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Duizend en één nacht gebouw was van algemeen nut en bood scala aan vertier

Gemis beestachtig Den Haag en Wassenaar
Toen ik vier jaar was
heb ik nét nog voor de
oorlog de Haagse dierentuin bezocht met
ons gezin. Ik heb daar
herinnering aan een
prachtige grote mooie
bloemenklok, die écht
de tijd aangaf, bij een
voorplein. Langs een
laan waren allemaal
gekleurde papegaaien
en ik weet ook nog
dat ze krijsten en niet
praatten. In de Tweede Wereldoorlog is de
dierentuin gesloten,
natuurlijk vanwege
Duitse ingrepen in die
tuin.

Deze week o.a.
Residen•Chr.
tie Mannen-

koor wordt 85
- Pag 5
1 over de
•Deel
arbeidsinzet
en de razzia
- Pag 8 & 9
over
•Notaris
uw digitale
nalatenschap
- Pag 12

•Oorlogskind
Julius en zijn
babyboek
- Op de hoek van de Koningskade en de Zuidhollandlaan (vroeger Benoordenhoutseweg), naast het Malieveld, op de plek waar nu het provinciehuis
van Zuid-Holland staat, lag sinds 1863 de Haagse dierentuin. De bezetter sloopte hem goeddeels voor de Atlantikwall. (KLM-foto 1928). -

- Pag 14

Tussen de vogels

Voor jong en oud

phoogduin@hccnet.nl

- In het sprookjesachtige gebouw van de Haagse Dierentuin werd van alles gedaan, van concerten
tot rijtheorie-examens. Gebouwen als dat en wijlen Houtrust mist de stad thans ontzettend. -

- Prentbriefkaart van Dierenpark Wassenaar dat van 1937 tot 1985 bestond, het was een liefhebberij van de auto-importeurs familie Louwman. Nu hebben ze een automuseum (zie pag. 12) -

Groot Prijsvoordeel

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

GEZOCHT

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
Offers Woonideeën
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag 070 397 91 71
www.offerswoonidee.nl
*Actie adviesprijs van de fabrikant

vanaf

LP’S & SINGLES
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?

*

999,-

**Originele adviesprijs van de fabrikant

06 - 45 73 19 17

jaren 60/80/90
rock•metal•nederbeat•soul•funk•Jazz•pop
Reggae•blues•folk•piraten•punk•new wave

Bel vrijblijvend
06-22200785
www.lpenzo.nl
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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!
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dverteren in meer grote steden

administratie deoud-hagenaar.nl

Distributie

€ 49,90

Hoofdredacteur directeur

Vormgeving

De ud-Hagenaar op internet
www.deoud-hagenaar.nl
www.facebook.com/deoudhagenaar
twitter.com/#!/deoudhagenaar
ontact-informatie
Advertenties
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terras aan
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nder grote belangstelling is dinsdag
oktober de e verjaardag van ebo gevierd. Vanaf s middags vier uur vulde Het lein
en buitenterras De ntmoeting zich met bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. ok veel belangstellenden uit de
wijk kwamen een kijkje nemen en werden opgenomen in het
gezellige verjaardagsfeest.

p
om

november
vindt
uur in osteinde
in Voorburg de presentatie plaats van het boek
an die
herrie wat
zachter De Voorburgse
opscene in de jaren
. In dit boek vertellen
artiesten over hun bandverleden en staan
Voorburgse bands overzichtelijk
gerangschikt.

- Het weer liet het op de 65ste verjaardag van Nebo toe om lekker buiten te zitten. -

De ntmoeting

igen kookboek

Herinneringszuil

www.voorburg o scene 0- 0.nl

o. november leuteloog van Hella Haasse in de Tobbe
A

bi volwassenen

Meneer Bennik

ieke Lel veld zal de roman leuteloog van Hella Haasse tot leven brengen door de geschiedenis
van twee vrouwen in het voormalige ederlands-Indie te vertellen. ij wordt begeleid door Wolfert
rederode.
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Ruime keuze: verschillende Kasteelbanken en Kasteelfauteuils in leer en stof.
Wij staan ook op de Senioren Expo Beurs in Rijswijk van 14 t/m 17 november 2012
onze
GR TIS
Kom kijkenroinom, de
parkeren vA
mooie show klaar!
oor

Vreugdenhil Stijlmeubelen

koffie staat

de deur!

Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl
Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

TE HUUR IN DEN HAAG ZUIDWEST
Drentheplantsoen 141

Werkzijde 107

55+, Morgenstond

55+, Bouwlust/Vrederust

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO
Sociale sector, seniorenwoning, bouwjaar
1990, ﬂat met lift, 3e etage, 2 kamers, hal
met afgesloten entree, loggia, open keuken
4 m2, woonkamer 38 m2, slaapkamer 13 m2,
berging 4 m2.

Sociale sector, seniorenwoning, bouwjaar
1994, ﬂat met lift, 3e etage, 2 kamers, hal
met afgesloten entree, balkon, open keuken
4 m2, woonkamer 20 m2, slaapkamer 14 m2,
berging 6 m2.

Netto maandhuur:
Servicekosten:
Bruto maandhuur
(incl. servicekosten)
Subsidiabele maandhuur:
Beschikbaar:

Netto maandhuur:
Servicekosten:
Bruto maandhuur
(incl. servicekosten)
Subsidiabele maandhuur:
Beschikbaar:

€ 606,15
€ 39,57
€ 645,72
€ 638,75
per direct

Bijzonderheden:
Huismeester aanwezig. Nabij winkelcentrum Leyweg. OV op loopafstand.
Rollator en rolstoel toe- en doorgankelijk.
Energielabel: B.

€ 573,73
€ 36,29
€ 610,02
€ 607,19
per direct

Bijzonderheden:
Huismeester aanwezig. Winkel centrum
De Gaarden en OV op loopafstand.
Individuele CV. Rollator en rolstoel toe- en
doorgankelijk. Energielabel: B.

Beschikbaar voor (geldig voor beide woningen):
Maximaal 2 personen, leeftijd oudste minimaal 55 jaar, leeftijd jongste minimaal 35 jaar.
Inkomenseisen (geldig voor beide woningen):
1 persoon, jonger dan 65 jaar
vanaf € 25.800 en maximaal € 34.085
2 personen, jonger dan 65 jaar
vanaf € 34.085 en maximaal € 44.800
1 persoon, ouder dan 65 jaar
maximaal € 34.085
2 personen, ouder dan 65 jaar
maximaal € 44.800

Heeft u interesse in één van
deze woningen?
Kijk voor meer informatie op
www.vestia.nl/denhaagzuidwest.
Of bel naar Vestia Den Haag Zuid-West,
telefoonnummer (070) 321 53 53
en vraag naar Anja Knoop.

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

HTMC
HTM

C

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

 070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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• 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

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

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 uw afschrijving terug onder First Royal Telecom BV, wat de naam is van onze uitgeverij).

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

Ha uus, doe mij maar een wijntje

ar straat as n e en ige Haagse ersstraat

laats van handeling arkstraat . nder de tap aan de toog van The Hunter wisselen Vaderland-redacteur o de iemer en ik lgemeen Dagblad rond middernacht primeurs, scoops en
openingen uit op onze wederzijdse deadline, die toen met ijzeren hand werd geregeerd door lood
primeurs, compleet verzonnen of voorzien van enkele futiele feiten gelardeerd met onzin ter misleiding, maar in elk geval ingegeven door o s whisk s of cognacjes en mijn borrelcola s.

- erras van he Hunter aan De Parkstraat 39. ( oto Pevr Press).- Het ANP nog in de Parkstraat op nr. 32
dag en nacht in bedrijf..-

ooie Wil

etrouwbare bron

guu con uu @g

- o de iemer rond 197 op het kantoortje van de tichting ong ong, met llen
Derksen (links) en haar moeder ms Grz l.-

hristelijk esidentie

ingen

annenkoor

jaar

e he e ere

il.co

er

p
november aanstaande bestaat het hr. esidentie annenkoor
jaar. Het koor
werd al gauw een begrip in Den Haag en omgeving en door de radio en TV in heel het land en
over de grenzen .

ranje oncerten
- Bestuur

M bij het 25-jarig bestaan, met een receptie werd gevierd in De ereeniging. -

De toekomst
il o@c e .nl
.c
nnen oo .nl
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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

a voor

eer in or atie naar on e

ebsite

O K O o P O en

eld u aan

belastingservi e org
Behandeling
aan huis

AANNEMERSBEDRIJF

‘MORGENSTOND’ b.v.

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

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

Kantoor en
werkplaats

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!

