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Koetsjes hulpklazen botsten op de Noordwal en kinderen snaaiden de snoepzak

Sint niet ondergesneeuwd door de kerstman
We liepen door de
gang naar de speelplaats toen er ineens
een hagel van snoepgoed op ons neerdaalde, waar een kind in
1946 slechts van kon
dromen. Pepernoten
en schuimpjes lagen
voor het oprapen. Maar
meteen met al dit
heerlijks regende het
glas toen Zwarte Piet
tijdens het strooien
door het dakraam viel.
We zagen zijn benen
door het raam bungelen terwijl hij zich wanhopig vasthield aan
het stalen frame.

Deze week o.a.

•Waaghalzerij
in de Korte

Lombardstraat
- Pag 7
2 over de
•Deel
arbeidsinzet
en de razzia
- Pag 10 / 11
‘Rook
•Sporen:
waait over het
Westland’
- Pag 14 / 15
heeft
•Julius
het van geen
vreemde
- Ontvangst van Sinterklaas in 1954 op het bordes van het oude stadhuis in Den Haag aan de Groenmarkt.
Helemaal rechts: Haags wethouder mr. Jan van Aartsen, de vader van de huidige burgemeester Jozias van Aartsen. (Foto: Stokvis). -

- Pag 17

Mooie etalages

Soms venijnige gedichten

Onze trainer als Sint

Naar de intocht kijken

- Burgemeester van Aartsen bij de intocht in 2008 (Foto: Gemeetearchief / P. van Oosterhout) -

Groot Prijsvoordeel

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

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

*

999,-

**Originele adviesprijs van de fabrikant

f.n.leeuw@ziggo.nl

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

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

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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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!

Muzikale re nie urchtkwetters
uit de etiefstraat te Den aag
Op 1 oktober was het een gezellige boel bij Don osco in ijswijk. Na ruim
jaar werd
daar een re nie gehouden. ierentwintig van de ca. veertig meiden die eind jaren
- begin
jaren 6 lid waren van het meisjeskoor De urchtkwetters uit de etiefstraat in Den aag
waren aangemeld. elaas waren ook al dames overleden, waar we wel even bij hebben
stilgestaan.

Oud repertoire

n. uu . ee @g il. o
w.ou en

nf e oe @ n l ne .nl

@g il. o

Sigarenwinkel okke

dvendo

roeten uit oensbroek
e ie @ ele .nl
pen op ons balcon

o o on

. in

itgever

dverteren in meer grote steden

administratie deoud-hagenaar.nl

Distributie

€ 49,90

oofdredacteur directeur

ormgeving

@ l ne .nl

De Oud- agenaar op internet
www.deoud-hagenaar.nl
www.facebook.com/deoudhagenaar
twitter.com/#!/deoudhagenaar
ontact-informatie
Advertenties
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Nieuw boek en eindelijk weer een album its N ss

merikaanse droom
o den arring

olden arring is de meest succesvolle rockband van Nederland. et aagse kwartet dankt die status voor een belangrijk deel aan het buitenlandse
succes. ooral in merika. an eind jaren zestig tot midden jaren tachtig trad de
band er talloze keren op. lbums als Moontan en ut haalden spectaculaire verkoopcijfers.
De hits adar ove en wilight Zone groeiden uit tot klassiekers, die nog dagelijks op de
merikaanse rockstations gedraaid worden.

o

lge een g l
o lo
u fo ife en e
olle o

olden arring in de

O sporthal te Wateringen

iets un ugged
een ste ig ro k on ert

wee avonden lang, op vrijdag
november en zaterdag 4 november al uitverkocht speelt de levende aagse rocklegende
olden arring in de nieuwe
O sporthal te Wateringen.

estelinformatie

Nieuw materiaal

evensverhaal
schrijven
Schrijf uw eigen levensverhaal. ltijd al uw eigen
levensverhaal op papier
willen zetten Zebra
Welzijn organiseert vanaf
begin januari 1 wederom een cursus Schrijf u
eigen levensverhaal , in De
eldenhoek, landstraat.

