooruitgesneld, zo had Hugo Claus
haar voor haar debuut al eens “de beste hedendaagse dichter” genoemd. In de jaren daaropvolgend publiceerde ze zowel verhalen als gedichten.
Ook maakte ze subtiele, minutieuze tekeningen, die
onder andere in Vrij Nederland gepubliceerd werden.

Gratis, er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Inlichtingen: tel. (0174) 24 08 97,
www.bruno-groening.org/nederlands.

Fritzi’s vader, de illustrator Eelco Martinus ten Harmsen van
der Beek (1897-1953) – inderdaad: Fritzi vereenvoudigde haar
achternaam – werd vooral bekend als een van de belangrijkste geesten achter Flipje Tiel, het vermaarde getekende
kereltje en z’n stripavonturen dat jam uit de Betuwe
tot een nationaal A-product maakte. De familie Ten
Harmsen hield aan het succes een klein vermogen
over. Door elk gebrek aan belangstelling voor rijkdom
verdampte het ook weer even hard.
Programma
Het deﬁnitieve programma is zeer binnenkort te vinden
op de website salonredactie.net en op
www.deregentenkamer.nl Op beiden kunt u ook reserveren à raison van € 12,50 p.p. inclusief brunch. Geen geld
voor wat u krijgt!
Veel variatie, bijzondere gasten en sprekers gegarandeerd! Dus u kunt het best maar vast reserveren, want de
grens ligt bij ongeveer 100 gasten.

Cultﬁguur
Maar Fritzi was vooral ook een literaire ‘cultﬁguur’ die
het vervallen Gooise landhuis Jagtlust, dat zij erfde, tot
middelpunt maakte van de Nederlandse literaire scene,
waar o.m. Remco Campert (met wie zij 3 jaar getrouwd
was), Simon Vinkenoog, Gerard Reve, Theo Sontrop en
Cees Nooteboom kind aan huis waren. De ‘vrije liefde’ stond
er hoog in het vaandel.

Donderdag 11 oktober
Hofjeswandeling
Den Haag telt meer dan honderd ‘verborgen’
hofjes. Zo’n 150 jaar geleden woonde daar
nog een kwart van de stadsbevolking. Het
zijn nu goeddeels onbekende oases van rust
in de drukke binnenstad. In samenwerking
met de VVV organiseert het Gilde Den Haag
elke donderdag in september en oktober een
Hofjeswandeling met een gids. Start bij de
VVV, Spui 68, 13.30 uur, deelnamekosten
€ 4,-. Wel van tevoren aanmelden: tel. 361
88 60.

Zaterdag 13 oktober
Wandeling Zandmotor

ten mee, met als doel duizenden ouderen in
het zonnetje te zetten. Uiteindelijk is het de
bedoeling om van de Nationale Ouderendag
een landelijk evenement te maken. Het gaat
daarbij om het verbinden van jong en oud
en om mooie, blije en soms ontroerende
ontmoetingen. Ook in Den Haag vinden
diverse activiteiten plaats in het kader van
de Nationale Ouderendag. Kijk daarvoor op
denhaag.nationaleouderendag.nl/.

Zaterdag 6 oktober
abulous

s ashion

De mode van de jaren vijftig spreekt tot
de verbeelding en is onder moderne ontwerpers en jongeren actueler dan ooit. Het
Gemeentemuseum diept deze ontwikkeling
uit met de tentoonstelling ‘Fabulous Fifties
– Fabulous Fashion’. Een brede selectie
originele jarenvijftigkleding (haute couture,
droomjurken, trouwjaponnen, hoeden,
maatpakken, rebelse jeugdkleding, een Amerikaans spijkerjasje en nylon overhemden)
weerspiegelt de tijdgeest van optimisme
en verandering, en de contrasten tussen de
Parijse couture en de zwierige rock-‘n-rollmode. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan
41, dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur. Meer
informatie: www.gemeentemuseum.nl.

B tz-orgel
Het orgel in de Lutherse Kerk wordt gerekend tot de mooiste van Nederland. In de
loop der jaren speelden talloze organisten
erop, wegens de fraaie akoestiek ook voor
cd-opnames. Na de uitgebreide restauratie van enkele jaren geleden klinkt het
instrument als herboren. In de najaarsserie
concerten vandaag Aart Bergwerff m.m.v.
het Nederlands Motetkoor o.l.v. Patrick Pranger, met Bachs ‘Grote Orgelmis’. Toegang: €
10,- / € 8,-. Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal
7-9, 20.15 uur, bereikbaar met RandstadRail

3 en 4, trams 2 en 6 en bussen 25 en 130
halte Grote Markt.
Informatie: www.hetbatzorgel.com.

Zondag 7 oktober
pen Dag Dierencentrum
Het Haags Dierencentrum is het oudste
(1879) en op één na grootste asiel van
Nederland. Onlangs was het in grote
geldproblemen. Zonder steun zou het Haags
Dierencentrum in juli 2012 haar deuren hebben moeten sluiten. Maar het asiel heeft een
doorstart kunnen maken en kan tot medio
2013 zijn deuren open houden. Het HDC
viert dat op 7 oktober, samen met degenen
die dit mogelijk hebben gemaakt. Tijdens
‘Friends for HDC ’is iedereen welkom om
kennis te maken met het HDC, de (nood)
opvang, de kliniek, het pension en hondenschool Quiebus. Voor kinderen is er een
speciale Kids Corner. Muzikale vrienden van
het HDC zorgen belangeloos voor de omlijsting. HDC, Lozerlaan 595, 11.00 uur, toegang
gratis; parkeermogelijkheid bij eindhalte De
Uithof van tramlijn 4.

Haagse azz lub
De Haagse Jazz Club gaat weer van start.
Elke zondagmiddag t/m eind april kunt u er
live luisteren naar en dansen op goede jazzmuziek. Vandaag wordt het seizoen geopend
met een optreden van de Revival Jassband.
De. CrownePlaza Den Haag-Promenade
Hotel, Van Stolkweg 1, 14.30-17.30 uur, zaal
open om 14.00 uur. Entree: € 9,-. Parkeren
is de eerste 4 uur gratis en de locatie is goed
bereikbaar met tramlijn 1 of bus 21.

Maandag 8 oktober
ombineren kun je leren
Workshop gericht op de knelpunten en

dilemma’s van werkende mantelzorgers: hoe
is de verdeling tussen mantelzorg, werk en
vrije tijd? Welke regelingen en voorzieningen zijn er voor werkende mantelzorgers?
Wat is het belang van open kaart spelen en
onderhandelen op de werkvloer? Hoe gaat
u in gesprek met werkgever en collega’s?
HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk,
Riviervismarkt 2, 19.00-21.00 uur, deelname
kosteloos. Aanmelden: tel. (070) 346 87 01
of e-mail info@mantelzorgdenhaag.nl.