Orionstraat 2 Den Haag
tel: 070-3814221
fax: 070-3835122

De Jong Damesmode

45

•
•
•
•

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

(waarde optie airco: 1500*
incl. BTW waarde optie DCi motor:
1000* incl. BTW)

A U TO BED RI J F

HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82

2544 EB Den Haag

tel: 070 - 3295051

Mode
die bij u past

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

www.autohoutwijk.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

De taken
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KEES TALEN
Online winkelen bij de krant
... sinds 1953

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

WONING-meer dan 800 artikelen voor 50 plussers
ONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

deoud-hagenaar.nl

In- en verkoop inboedels

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.
Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag
om gratis op de site te adverteren

WWW.KEESTALEN.NL

06-53 62 19 62 / 070-323 82 60
www.woningontruimen.nl
OPLEVEREN

VEEGSCHOON

Goed en voordelig
gekleed het
najaar in?
Kom dan langs en
laat U verrassen door
onze uitgebreide
wintercollectie...
2
a a 1

Vragen of spoed:

070 346 95 71
www.cuvo.nl

1
a a 9

25

aag
8
1

8

9

1

nline

winkelen

bij de krant
eer dan

00 artikelen

voor 50-plussers

deoud-hagenaar.nl
Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

Ki k eteen naar de
nieu e ogeli k eid
voor le ers en non-pro t
Kijk meteenonaargratis
de nieuwe
instellingen
op mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen
de site
te
adverteren
om gratis op de site te adverteren

deoud-hagenaar.nl
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arbeidskrachten op te pakken en naar Duitsland over te brengen die in de
oorlogsindustrie gedwongen te werkgesteld zouden worden. erichten van eerder al in Duitsland tewerkgestelde ederlanders gaven een weinig bemoedigend
beeld van de werkomstandigheden. Velen, die de mogelijkheid hadden, onttrokken zich dan ook eraan. Het gestelde doel van .
werd niet gehaald.
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ooncentru
ag ag bevindt zich in de agenstraat iddenin het centru van Den aag.
Door de vele tra - en buslijnen die door het centru lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle
belangrijke voorzieningen liggen op loopa stand.
r zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
ewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
ag is gelegen aan de cher erstraat.
Met het openbaar vervoer is het co ple akkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn o de
hoek in de etje ol straat. et wooncentru
hee t 8 drieka erwoningen van ca.
verdeelt over drie etages

a gg ligt aan de
ooncentru
Nocturnestraat halverwege het oude dorpscentru van oosduinen en ijkduin. Op loopa stand
bevinden zich winkels. r is parkeergelegenheid
rondo het wooncentru . et centru hee t 5
woonlagen en bevat twee- en
5 drieka erwoningen.

is gelegen aan de eresteinlaan
in de wijk ouwlust. Met het openbaar vervoer
is het co ple akkelijk bereikbaar. elangrijke
voorzieningen zoals levens iddelenzaken zijn op
loopa stand gelegen. et gebouw bevat tweeka erwoningen.

- Op af ches probeerden de arbeidsbureaus het werken in Duitsla
parallel getrokken met de West- en Oost-In

Tranen vloeiden

a a bevindt zich aan
ooncentru a a
de ak van oortvlietstraat. et openbaar vervoer
bevindt zich op korte a stand van het co ple . De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 1 inuten
loopa stand. et wooncentru hee t driekaerwoningen van ca. 5
en drie tweeka erwoningen van ca.
.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 088 - 9210410
E-mail klantenservice:
simon.carmiggelt@woonzorg.nl

Vliegtuigfabriek

- Het bevel van de Duitse Weermacht voor mannen van 17 tot
melden voor de arbeidsinzet.. -

jaar om zich te
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maar hij schreef enthousiast over het opgerichte revuegezelschap

r e

r gsin strie in D its an
evuegezelschap

- De Arado 96 was een van de geavanceerde lesvliegtuigen die de Liftwaffe gebruikte in
WO II. Mijn broer werkte op hun fabriek in Brandenburg. -

and als een goede zaak voor te stellen, er werd zelfs een
ndische handelsvaart van vroeger.. -

et verlof

ietsen vorderen

phoogduin@hccnet.nl
- Brandenburg an der Havel (net ver van
Berlijn) werd op 2 april 19 5 nog ink door
een
geallieerd bombardement getroffen. Hier
de restanten van het K rfurstenhaus. .

