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Turnen was tot 1928 exclusief voor heren
Het Haagse Oranje Nassau was de eerste Christelijke gymnastiekvereniging

Zo’n 120 jaar geleden 
komt er in een zaal-
tje aan de Juffrouw 
Ida straat een aantal 
heren bij elkaar om te 
praten over de moge-
lijkheden voor het op-
richten van een gym-
nastiekvereniging met 
een Christelijke signa-
tuur. Uniek voor toen, 
want ons land kent 
in die tijd nog geen 
gymnastiekvereniging 
gebaseerd op Christe-
lijke beginselen. Bijna 
iedereen was daar nog 
tegen in die tijd, zowel 
de kerken als de over-
heid.

Begonnen aan de Lijnbaan

Eerste in Mariahoeve

Mars lopen als propaganda

Bestaansrecht bewezen

j.v.batenburg@kpnplanet.nl

-  Deze unieke foto is gemaakt t.g.v. het 20-jarig bestaan in 1913, aan de achterzijde van het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen 
aan de Zwarteweg. In die tijd is er bij bestuur en leiding nog opvallend veel autoriteit.  -

Deze week o.a.

•De terugkeer 
van Bertus 
de Harder           

- Pag 5

•Op de druk-
kerij van Het 
Vaderland      

 - Pag  7

•Julius over 
de bloemrijke 
voddenman  

    - Pag 14

•Schoolplaten 
van Cornelis 
Jetses   

     - Pag 8

-  Op de Haagse Moerweg tijdens een propagandamars in 1951. -

-  Prentbriefkaart van Oranje Nassau uit 1905 van een ‘Plastische Stand’: Diogenes, de wijze. -

Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

Parkstraat 93 | 2514 JH  ’s-Gravenhage | 070 364 48 30

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

Off ers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.off erswoonidee.nl

Off ers Woonideeën vanaf

999,-

Groot Prijsvoordeel

Stressless® Diplomat, Consul en Ambassador in

4 kleuren leer `Batick` tegen een speciale prijs en 

direct leverbaar!

Stressless® Diplomat

incl. voetenbank i.p.v. € 1.360,-**

Geldig t/m 25 nov. 2012

*

*Actie adviesprijs van de fabrikant    **Originele adviesprijs van de fabrikant

Op zaterdag 3 november a.s.
is er een Rommelmarkt in de “Croissant” 
Zieken 1 te Den Haag.

U bent welkom van  10.00 uur tot 16.00 uur
De entree is gratis en de koffiebar is open voor 
een heerlijk kop koffie, thee, frisdrank en 
lekkere broodjes.

Rommelmarkt



ante nnie  De Mol 

err ver aa @ a e a.nl

Operatie neeuwvlok

p a @ a a .nl

Dwangarbeid O II

agaat .j @ gg .nl

De pinazieacademie

e van e aag e ak l k t
veral n gun t
at j keukenpr a engt

et eten ap en kun t
e eet at n et u ge n

e r teen t lang te r kt
anneer je v lgen v r r t a t

en e n k kt.

petervan aar enburg@ t a l.

Maud Zeijdel

l re @a l.

Mijn vader de drukker

l pe pla a@ a e a.nl

Oranjekliniek oorburg

@ k.net

Huishoudperikelen

pvan erpal @ gg .nl
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O OE JE  EN B IE EN
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!

Uitgever

administratie deoud-hagenaar.nl

ormgeving

dverteren in meer grote steden

Distributie

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

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

Contact-informatie

Advertenties € 49,90

Hoofdredacteur  directeur

o
lo

fo
n

Behoud volkstuintjes 

t k p @g a l.
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Meneer Bennik

inds 1 1
Luister maar eens

Op zaterdag 2  oktober a.s. is er een live concert in de Leuning-
jes in oeldijk. m.m.v. Hans van Eijk, die met zijn nieuwe band 
Jumping Jewels successen van weleer speelt, en verder ces 

gain, de voormalige Di ie ces in een nieuwe bezetting o.l.v  
Louis meets   0  uitar Band   Blue Diamond iem de olf   

ollers evival Band met de kinderen van Jimmy en Eddy van 
der Hoeven van de Zaanse Indo band he ollers . En natuurlijk 
Danny Everett  the pectacles, en de Indo band Eastern ces.

Haagse 
Earringgek legt 
z’n verzameling 
vast in boek
Op 2 oktober verscheen 
er een nieuw boek over de 
0 jarige olden Earring, 

getiteld Earringgek. Het 
boek is samengesteld door 
een Earrring-fan en verza-
melaar van het eerste uur, 
Cees van utten uit Den 
Haag.

Bestelinfo 

Dick Zuydwijk an Indorock tot Nederpop’ presenteert benefietconcert in oeldijk

ostal ische lan en voor het oe e oel 

- lue Diamond iem de Wolf, van www.radio22 .nl -

Haagse 

 

Stichting voor tussenschoolse opvang "De Essen" 
 

wij zoeken jonge senioren (v) 
om ons team in Voorburg te versterken bij het uitvoeren van de 

tussenschoolse opvang bij een Basisschool.  
 

De tijden zijn van 12.00 tot 13.15 uur (ma/di/do/vr) 
Een dag, dagen of een combinatie van dagen is mogelijk. 

Voor uw inzet ontvangt u een aantrekkelijke belastingvrije 
vrijwilligersvergoeding. De uitbetaling is maandelijks. 

 
Profiel: betrouwbaar, affiniteit in de omgang met kinderen, spreekt 

Nederlands en kan werken binnen een team o.l.v. een TSO-coördinator. 
 
Belangstelling? Stuur direct een e-mail met uw contactgegevens aan: 

contact@DeEssen.com en wij nemen contact met u op. 
Bellen kan ook (tussen 11.30-13.30): 070- 387 62 61 

- otocollage van Dick Zu dwijk 
door de jaren heen. - - Dann  verett  he Spectacles. -

Luistersessie risse Oren  
Op zondag 1  oktober van 1 . 0 tot 1 . 0 uur vindt 
de bijzondere luistersessie risse Oren’  van mu-
sicus en performer Brechtje oos plaats in hea-
ter Dakota. Een fascinerend muziekavontuur die 
de bezoeker op een andere manier laat luisteren 
naar muziek. 
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

HTMC

HTMC

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

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.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 

10% korting, kunt u deze aanvragen via: 

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS

TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00  -  5 T/M 8 PERS. € 67,00

   Wij steunen u 
               en uw 
         vereniging!


In deze fi nancieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het 

hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een 

vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken. 

Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:

Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat heeft recht op € 210 

uitvaartkorting. Bovendien storten wij per aangebracht lid € 50 in de verenigingskas van uw 

sport- of culturele vereniging of stichting!

Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:

De Volharding uitvaartzorg, antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Voorletter(s):  Achternaam:      M     V

Vereniging of sportclub:          

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Elk nieuw lid € 210 korting op 
de uitvaart en per aangebracht 
lid € 50 voor de verenigingskas

kunst, boeken, cd’s

VEEGSCHOON OPLEVEREN

antieke meubelen antieke klokken

schilderijen

www.keestalen.nl

06 53 62 19 62 • 070 323 82 60
Margaretha v Hennebergweg 63 • 2551 BD DEN HAAG

www.woningontruimen.nl
inboedels en woningontruimen

• antiek • koperwerk 
• modern • boek/CD/DVD 
• klokken • schilderijen
• kristal glaswerken

• vrijblijvende prijsopgaaf
• gratis taxatie

KEES TALEN

KOOPT ALLES

CoornhertCentrum

Es
ca

m
p

rasmus lein 
    Den Haag

    
in rnhert entrum nl

Duinhage

Lo
os

du
in

en
/ 

Se
gb

ro
ek

De a rnin hmanlaan 
    Den Haag

    
in duinhage rg

Wijndaelercentrum

Lo
os

du
in

en

atharina an ennesstraat 
    Den Haag

    
in wijndaeler entrum nl

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

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl
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rappig om te lezen dat de seizoenstart van DO Den Haag 
in deze voetbaljaargang net zo goed was als die van 1 -
1 0. De resultaten 2 gewonnen, 2 gelijk, 1 verloren  zijn 
inderdaad identiek, maar het verschil tussen de verrichtin-
gen toen en nu is groot.

Uitsyndroom

olemiek

gel nk@ e u agenaar.nl- otocollage van Het aderland  Kees utten. .l.n.r.: os onker, een 
oda-speler, on Goodlass en Piet de isser.  -

Een verhaal 
van Roeland 
Gelink. Hij is 
o.m. oud-
stadsredacteur 
van het 
dagblad Het 
Vaderland. 
Vakantie nam 
hij nooit op, 
alleen wat vrije 
dagen als ADO 
Den Haag in 
het buitenland 
speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 
een oud-
gediende, 
onder meer 
als stadion-
speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 
liefst veel.

e teru eer van ertus e ar er

-  Den Haag   op 15 november 19 9. ftrap door ertus de Harder. .l.n.r.: e  Schoenmaker, 
oop uellhorst, Henk van eeuwen en rank ok. oto: Kees utten . -

-  Den Haag  PS  op 2  februari 19 0. Harr  Melis maakt de eerste goal 
voor de Hagenaars. oto: en  Smit . -

Uw geliefde, familielid, vriend, collega, een dierbare verloren?

Wilt u bij het afscheid iets over hem of haar vertellen?

Lukt het niet goed dat onder woorden te brengen?

06 - 45 73 19 17

1 ste nu er actie van uw e u a enaar
• Steun het voortbestaan van de krant als lezer met 1 euro (1 cent per verschenen nummer)

• Voor 10 euro kunt u bovendien kiezen voor een prachtboekje 

 over ADO van Roeland Gelink of Kleine Nostalgie met Julius Pasgeld

 Maak uw bijdrage over ABN AMRO rekening 813726948 ten name van De Oud-Hagenaar te Den Haag, 

 o.v.v. “Jubileumnummer 100”.  Wie € 10 overmaakt mag er naar keuze bij vermelden: ADO of Julius, want hij of zij krijgt 

 dan het betreffende boekje thuisgestuurd in februari 2013.

  (U vindt u afschrijving terug onder First Royal Telecom BV, wat de naam is van onze uitgeverij).
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“Belastingservice voor senioren”
O  K O en P O  doen een oproep aan alle senioren die un steent e illen bi dragen aan de sa enleving

Laat u opleiden tot belastinginvuller !
ee  onta t op et de lokale a deling van de ouderenbond  O  K O o  P O  en eld u aan

a voor eer in or atie naar on e ebsite belastingservi e org

 7  5    aag
 7  8 8

a  a  1   17       17
a a    17

  a aa     
   -

    
a -

g

    g 
  a  
 a aa   g  

  Pa a

OFRA voor al uw damesmode!
Waar kwaliteit en service gewoon zijn

OFRA MODE

Alphans Diepenbrockhof 45b

Den Haag

070-4042541

OFRA MODE

Escamplaan 301

Den Haag

070 - 3257495

Bij inlevering 
van deze bon

korting op 
uw aankopen10% 

De Jong Damesmode

Mode
die bij 
u past

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94
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Macabere vondst

Huis aan huisbladen

*

*

terke herinnering

e r j le er et a erlan
van t t
. elan @ a e a.nl

as i t ans o n
ut an e a re a teur

v r err t ulp e t t et e n e
al entat r en re a teur

ee tel jk leven aan e krant
verb n en blee aar n e laat te
jaren n et eer al re a teur.

e un t e er t en vervul r
en lte u e ta en al

eer er vergek en van et n
nen et tal van llega van

e krant.

Bedrijfsleider Het aderland vult met detail een stukje Haagse pershistorie in

ers uit 1928 raai e et
a ercli s en schuur a ier 

l vele jaren heb ik de Haagse-regio achter mij gelaten. och kom je er nooit los van, het lijkt 
wel een levenslange ziekte. Je was Hagenaar en dat blijf je de rest van je leven. Natuurlijk 
blijft het nieuws uit die regio altijd je interesse houden en als je dan via wat familieleden weer 
eens een Oud-Hagenaar  in handen krijgt dan is de belangstelling weer gewekt.

- De laatste editie van Het aderland die 
nog op de eigen drukkerij aan de Parkstraat 

werd geproduceerd rolt van de pers. 
oto: inus de Hilster . -

- De redactie bespreekt, in aanwezigheid van een televisieploeg, de laatste ontwikkelingen 
in juli 19 2. Helemaal rechts Gerrit ulp en naast hem, achter de t pemachine, de laatste 

hoofdredacteur ien Schilte. oto: obert Scheers . -

- De correctieafdeling begin ben jaren ’50, toen het allemaal nog voor de wind ging. 
oto: Simon de Waard .   -

- De bouwput tegen de kerk aan in 195 , waar de nieuwe machinehal moest komen. oto-
buro huring ..   -

- Interim-directeur Karel Giel deelt het personeel in juli 19 2 mee dat binnen een paar weken, 
op 1  augustus, de laatste editie van Het aderland zal verschijnen. oto: inus de Hilster . -



Met 1  aan de slag

oord en beeld

Nauwgezette werker

Naar Den Haag

ievitslaan nr. 1
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De naam van de vermaarde Nederlandse illustrator Cornelis Jet-
ses is al enkele keren in de Oud-Hagenaar voorbijgekomen. Op 
zich reden genoeg om een artikel over hem te schrijven. Boven-
dien heeft hij zo’n 1  jaar in onze stad gewoond.