Wethouder Karsten Klein

ezoekersinfo

emeente Den aag blijft sportende gehandicapten steunen

S orten is goed
oor iedereen

Wethouder Karsten Klein heeft aangekondigd dat het landelijke
project Zo kan het ook in Den aag doorgaat. et ijk stopt de subsidie van het project, dat was opgezet om gehandicapten te laten
sporten. n Den aag gaat het verder onder de naam Middin it .
- arsten lein en Geertrude van den Brink van iddin doen samen met de deelnemers van
de beweegactiviteiten mee aan een umbales. -

eweegboek

Meneer Bennik

pagina
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Humanitas Woonzorg plus Den Haag
Duinhage

Loosduinen/
Segbroek

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Wijndaelercentrum

Loosduinen

CoornhertCentrum

Escamp

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

in

kwaliteit

-

wijndaeler entrum nl





















Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

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

Gebr.’s van

der De l Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Ruimte
voor
uw vragen

Wijkservicepunt Swaenehove
Heiloostraat 296, Den Haag
Openingstijden:
maandag, woensdag en donderdag
van 13.00 - 16.30 uur

Wijkservicepunt Randveen
(naast De Lozerhof)
Randveen 66, Den Haag
Openingstijden:
op werkdagen 9.00 - 17.00 uur

Wijkservicepunt
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 13.30 - 15.30 uur
Op de wijkservicepunten van Safﬁer De Residentiegroep is alle ruimte om uw vragen te stellen over
wonen, zorg, behandeling en welzijn in en vanuit
onze locaties en daarbuiten. En wist u dat u op de
wijkservicepunten ook terecht kunt voor uitleen en
aanschaf van verpleegartikelen, zoals krukken, rolstoel,
rollator, toiletverhoger en handige pillensplijter?
Dit in samenwerking met Harting-Bank/Medipoint.

www.saffierderesidentie.nl

Informatie
0800 7233 437 (gratis) op
werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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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www.haagseouderen.nl

v o or d e 5 5 -p l u s s er ui t D en H aa g
DE website
Riviervismarkt 5, Den Haag (bij de Grote Kerk) 070-3643818

ACTUEEL
Doornen en wollige dekens van utte en Samsom

et regeerakkoord oor ouderen

Daar stonden ze op november, de nieuwe en gebleven ministers van D en Pvd . hebt inmiddels ongetwijfeld het nodige
gehoord over hun regeerakkoord. De bekendste maatregelen daaruit, met financi le gevolgen voor veel Nederlanders, hoeven we
waarschijnlijk niet te herhalen de premie voor de ziektekostenverzekering wordt afhankelijk van uw inkomen en de h potheekrenteaftrek wordt beperkt.
Regeerakkoord

Zorg
& buitenhuis

Regeerakkoord

en sociale
& Werkzekerheid

Regeerakkoord

& Inkomen
Regeerakkoord

thuis& Zorg
wonenden

NIEUWS
bes

’s e sm r h es

e er

ees

Demonstratie Windows

W. . ermans

nige tijd geleden besteedden we op deze pagina aandacht aan de iPad. weet wel de handige, platte en
lichte minicomputer. Sinds pple in 1 de iPad heeft
ge ntroduceerd, hebben zulke zogenoemde tablets een
grote vlucht genomen onder jong n oud.

De campagnemaand Nederland eest is in volle
gang. Openbare ibliotheken hun geven hun leden
een klassieker van W. . ermans cadeau De donkere kamer van Damokles , met de uitnodiging dat
te lezen en bespreken.

e

e e

aagse elden
aagse eld, hoe wordt u dat Door uw eigen talenten
en mogelijkheden in te zetten voor de stad en andere
agenaars

pagina
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SLIMME 55 PLUSSERS
BESPAREN VEEL GELD

DOOR LID TE WORDEN VAN
ANBO biedt forse kortingen op 15 ziektekostenverzekeringen waardoor leden meer dan 100 euro
kunnen besparen. Het voordeel geldt ook voor
uw partner en inwonende kinderen. Een aantal
verzekeraars vergoedt zelfs het lidmaatschap.

Nieuwsgierig?
Kom voor een persoonlijk advies en informatie naar
ons Zorgverzekeringsspreekuur op
DINSDAG 27 NOVEMBER vanaf 09.30 uur
TORENSTRAAT 172, 3e ETAGE
Bereikbaar met openbaar vervoer tramlijn 17
halte Noordwal
Bel ons even als u langs wilt komen,
tel. 070 3644770.
Wordt nu lid en ontvang de
eerste drie maanden gratis (€37.30 per jaar).