Deel 2 van dit verhaal, over operatie
neeuwvlok, de razzia van 21 november
19 , verschijnt in De Oud-Hagenaar nr.
22 van dinsdag 13 november a.s..
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Donderdag 1 november
tart

ederland Leest

Tijdens de campagne ‘Nederland Leest’ staat
dit jaar de roman ‘De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans centraal, een van
de klassiekers uit de Nederlandse literatuur.
Sigarenhandelaar Osewoudt ontmoet tijdens
de Duitse bezetting een parachutist met een
missie als geheim agent voor de geallieerden. Deze mysterieuze Dorbeck lijkt ‘als twee
druppels water’ op Osewoudt. Dorbeck haalt
hem over opdrachten uit te voeren voor
het verzet. Of toch niet? Nederland Leest
gaat dit jaar van start bij Den Haag Centraal
Station. Daar staat een wagen opgesteld van
de Blauwe Tram. Deze legendarische tramlijn
tussen Den Haag, Voorschoten, Leiden
en verder noordwaarts speelt een rol in
Hermans’ boek, dat gedeeltelijk is gesitueerd
in deze kontreien. Een van de trams die tot
eind 1961 rondreden is bewaard gebleven en
wordt op de Haagse tramrails geplaatst.

-dag Wassenaar
Veel oudere automobilisten zijn ervaren
bestuurders. Maar juist in routinematig
autorijden schuilt een sluipend gevaar. Het
verkeer wordt intensiever, kruispunten ingewikkelder, verkeerssituaties onoverzichtelijker en verkeersregels anders. Neem daarom
deel aan de nuttige en leerzame BROEM-dag,
georganiseerd door Stadsgewest Haaglanden i.s.m. Veilig Verkeer Nederland. U maakt
een begeleide testrit; frist uw kennis van de
nieuwe verkeersregels op; ondergaat een
reactietest; en legt een gehoor- en ogentest
af. Meedoen (met uw eigen auto) heeft geen
gevolgen voor uw rijbewijs. Locatie: bij
cultureel centrum De Warenar, Kerkstraat

D

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden
tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met Marco Daane via ( 7 ) 36 38 21.

75, Wassenaar, 10.00 uur of 14.00 uur.
Deelnamekosten € 15,-, incl. koffie en thee.
Aanmelden: via e-mail vvndenhaag@telfort.
nl of door te schrijven naar Papegaailaan 7,
2566 XP te Den Haag, met vermelding van
naam, adresgegevens en tijdstip van uw
voorkeur. U ontvangt een bevestiging. Meer
informatie: www.vvnhaaglanden.nl.

hof. Zij was een bastaard Nassau-telg en
schonk de protestantse Maurits drie zonen
die hij erkende, hoewel ze nooit trouwden.
Muzee, Neptunusstraat 90-92, vrijdag 20.00
uur, zondag 16.00 uur. Entreekaarten à €
18,- bij het Muzee, tel. 350 08 30; afhalen bij
de kassa. Zie ook www.hetportretspreekt.nl.

Zaterdag 3 november

Vrijdag 2 november

atuurwerkdag

Haaglands cala oor

3 november is de nationale Natuurwerkdag.
Wie van de natuur en het buitengebeuren
houdt, kan de handen ervoor uit de mouwen
steken. En zijn of haar steentje bijdragen aan
behoud en herstel van natuur en landschap.
Bijvoorbeeld in de Scheveningse Bosjes.
Daar worden van 10.00 tot 15.00 uur jonge
esdoorns verwijderd. Wie wil meehelpen,
kan zich aanmelden via www.natuurwerkdag.
nl.

Het Haaglands Scala Koor viert dit jaar het
65-jarig jubileum, o.a. met een jubileumconcert. Het koor staat onder leiding
van dirigent Steven van Wieren; voor de
muzikale begeleiding zorgen pianiste Alina
Konstantinova en organist Aarnoud de
Groen; en solistische medewerking wordt
verleend door sopraan Wendy Krikken. Op
het programma staan evergreens, lichtklassieke werken en musicalsongs. Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat 199 (hoek
Louis Davidsstraat), 20.00 uur, kerk open
om 19.30 uur. Entreekaarten à € 7,50 (incl.
consumptie) verkrijgbaar aan de kerk.

Dinsdag 6 november
Lezing

adagaskar

Madagaskar, 15 maal zo groot als Nederland,
is een eiland voor de oostkust van zuidelijk
Afrika; met groene peper, kruidnagels en
ylang ylang, unieke planten en dieren en
een grote verscheidenheid aan Aziatische
en Afrikaanse bevolkingsgroepen. Met
veel foto’s vertelt Johannes Odé over zijn
ontmoetingen in Madagaskar. Museon,
Stadhouderslaan 37, 13.30-15.30 uur.
Entree € 5,- (€ 45,- voor abonnement tien
dinsdaglezingen), kaarten verkrijgbaar vanaf
12.30 uur. Rolstoeltoegankelijk, ringleiding
voor slechthorenden aanwezig. Informatie.
Museon, tel. (070) 338 13 38, e-mail info@
museon.nl, www.museon.nl.