Van ma. 8 tot vr. 19 okt.
ega-expo penburg
In het kader van 10 jaar Ypenburg/Leidschenveen wordt een grote kunstexpositie
georganiseerd met medewerking van 9 kunstenaars uit beide wijken: Liz Strick, Hanneke
Lambeck, Patty Nollet, Vera Zegerman, Eddyana Knaap, Johanneke Kriek, Marianne du
Pre, Rieke Bruijgom en Alisha Radjkoemar.
De expositie wordt gehouden op 3 plaatsen;
allereerst in de bibliotheek Ypenburg aan
de Schrabber 8. De ofﬁciële opening wordt
verricht op zaterdag 6 oktober om 12.00 uur
door stadsdeeldirecteur Mendy van Veen.
De toegang is gratis. Hierna verhuist de
expositie naar het Atrium van het Stadhuis
en naar de bibliotheek Leidschenveen. Meer
informatie bij Dick Muijs,
e-mail tweevissen@planet.nl.

Dinsdag 9 oktober
Alzheimer af
Het Alzheimer Café is er voor iedereen
die meer wil weten over dementie, een
ingrijpende aandoening voor patiënten en
hun naasten. Zij vinden er ondersteuning en
informatie in een informele sfeer. Met elke
maand een deskundige over een thema, en
gelegenheid vragen te stellen en ervaringen

VEEGSCHOON

Ca. 6 - 8 km. Vooraf om 11.00 uur een
brunch in huiselijke sfeer. Deelnamekosten
€ 10,- (contant betalen). Woonkameratelier
Marina Bredddels, 11.00 uur. Bel Marina
Breddels, 06 20 21 53 44, voor aanmelden
of meer informatie, of stuur een e-mail naar
singleclub40crea@kpnmail.nl.

Woensdag 17 oktober
Historische films
Historisch Informatiepunt Ypenburg (HIP)
vertoont in de maanden september, oktober,
november en december van 2012 op vier
woensdagen een historische ﬁlm. Het gaat
om nostalgische ﬁlms, die zijn samengesteld
uit oud archiefmateriaal rond de geschiedenis van Den Haag. Historisch Informatiepunt, Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8,
vertoningen om 12.00 uur en 15.00 uur.
Toegang gratis, na aanmelding vooraf bij
de klantenservice in bibliotheek Ypenburg
of met een e-mail naar info@historischdenhaag.nl. Het HIP is te bereiken met tram
15 (halte Plesmanlaan) en tram 19 (halte
Ypenburg Centrum).

Tot eind maart
andgoed

ckenburgh

De expositie ‘Het landgoed “Ockenburgh”
door de jaren heen’ biedt informatie over
vondsten uit de Romeinse tijd, maar ook
over de geschiedenis van het landgoed. De
arts Westerbaan bouwde er toen een villa
en liet vruchtbare grond ontstaan, waar hij
veeteelt en een kruiden/moestuin (be)dreef.
Waar nu de sportvelden van Ockenburgh
liggen, werd in 1938 een hulpvliegveld ingericht. Loosduins Museum ‘de Korenschuur’,
Margaretha van Hennebergweg 2A, elke
zaterdag en eerste zondag van de maand,
13.00-17.00 uur.•

OPLEVEREN

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

KEES TALEN • antiek • koperwerk
KOOPT ALLES • modern • boek/CD/DVD

antieke meubelen

• vrijblijvende prijsopgaaf • klokken • schilderijen
• kristal glaswerken
• gratis taxatie

antieke klokken

www.keestalen.nl
06 53 62 19 62 • 070 323 82 60

kunst, boeken, cd’s

Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

schilderijen
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Wilt u ook na de Week van de Valpreventie
blijven bewegen c. . dansen Voor oosduiners die op zoek zijn naar een leuke
bewegingsactiviteit samen met andere
ouderen, heeft V R Welzijn verschillende mogelijkheden. De groep Werelddans ontvangt bijvoorbeeld graag nieuwe
deelnemers. Deze enthousiaste -plussers
verkennen gezamenlijk dansen uit verschillende culturen. e komen wekelijks bijeen
op maandag van . uur tot . uur in
buurtcentrum Eiland, elodiestraat . De
deelnamekosten bedragen ,- per maand.
Voor meer informatie kunt u contactpersoon
mevrouw rins benaderen via telefoon
of e-mail adaprins hotmail.com.

Brochure Werkloosheid onder ouderen
De arbeidsparticipatie door ouderen is zeer
actueel vraagstuk. Is er wel werk voor hen,
en zo ja, hoe kunnen ze gezond aan dat
werk komen en blijven Daarover debatteerden D , vdA en VVD tijdens een door
de Stedelijke uderen ommissie S
georganiseerd debat op april. Daarna is
de S gaan werken aan een brochure over
dit onderwerp. Die is inmiddels uitgebracht
onder de titel Werkloosheid onder ouderen
een miskend probleem .
U kunt een exemplaar opvragen op het secretariaat van de S
tel.
of
e-mail info socdenhaag.nl.

eer E
voor Den Haag
p januari a.s. houdt het entraal Informatiepunt uderen, dat deze pagina in De
ud-Hagenaar samenstelt, op te bestaan.
I fuseert met H , Importante en Stichting antel org tot n nieuwe organisatie,
die gaat werken aan participatie meedoen
aan de samenleving door Haagse burgers. De
voorbereidingen van deze fusie zijn in volle
gang. o is onlangs de directeur benoemd
enna Noordermeer, op dit moment directeur
van fusiepartner H , romotie Haags
Vrijwilligerswerk. En vorige week is ook de
naam en huisstijl van de nieuwe organisatie
onthuld. Den Haag krijgt vanaf januari a.s.
de nodige E toegediend oftewel articipatie Emancipatie rofessionals. Wordt
vervolgd