Humanistische Stichting
Beschut/ en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut engroepswonen (HSBG) zoeken nieuwe 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 winkels 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 organiseert verschillende gezamenlijke activiteiten. Van nieuwe bewoners
wordt verwacht dat zij mee doen met deze activiteiten.

oon org

ederland

Postbus 33
11 0 H

ANBO DEN HAAG Torenstraat 172, 3e etage.
Telefoon 070 3644770 ( maandag t/m donderdag )
e-mail admin@anbodenhaag.nl. Website www.anbo.nl/denhaag

ele oon lantenservi e 0 - 210 10
-mail lantenservi e simon armiggelt

oon org nl
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e ake en mi n
koeken akker arri re

Op een mooie zondagmorgen in 2012, wist ik het. Sentimentele gevoelens
voerden mij naar het decor van mijn jeugd: Den Haag. Fiets achter in de auto en
gas. Bij de Kwekerijweg parkeerde ik de auto en zette mijn sentimental journey
voort, richting begin jaren zestig, toen ik nog in de tweede klas lagere school
zat, in de Korte Lombardstraat. Het voormalig pandjeshuis was toen een dependance van de Professor Gunninckschool.

Soms kan door het zien van iets in het geheugen een laatje opengaan waarin zich een lang vergeten herinnering bevindt. Zo’n
ervaring had ik toen ik in de supermarkt een cake zag liggen, mooi
goudgeel en aangeprezen als ‘theecake’. De aanblik hiervan bracht
mij terug naar de dertiger jaren van de vorige eeuw toen ik ongeveer een jaar of twaalf oud mijn eerste cake mocht bakken.

De gebakken peer

- De beschreven ramen aan de rechterzijde in de ombardstraat. -

Ons oventje

Onze pikorde

Nog eens proberen

e @
ll.nl
e n en n oen zi n e n e
e l e ie n uff ouw i e.

Normaal
44,95

Nu

Voetenwarmer Medisana
95

38,

Voortaan geen koude voeten meer!
Deze elektrische voetenzak heeft
drie temperatuurniveaus en een uitneembare pluche binnenvoering die
wasbaar is op 30 graden.
Voor uw veiligheid schakelt deze
voetenzak automatisch uit na 90
minuten.

l ee

oe @ziggo.nl

e ud
50Plus Winkel
Deze Voetenwarmer bestellen?

Bel 038-4600023

of

Bestel hem via de webwinkel

www.oudhagenaarwinkel.nl

Uw lezersvoordeel 15%

pagina
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KRANKZINNIG LAGE PRIJZEN!

facebook.com/
specsaversnederland

INCL. VARIFOCALE GLAZEN
LAAT U VERRASSEN BIJ SPECSAVERS
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

Meesterwerk

Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de
varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste
toeslagen. Acties gelden niet in combinatie met elkaar. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.
facebook.com/specsaversnederland. www.specsavers.nl

MANON

uit de opera literatuur gebaseerd
op een in Den Haag geschreven literair werk
iet veel mensen ullen weten dat
n van de grootste werken uit de
o era literatuur Manon Lescaut
van uccini, gebaseerd is o een in
en aag geschreven literair werk.
en o era die nog alti d wereldwi d
uitgevoerd wordt, o ook o
dinsdag 0 november in het ucent
anstheater, in een eigenti dse
uitvoering door
era uid.

Meesterwerk
geschreven in Den aag

het verhaal

Opera Zuid
Manon
un o
on e.
non e

e e u li

ui e

ei

mber,
Dinsdag 20 nove
20.00 uur
ter
Lucent Dansthea

oi e
u

u.

non

non

non

Informatie en kaarten www.ldt.nl / 070 88 00 333
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KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
In- en verkoop inboedels

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?

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

WWW.KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

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

OPLEVEREN

06 - 45 73 19 17

45

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

AUTOBEDRIJF

HOUTWIJK bv
Zichtenburglaan 82

2544 EB Den Haag

eg uzzels
eerli k ontspannen puzzelen met een
puzzel van avensburger met als grootste een berglandschap van avensburger met maar liefst 3000 stuk es.

tel: 070 - 3295051

www.autohoutwijk.nl

e ud
50Plus Winkel

atterhorn van avensburger, 500
stuk es, afmeting 0 0cm.
Van
9,95
voor
95

Deze

erglandschap van avensburger, 3000
stuk es, afmeting
0cm.
Van
34,95
voor 29 95

www.oudhagenaarwinkel.nl

eg uzzels bestellen?