Cornelis Jetses 1   1 , verantwoordelijk voor het inkleuren van een tijdsbeeld op klassieke schoolplaten, het leesplankje en in boeken 

it ever re el e extra raa  in assenaarse huis

- er Walvisvaart. Mooie schoolplaat. Gezicht op een poollandschap met op de voorgrond enige walvisvaarders in gevecht met een ijsbeer.
oorts sloepen en Groenlandvaarders  uitschepen en bootschepen  en een traankokerij. -

- De verovering van jakranegara op ombok in 1 9 . Ook uitgegeven door . . Wolters. Door een collega van etses, an Ho nck van 
Papendrecht, achteroom van de hoofdredacteur van De Oud-Hagenaar. erder maakten voor Wolters ook schoolplaten . . . de Wetstein 

P  ster, Gerard van Hove, W. . Staring, N. van der Waaij, G. Westerman, en . H. urres. -

- Portret van ornelis etses Groningen, 
23 juni 1 3 - Wassenaar, 9 juni 1955



Beeldbepaling

arle a@planet.nl
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Cornelis Jetses 1   1 , verantwoordelijk voor het inkleuren van een tijdsbeeld op klassieke schoolplaten, het leesplankje en in boeken 

it ever re el e extra raa  in assenaarse huis

Zondag 21 oktober vanaf 11.00 uur  ritzi Harmsen van Beek in de egentenkamer

iterair feno een n oe  en waa

angename 
lichtheid

Brunch op 21 oktober eachte 
mui en oot

r pr gra a n r at e en
re erver ngen raa pleegt u e
r p t agen a p pag na van
e e krant

. al nre a t e.net
ttp nl. k pe a. rg k r t en

Dit jaar is het verzameld werk van . Harmsen van Beek 1 2 -200  uitgekomen onder de titel In goed en kwaad’. Deze uitgave van 
De Bezige Bij, waarin proza, gedichten en tekeningen zijn ondergebracht, getuigt van het veelzijdige talent en de kleurrijke innerlijke 
wereld van de schrijfster en tekenares. 

-Kinderspel met poes. en t pisch sfeerzettende plaat van etses van vergane tijden. -

- Ot en Sien, met 
illustraties van 
ornelis etses -

- en bijna an Steen-achtig huishouden, als getekend door etses. -

- Portret van ritzi, in foto door dd  
Posthuma de oer beschikbaar gesteld 

door uitgeverij De ezige ij . -

Nieuw! Fritzi’s Verzameld Werk 
IS N:9 9023 9 9 . ls u de 

brunch niet kunt bijwonen, maar 
graag het verzameld werk wilt 
kopen   29,90 dan steunt u alle 
literaire salons in Den Haag het 
meest, door het boek te bestellen bij 
Hans Spit: info boekenklus.nl
Geen verzendkosten

- n natuurlijk het alom bekende leesplankje, in de door etses 

verbeterde versie -



N
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 fi lialen. 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
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r o  uit
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
De agenda wordt samengesteld door het entraal Informatiepunt Ouderen IPO . ctuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagse-
ouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden  
Stuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via 0 0  3  3  21.

Tot vrijdag 26 oktober

Najaarsopening 
Japanse tuin
In de Japanse tuin op het Haagse landgoed 

Clingendael zijn prachtige en zeldzame 

bomen en planten te zien. Het is de enige 

Japanse tuin in Nederland van rond 1910. 

Hij werd aangelegd door de toenmalige eige-

naresse van Clingendael, de baronesse Van 

Brienen. Van haar reizen naar Japan nam 

zij attributen mee die er nu nog te zien zijn, 

zoals lantaarns, beeldjes en bruggetjes. Van-

wege zijn kwetsbaarheid is de tuin jaarlijks 

slechts gedurende twee korte periodes van 

in totaal 6 weken geopend. Clingendael 12 

a, 10.00-16.00 uur. Meer informatie: www.

denhaag.nl/japansetuin.

Donderdag 18 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 Hof-

jeswandeling met een gids. Start bij de VVV, 

Spui 68, 13.30 uur, deelnamekosten € 4,-. 

Wel van tevoren aanmelden: tel. 361 88 60.

Mantelzorg en dialoog
De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 

en het lectoraat Mantelzorg van De Haagse 

Hogeschool organiseren een miniconferentie 

gericht op ‘De Dialoog’. In de zorg is ‘geven 

en ontvangen’ de leidraad. De dialoog tussen 

zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrach-

ten is dus het uitgangspunt voor evenwich-

tige zorg. Maar is die balans houdbaar? De 

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 

75, 14.00-17.00 uur, deelname kosteloos. 

Het programma en aanmeldingsmogelijk-

heid vindt u op de website van het lectoraat. 

Meer informatie bij Mirjam Schoenmaec-

kers, secretariaat Centrum voor Lectoraten 

en Onderzoek: tel. 445 73 72 of e-mail 

m.schoenmaeckers@hhs.nl

ilm s it is in heaven’
De fi lm ‘As it is in heaven’ (2005) van regis-

seur Kay Pollack is het verhaal van de Zweed-

se dirigent Daniel Daréus, die avond aan 

avond met zijn wereldberoemde stukken op 

het podium staat. Totdat hij na een hartaanval 

het advies krijgt het rustig aan te gaan doen. 

Hij keert terug naar zijn geboortedorp, maar 

komt erachter dat zijn carrière slechts een 

vlucht uit zijn ongelukkige jeugdjaren was. 

Na afl oop van de voorstelling is er gelegen-

heid tot napraten. Ontmoetingskerk, Aaltje 

Noordewierstraat 199, 19.30 uur, toegang 

vrij, bij de uitgang wordt een bijdrage in de 

kosten gevraagd.

rcheologielezing
Archeologen van de gemeente Den Haag en 

een gastspreker van Monumentenzorg geven 

een aantal afwisselende lezingen. Vandaag: 

Van verdediging naar bescherming door 

Henk Ambachtsheer (Monumentenzorg). De 

Tempel, Prins Hendrikstraat 39, 20.00 uur, 

zaal open om 19.45 uur. Toegang gratis, 

maar er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar, 

dus aanmelden is verplicht: met een e-mail 

naar archeologie@denhaag.nl onder vermel-

ding van ‘Lezing’. Zie ook www.denhaag.nl/

archeologie.