D en H aa g

ij de rote Kerk 070-3643818

ACTUEEL
Wat zijn gevaarlijke situaties, waar schuilen de risico s

i

aak eens
een Werelddans

lus s e u

it

r m a arti en

solde
is een vitale Haagse vrouw die samen met haar echtgenoot Anton nog zelfstandig woont. Ze geniet ervan om bij kennissen
en familie langs te gaan en de eigen boodschappen te doen. Tot een paar weken geleden. Toen ging solde op de hoek van de straat
flink onderuit. De lege flessen in haar boodschappentas waren allemaal gebroken, maar haar been ook. solde belandde in een ambulance, in het ziekenhuis en in het gips.
Isoldes leven ligt sindsdien letterlijk
plat, maar zij is er eigenlijk nog relatief goed van afgekomen. Valongelukken onder ouderen hebben soms veel
ernstiger gevolgen. eest u even mee.
Valcijfers
Een val is het meest voorkomende
soort ongeluk onder -plussers.
aarlijks zijn zij betrokken bij .
valpartijen, thuis, onderweg of tijdens
sport of werk. Van alle soorten
ongevallen bezorgen valpartijen hen
bovendien het meeste letsel. Dat kunnen schaafwonden en blauwe plekken
zijn, maar erger bestaat ook. Elke
minuten raakt een oudere zodanig
gewond bij een val, dat behandeling
in het ziekenhuis nodig is. eker zo
erg is dat zij na zo n valongeluk vaak
hun zelfstandigheid verliezen. En
het dieptepunt jaarlijks lopen
valpartijen door een ouder iemand
zelfs dodelijk af.
Nog meer interessante cijfers
van de -plussers valt een of meer
keer per jaar. Dat percentage neemt
bij het ouder worden snel toe, tot
bij -plussers. En wegens de
vergrijzing bestaat de verwachting dat
er steeds m r zal worden gevallen.
orzaken
Hoe komt vallen eigenlijk edicijngebruik en problemen met de ogen
zijn belangrijke oorzaken. Die komen
onder ouderen natuurlijk meer voor
dan onder andere leeftijdsgroepen,
net als een verminderde conditie en
balans. aar ook onzekerheid en
angst spelen een rol. Ruim de helft
van de -plussers bijvoorbeeld is
bezorgd om te vallen. mdat hun
gezondheid inderdaad wat achteruit is
gegaan, omdat ze al eens zijn gevallen
of ze een ander hebben zien vallen.
En ouderen die bang zijn om te
vallen juist d e vallen eerder, heeft
onderzoek uitgewezen.
uderen met valangst mijden bovendien beweging wandelen, traplopen
of boodschappen doen . Vaak gaan
ouderen sowieso minder bewegen. En
juist daardoor lopen ze een grotere kans om te vallen. Hun spieren
worden bijvoorbeeld minder sterk en
soepel.
Kortom, bewegen houdt uw lichaam
in conditie en verbetert uw evenwicht.
Daardoor heeft u een kleinere kans

om te vallen. U kunt hier dus zelf iets
aan doen door te blijven bewegen
ursus
Dat kan ook door deel te nemen aan
een cursus valpreventie . nlangs
ging zo n cursus voor ouderen vanaf
ongeveer jaar van start bij hyodos
ysiotherapie in ariahoeve. We
merkten dat er belangstelling voor
het onderwerp vallen bestond onder
cli nten, licht eigenaar os van Veen
toe. Toen hebben we besloten er een
cursus rond te organiseren. Die heeft
hyodos voor een deel zelf ontwikkeld en voor een deel gebaseerd op
een speciale opleiding. nderzoek
heeft uitgewezen dat deze cursus de
kans op vallen met
reduceert.
ollega Henri tte Spijkervet vertelt
dat het tijdens de cursusbijeenkomsten
om meer gaat dan alleen informatie.
elf doen, daar gaat het om. De deelnemers moeten zich bewust worden
van de kans op valpartijen en van hun
eigen mogelijkheden.
o begint deze cursus, behalve met
een introductie en achtergrondinformatie, met een nulmeting . Aan de
hand van oefeningen bekijken we
hoe t iemand is en hoe het is gesteld
met evenwicht en reactievermogen,
legt Henri tte uit. Dat testen we,
bijvoorbeeld met een oefening waarbij
iemand binnen seconden keer in
en uit een stoel moet opstaan.
Bewustwording
ok op andere manieren belicht deze
cursus de eigen situatie veiligheid in
huis, gebruik van hulpmiddelen en
zo gemakkelijk mogelijk uitvoeren
van dagelijkse activiteiten als lopen
en opstaan. De cursus is dus gericht
op het vergroten van bewegingsvrij-

heid en zelfvertrouwen, maar ook op
bewustwording. Wat zijn gevaarlijke
situaties In welke kleine hoekjes
schuilen risico s
De cursus van hyodos is net begonnen, maar aan een vervolg wordt nu al
gedacht. Na deze serie bijeenkomsten
zitten we alweer in de winter, vertelt
os. Dan komen gladheid en vallen
altijd weer in de belangstelling. Dat
is ongetwijfeld een geschikt moment
om weer een cursus te organiseren.
Wie zijn interesse al wil laten blijken
hyodos is bereikbaar via tel.
.
ag ik deze dans van u
aar ook voor die tijd worden er in
Den Haag bijeenkomsten over vallen
voor ouderen georganiseerd in de
Week van de Valpreventie, van tot
oktober.
U krijgt er informatie over vallen
en het voorkomen van valpartijen.
En het wordt er ook gezellig, met
een heus diner dansant. Tijdens alle
bijeenkomsten is er muziek en dans en
verzorgt Resto VanHarte een lekkere
en gezonde maaltijd.
Gratis toegang
De toegang tot deze bijeenkomsten,
georganiseerd door het ouderenwerk,
Resto VanHarte, I , STI ,
p aat, ijn , ontext, ebra en de
GGD, is gratis.
aaltijd of euro
Deelname aan de maaltijd kost ,met oievaarspas en ,- zonder die
pas. U moet zich wel even van tevoren
aanmelden. Hiernaast vindt u alle
precieze gegevens.

oerwijk
a. oktober, . - . uur
ocatie
Hart van oerwijk,
Guntersteinweg
Informatie en aanmelden
tel.
ma. t m vr., . - . u.
oosduinen egbroek
Di. oktober, . - . uur
ocatie
uurtcentrum t indenkwadrant,
Tweede raamstraat
Informatie en aanmelden
t indenkwadrant,
tel.
aak
Wo. oktober, . - . uur
ocatie
Vadercentrum Adam,
onckbloetplein
Informatie en aanmelden
tel.
ma. t m vr., . - . u.
childerswijk
Do. oktober, . - . uur
ocatie
uurtcentrum De ussen,
Hoefkade
Informatie en aanmelden
tel.
ma. t m vr., . - . u.
ariahoeve
Vr. oktober, . - . uur
ocatie
Diamantcollege,
Diamanthorst
Informatie en aanmelden
tel.
ma. t m vr., . - . u.
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Advies
van de notaris
Advies van
de notaris
Ellens
arkstraat

Ellens en mediation
entze - notariaat en mediation
entze - notariaat
H s-Gravenhage arkstraat
-

H
s-Gravenhage
notaris ellenslentze.nl
notaris
ellenslentze.nl - www.ellenslentze.nl

www.ellenslentze.nl

e ri d m
an ein inderen

Dáárom Gantelzicht:
• Drie en vier kamerappartementen
• Alle appartementen met eigen
balkon of terras
• Inclusief gereserveerde parkeerplaats en berging in de kelder
• Nu met uniek maatpakket om de
aankoop voor u mogelijk te maken
• Uitstekende bereikbaarheid (A4 en A20)