Bel 038-4600023

of

Bestel hem via de webwinkel

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

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

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

WBS ontruimingen
ezems hoon opleveren van woning en
bedrijfspand na overlijden verhuizen grote
s hoonmaak enz
ij ons staan kwaliteit
dis retie en pre isie nog in hoog vaandel
uderwets vakmans hap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen
etalingen altijd a hteraf
elijk duidelijkheid g n verrassingen a hteraf

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

slechts € 12,50

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur
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Operatie Sneeuwvlok, de razzia van 1 november 1944 in Den aag voor de arbeidsinzet in Duitsland er heers

S ar a

ie er

s dat werd ge egd

et gonsde in november 1944 al enige tijd van de geruchten over een op handen zijnde razzia. n
otterdam was die al geweest, dus het lag voor de hand dat ook den aag aan de beurt zou komen. en buurjongen, oop genaamd, uit de bedreigde leeftijdsgroep kwam het op een avond even
zeggen. Wij wisten van de mogelijkheden die hij had om naar de ngelse zender te luisteren dus
zijn berichten waren zeer betrouwbaar.

evel

- De razzia op 21 november aan de gang
in de outmanstraat, door de fotograaf vanu
it zijn
zolderraam vastgelegd (foto: d van ijk).
-

uiszoeking

Ondergrondse heldin

op als
- Jonge Hagenaar maakt zich

nen (foto: H.A. . Douwes).

vrouw om de straat op te kun

Krant voor de 50-plusser
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ste een doodse stilte in huis en ook op straat zelfs het kippenhok werd ge nspecteerd

oo ten e de uitsers uiten te ouden

Weer naar huis

- Onderduikers tijdens de razz

.ia in het gebouw erkplein

usgebombt

lleen verder

oog uin@

- Onderduikers slapen gekleed bij de kache

ne .nl

l in de nacht van 20 op 21 november, klaar
om
te vluchten (foto: d oster). -
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DE KOMENDE 3 WEKEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
50PLUS voorstellingen zijn
elke dinsdag en donderdag om
13.30 uur te zien, uitgezonderd
de schoolvakanties.
Inclusief kopje koffie en iets
lekkers.

20 en 22 november
BELLICHER: CEL 3gt

27 en 29 nov - 4 en 6 dec
DE MARATHON 1

Je leven is maar één muisklik verwijderd van
een nachtmerrie…

De Rotterdamse vrienden Gerard, Leo, Kees en
Nico werken gebroederlijk samen in de garage van
Gerard, maar de zaken gaan niet al te best.

www.pathe.nl/50plusbios

Goed en voordelig
gekleed het
najaar in
Kom dan langs en
laat verrassen door
on e uitgebreide
winter olle tie...

RESERVEREN: WWW.KS.NL OF 0900 3456789
Winterzon reizen

Speciale Actie

BTR REIZEN

(10cpm)

5 DECEMBER
20.15 UUR

van
0

a

a naa

Amandelbloesems Costa Blanca

Hoofdstraat 53 - 6281 BB Mechelen NL
T. +31 (0)43 4 55 1636 info@deoudebrouwerij.nl

w w w.deoudebrouwerij.nl

aag

/
00 / 17 0
17 00

AANNEMERSBEDRIJF

‘MORGENSTOND’ b.v.
• 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

n van n

n
n
a
Reserveren o.v.v. boekingscode op:

Let op: 4 nachten = 3 betalen !

Specialist in:

Wilt u het koude en gure Hollandse klimaat
ontvluchten dan kunt u van oktober 2012 t/m
mei 2013 met BTR Reizen iedere week voor
een korte of langere periode heerlijk genieten
van Spaanse Winterzon in Calpe aan de
Costa Blanca.
- 5059500
s folder 055
ti
ra
g
r
o
vo
Bel

a

a a 1 00 / 17 0
a a 00

Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

0
korting

De Oud Hagenaar

Winterzon

7 5
070 0 00 0

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)

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

n
Las Fallas aan de Costa Blanca

€ 117,50 voor 2 personen ALL INCLUSIEF

van 2
a
n n
van € 622, v

2
a a

a 2
a
€ 560,

3

van 3
a

a
n n
van € 583, v

2
aa 2
a a

3

a
€ 525,

BTR Winterzon reizen zijn perfect in kwaliteit en uitvoering, inclusief:
–
–

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

a

• 1x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
• Onbeperkt Hollands gedistilleerd
(frisdrank, huiswijn, bier) van 10:00 tot 23:00
• 1x uitgebreid ontbijtbuﬀet
• 1x lunchpakket
• 3-gangen keuze diner bij de dag van aankomst
• gratis gebruik van jacuzzi

Let op!
U betaalt slechts € 117,50 voor 2 personen per nacht!
Het genoemde tarief is geldig t/m 24 december 2012 en
exclusief gemeentelijke heﬃngen á € 1,50 p.p.p.n.
bittergarnituur, gebak en ﬁetshuur.