2, 4 en 9 november
Historisch toneelspel
tadhouders Lief
Gravin Amalia van Solms (1602-1675),
echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik,
bracht vorstelijke luister en echt hofleven
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 (15811662) de belangrijkste edelvrouw aan het

boriginal stipwerk
Vanmiddag krijgt u bij het Huis van de
Grootmoeders uitleg over deze techniek.
Daarna samen aan de slag op kleine panelen
die eventueel tot een groot kunstwerk kunnen worden samengevoegd. Natuurlijk kunt
u zich ook met eigen werk bezighouden.
Huis van de Grootmoeders-in Buurtkamer
Bouwlust, Sterrenoord 81a, 13.30-15.30
uur. Toegang gratis, alleen voor vrouwen.
Meer informatie. tel. 309 74 12 of www.
huisvandegrootmoeders.nl.

antelzorg delen
Hulp vragen is niet altijd makkelijk.
Mantelzorgers hebben vaak het gevoel
tekort te schieten als zij hulp van anderen
inschakelen. Deze workshop zoomt in op
eventuele mogelijkheden en kansen om
(meer) gebruik te maken van mensen uit
uw omgeving. Tevens wordt u geïnformeerd
over het aanbod van respijtzorg. Stichting
MantelZorg, Torenstraat 172, 13.30-15.30
uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden: via
telefoonnummer (070) 346 87 01 of e-mail
info@mantelzorgdenhaag.nl.

Woensdag 7 november
-dag oeldijk
Veel oudere automobilisten zijn ervaren
bestuurders. Maar juist in routinematig
autorijden schuilt een sluipend gevaar. Het
verkeer wordt intensiever, kruispunten ingewikkelder, verkeerssituaties onoverzichtelijker en verkeersregels anders. Neem daarom
deel aan de nuttige en leerzame BROEM-dag,
georganiseerd door Stadsgewest Haaglanden i.s.m. Veilig Verkeer Nederland. U maakt
een begeleide testrit; frist uw kennis van de
nieuwe verkeersregels op; ondergaat een

reactietest; en legt een gehoor- en ogentest
af. Meedoen (met uw eigen auto) heeft geen
gevolgen voor uw rijbewijs. Locatie: bij De
Leuningjes, Julianastraat 49 in Poeldijk,
10.00 uur of 14.00 uur. Deelnamekosten
€ 15,-, incl. koffie en thee. Aanmelden: via
e-mail vvndenhaag@telfort.nl of door te
schrijven naar Papegaailaan 7, 2566 XP
te Den Haag, met vermelding van naam,
adresgegevens en tijdstip van uw voorkeur.
U ontvangt een bevestiging. Meer informatie:
www.vvnhaaglanden.nl.

iddagconcert
koperkwintet
Het Nederlands Muziek Instituut organiseert
een symposium ‘Hoogtijdagen van de Nederlandse militaire muziek’. Dit is de afronding
van het project ‘Militaire muziek’, rond
muziek waarmee schutterijen en militaire
kapellen het ceremonieel bij de krijgsmacht
luister bijzetten. Het gaat om muziek uit de
periode 1840-1960. Ter illustratie zal het
koperkwintet van de Regimentsfanfare Garde
Grenadiers en Jagers een concert verzorgen.
Aula Koninklijke Bibliotheek, Prins WillemAlexanderhof 5, 14.00-14.45 uur, toegang
gratis.

Donderdag 8 november
Het aard van Troje
In oktober 2012 bestaat het legendarische
Haagse concertpodium Paard van Troje 40
jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert het
Haags Gemeentearchief een lezing. Haags
Gemeentearchief (Stadhuis begane grond),
Spui 70, 17.30-18.30 uur. Toegang gratis,
maar wel even aanmelden,
via tel. (070) 353 70 42 of e-mail cursus.
hga@denhaag.nl

beurs voor 55-plussers in Zuid-Holland

U komt toch ook?