Iedere donder
dag
13.30 en 15.00 van
uur

Modelwoning
geopend!
Een afspraak m
op een ander aken
tijdst
Neem contact ip?
met Huib Berkh op
ou
06 28 90 16 05 t:

www.gantelzicht.nl
Project van:
facebook.com/
Gantelzicht

Verkoopmanager:
Huib Berkhout 06 28 90 16 05

- advertorial -

Refill it breidt
haar activiteiten uit
Refill it in de ahrenheitstraat breidt haar activiteiten uit.
aast het bijvullen van printercartridges en het overzetten van
oude beelddragers als VH , Betamax, ini DV, Hi of
op
dvd is Refill it ook bezig met het opstarten van een webshop.
Daarnaast biedt hij alles op het gebied van printen aan. k wil
in beweging blijven. teeds meer klanten vroegen of ik ook fl ers of visitekaartjes print, daarom ben ik dit erbij gaan doen.
ijlstra staat bijna altijd zelf in de zaak.
Ik heb veel contact met klanten en dan
merk je al snel wat mensen willen. Als
er tien keer naar visitekaartjes wordt
gevraagd, ga ik ermee aan de slag. o

slechts € 12,50

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

heb je al
visitekaartjes voor euro
bij Re ll ity.
aar ik kan ook posters,
geboortekaartjes of yers printen. Ik heb
nu bijvoorbeeld een order liggen voor
restaurant- yers. ok de website
van Re ll ity is grotendeels vernieuwd
www.re llcity.nl .
Er komen ook veel klanten van buiten
Den Haag, die vragen vaak of ik het kan
opsturen. Dat kan, maar een webshop is
veel gemakkelijker. De webshop van
Re ll ity wordt gebouwd, maar ijlstra
biedt ook de mogelijkheid aan andere
zaken om een webshop te laten bouwen.
Re ll ity is gevestigd aan de ahrenheitstraat
.
U kunt bij ons terecht voor al uw inkt,
printers, cartridges en toner Van ons
Huismerk is altijd goedkoper dan de
originele merken. pen van dinsdag tot
en met vrijdag van . tot . uur en
zaterdag van . tot . uur.

u uw kinderen als zelfstandige en stabiele volwassenen de wereld veroveren,
kunt u optimaal en vrij genieten van uw
kleinkinderen. heeft waarschijnlijk
meer tijd beschikbaar om met hen door
te brengen dan u had voor uw kinderen.
En bovendien liggen de opvoedkundige
plichten bij de ouders, waardoor u zich
als oppasopa en -oma kunt wijden aan
het voorlezen, de spelletjes en uitjes
naar een dierentuin.
Er gaat niet veel boven de liefde van een kleinkind. aar ook al geeft u hen nu alle mogelijke
aandacht, u kunt ook later nog veel voor hen
betekenen. Want heeft u er al eens over nagedacht
uw kleinkinderen direct in uw testament op te
nemen
w testament
Als u uw kleinkinderen
een deel van de erfenis na
wilt laten, moet u dit laten
opnemen in uw testament.
Normaal gesproken erven
uw kleinkinderen pas als
uw kinderen zijn overleden. ij krijgen dan het
erfdeel van de overleden ouder.
aar u kunt in uw testament ook een legaat opnemen. Daarmee laat u een vast bedrag of een vast
percentage na aan uw kleinkinderen. Voor ieder
kleinkind geldt een vrijstelling van . euro.
Uiteraard kunt u ook een kleiner bedrag schenken. ij een hoger bedrag is alleen erfbelasting
verschuldigd over het deel boven het vrijgestelde
bedrag. Dit geldt per grootouder. Kleinkinderen
kunnen dus tweemaal dat bedrag belastingvrij
krijgen, wat hen een enorme voorsprong zal
geven in het leven.
ijn ze nu nog iets te jong om verantwoord met
een groot geldbedrag om te gaan Dan kunt u ervoor kiezen de schenking onder bewind te stellen
tot zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt.
Takken aan de stamboom
elangrijk om even bij
stil te staan is de structuur van uw stamboom.
Want als u een bepaald
bedrag wilt verdelen,
doet u dat dan per tak
staak of per kleinkind Stel dat u .
euro en drie kinderen
hebt. Kind heeft
kinderen, kind heeft
kinderen en kind
heeft kind. Wilt u
dan dat elke tak . euro krijgt want gedeeld
door kinderen , waardoor de kinderen van kind
per ratio minder krijgen dan het kind van kind
bijvoorbeeld f wilt u het bedrag gelijk verdelen
over het aantal kleinkinderen, waardoor zij elk
. euro krijgen aat de verdeling goed
vastleggen en kijk samen met uw notaris wat in
uw situatie het beste is.

chenkingen
ehalve aan een legaat, kunt u ook aan een
schenking denken. et een schenking verdeelt
u eigenlijk tijdens uw leven al een deel van de
erfenis. Het voordeel daarvan is dat u kunt zien
wat uw klein kinderen ermee
doen. Het is toch geweldig uw
nageslacht op te zien bloeien
in een huis dat mede door u
is ge nancierd bijvoorbeeld.
er jaar kunt u uw kleinkinderen . euro belastingvrij
schenken. et een schenking
verkleint u uw erfenis en daarmee de erfbelasting voor uw erfgenamen.
itsluitingsclausule
En ook al is uw kleinkind nu nog vooral ge nteresseerd in prinsessenjurken of brandweerauto s,
er komt waarschijnlijk een dag dat het gaat
samenwonen of trouwen. Neem dan ook voor de
zekerheid een uitsluitingsclausule op in uw testament. Hiermee zorgt u ervoor dat de schenking of
het ge rfde bedrag altijd van uw kleinkind blijft,
en dat het bij een mogelijke scheiding niet aan de
ex-partner vervalt.
Het overslaan van een generatie kan dus wel,
maar altijd middels een notari le akte. o kan
het vruchtgebruik van bepaalde goederen bij de
kinderen blijven, maar worden de kleinkinderen
de feitelijke eigenaar. En zit de grootste besparing
erin dat er door een generatie over te slaan eenmaal de erfbelasting wordt bespaard.
tiefkinderen
Nu er meer soorten gezinnen zijn
dan een paar decennia geleden,
genieten veel opa s en oma s niet
alleen van hun eigen kleinkinderen, maar ook van de stiefkleinkinderen. Want ook daar wordt
op gepast, mee gespeeld en van
gehouden. Wilt u die liefde laten
blijken door ook hen in uw testament te benoemen
ijn collega s en ik adviseren u
graag, op ons kantoor of bij u thuis of op de zaak.
Want wij vinden het belangrijk dat het leven met
alle kleinkinderen gevierd kan worden.
icha l entze
Notaris
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ans
oodenburg

Het was bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer geen speciﬁeke discussie. Alleen in algemene termen kwam het aan de orde. Maar dat er wat te gebeuren staat met de Wmo en de
AWBZ is onontkoombaar om de overheidsuitgaven (lees: subsidies) niet te snel te laten stijgen. In deze tweede aﬂevering de eigen bijdragen in de AWBZ. Veertien dagen terug behandelden we op deze plaats de Wmo. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

i en i dra e A

ri we e er mh

De nieuwe kabinetscoalitie heeft vrijwel zeker op het programma staan hoe de sterk stijgende
kosten voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ kunnen worden gedempt. Daarbij staat
nadrukkelijk de eigen bijdrage naar rato van het inkomen - ter discussie. ok die voor de mensen m t verblijf in een verpleeghuis of zorgcentrum. nder de AWBZ vallen tevens voorzieningen
in de sfeer van de preventieve gezondheidszorg, zoals inentingen voor kinderen. p dat laatste zal
hoogstwaarschijnlijk niet worden bezuinigd. Daar is geen enkele politieke partij v r.