Gortelseweg 8
8076 PS, Vierhouten
tel: 0577-411323
www.foreesten.nl
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nformatie

Hans
oodenburg

Lezers vragen zich af wat de gevolgen worden voor hun portemonnee van het regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarover is in de media veel te doen. Maar zoals altijd staat er niets
vast voordat de politiek – Eerste en Tweede Kamer – daaraan goedkeuring heeft gegeven. Een analyse over de mogelijke koopkrachtconsequenties. Heeft u ook ervaringen of nadere
vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

erdre en o e o er org remie ogere inkomens
De ophef over de inkomensafhankelijke collectieve zorgbijdragen vanaf 14 is met name in de D-achterban buiten proporties
gegroeid. Mede ingegeven door media, met name De elegraaf, die niet nalieten het vuurtje nog wat op te stoken. Maar zoals altijd
met regeerprogramma s zitten er genoeg open einden in die later onder invloed van de weede Kamer of aan de hand van reacties
uit het veld aangepast worden en soms zelfs helemaal achter de horizon verdwijnen.

Nivellering

ergelijken

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen onsumentenzaken re hten zoals erfre ht belastingen en andere finan i le zaken w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg kpnmail nl of naar ostbus 2
2 2 Den aag raag met vermelding van rubriek ‘Re hten en li hten’
Samenlevingskwesties
loerbedekking buren
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De Oud-Hagenaar

uim kilo en 49 pagina s standaardwerk ans van ith over de stoomtram in het Westland en over nog veel meer

istorie an

aar s oren door de

n 1 9 reed de eerste trein in Nederland tussen msterdam en aarlem, bij de financiering een handje geholpen door koning-koopman Willem . Nederlanders waren ook
toen al zuinig en waagden zich niet gauw aan een dergelijk avontuur. Deskundigen
wezen erop dat hoge treinsnelheden de adem van de reiziger zouden afsnijden en boeren vreesden dat de koeien van schrik geen melk meer zouden geven. an de kansel
werd zelfs soms geroepen dat de stoomlocomotief een uitvinding van de duivel was,
waar we ons verre van moesten houden. Naarmate de kooplieden het echter van de
dominees wonnen, breidde het railnet zich uit. Naar Den aag, Delft en otterdam en
verder. De aanleg van spoorwegen was echter aan strenge voorschriften gebonden.

ks 190
Haag met tramrails omstree
- De ooschduinseweg in Den
er
Ham
Foto collectie . den

.

antastische
plannen

- ertrek van locomotief met wagons omstreeks 1900 vanaf de ijnbaan in Den Haag richting oosduinen. Op de brug van het esteinde gaat de conducteur met een rode vlag voorop op het overige verkeer te waarschuwen. Foto collectie Hans van ith -

- n 18 9 opende
de ederlandsche
hijnspoorweg- aa
van Den Haag-Staa
tschappij de eerst
tsspoor naar Sche
e stoomtramlijn in
veningen. iet te
ederland
verwarren met de
die in 188 ging rijd
H JS -stoomtram
en. Foto collectie
Hans van ith. -

veningen bij de halte (en
eveer 1900 Den Haag-Sche
al zodat
- De H JS -stoomtram in ong
ruituigen heeft een imperia
chduinseweg. en van de
e Hans van ith ecti
coll
kruising met de S ) oos
Foto
.
men
tsne
enop konden plaa
passagiers bij mooi weer bov

- De gastram in 1898 in Den Haag op het baanvak naar ooschduinen.
Foto collectie A. van Donselaar -
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uin an eder and
- Burgemeester

an der ak com
plimenteerde au
teur Hans van
ven (rechts) met
ith (links) en uit
hun geweldige
gever hijs ijth
naslagwerk. Fo
oto ein olters.
-

- Station aaldwijk omstreeks 1910 met tramlocomotief 1 in de richting esterlee.
Foto collectie Historische ereniging Oud-Schipluiden -

erste wereldoorlog

n 19

op de bus

einw@ elfo .nl
- ocomotief van de serie 10-14 in 1915
met twee goederenwagons en personenrijtuig aan de Spoorsingel in Delft. Foto
collectie stichting
BS ailverzamelingen -

estelinformatie

- De omslag van het fraaie naslagwerk.
Ontwerp eronica D nis -

- en van de af ches van de

S . Foto collectie Hans van ith -
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SPECIALIST
IN ZITTEN

Héél véél modellen
in héél véél kleuren

999.normaal 2195.-

nu

799.-

699.-

normaal 1895.-

899.-

normaal 1695.-

nu

normaal 2095.-

nu

2,5+2 CARTER
Fraai bankstel met hoge rugleuning, wat zorgt
voor een ontspannen houding. In diverse
kleuren uit stofgroep C.

nu

2,5+2 REAGAN
Tijdloos bankstel in een sublieme afwerking.
De rechte lijnen zorgen voor een goed comfort,
in diverse kleuren uit stofgroep 2.