Het gezelligste dagje uit van het jaar

U komt toch ook?
www.seniorenexpo.nl
woensdag 14 t/m zaterdag 17 november 2012
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur

De Broodfabriek
Volmerlaan 12
2288 GD Rijswijk

KBO

De beurs voor de 55-plussers
van nú in Zuid-Holland

Deze bon wordt u aangeboden door:

Geldig voor maximaal 2 personen

Reductiebon



€ 4,- korting op de entreeprijs van € 10,-

Ruim 100 standhouders
omplete informatiemarkt
raktisch continu optredens
van koren - orkesten soloartiesten

woensdag 14 t/m zaterdag 17 november
peningstijden 10.00 tot 17.00 uur

De Broodfabriek Volmerlaan 12

2288 GD Rijswijk

www.seniorenxpo.nl
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www.haagseouderen.nl
ebsite voor de

iviervismarkt

p lu s s er ui t

antelzorg estival
ijzonder Dichtbij
Den Haag telt .
mantelzorgers mensen die minimaal
maanden, minimaal uur per week
zorgen voor een ander.
van de
Hagenaars heeft een niet- ederlandse culturele achtergrond.

aag

en aag bij de Grote Kerk

ACTUEEL
ntmoetingsplaats voor mensen met een chronische longaandoening

nitiatie

en

stma n s

ng nt

en chronische longziekte heeft enorme invloed op je leven.
andoeningen als
D, een verzamelnaam voor chronische
bronchitis en longemf seem, maken de wereld steeds kleiner. ij
D zijn de longen ontstoken en beschadigd. De ziekte is niet
te genezen en verergert langzaam. Voor de honderdduizenden
ederlanders die lijden aan zo n chronische longziekte betekent
dat steeds inleveren, steeds weer afscheid nemen van iets wat
ze altijd konden of graag deden.

- Met een longziekte sta je niet alleen

het motto van het Longpunt. -

rvaringen

rogramma
.00- . 0 uur inloo .

Informatie
anpassen

. 0- . 0 uur o ening.

. 0- 4. 0 uur eerste ronde worksho s.

waliteit

NIEUWS
4. 0- . uur resultaten

igen bijdrage gaat niet door
In de vorige ud-Hagenaar stond op deze pagina een overzicht
van veranderingen op geldgebied in
. ok de vergoedingen
vanuit de basisverzekering voor gezondheidszorg werden daarin
besproken.

. 0- . 0 uur tweede ronde worksho s.
.00- .00 uur afsluiting

n u te sociaal actief blijven
De tedelijke uderen ommissie
is de Haagse koepelorganisatie voor en door ouderen. Het belangrijkste werk van
de
is gevraagd én ongevraagd advies te geven aan de gemeente Den Haag over ouderenbeleid. Daarvoor heeft de
ook de mening van de Haagse oudere nodig w mening dus.

www.haagseouderen.nl

4
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d e to i l

Van

oktober

tot en met

erce es

januari

in het Louwman

useum

en i er rr
in Den Haag

s

Het Louwman useum in Den Haag toont vanaf
oktober
de legendarische ercedes- enz ilver rrows ilberpfeile
rand ri racers die furore
maakten in de autosport in de jaren dertig. Het is voor het eerst na bijna
jaar, dat deze iconen in een speciale thematentoonstelling te bezichtigen zijn
buiten Duitsland.
Legendarische coureurs zoals Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch en Hermann
Lang brachten het publiek in de jaren ‘30 in
extase. Stuurmanskunst, technische perfectie en een ijzeren discipline onder bezielende
leiding van de charismatische teamchef
Alfred Neubauer maakten de Mercedes-Benz
Silver Arrows in de periode 1934 - 1939
bijna onverslaanbaar. Zo werden roemruchte
Grand Prix zoals de Eiffelrennen op de Nürnburgring, Tripoli, Brno, Monza, Donington,
Barcelona, Monaco en de Klausenrennen in
Zwitserland zelfs meerdere keren gewonnen.
De expositie ‘Mercedes-Benz Silver Arrows
1934 - 1939’ omvat 5 Grand Prix racers.
Behalve de racers met type W 25, W 125,
W 165 en W 154 is ook het opengewerkte
chassis van een W 25 recordauto met een
12-cilindermotor te zien. Separaat wordt
de uitzonderlijk gestroomlijnde carrosserie
geëxposeerd.
De automobielen uit de tijdelijke expositie
‘Mercedes-Benz Silver Arrows 1934 – 1939’
zijn absolute topstukken uit de vaste collectie
van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.
Louwman useum
De vaste collectie van het museum is
tijdens de expositie eveneens toegankelijk.
De collectie toont de geschiedenis van de
automobiel in al zijn verschijningsvormen en
uit alle tijdperken. Ruim 250 auto’s van meer

dan 100 fabrikanten geven een overzicht
van de verschillende carrosserievormen en
technologische vernieuwingen, met name
uit de vorige eeuw. De geschiedenis wordt
bovendien geïllustreerd door de uitgebreide
kunstcollectie, bestaande uit onder meer affiches, sculpturen, trofeeën en schilderijen.