De ouderen de meeste in de centra zijn
-plussers - zullen een veer moeten
laten. Vanwege de nogal uit de hand
lopende kosten en zeker door de groei
van het aantal pati nten, ontkomen zij
niet aan hogere eigen bijdragen. De nog
werkenden, die het merendeel van de
premies en belastingen opbrengen, worden direct en indirect getroffen, doordat
zij aan zorgpremies m r moeten betalen. m voor AW -zorg in aanmerking
te komen, heeft het entrum Indicatiestelling org I eerst vastgesteld wat
nodig is. Dat is vaak een lastige kwestie.
amilies van pati nten denken dat wat
zij willen ook gebeurt.
aar AW -zorg wordt niet zo snel
meer gegeven. In dit artikel beperken wij
ons tot de eigen bijdragen voor zorg met
verblijf na de eerste zes maanden. Dan
geldt namelijk de zogeheten hoge eigen
bijdrage . Vaak is het verblijf van ouderen in verpleeghuizen en zorgcentra hun
eindbestemming voor hun overlijden.
ij krijgen een indicatie voor maximaal
vijftien jaar, waarna eventueel een nieuw
indicatiebesluit moet worden genomen.
Verzamelinkomen
De eigen bijdrage wordt berekend op

basis van het verzamelinkomen van een
persoon over het volle kalenderjaar,
twee jaar voor opname met verblijf .
Het verzamelinkomen van de thuisverblijvende partner telt deels mee. Het
entraal Administratie Kantoor berekent
per persoon de eigen bijdrage. Inkomsten ctief rendement uit spaargeld
of vermogen tellen in box mee bij de
bepaling van het verzamelinkomen. Een
bijkomende vermogenstoets vroeger
het vermaledijde opeten van de eigen
spaarcenten bij verblijf in bejaardentehuizen vindt vooralsnog niet plaats.
aar in de Tweede Kamer heeft het
oude kabinet in maart dit jaar al wel het
wetsvoorstel ingediend om bij rijke mensen bij opname met verblijf vier procent
van het vermogen mee te tellen in het
bijdrageplichtig inkomen. Dat betekent
dus toch weer een beetje opeten van
vermogen bij opname in een verpleeghuis of zorgcentrum. ngetwijfeld zal de
nieuwe regering hier ook naar kijken.
De oudere mens of pati nt, die in een
instelling verblijft, houdt altijd van
zijn inkomsten een te besteden bedrag
over voor eigen uitgaven. Dit noemen
ze het zak- en kleedgeld per maand.
Voor alleenstaanden bedraagt dat thans

minimaal
, per maand en voor
partners bij verblijf samen
, . Daar
bovenop komt dus nog het vakantiegeld.
Naarmate het verzamelinkomen hoger is,
nemen deze bedragen natuurlijk toe, los
van het vermogen waarover men eventueel kan beschikken als reserve.
Voor de hoogste inkomensgroepen is het
vaak aantrekkelijk in particuliere verzorgings- of verpleeghuizen te zitten. Want
de hoge bijdrage in een AW -instelling
bedraagt thans maximaal
, per
maand. Voor een paar honderd euro per
maand m r zit men geheel particulier.
Waarbij men overigens ook wel goed
moet opletten of men werkelijk beter
verzorgd vaak meer service wordt dan
in een overheidsinstelling .
oeder
Nu het praktijkgeval van mijn moeder
die in een AW -zorgcentrum verblijft.
Haar bruto verzamelinkomen over
was, voornamelijk dankzij haar A W en
een klein aanvullend bruto weduwepensioen per jaar van ruim
euro,
in totaal bruto . euro. Haar eigen
bijdrage voor haar verblijf vrijwel alle
kost en inwoning loopt via de AW zorginstelling bedraagt dit jaar circa

euro bruto per maand. Uiteindelijk
houdt zij per maand netto
euro over
aan zakgeld , inclusief vakantietoeslagen. Haar boodschappen en andere
uitgaven per maand bedragen gemiddeld
nauwelijks
euro.
Daarnaast heeft zij spaargeld beneden de
belastbare grens in box die genoeg is
om haar begrafenis te bekostigen. Deze
hele individuele rekensom betekent
dus dat haar spaarrekening elk jaar met
circa
euro toeneemt. ij hogere
inkomensgroepen dan mijn moeder zal
het in het vergelijkbare uitgavenpatroon
evenredig m r zijn. En daar kijkt de
overheid uiteindelijk naar Daar valt nog
wat te halen. Want anders is het voor de
kinderen en kleinkinderen. Dat mag in
deze tijden niet meer de bedoeling zijn.
Eigenlijk vinden we dat ook wel een
beetje terecht. Waarom moeten zij nog
het armzalige geld van moeder, vader,
oma of opa in de AW opstrijken
Dus een redelijke verhoging van de

eigen bijdrage in de AW is te billijken, zelfs van mensen in de laagste
inkomensgroepen met alleen A W. Want
daarnaast blijft - ook met een nieuw
kabinet - het systeem in stand wie m r
inkomen heeft, moet m r betalen. Daar
moet wel tegenover staan dat de zorg in
de instellingen beter moet worden. oals
meer handen aan het bed . Anderzijds
kan op de kosten in de instellingen best
bezuinigd worden. We noemen er enkele
buitensporige beloningen voor managers,
ef ci ntere inzet van niet-verzorgend
personeel, voorzieningen en hulpmiddelen rollators, scootmobiels en
bezuinigingen op gratis spelletjesmiddagen en avonden. oals bingo. Een eigen
bijdrage daarvoor zou niet misstaan.
ngetwijfeld zullen sommige individuele AW -pati nten - en vooral hun
kinderen - het er niet mee eens zijn dat
zij zelf meer moeten betalen en minder
gratis voorzieningen krijgen