Sta-op fauteuil SMART
Voor echt comfortabel zitten, met een ideale lendeen armsteun. Dit is slechts één van de tientallen relaxmeubelen bij Seats and Sofas. In diverse kleuren stof.

CLEVELAND
2 ZITS + 2 LOSSE
FAUTEUILS
Fraai bankstel met hoge
rugleuning, wat zorgt
voor een ontspannen
zithouding. In diverse
kleuren Microvezel stof.
Ook als 2,5+2 zits
leverbaar voor 999.-

Fauteuil GRANT
Fauteuil met goede ondersteuning van de
rug en schouders door de hoge rugleuning.
In diverse kleuren Sussy.

2,5+2 KENNEDY
Karakteristiek bankstel met gecapitonneerde
rugleuning en bijpassende kussens. In diverse
kleuren uit stofgroep 2.

MAATWERK

199.normaal 495.-

nu

Fauteuil
CHARLESTON
Verkrijgbaar in
meerdere uitvoeringen.
Small, Medium en Max.

Ook verkrijgbaar
Sta-op fauteuil
APOLLO
Royale fauteuil met
comfortabele hoge
rugleuning. In diverse
kleuren Leder.

249.-

Nieuw

GRATIS
D
BEZORG

normaal 569.-

GRATIS THUIS BEZORGD
bij inlevering van deze advertentie

nu

ASSEN, Borgstee 7

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep

SLIEDRECHT, Conradstraat 8

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

HENGELO, Wegtersweg 82

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

MAASSLUIS, Noordzee 10

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21

GOES, Marconistraat 17-19, Woonblvd Goes

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72

ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 307

MAANDAG T/M VRIJDAG 9.30 - 21.00 UUR, ZATERDAG 9.00 - 17.00 UUR. ZONDAG ALTIJD GESLOTEN
Seats and Sofas en A Giant Take-Away zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden.
Prijs- en modelwijzigingen alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen afwijken van de specificaties. Actie niet geldig in combinatie met andere acties.
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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

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.

D R

G

-OUDEREN KIEZEN OK!-

D R

De regels rond welzijn en zorg zijn ingewikkeld
uderen Kiezen helpt u bij het kiezen en verkrijgen
van zorg en ondersteuning waardoor u plezier in
het leven houdt Kijk op www ouderenkiezen nl
of bel
22
of mail voor een
folder: ouderenkiezen helpt nl

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

Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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

edereen kreeg een mooi rapport

Ook al had je er nog zo de kantjes van afgelopen. Ook al waren ijver en
gedrag ver beneden peil. et rapport was in ieder geval prachtig.

- agere schoolgetuigschrift uit 1888 van B. en . van Amsterdam,
die de hoop uitspreken dat opa op denzelfden weg voort zal gaan. -

- Akte van bekwaamheid als onderwijzeres
uit 1909, van mijn oma. -

kte van oma

outbewerking

--Getuigschrift uit 1901 van de Gerarda eijer,
de vrouw van mijn oom Johannes. -

ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

ijbelonderricht
en twee voor zang

- indrrapport van mijn moeder in het schooljaar

- n 1910 slaagde opa voor het onderdeel
houtbewerking en ontving
een schitterende akte. -

1922 - 192 : Gaat over naar de 4e klas .
en 5 (zeer goed) was het hoogste
dat je kon krijgen. -
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Donderdag 15 november
ilm

tonement

De film ‘Atonement’ (2007) van regisseur
Joe Wright is gebaseerd op het beroemde
gelijknamige boek van Ian McEwan uit 2001
(Nederlandse vertaling: ‘Boetekleed’). Na een
aantal misverstanden beschuldigt Briony,
een aankomend schrijfster, Robbie Turner,
de zoon van de huishoudster en de minnaar
van haar zusje Cecelia, van een misdrijf dat
hij nooit begaan heeft. Deze beschuldiging
verandert op dramatische wijze voorgoed de
levensloop van alle betrokkenen. Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat 199, 19.30
uur. De toegang is gratis. (Na afloop wordt
een kleine bijdrage in de kosten gevraagd).

rcheologielezing
Archeologen van de gemeente Den Haag
en een gastspreker van Monumentenzorg
geven een aantal afwisselende lezingen.
Vandaag: ‘Dieper dan het duinzand’ door
Christiaan Rieffe. Zaal open om 19.45 uur.
De Tempel, Prins Hendrikstraat 39, 20.00
uur. De toegang is gratis, maar er zijn slechts
30 plaatsen beschikbaar, dus aanmelden is
verplicht. Dat kan door een e-mail te sturen
naar archeologie@denhaag.nl onder vermelding van ‘Lezing’. Zie ook www.denhaag.nl/
archeologie.