We e igita e
ets ren aat na
teeds meer mensen zijn actief op het internet. f het nu gaat om gezellige
e-mails met de familie, het uitwisselen van foto s, een lidmaatschap van een
forum of een datingsite, jong en oud is er druk mee. De meeste mensen zijn
online actiever dan zij zelf misschien in de gaten hebben. r zijn namelijk talloze websites waar u zich moet registreren voordat u er gebruik van kunt maken.
aar wat gebeurt er eigenlijk met uw digitale leven na uw overlijden

peningstijden en toegangsprijzen
Het Louwman Museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot
17.00 uur. Maandag gesloten. Entreeprijzen:
€ 13,50 p.p., groepen (min. 20 personen)
€ 11,- p.p., kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar
€ 7,50 p.p., kinderen tot 6 jaar gratis.
Parkeren € 5,-.

Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag
Tel.: 070 – 304 7373,
www.visitsilverarrows.nl
www.louwmanmuseum.nl

Vertrouwenspersoon

Lange lijst vaak

SPAANSE
GITAARVIRTUOOS
Za 24 november 20.15 uur
Het beroemde gitaarconcert van Villa-Lobos
geflankeerd door kleurrijke werken van
Ginastera en De Falla.

Liza Ferschtman

Josep Pons dirigent
Cañizares gitaar
Ginastera Vier dansen uit ‘Estancia’
Villa-Lobos Gitaarconcert
Ginastera Variaciones concertantes
De Falla Suite nr. 2 ‘El sombrero de tres picos’

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

LIZA
FERSCHTMAN
SOLEERT IN
DVORAK

lijf actueel

Vr 30 november 20.15 uur
Zo 2 december 14.15 uur
Dvoráks adembenemende Vioolconcert
door de Nederlandse topvioliste
Liza Ferschtman.
Jun Märkl dirigent
Liza Ferschtman viool
Dvorák De watergeest
Dvorák Vioolconcert
Prokofjev Selectie uit ‘Romeo en Julia’

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

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

Hans
oodenburg

Hoe een grotere of afnemende koek eerlijk moet worden verdeeld houdt de gemoederen bezig. Moeten bij economische malaise de rijken en ouderen het g elag betalen? Of moet
gestreefd worden naar een enigszins redelijke verdeling van voorspoed en achteruitgang? Deze vraagstukken zijn alleen op te lossen als je ze in historisch perspectief plaatst.
Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

r eger as het beter

isschien was het vroeger soms gezelliger en de onderlinge contacten wat socialer, maar de
leefomstandigheden waren ua welvaart en koopkracht voor het overgrote deel van de mensen
alleszins belabberd. eker was dat het geval in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog
en aan het begin van de vorige eeuw.

t meesta niet

inimumloon

een vetpot

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen consu entenzaken rechten zoals er recht belastingen en andere inanci le zaken. w vragen worden
anonie in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpn ail.nl o naar ostbus
5
Den aag. raag et ver elding van rubriek Rechten en lichten .
et hen. et i iet
il. t n i d

rf- en schenkingsrecht
Van overleden vader
al jaar niks gehoord
i n de i ge cheiden n i n
oede toen i
. u hoo i i
i d t i n de i o e leden en hi i
een nde e ou
hi nooit ee
get ou d i oo een ind hee t e e t.
he du l
een h l u
o oe . n ele en n de ge oo te
n i n t eede ind i i n de ee
i de e ou eggeg n. te i hi
opnieu get ou d. et de e ou hee t
hi tot i n o e li den gelee d.
uit
i n nooit inde en oo tge o en. e e
ou hee t
chi nli el nog in
de en uit h ee de e hu eli . oo t
de ge eente o i n ilie i op de
hoogte te engen n het o e li den n
i n de
geen cont ct ee
het i el i n eigen loed. e i
nu echten op de n l ten ch p n i n
de e he en niet i een not i
op p pie l ten etten he i eg epen.