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen consumentenzaken rechten zoals erfrecht belastingen en andere financi le zaken
vragen orden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven kunt u k esties sturen naar
hansroodenburg kpnmail nl of naar Postbus
G Den aag Graag met vermelding van rubriek echten en Plichten
Erf- en schenkingsrecht
tiefzoon moet wachten
op overlijden weduwe
en he ou e m n me een eigen zoon is
o e le en. e no is hee he es men
en ui oe ge h me e e ling
e e enis o e eel o e e
eigen zoon n e m n en zi n e u e.
e e u e i g ie
n zi n
n l ens h en h s ie zoon een
.
i eel oo e eigen zoon o
s
ui ge ee ls e e u e o e li . e
n e e oo en lles li oo lsnog i
h . e e u e hee zel geen in e en
m
el een zus ie ee in e en hee .
ge eu e nu ls e e u e om e
o e li en en zi hee nie s ge egel e
es men
De notaris heeft gewoon de uiterste
wilsbeschikking van de overleden vader
in zijn testament uitgevoerd. Daarin heeft
waarschijnlijk gestaan dat zijn eigen
zoon pas uitbetaald moet worden bij het
overlijden van zijn nieuwe echtgenote.

In het wettelijk erfrecht had de zoon bij
hertrouwen ook al zijn wilsrecht kenbaar
kunnen maken. Dat betekent dat tot
uitbetaling moet worden overgegaan bij
overlijden van zijn vader. In het wettelijk
erfrecht krijgt de langstlevende ouder een
vordering op de eigen kinderen, die zij of
hij nog kan verbrassen tot aan het overlijden van de langstlevende. In dit geval van
de weduwe en haar stiefzoon zou zij in
feite ook beter meteen het erfdeel aan hem
uit kunnen betalen. Anders zit ze tot aan
haar dood vast aan een opeisbare schuld.
De zoon zou ook eens kunnen nagaan of
hij met een beroep op zijn legitieme portie
niet beter af is. Als de weduwe niet de
moeder van de zoon zelf overlijdt, en
zij heeft geen testament laten opstellen
dat anders bepaalt, zijn de wettelijke
erfgenamen haar familie. ocht zij haar
stiefzoon ook wat willen toebedelen van
haar eigen nalatenschap, dan moet zij dat
in een testament bepalen.
chenkingen door
curator van curandus
en u o n een n mi n oe s ie

is. i ezi een
ig i l e.
n ien hi om e o e li en el e i
s elling es e oo zi n e gen men
ie zi n oe s en zussen zi n s he mo
geli e zi ne i el s ing e es en
ls hi ui e
i zi n u o en in
o e leg me e n on e h e i ens zi n
le en s hen ingen n zi n e gen men
n oen
Als uw broer is overleden dan is de vrijstelling voor erfbelasting voor zijn broers
en zussen slechts
euro in
.
Daarboven betaalt men al procent en
bij hoge erfenissen zelfs procent.
Normaal gesproken is het dus scaal
aantrekkelijk om voor overlijden schenkingen te doen. Echter uit uw vraag blijkt
dat uw broer onder curatele van u staat.
Dat betekent dat voor schenkingen en
voor eventuele successieplanning , de
scaalvriendelijke manier om vermogen
over te dragen overlegd moet worden met
de kantonrechter. Die geeft niet zo snel
goedkeuring. Er komt heel wat bij kijken.
as als er sprake is van hoge vermogens
en de betreffende curandus is al oud, dan

is goedkeuring mogelijk. robeer het in
overleg met de rechtbank. En koop een
naslagwerk zodat u als curator in ieder
geval goed op de hoogte bent van uw
rechten en plichten.

inanci le zaken
Zoon plundert de
en of-rekening
en
en he ee
gele en
s men me mi n zoon een en o e ening
geo en i e n . u is o ige ee ie
e ening ge lo ee en li i oo nog
in e min e s n. en e ehoo li
on e s e o en n. i n zoon hee
n n i le o lemen me iem n en oe
o e oo u i is he o e u es.
moe i oen
Het wordt tijd een hartig woordje te spreken met uw zoon die mederekeninghouder
is. Want, afgaande op uw brief, heeft hij
het op zijn geweten dat uw bankrekening
is geblokkeerd en dat u in de min staat. Hij
moet zijn moeder niet beduvelen. elfs als
hij problemen heeft met iemand en daar-

over rechtszaken voert, moet hij daarvoor
zelf de verantwoordelijkheid nemen en
niet via de rekening van zijn moeder. Hij
moet u ook niet met allerlei smoezen lastig
vallen Uw kwestie bevestigt weer dat het
niet zo handig is een en of rekening met
een van de kinderen aan te houden. et
een machtigingspasje kan een kind ook
voor u gemakkelijk geld opnemen en zijn
de afschrijvingen veel overzichtelijker te
controleren.
U kunt het machtigingspasje ook zelf
in beheer houden en elke keer als u uw
kind opdracht geeft voor u geld te halen,
controleren of u het juiste bedrag hebt gekregen. Als u zelf niet snapt hoe het op uw
rekening eraan toe gaat, laat dan iemand
die u vertrouwt regelmatig de afschriften
controleren en aan u uitleggen. In dit geval
kunt u dus niet op de door uw bedoelde
zoon vertrouwen.
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Nostalgie

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

- over van
de enc clopaedie -

Een voortdurende zucht
naar het schone geslacht

Een cabriolet was vroeger een tweewielig, met paard bespannen, rijtuig. En een hanepoot een lastig te verwijderen onkruid. m te ervaren
hoe betekenissen in de loop der tijd verschuiven, veranderen of zelfs verdwijnen is niets leuker dan door een enc clopedie van honderd jaar geleden te bladeren.
dwingt om een bepaalde
Voor me ligt Van
mechanische arbeid te verelkum s ge llustreerde
richten. De oorzaak van den
encyclopaedie uit
.
volbrachten arbeid noemt
et afbeeldingen in
men dan beweegkracht .
kleurendruk. Het staat
Volgens de letter allemaal
vol heraldiek, ridderorden
misschien wel juist. aar
en vlaggen en namen van
zo denken we tegenwoorallang vergeten personen
dig niet meer. En dat is
en instellingen. aar het
nou juist het leuke van
leukst zijn de de nities.
die encyclopedie. Het
Verbluffend raak of juist
geeft inzicht in de mavreselijk ernaast. Naar
nier waarop men vroeger
hedendaagse maatstaven
- eraldiek dacht.
tenminste. aar vroeger
was het allemaal waar. Neem nu het
begrip machine . Een eeuw geleden
Geheime fondsen
was dat een kunstig samenstel, door
Soms word je wat lacherig van die
mechanische kracht bewogen, dat
oude de nities. Een enkele keer raak
z lf het voorwerp vervaardigt en
ik ook ontroerd. Kijk maar eens wat
slechts toezicht en besturing behoeft .
er bij geheime fondsen staat. Gelrachtig geformuleerd. Dat wel.
den, door de regering aan de minister
aar het klopt voor geen meter.
verstrekt, ter bestrijding van kosten
Een rekenmachine was derhalve
van geheime zaken welke hij niet
een werktuig, dat na behoorlijk
hoeft te verantwoorden . En belasstelling, door draaiing of verschuitingen zijn opbrengsten ten behoeve
ving de uitkomst van een rekenopvan de staat waardoor de staat in
gave aanwijst . ees het nog maar
de gelegenheid wordt gesteld aan
eens goed. Want met de kennis van
de ingezetenen bescherming enz. te
vandaag vereist dat heel wat voorstelverschaffen . Kijk. Daar krijg ik nou
lingsvermogen. o was een motor
een onbedwingbare lachstuip van.
vroeger een beweger . ftewel een
Hier volgen nog wat de nities. aar
werktuig waardoor men de krachten
dan zonder hinderlijk commentaar