Vrijdag 19 oktober

ookmiddag Huis van de 
rootmoeders

De Grootmoeders gaan vanmiddag koken 

en bakken. Van de zelfgekweekte pompoe-

nen uit Grootmoestuin wordt een lekkere 

soep bereid, met daarbij zelfgebakken Iers 

sodabrood. Wie meehelpt, eet natuurlijk ook 

mee. Bij voldoende belangstelling zal er re-

gelmatig worden gekookt met elke keer een 

gerecht uit een andere cultuur. Buurtkamer 

Bouwlust, Oord 24-26, 13.30-15.30 uur, 

deelname gratis. NB Deze activiteit is alleen 

bestemd voor vrouwen. Meer weten? Kijk op 

www.huisvandegrootmoeders.nl of bel 309 

74 12 (Inge).

Zaterdag 20 oktober

ereld Osteoporose Dag
De Osteoporose Vereniging organiseert 

in Den Haag de Wereld Osteoporose Dag. 

Leden en andere belangstellenden zijn van 

harte welkom. Ontvangst op het Plein (13.00 

uur), gevolgd door Unbreakable Embrace: 

de bezoekers maken zich samen sterk voor 

sterke botten. Na een eenvoudige lunch vindt 

in de Koninklijke Schouwburg het debat 

‘De kwaliteit van leven voor de mens met 

osteoporose’ plaats (15.00 uur). Aanmelden 

en meer informatie: secretariaat Osteoporose 

Vereniging, tel. 82 00 611 (maandag t/m 

donderdag, 9.00-12.00 uur).

Concert pianoduo
Pianoduo The Cann Twins verzorgt een 

klassiek concert. Op het programma staan 

werken van Schubert, Tchaikovsky, Liszt, 

Borodin en McDowell. Florence Woonzorg-

centrum Oostduin, Goetlijfstraat 5, 15.30 

uur. Entree: € 10,-.

Jubileumconcert 
B tz-orgel
Het orgel in de Lutherse Kerk wordt gere-

kend 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 restau-

ratie van enkele jaren geleden klinkt het 

instrument als herboren. In de najaarsserie 

concerten vandaag Hayo Boerema met een 

programma uit de Franse & Duitse Roman-

tiek. Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7-9, 

20.15 uur, toegang € 10,- / € 8,-. Informatie: 

www.hetbatzorgel.com

Za. 20 & zo. 21 oktober

Curiosa en brocante markt
Utrecht, Central Studios. 125 Stands met 

mooie en betaalbare curiosa.

9.00 - 16.30 uur. vanaerlebv.nl

Zondag 21 oktober

Literaire brunch ritzi 
Harmsen van Beek
Een spetterend programma over en rond 

de schrijfster/schilder Fritzi Harmsen van 

Beek met o.a. beeld en geluid, poëzie, action 

painting en de kunstenaars in villa Jagtlust. 

Ook het nodige over Flipje Tiel. Presentatie: 

Ellen Fernhout.  

Entrée á € 12,50 is inclusief een eenvoudige 

brunch. Reserveren gewenst: per e-mail 

info@regentenkamer.nl of telefonisch 070 

3658612 o.v.v. “zondag 21okt12”. Zie voor 

meer informatie ook pagina 9 in deze krant.

Dinsdag 23 oktober

eschiedenis 
papierbehang
Kunst- en interieurhistoricus Richard 

Harmanni, voorzitter van de Stichting 

Historische Behangsels en Wanddecoraties, 

gaat bij de Historische Vereniging Rijswijk 

in op het ontstaan en de ontwikkeling van 

het papierbehang in Nederland. Daarnaast 

besteedt hij aandacht aan de stichting, die 

een belangrijke collectie papierbehangsels 

beheert. 

De heer Harmanni heeft onder andere als 

coördinator gewerkt aan een groots inven-

tarisatieproject van wand- en plafondschil-

deringen in Nederland. Gebouw Hofrust, 

Herenstraat 44B, Rijswijk, 20.00 uur, 

toegang gratis.

Donderdag 25 oktober

Crea-avond
Voor jong en oud; en voor ieder wat wils. U 

kunt kiezen uit o.a. geprepareerde boeken, 

dakpannen decoreren, zeepkettingen maken 

en mozaïeken. Deelnamekosten: € 5,- inclu-

sief koffi e/thee, lekkernij en sapje. De werk-

stukken zijn verschillend geprijsd. U kunt 

gerust vrijblijvend even komen binnenkijken. 

In het Woonkameratelier van Marina Bred-

ddels, evt. etentje vooraf 18.00-19.00 uur. 

Bel Marina Breddels, 06 20 21 53 44, voor 

het adres en meer informatie, of stuur een 

e-mail naar singleclub40crea@kpnmail.nl

Vr. 26 en zo. 28 oktober

Historisch toneelspel
tadhouders Lief

Gravin Amalia van Solms (1602-1675), 

echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik, 

bracht vorstelijke luister en echt hofl even 

in de Noordelijke Nederlanden. Ook in de 

internationale politiek, bijvoorbeeld de 

totstandkoming van de Vrede van Münster, 

speelde zij een rol. Onder Frederik Hendriks 

voorganger, stadhouder Maurits, was de 

katholieke Margaretha van Mechelen (1581-

1662) de belangrijkste edelvrouw aan het 

hof. Zij was een bastaard Nassau-telg en 

schonk de protestantse Maurits drie zonen 

die hij erkende, hoewel zij nooit trouwden. 

Muzee, Neptunusstraat 90-92, vrijdag 20.00 

uur en zondag 16.00 uur. Entreekaarten à € 

18,- bij het Muzee, tel. 350 08 30; afhalen bij 

de kassa. Zie verder www.hetportretspreekt.

nl

Zaterdag 27 oktober

areltjes van de wijk
lora- en aunawijken

De ‘pareltjes van de wijk’ zijn buurtbewo-

ners uit de Heester-, Bomen-, Bloemen- en 

Vruchtenbuurt en de Vogelwijk met een 

bijzondere hobby, beroep of passie. Zij laten 

u daar vandaag tussen 12.00 en 17.00 uur 

graag mee kennismaken. In een speciaal 

boekje, verkrijgbaar in de bibliotheek aan de 

Fahrenheitstraat of op www.deparelsvan.nl, 

vindt u alle deelnemende parels. Feestelijke 

opening om 11.00 uur in Basisschool De 

Drie Linden, 2e Braamstraat 4-5.