Vrijdag 16 november
Stadhouders ief
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
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.

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 nformatiepunt Ouderen ( PO). Actuele informatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagseouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden
Stuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, of neem telefonisch contact op met arco Daane via (0 0) 4 8 21.

Hoogtij langs de Seine en Rebelse ritmes

ans S it nodigt uit

ans Spit nodigt u uit voor zijn vierde salon op zondag
november
a.s. met gesproken woord, beeld en geluid en een boekentafel in het
eilinghuis an Stockum. De sprekers van die dag zijn Diederik Stevens en Matthijs de idder, auteurs van respectievelijk
oogtij lans
de Seine en ebelse itmes .

Diederik Stevens
Hij is auteur en beeldend kunstenaar, beschrijft in zijn boek Hoogtij langs de Seine het avontuurlijke leven, de vriendschappen en
de werken van Nederlandse kunstenaars en schrijvers in het Parijs
van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, een ‘Hollandse
kolonie’ waartoe onder meer Karel Appel, Simon Vinkenoog, Rudy
Kousbroek, Remco Campert, Lucebert en Jan Cremer behoorden.

Matthijs de idder
Hij is is jazzliefhebber, essayist en literatuurcriticus.
Eerder bezorgde hij publicaties over Louis Paul Boon en Paul van
Ostayen.
In zijn onlangs verschenen boek Rebelse ritmes geeft De Ridder
een overzicht van de politieke en literaire cultuur die zich sinds de

Zondag 18 november
Sa ofoonkwartet
In de serie Bel Air Concerts concerteert het
Haags Saxofoonkwartet. Het kwartet speelt
20e-eeuwse muziek van onder meer Philip
Glass en Michael Nyman, klassiekers van George Gershwin en tango’s van Astor Piazzolla.
Deze concerten met hun informele sfeer,
toelichting en korte gesprekjes met de musici
zijn ook geschikt voor kinderen. Bel Air Hotel,
Johan de Wittlaan 30, 11.00 uur. Toegang
vanaf 10.30 uur à € 17,50 inclusief koffie/
thee, kinderen halve prijs. Reserveren bij de
receptie, tel. 352 53 41, via www.belairhotel.
nl/belairconcerts of via e-mail info@belairconcerts.nl. Aansluitend kunt u een brunch
gebruiken à € 17,50 (apart reserveren).

Dinsdag 20 november
Museum van Oudheden
Vandaag kunt u met VÓÓR Welzijn mee naar
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden,
het nationale centrum voor archeologie.

Eerste Wereldoorlog rond
de jazz heeft gevormd en
de invloed van dit muzikale
genre op de literatuur in
Amerika en Europa. Speciale aandacht krijgen daarbij Nederland
en België.

ezoekersinfo
Plaats: Veilinghuis Van Stockum, Prinsegracht 15, Den Haag.
Datum: zondag 25 november
Tijd: 15.00 uur, zaal open half drie. Entree: € 7.50, waarbij
inbegrepen een kopje koffie in de pauze en een drankje na afloop.
Reserveringen: spit.hans@gmail.com en/of redactie@extaze.nl of
per telefoon 068130 9892

Daar kunt u genieten van de beschavingen
uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de
Griekse en Romeinse wereld en het vroege
Nederland. Vertrek vanuit Wijkcentrum De
Henneberg, Tramstraat 15, met het openbaar
vervoer (eigen ov-chipkaart meenemen)
om 9.50 uur. Deelnamekosten € 10,50, met
Museumjaarkaart € 3,-. U kunt zich aanmelden in De Henneberg op de eerste etage
(lift aanwezig), kamer 2, op woensdag- en
vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.

rootmoeders
Wie zijn de 13 Oorspronkelijke Grootmoeders? Jamie Sams schreef een prachtig boek
over deze archetypen van ‘de Grootmoeders’.
Angelique Boas weet er boeiend over te vertellen. Het belooft een inspirerende middag te
worden. Huis van de Grootmoeders, Buurtkamer Bouwlust, Sterrenoord 81a, 13.30-15.30
uur. De toegang is gratis, maar alleen voor
vrouwen. Meer informatie: tel. 309 74 12 of
www.huisvandegrootmoeders.nl.

uba op de fiets
Rondreizen op de fiets en bij mensen thuis
verblijven, zo trachtte Onno Reichwein het

echte Cuba te leren kennen. Hij vertelt over
carnavalvierende Cubanen, slechte wegen, de
schuilplekken van guerrilla’s Che Guevara en
Fidel Castro, paardenkarren en ossenwagens, suiker- en slavenstad Trinidad, de
Varkensbaai, hoofdstad Havana met vervallen
art-decobuurten en Amerikaanse oldtimers,
het tabaksgebied en tropische witte stranden.
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.