SPUIPLEIN DEN HAAG
DR ANTON PHILIPSZAAL

Z

es uur lang treden topprofessionals, studenten en
amateurs zij aan zij op in alle hoeken
van de muziek- en dansinstellingen aan
het Spuiplein. In studio’s, op balkons,
in kleedkamers in het Lucent Danstheater en in een stoelloze Dr Anton
Philipszaal: u komt op plaatsen waar u
nooit eerder kon komen. Waar het
publiek kan genieten van
live gespeelde muziek
en dans van het hoogste niveau: van oude

Tatoueren het beprikken en inkleuvan mijzelf, zodat u uw eigen concluren van de huid. Een gewoonte van
sies kan trekken
onbeschaafde volken.
Erotomanie Een ziekelijke gemoedstoestand waarbij de lijder een
voortdurende zucht naar het schone
itgelezen troep
geslacht heeft.
egrijpt u wat ik bedoel o krijgen
ederastie Tegennatuurlijke ontucht
we een prachtig kijkje in de ontwikvan personen van het mannelijke
keling van het denken over de dingen
geslacht onderling.
om ons heen. Ik ga nog even door.
Homo ensch. an. Homo Sapiens.
Elite Keurbende. Uitgelezen troep.
o logische naam voor mensch.
Sexueele moraal het stelsel van hen
ensch Hoogst bewerktuigd zoogdie, ter leniging van de nood der
dier. Komt het naastbij apen.
arbeidersklasse, verlangen dat bij die
Hysterie ziekte die zich kenmerkt
klasse het verwekken van kinderen in
door een stoornis van
het huwelijk op kunstmatige
het gevoel, het meest
wijze beperkt worde.
voorkomend bij vrouorganatisch huwelijk
wen tegen de tijd der
Huwelijk van een man van
geslachtsrijpheid.
aanzien met een vrouw van
Individu Een voormindere stand, zodat zij en
werp als ondeelbaar
haar kinderen uitgesloten zijn
geheel. ok een
van de voorrechten aan de
persoon, maar dan in
stand des mans verbonden. In
minachtende betekeons land ongeoorloofd.
nis.
acaroni Volksvoedsel te
Spleen wartgalligNapels.
heid, als een nationale
uchtballon allon van
- Duiker op den
ziekte der Engelschen
verniste taf met onderaan een
bodem beschouwd.
schuitje voor passagiers.
Suggestie het opwekken van voorTechniek Vaardigheid die nodig is
stellingen en gewaarwordingen bij
voor de uitoefening van de een of
een gehypnotiseerde.
andere kunst.

Op zaterdag 6 oktober om 18.15 uur gaat in Den Haag een bijzonder festival van
start, het Together Now festival, een muziek- en dansfestival voor en door Den
Haag. Een initiatief van het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, de Dr
Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater en het Koninklijk Conservatorium.
muziek tot jazz en van moderne dans
tot Bollywood dans en streetdance.
Een greep uit het programma
Het festival wordt om 18.15 uur
feestelijk geopend met het gratis
toegankelijke Inuksuit van John Luther
Adams. Bijna honderd slagwerkers
zullen tijdens een meer dan een uur
durend spektakel verspreid staan – en
bewegen – over het gehele Spuiplein.
In een stoelloze Dr Anton Philipszaal
speelt het Symfonie Orkest van Cod-

arts en het Koninklijk Conservatorium
Luciano Berio’s meesterwerk Sinfonia,
waarna hun Big Band aantreedt. Tegelijkertijd danst het Nederlands Dans
Theater twee producties: Swan Song
van Lightfoot León op muziek van Philip Glass, en een nieuwe choreograﬁe
van Medhi Walerski op muziek van de
jonge Engelse componist Joby Talbot.
Overal in het theater spelen ensembles (waaronder het Asko|Schönberg)
en solisten jazz, muziektheater,
improvisaties, elektronische, nieuwe

Ultra s verspannen mensen die uit
hartstocht en vooroordeel geen maat
houden.
Handel Een alleromvangrijkst bedrijf, bestaande uit een gansche reeks
van verdelingen.
Telefoon Toestel tot het voortplanten
van geluid door middel van galvanischen stroom.
ver
jaar
Ach. Denk je dan bij het lezen van
die de nities. Hoe zou iemand over
honderd jaar aankijken tegen de de nities die hij toevallig had gevonden
uit een encyclopedie van
Hij
zou ongetwijfeld ook in lachen uitbarsten. ls hij al een encyclopedie
uit
te pakken krijgt. Want die
kans is klein. Wikipedia wordt van
dag tot dag herzien. ammer. Want zo
krijgen we nooit meer een onbevooroordeeld inzicht in de wijze waarop
ons denken over de dingen steeds
maar weer veranderd.
Hoe komt dat eigenlijk ou de
kennis van nu evenzeer veranderen
als de kennis van toen En roepen
we dan nu misschien soms niet wat
erg hoog van de toren ail het naar
e
eo - en r n

LUCENT DANSTHEATER
THEATER AAN HET SPUI

en koormuziek. Publiek wordt uitgedaagd op ontdekkingstocht te gaan
door normaal voor bezoekers afgesloten ruimtes. Ingeleid door virtuoze
improvisaties en koormuziek start het
slotprogramma met Igor Stravinskys
Le Sacre du Printemps: het Residentie
Orkest zet samen met dansers van
Don’t hit Mama en getalenteerde amateurdansers
de Dr Anton Philipszaal
op z’n kop.

Festival Together Now is een leuke en toegankelijke manier om kennis te
maken met de talenten van de toekomst en de professionals van nu.
Voor maar

LISTEN

€ 25,00 krijgt u toegang tot alle onderdelen van het festival.