Orgelconcert
Orgelconcert met Ben van Oosten. Her-

vormde Kerk, Plein 9, Wateringen, 19.30 uur. 

Kerk open 19.00 uur, toegang € 6,-, voor 

65+’ers € 5,-.

Zondag 28 oktober

lassieke speelfilm a-
dertje Langbeen’ 1
Lily Bouwmeester speelt het weesmeisje 

Judy Aalders, dat dankzij de weldoener 

Albert van Woudenberg (Paul Storm) naar 

de universiteit kan. Als enige voorwaarde 

stelt hij dat zij hem schrijft wat ze meemaakt. 

Zij heeft hem één keer zijdelings gezien 

en noemt hem vanwege zijn lange benen 

‘Vadertje Langbeen’. Van Woudenberg regelt 

dat Judy bij zijn nichtje Doris in een studen-

tenhuis woont. Daar leert hij haar incognito 

kennen. Uiteindelijk biecht hij op dat hij haar 

voogd is; niets staat een huwelijk dan meer 

in de weg. Bibliotheek Voorburg, Koningin 

Julianalaan 257, 14.00-16.00 uur. Toegangs-

kaarten: leden € 6,- en niet-leden € 7,50, 

verkrijgbaar aan de balies van de bibliothe-

ken en via www.bibliotheekaandevliet.nl

reinreis door usland,
Mongoli  en China
Lezing met foto’s in de reeks ‘Sprekers-

hoek’ van Gilde Den Haag. Journalist Carel 

Wiemers over een treinreis door Siberië, de 

Gobiwoestijn en langs de Grote Muur naar 

Bejing. Wijkgebouw Essesteijn, Elzendreef 

10, Voorburg, 14.00 uur. Toegang gratis; de 

locatie is bereikbaar met tram 2.

Oud-Hollandse musical
Daar bij die molen
Cato en Jo zingen oud-Hollandse volksliedjes 

aan elkaar tot een ontroerende maar ook 

grappige verhaallijn. Cato begeleidt op de ac-

cordeon. Meezingen gaat vanzelf en mag. Dit 

programma (50 minuten) is speciaal voor 

senioren ontwikkeld, maar biedt iets te 

genieten voor iedereen van elke leeftijd. Mer-

lijntheater, Korhoenlaan 7, Vlaardingen (wijk 

Holy-Noord), 14.00 uur. Entree inclusief 

kopje koffi e of thee: € 8,-. De voorstelling 

gaat alleen door bij voldoende belangstelling. 

Zie ook www.merlijntheater.nl

Maandag 29 oktober

Lezing de kleine eizer’
De dwerg Gerrit Keizer wordt vanaf zijn 6e 

op kermissen tentoongesteld als zeldzaam 

natuurwonder. Hij heeft veel succes in Parijs, 

Londen, Berlijn en New York. Als het misgaat 

op de World Fair in Chicago, keert hij gedes-

illusioneerd terug. Van 1906 tot 1945 woont 

‘de kleine Keizer’ in Loosduinen. Hij drijft een 

sigarenwinkeltje, werkt op de administratie 

van de veiling en als schrijver/boekhouder 

bij een loodgietersbedrijf en tuinders. Jan 

van der Mast komt vertellen over en uit 

zijn roman ‘De kleine Keizer’, gebaseerd 

op Keizers leven. Bibliotheek Loosduinen, 

Loosduinse Hoofdstraat 555, 10.00-12.00 

uur. Entree: leden € 2,50, niet-leden € 5,-. 

Graag reserveren: tel. 353 77 40 of e-mail 

loosduinen@dobdenhaag.nl

Dinsdag 30 oktober

offieochtend met thema
Iedere laatste dinsdag van de maand, van 

9.30 tot 11.00 uur, wordt in Bibliotheek 

Segbroek een koffi eochtend voor senioren 

met een wisselend thema georganiseerd. 

Tussen de boeken staan vitrines met 

objecten rond het thema. Zo stonden er in 

april hoeden te kijk, wegens het onderwerp 

‘hoeden en Koninginnedag’. Filiaalchef Leo 

van der Meer kwam al eens vertellen over 

de geschiedenis van de fi rma Albert Heijn 

en het naastgelegen fi liaal Valkenboslaan. 

Hebt u interesse om ook eens zo’n leuke en 

leerzame koffi eochtend bij te wonen (u hoeft 

geen lid te zijn van de bibliotheek), neem 

dan contact op met Bibliotheek Segbroek, 

Weimarstraat 353, tel. 353 55 11 of e-mail 

segbroek@dobdenhaag.nl



oopkracht

Basisverzekering

* igen risico  omhoog

* ieuwe eigen bi drage  
 € , 0 er ligdag

* it de basisver ekering  
 rollators en dergeli ke

*  Anders  de vergoeding voor 
 gehoortoestellen

* erug in de basisver ekering  
 dieetadvies

  erug in de basisver ekering  
 sto en met roken

*  er acht  eigen bi drage 

Ooievaarspas

raag aan op internet
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 ebsite voor de plusser uit en aag

Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

www.haagseouderen.nl

NIEUWS

angepast Lezen’ 
in de Bibliotheek 
aan de liet

Boekenhoek in de 
Ontmoetingskerk

Het Lenteakkoord is gedeeltelijk alweer bijna verleden tijd, rins-
jesdag hebben we ook alweer een paar weken achter de rug, en 
de nieuwe regering is volop in aanbouw  en toch kunnen we al 
beginnen met het likken van onze financi le wonden. ant inmid-
dels is er het nodige bekend over uw en onze geldelijke situatie 
in 201 . CI O heeft het een en ander verzameld. De pijnpunten, 
maar ook de pluspunten die er soms zijn. NB  Maatregelen die 
voor 0-plussers niet zo relevant zijn, noemen we hieronder niet.

ACTUEEL
emeente beknibbelt ook op Ooievaarspas  nu voor minder mensen

lles in er  w el  in 2 1   

- Weer terug: stoppen met roken -

aa se ente  veili hei  o  e a en a

NIEUWS

Overheden bezuinigen steeds meer op voorzieningen. Daardoor 
staan bewoners en hun organisaties voor de opgave om maat-
schappelijke problemen zelf aan te pakken, met meer eigen 
inzet en op zoek naar nieuwe oplossingen. De Laakse Lente is 
zo’n organisatie, van en voor ouderen uit Laakkwartier.
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Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,  

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

uitvaart van uw naasten.  