leinkinderen van
zoon onterven
i n de i ui e en
geleden
o e leden. i n oe t e hee t in een
o ci le e l ing t nd ged n n
i n e echt. i n d ie
geleden i
hi o e leden. e nu een ogeli heid
d t op het o ent d t i n oede
o e li dt i n choon u o de inde en
op de toep t n o hun e deel op te
ei en i tot l geen cont ct ee

t i n oede niet
n doen

. . i it echte n ncieel n de
g ond du n niet et len. n e oon
e li t l ele en in i i ge chei
den en il te ug o en n
ede l nd
i he ol ng illen op ngen.
i n geen n in ede l nd n
ne en o d t de deu
de et ling
en t die hi niet n n o en. die
o de ing n l die en niet e
d

inanci le zaken
ailliete zoon
komt terug naar ederland
n e oon h d een ed i doch i
pe oonli op uli
illiet e
l d. et deu
de ntoo n
de le e uto t ch ppi li t he
nog teed chte olgen oo een open
t nd ed g inclu ie ente n ci c

igen huis na vertrek naar
seniorenwoning
i i n een echtp
n
ou
et niet eel eigen geld
el een eigen hui
t o goed
l l ten i i . i he en een hecht

ge in en een gehu de oon et t ee
inde en. l i in de toe o t n
een enio en oning illen e hui en
hoe unnen i d n het e te on e
oning o de
de d
n n de
inde en n l ten hie een ge chi te
con t uctie oo
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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.

Kleine
Nostalgie In de oorlog geboren
met ulius Pasgeld

pelen langs de Tankgracht in het Haagse perrgebiet. en slecht gebit wegens gebrek
aan kalk. Ik mag dan wel middenin de oorlog geboren zijn, maar meer weet ik er niet van.

--Het omslag van het prachtige Bab boek
dat mijn vader bijhield, met een schat aan
informatie over zelfs mijn prenatale tijd
ik werd op 18 mei 19 3 geboren in de
mmakliniek aan de Parkweg. -

- chrijver dezes in de oorlogsjaren, veilig in een kinderwagen van degelijke makelij,
onder het bewonderend toezicht van zijn ouders. -

Huiluurtje

ulius. asgeld
deoud-hagenaar.nl

rschreven door de
van onze woning, onde
- Het bevel tot ontruiming Westra. Hij zat na de oorlog maar 6 jaar
ster
uw in dubieuze
Haagse N B-burgemee
zich in de jaren 5 opnie
en
lat
vast en kon niet na
kringen te mengen. -

vacuatie

- Het persoonsbewijs uit de oorlog van mijn moeder, lisabeth ohanna avensteijn,
Hagenaar nr. 2951 3. -

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 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
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ssing in er e mai

ij 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.

rijswinnaars

Woensdag
Inzenden

november

u el deoud-hagenaar.nl
plo ing udo u n .

udoku

udoku
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Erfbelasting of
Schenkbelasting betaald?
Eis die nu terug!

5
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9
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6
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9
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2 4 1
5
6 5 8
4

Out of Africa
Safari through Magical Kenya

Hebt u in de periode 2005-2012 over een erfenis
successierecht of erfbelasting betaald? Of hebt u toen
schenkbelasting betaald over een schenking?
Moet u een van beide misschien nog gaan betalen?

Zondag

Vaak betaalt een erfgenaam, een schenker of een ontvanger van een
schenking vele duizenden tot zelfs vele tienduizenden euro’s aan
belasting.

11 november
2012, 14.30 uur

Maar uit de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli blijkt dat
erfenissen en schenkingen in de periode 2005 tot en met 2009 een
vrijstelling hadden moeten krijgen van 75% en in de periode 2010
tot heden een vrijstelling van één miljoen euro.
SMCO is daarom een collectieve procedure gestart om dit op te
eisen. Daarbij maakt SMCO gebruik van zeer gespecialiseerde
belastingrechtadvocaten.
Ga naar www.collectiefonrecht.nl en meld u vandaag nog aan
voor de procedure. Want wie wil er nou te veel belasting betalen?

Lezersaanbieding
Jan Duikerweg 5 • 1703 DH Heerhugowaard • 072 7529494
www.collectiefonrecht.nl • info@collectiefonrecht.nl
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Fotograﬁe: Joris van Bennekom

BOEK SNEL: WWW.SOLDAATVANORANJE.NL I 0900 1353

(45 cpm)

AL 2 JAAR UITVERKOCHT
NU OOK MATINEEVOORSTELLINGEN OP WOENSDAG
THEATERHANGAAR
IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

| VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN
IN SAMENWERKING MET

MEDIAPARTNER