Muziek & Dans Festival Together Now
zaterdag 6 oktober 2012, vanaf 18.15 uur
kaartverkoop via www.ldt.nl of via het bespreekbureau 070 88 00 333

ENJOY
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Bij De ud-Hagenaar moeten we e.e.a. vereenvoudigen. Daarom vragen we sinds kort alle oplossers die naar een prijs
willen meedingen hun oplossing in te sturen per e-mail. We denken dat dat moet lukken en het scheelt postzegels Heeft u
geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen. et
erst, asen en als er andere speciale puzzels zijn in de toekomst, zal het nog wel mogelijk zijn een briefkaart te sturen.

in een en in D een , zodat
het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt - - - .

U moet weer op zoek naar de cijfers
in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes staan op willekeurige
plekken in de diagrammen, de cijfers
die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending. ok dit keer
zijn er vijf prijzen beschikbaar. Wat
we vragen is dus een reeks van vier
cijfers ja, u zult ze allemaal moeten
oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een
in ook een

rijswinnaars

In De ud-Hagenaar nr. van
september presenteerden we vier
Sudoku s, waarvoor u tot en met
woensdag september de tijd
kreeg. Er waren nog minder goede
oplossers dan de keer daarvoor, nu
slechts ruim . isschien moeten

udoku A

6 2 3
2

3

1
2

6

1
2
1
8
7

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

ok voor de puzzel van deze week
worden weer vijf exemplaren van
Eerst Napels zien
verloot onder
goede inzenders. We blijven het
herhalen vergeet bij de inzending
van de oplossing niet uw postadres te
vermelden.
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku s,

udoku

3
8
6 9 7 1
3 4
1

2
9

7
4

5

3
6
9

6

4

9
3

9
6

4

5

5
8
1 6

4 7

Stuur per e-mail naar
e eo - en r n
et in de onderwerpregel
lossing u o u n .
Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen

1

7
7

6 2
2 7 9 4
8
9

oktober

5

3

1 2

7

oen

udoku D

7
5
4

uiterlijk binnen hebben op

nzenden

oop van aethem, te Den Haag
Thomas van ussel, te Den Haag
Henny van Voorthuizen, te Rijswijk
Rogier Wolff, te Delft

udoku B

9

ees van Asten, te Nieuwvliet

we ze weer eens wat makkelijker
maken. De complete reeks die werd
gezocht luidde - - - . We trokken vijf prijswinnaars. ij krijgen
allen het mooie boek thuisgestuurd
van asper ostmaa Eerst Napels
zien .

8
5

1

6

8
2
8
4
6
3 9 5
4
8
3
1 7
3
1
2 8
4
1
9
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!
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KUNSTGEBIT ?
met vergoeding via de zorgverzekeraar

Een team van
prothesespecialisten

WBS ontruimingen
Bezemschoon opleveren van oning en
bedrijfspand na overlijden verhuizen grote
schoonmaak enz Bij ons staan k aliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
Ouder ets vakmanschap tegen een eerlijke prijs
Geen moeilijke oorden en kleine lettertjes
ij houden het simpel en duidelijk
n telefoontje en ij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen
Betalingen altijd achteraf

Wilt u zelf bepalen wie wat van u erft
Wilt u dat uw wensen na uw overlijden
nauwgezet worden uitgevoerd
Dan zult u een testament moeten maken en
een executeur benoemen.

zand liet
tandprothetische praktijk

vernieuwing • reparatie • aanpassing
Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32
Locatie oude postkantoor
Stadsdeel Loosduinen

Gelijk duidelijkheid g n verrassingen achteraf

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.

John, Martijn en Jasper Jellema

Nadenken over de eigen nalatenschap doet
niemand graag. Maar u bent wel iemand die
alles goed geregeld wilt achterlaten en onenigheid wilt voorkomen.
•
•

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Tijdig nalatenschap regelen

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.

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
Katerina Jirka
hoeveelheid werk en
organisatie vormen een grote fysieke
en emotionele belasting.
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 praktischeervaring. 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.

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
Aftersalesdealer van

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

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

mr. Willemien Stoop

Wilt u hierover meer weten, wilt u een
onafhankelijk advies bel of mail ons:
070 3061696
010 484 0 999
020 419 24 29 035 538 66 66
www.boedelzorgdrager.nl
info@boedelzorgdrager.nl

De BoedelZorgDrager
Executeurschap, kleine verhuizing, ontruiming woning

Met onze WASPAS

e
e n g
n e e an
e na aa
eg nnen
e Pan a n

spaart u voor
gratis wasbeurten en
profiteert u van extra
aanbiedingen!

na aa
n
n ee
e ene n e e e
a e e
ng

Haal de
de pas
pas in
Haal
in onze
onze wasstraat!
wasstraat!

e

www.carwashscheveningen.nl
Zwolsestraat 424, 2587 VK Scheveningen
www.carwashscheveningen.nl

a an 13

Car Wash Scheveningen

en 7
33
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e 7 3 8 8
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17 3
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OFRA voor al uw damesmode!
Waar kwaliteit en service gewoon zijn

Audiciens

Oorwerk zoekt testpersonen
voor een proef met
nieuwe hooroplossingen
Oorwerk audiciens is geselecteerd om voor een gerenommeerde fabrikant van
hooroplossingen een test met een nieuwe generatie hoortoestellen uit te voeren.
De nog op de markt te verschijnen hoortoestellen maken deel uit van een complete
serie, geschikt voor lichte tot matige gehoorverliezen.
Oorwerk is voor deze test op zoek naar mensen met ervaring in het dragen van
hoortoestellen. Maar ook naar mensen die merken dat hun gehoor tekort schiet en
die daar iets aan willen veranderen.
Herkent u zich hierin? Meld u dan aan om de hoortoestellen gedurende de testperiode
uitgebreid te testen.
De complete hooroplossingen bieden een uitstekende geluidskwaliteit in talloze
geluidssituaties. De synergie van de verschillende producteigenschappen zorgt voor
een helder geluidsbeeld en een sterk verbeterd spraak verstaan.

OFRA MODE
Alphans Diepenbrockhof 45b
Den Haag
070-4042541

Bij inlevering
van deze bon

10%

korting op
uw aankopen

OFRA MODE
Escamplaan 301
Den Haag
070 - 3257495

Wilt u als eerste kennis maken met de nieuwste hoortechnologie? Neem dan contact
op met onze audiciens voor meer informatie.
Van Hoytemastraat 94, 2596 ET Den Haag

Aert van der Goesstraat 29, 2582 AJ Den Haag

T: 070 324 32 05

T: 070 779 60 20

E: denhaag@oorwerk.nl

Openingstijden
Ma t/m vrij 10:00 - 18:00 uur, za 10:00 - 15:00 uur

Openingstijden
Ma t/m vrij 09:30 - 17:30 uur

www.oorwerk.nl

E: denhaag2@oorwerk.nl