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op  

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden 

Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

Melding van overlijden: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26

Kinderboeken eek  
n verband et de kinderboek eek ordt aanda t gevraagd voor et boek over et Haagse eis e ill  oorland  die op tien arige lee ti d in et eis esinternaat redestein in otterda  erd geplaatst  i  bes ri t el  oe i  et strenge regie  ee t ervaard en i  er uiteindeli k na es aren et een positieve instelling uitko t  een vroli k pipi langkous  ver aal  aar el een realistis  aar ver aal  oals evr   s ri t Het boek e is voor i  van ons atbare aarde  ik kan nu aan i n kinderen en i n an laten ien oe et e t as                                                                                 

Ontroerend en tenenkro end biblion                      oeiend en invol ed  Dagblad                                     itgegeven door  Koninkli ke D  itgever arneveld  oek andel en  bduboeken nl   € 10.00. o  bi  bol o  internet                                              tgegeven r n nkl jke tgever
arnevel . ek an el en .b ub eken.nl

. . b j b l. nternet .

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    

T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust 
komen en ontspannen in het mooiste stukje 
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of 
Valkenburg naar een van de sfeervolle en 
gezellige kerstmarkten.

Najaarsarrangement 

2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt / 

2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 118,- p.p - 

(halfpension / 2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

 Let op: 4 nachten = 3 betalen !

Humanistische Stichting
Beschut/ en Groepswonen

Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland en de Hu-

manistische Stichting Beschut en-

groepswonen (HSBG) zoeken nieu-

we huurders van boven de 55 jaar 

voor woongroep Casa di Galleria! 

In Casa di Galleria wonen mensen 

die zich aangetrokken voelen om 

zelfstandig, maar toch op elkaar 

betrokken, te willen wonen. Bent 

u geïnteresseerd?Voor informatie over groepswonen kunt u contact op 

nemen met de HSBG. Informatie over de woningen of direct inschrijven 

kan via Woonzorg Nederland.

Wooncentrum Casa di Galeria is begin juni 1997 opgeleverd en bevindt 

zich aan de Tak van Poortvlietstraat 12 t/m 78. Het openbaar vervoer 

bevindt zich op korte afstand van het complex. De belangrijkste win-

kels zijn op ongeveer 10 minuten loopafstand. Het wooncentrum heeft 

driekamerwoningen van ca. 75 vierkante meter en tweekamerwoningen 

van ca. 66 vierkante meter. Verdeeld over zes etages. De woongroep or-

ganiseert verschillende gezamenlijke activiteiten. Van nieuwe bewoners 

wordt verwacht dat zij mee doen met deze activiteiten. 

oon org ederland
Postbus 
11 0 H  

ele oon klantenservi e  0 - 210 10
- ail klantenservi e  si on ar iggelt oon org nl

Verkoopmanager:
Huib Berkhout  06 28 90 16 05

www.gantelzicht.nl

facebook.com/

Gantelzicht

Dáárom Gantelzicht:

• Drie en vier kamerappartementen

•  Alle appartementen met eigen 

balkon of terras

•  Inclusief gereserveerde parkeer - 

plaats en berging in de kelder

•  Nu met uniek maatpakket om de  

aankoop voor u mogelijk te maken

• Uitstekende bereikbaarheid (A4 en A20)

Modelwoning
geopend!

Iedere donderdag van13.30 en 15.00 uur

Een afspraak maken  op een ander tijdstip?  Neem contact op met Huib Berkhout:  06 28 90 16 05

Project van:

Verkoopmanager:

facebook.com/

Gantelzicht
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Hans 
oodenburg

?
? Opinie     Informatie

Vragenrubriek voor le ers over uitkeringen  consumenten aken  rechten oals er recht  belastingen en andere inanci le aken   vragen orden 
anoniem in de e uitgave behandeld en on e deskundigen ullen proberen u een persoonlijk ant oord te geven   kunt u  k esties sturen naar 
hansroodenburg kpnmail nl o  naar ostbus    Den Haag  raag met vermelding van rubriek echten en lichten

apitaaldekking

bsurd

aur e lbr nk re a teur e n e
van e e een appel jke er en t

Door Maurice ilbrink

Bernard van raag, emeritus-hoogleraar economie aan de Universiteit van msterdam, windt zich 
op over de nieuwe regels die de minister van ociale Zaken met ingang van 201  oplegt aan de 
pensioenfondsen. Het pakket regels draagt sterk de sporen van een gelegenheidscompromis. 
Jong en oud moeten gespaard worden, werkgevers en werknemers moeten worden ontzien, maar 
dit is allemaal volstrekt onvoldoende.

De discussies over de pensioenen gaan maar door. De vorige maand gepresenteerde nieuwe regels voor de pensioenfondsen ontzien jongeren te veel en bieden onvoldoende be-

scherming voor het belang van de ouderen, vindt emeritus hoogleraar Bernard van Praag. De jonge werknemers moeten meer premie gaan betalen, meent hij. Of zijn voorstel haalbaar 

is, valt te betwijfelen. Hij geeft wel een visie die menig oudere zal onderschrijven. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

on eren etalen te weini  ensioen re ie

Erf- en schenkingsrecht

chuldsaldo na
dood langstlevende

jn vr u en k jn n ge een ap van
g e eren getr u en ebben e t j
een genaa lang tleven e te ta ent
b j e n tar laten p tellen. e k n eren
k en u pa aan b al e lang tle
ven e u er verle en. at gebeurt
er b jv rbeel al j an ver a ten
at e aar e van n e gen u en et

eventuele paargel n et eer p egen
tegen e p t eek ul e et an
e a an el ng van e er en en e ver

k p van et u regelen al j e er en
ver erpen

inderen willen
nu al geld zien

en jn an n aan een art t l
tan verlee a en e een te ta ent
p e lang tleven e. n e t ee k n eren
ebben t en a tan ge aan van un

er re t. et en eb k nau el jk eer
nta t. u r e k at j v n en at

k e ent ben. e jn gek en k l e nu
eker n t eer en. e llen nu k
neen gel en. k t et jn an en n
et aar. at et k en

amilierecht

Bedrijfje buiten het
huwelijk houden

nt g jaar gele en ben k v r e t ee e
keer ge u et een an e p at

ent veel ul en a . at k k e
verant r ng a v r jn ter eb
k be ngen at j p u el jk e v r
aar en u en tr u en. at k n et
eteen verant r el jk u jn v r jn
ul en. n e l p van n u el jk eb

k een kle n be r j je pgeb u en v r g
jaar eb k een be rag van e bela t ng
teruggekregen. u gaan e b nnenk rt
u t elkaar. ver e ver el ng van n e
pullen jn e et el een ant e gaan
n pr n pe al vr en en u t elkaar. at
gaat er nu gebeuren er aut at
e an e e u el jk e v r aar en

rnee t l j t jn be r j je ge n
jn e gen eten e verpl t naar

een n tar

egistratie datum
van echtscheiding

p ebruar jn e ng r
e kant nre ter u tge pr ken. j e

ge eente e e e ng pa jun
gereg treer . u aan en later. r
vereven ng pen enre ten r jn
pen en n u tgegaan van jun .
unt u j n r eren e t pre e t

inanci le zaken

Huurhuis brengen in
oorspronkelijke staat

et jn n e er van gaat
et n et be t. e uurt al jaar

e el e at. e an et e j aar n
e gr t te t j ee t ge n verle
en. et uur u r en el en r

veran er . lle pla n jn et te pe
platen beplakt alle an en en euren jn
bet er en e keuken ge eel et kurk
beplakt. l jn n e er verl j t
jn j an verpl t e e n ng n e
r pr nkel jke taat terug te brengen

kunnen e aar vana k en
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Kleine 
Nostalgie

met ulius Pasgeld

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.

oor je het wist gaf je vader 
je aan de voddenman mee 

Hup  oep en bottenbrij en dije zal ik krijje  Hup  oep en bottenbrij en krije zal ik dij ’. oen ik zo’n vier jaar oud was zong mijn riese 
vader dat altijd wanneer hij me op zijn schouders nam en me daarbij met zijn danspasjes flink door elkaar husselde.

- over van 
het boek 

van Piet van 
ck -

- Zo’n 0 jaar terug, paard en wagen op de Statenlaan bij de hoek an erssenstraat. -

roten stelen het meest’

an erssenstraat

ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

 
 

 
 
 
    
 

  055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

Speciale Lezersactie:  5-daags ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ vakantie 
Lezers van De Oud Hagenaar ontvangen 10% korting 10% korting   

op de normale winterseizoen prijzen en de extra Mid-Winterweken 

BTR REIZEN 
eni  els 

Senior Hotel  i  een initi tie   n  ei en  e e ele teert e elli e 
en t ri e otel  o  e ooi te le e  en tre en in e erl n  en  

it l n  n lle Senior Hotel  nt  lti  eerli  enieten n een 
‘Alles Inclusief’ ntie  oe  en l t  le er err en      

Inclusief: 
  verblijf van maandag t/m vrijdag  
  4 x logies in tweepersoonskamer  
  4 x een uitgebreid ontbijtbuffet 
  4 x een lunch of lunchpakket   
  4 x een 3-gangen diner  
  GRATISGRATIS: 4 avonden van  

    18.00 - 23.00 uur  drankjes:    
    koffie, thee, vruchtensappen,  
    fris, jenever, huiswijn en tapbier 

 

Exclusief: 
  toeslag 1-persoonskamer  0,00  
  reserveringskosten  1 ,00 

 

Prijzen zijn per pers. / winterseizoen.  
Geef bij het reserveren de volgende 
speciale boekingscode op:  BTR035 

 

 

 

Senior Hotel ennen oe e*** 
n eet  el e 

  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 224,   € 202,  

De Oud Hagenaar 

Speciale Actie 

wegens succes verlengd 

Senior Hotel ‘t Holt ** 
ie en ei   ente 
  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 238,  € 214,  

    Specialiteiten WinterstamppottenSpecialiteiten Winterstamppotten  
    Gezellige Hollandse spelavondenGezellige Hollandse spelavonden  
    Candlelight diner in Twente Candlelight diner in Twente   
    Speciale Veluwse lunchSpeciale Veluwse lunch  
    Gratis fietsGratis fiets--  en wandelkaartenen wandelkaarten  

0  0    
kortingkorting  

Nu ook speciale  
Mid-Winterweken op de Veluwe 

en Twente met een extra en  
gratis winterprogramma als: 

- dvertorial -

Nederlands amerkoor 
viert ste jaar op 20 oktober

In 1  richtte een gedreven dirigent, eli  de Nobel, het Nederlands amer-
koor op  een koor dat zich zou specialiseren in a cappella koormuziek van de 
middeleeuwen tot nu. ernieuwing werd een rode draad in de geschiedenis van 
het Nederlands amerkoor  ook nu nog zet het koor met grote regelmaat zeer 
oude, onbekende muziek en gloednieuwe stukken van eigentijdse componisten 
op de lessenaars. Op zaterdag 20 oktober viert het Nederlands amerkoor haar 
jubileum in de Nieuwe erk in Den Haag. 

Het jubileumprogramma is geheel ge ijd aan 
componisten die voor het ederlands amer-
koor hebben geschreven  udol  engelberg 

as de allereerste die voor het koor compo-
neerde - eo Samama de meest recente Van 
rank artin klinken t ee stukken  ijn idioom 

past het ederlands amerkoor als een hand-
schoen  ongs of Ariel erden voor het koor 
geschreven  ijn esse pour double choeur 
behoort tot de klassiekers van het t intigste-

eeu se kamerkoorrepertoire  Het ederlands 
amerkoor besluit dit jubileumprogramma met 
igure Humaine van oulenc  ijn s mbool van 

hoop  oals hij het el  noemde  als een aar 
orkest van stemmen

aterdag 0 oktober, om 0.15 uur in de 
ieuwe Kerk aan het ui 175

n o en ti kets  
www. hili s aal.nl  el. 070 88 00 333
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udoku                                 udoku B                                 udoku C

1 6 4 7 3
7 6

3 7 8
8 4 7 6

5 3 7
2 3 7 8 6 1

9 3 2
4 5 6 1

1 5

udoku D                                

tuur uw o lossin  in er e ail

rijswinnaars Inzenden

u el deoud-hagenaar.nl 

lossing udoku nr. 

Bij De Oud-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. e 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. Met 

erst, asen en als er andere speciale puzzels zijn in de toekomst, zal het nog wel mogelijk zijn een briefkaart te sturen.

3
5 9 1 7 3

7 4 5
8 1

8 1 9 2
6 7

8 4 6
3 4
4 3 7

6 1 9
8 5 9

2 8 5
8 9

5
5 7 3 2 6 4
2 9 6

5 3
4 7

2 4 1
2 8

4 3 9
9 3

7 3 2 5
2 4 5

9 2 7
8 6 3

7 8 1

Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf, per persoon en inclusief brandstoftoeslag. 

Exclusief excursie-entreegelden en €18,- reserveringskosten per boeking.

| 0529 – 46 96 67

SUPERVOORDELIGE BUSREIZEN

INCLUSIEF

2 overnachtingen • brandstoftoeslag • begeleiding door uw chauffeur/reisleider • 

vervoer per luxe touringcar

3 dagen 
Kerst MiniCruise naar Newcastle!
Vertrek op: 29 november en 14 december

Combineer een cruise met een citytrip naar Newcastle 

Wilt u ook lekker even een paar dagen voordelig naar het buitenland, een luxe cruise 

maken én citytrippen in één van de leukste steden van Europa? Boek een MiniCruise 

naar Newcastle. U bent er gegarandeerd even helemaal tussenuit. Newcastle is 

vanaf 19 november al volledig in de ban van het kerstfeest met prachtig versierde 

winkelstraten en mooi gedecoreerde etalages.

N

vanaf

69,- 
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(advertorial)

UW SPECSAVERS-WINKELS!

Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312

Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Delft Brabantse Turfmarkt 91 (naast Etos) 015 214 0205

Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage (tussen HEMA en V&D) 070 301 9333

Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100

Zoetermeer Het Rond 75 (vlakbij C&A en HEMA) 079 331 7250

Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of 

lagere prijsklasse met dezelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon. 

Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de 

varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u 

voor de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard 

enkelvoudige glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste 

toe slagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. © 2012 Specsavers 

Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

Minstens zo goed en meestal veel voordeliger. Het klinkt mooi als 

Specsavers dat zegt, maar moet u dat nou geloven? In dit artikel 

leest u hoe het zit. Hoe Specsavers de kwaliteit van haar glazen, 

haar monturen en haar mensen zo hoog kan houden. Én waarom u 

daar niet meer voor betaalt. 

Saeed Mogahwar: “Specsavers biedt topkwaliteit gecombineerd met profes sionele  service tegen 

revolutionair lage prijzen. Standaard enkelvoudige glazen zijn gratis bij elk montuur. En wanneer u kiest 

voor een montuur vanaf €79 krijgt u een gratis  product naar keuze.”

Waarom zou u meer betalen? In 1984 ging het optometristenpaar Doug en Mary Perkins vanuit hun 

huiskamer in het Verenigd Koninkrijk van start met Specsavers. Hun doel: een bedrijf dat net zo 

betrouwbaar is als de lokale zelfstandige opticien, maar met de enorme inkoopkracht van een wereldwijde 

onderneming. Dit levert een kostenbesparing op, waar u als Specsavers-klant van profiteert.

Saeed Mogahwar 

(Optometrist) 

Den Haag Leyweg

Kwaliteit van de glazen

Het hoofdkantoor van Specsavers zit 

in Guernsey (Engeland), waar ook de 

keurmeesters zitten om de kwaliteit 

van de glazen te waarborgen. Stan-

daard enkelvoudige glazen zijn bij 

Specsavers  gratis bij aankoop van 

een montuur. Zelfs voor een prisma  

of cilinder betaalt u niets extra’s. 

En voor de duidelijkheid is de prijs 

altijd per twee glazen, ook bij 

 varifocale glazen. Goed om te weten 

als u ook bij een andere opticien 

 binnenloopt…

Kwaliteit van de monturen

Vanuit Engeland stropen inkopers 

en designers de markt af op zoek 

naar een zo divers mogelijk assorti-

ment monturen. Van klassiek tot high 

fashion en zelfs ultralight randloos 

en titanium. Hoogwaardig titanium, 

want alleen deze monturen worden 

goedgekeurd door onze strenge keur-

meesters. 

Kwaliteit van de medewerkers

Met ogen en oren moet je uiterst 

voorzichtig omgaan. Daarom mogen 

bij Specsavers alleen minimaal MBO-

gediplomeerde opticiens uw ogen 

meten. En alleen minimaal MBO- 

gediplomeerde audiciens uw oren 

testen. 

En toch zo voordelig!

Hoe slaagt Specsavers er in om 

hoge kwaliteit monturen en gla-

zen te  leveren tegen zulke voorde-

lige  prijzen? Heel eenvoudig: meer 

dan 1.500  Specsavers-winkels over 

de hele wereld kopen gezamen-

lijk rechtstreeks in bij de fabrikan-

ten, zonder tussenkomst van groot-

handel. Dat drukt de prijzen enorm. 

Bij Specsavers kunt u daarom vaak 

de helft besparen! Zo komt het dat u  

bij  Specsavers al voor €29 een com-

plete bril met standaard enkel voudige 

glazen kunt kopen.

SPECSAVERS: WAAR VOOR JE GELD! 

HOGE KWALITEIT TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN

2e BRIL GRATIS
OF INCL. VARIFOCALE GLAZEN   
OF INCL. ONTSPIEGELDE GLAZEN  
OF INCL. MEEKLEURENDE GLAZEN

+

€29 €59

ALTIJD INCLUSIEF  
GRATIS  STANDAARD 

 ENKELVOUDIGE 
GLAZEN

€79 €139€109 €169 €199 €229

2e BRIL 
GRATIS

OF INCL. VARIFOCALE GLAZEN  

OF INCL.  ONTSPIEGELDE GLAZEN 

OF INCL. MEEKLEURENDE GLAZEN

Bij een verhuizing of het leeg opleveren van een huis, heeft u vaak meer op te ruimen dan gedacht. Of u nu een aantal spullen wil laten ophalen of de 

woning bezemschoon opgeleverd wil hebben, kies dan voor de Inboedelservice van Kringloop Holland!

Bij een beperkte ontruiming van het huis overleggen wij met u welke goederen (gratis) meegenomen kunnen worden.

Volledig leeghalen en/of bezemschoon opleveren?

Wij maken een gratis prijsopgave voor het volledig leeghalen van het huis, incl. kelder, garage, zolder en we nemen alles mee! Het inboedelteam

kan er ook voor zorgen dat het huis bezemschoon wordt opgeleverd, volgens de voorwaarden die de makelaar en de woningbouwvereniging

hieraan stellen. Het uitvoeren van kleine reparaties aan het pand behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee is het direct geschikt voor verkoop 

of verhuur!

Bel voor meer informatie, of het maken van een afspraak 070 - 389 57 24 (maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur)

of stuur een email naar inboedelservice@schroeder.nl

De Inboedelservice Kringloop Holland is onderdeel van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven.