Zaterdag 24 november
ocaal nsemble
Marijke van Klaveren is 25 jaar dirigent van
het Voorburgs Vocaal Ensemble. Haar jubileumconcert brengt een bewerking voor kamerkoor, kinderkoor, orgel, harp en slagwerk
van Benjamin Brittens ‘Saint Nicolas Cantate’
door arrangeur en componist Wijnand van
Klaveren, alsmede de première van diens

Zaterdag 17 november
Willemsvaart en Sint
Vandaag vindt rond 11.30 uur de intocht van
Sinterklaas plaats in Scheveningen. De Willemsvaart brengt u vanuit de binnenstad tot
vlakbij de haven. De speciale Willemsvaartpakjesboten, met enkele Zwarte Pieten,
vertrekken om 10.00 uur (enkele reis!) vanaf
aanlegplaats Hilton bij Scheveningseveer,
tussen Zeestraat en Noordeinde.
U vaart in 20 minuten naar Houtrust (12 minuten lopen van de haven, desgewenst neemt
u tram 11). Met bus 24 kunt u terug naar
de binnenstad. Deelnamekosten: € 7,-, voor
kinderen t/m 11 jaar € 2,50 (inclusief verrassing onderweg). Informatie en reserveren
via e-mail willemsvaart@gmail.com en www.
willemsvaart.nl.

antemus um orde
Dit concert vindt plaats ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van Philip Meijer als
dirigent van kleinkoor Cantemus Cum Corde.
Het biedt een gevarieerd programma met
werken van Palestrina, Schütz, J.S. Bach,
Henry Purcell, maar ook van Mendelssohn,
Gabriël Fauré en Poulenc en uit de nieuwste
tijd Charles Wood, Ralph Vaughan Williams
en Gerald Finzi (Magnificat!). Met medewerking van Henny Heikens (orgel en piano).
Oude Kerk, Herenstraat 62b, Rijswijk, 20.00
uur. Toegang: € 12,50. Kaartverkoop: tel. 390
08 11, e-mail nverduijn@ziggo.nl of voor
aanvang van het concert aan de deur.

TENTOONSTELLINGEN
4 jaar
Paard van roje
In oktober 2012 bestaat Paard van
Troje 40 jaar. Deze 40 jaar hebben
veel materiaal opgeleverd. Het Haags
Informatie Centrum toont documenten, uiteenlopend van affiches met een
typisch Haagse component tot maandoverzichten en foto’s, en speelt oude
filmbeelden en geluidsfragmenten aF.
In De Affiche Galerij worden affiches
gepresenteerd die een beeld geven van
40 jaar Paard van Troje als nationaal
en internationaal podium. Haags Informatie Centrum (Atrium), maandag
t/m vrijdag 7.00-19.00 uur, donderdag
tot 21.00 uur en zaterdag 9.30-17.00
uur. Affiche Galerij (tramtunnel, station
Spui), maandag t/m zondag 6.0024.00 uur. Toegang gratis.

aden in de ofstad
Ter gelegenheid van de opening van
het Hofbad in stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg kunt u in deze
expositie de badmode van vroeger

naar nu volgen. De badpakken met
accessoires worden ter beschikking
gesteld door Muzee Scheveningen;
deze expositie wordt georganiseerd
i.s.m. het Historisch Informatiepunt.
Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8,
gratis toegankelijk tijdens openingsuren. Inlichtingen. tel. 353 86 11,
e-mail ypenburg@dobdenhaag.nl.

app Da s jaren
De kunsten bloeiden in Den Haag in
de jaren vijftig. Het Gemeentemuseum
laat dat zien met de tentoonstelling
Happy Days. In Den Haag gebeurde
het. De kunstwereld was er tussen
1947 en 1967 bijzonder. De creatieve
Haagse geesten voelden zich anders
dan de kunstenaars in andere steden,
beter zelfs. Paul Verhoeven, Jan
Cremer en Paul van Vliet zetten er hun
eerste schreden tussen Posthoorn,
Pulchri Studio en boekwinkel Boucher.
Niet alleen kunst en vormgeving
komen aan bod in deze tentoonstelling, maar ook het dagelijks leven

met de Puchs, de jeugdcultuur en de
eerste demonstraties. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Geopend
dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur;
12.00-18.00 ?????. Kijk voor de
toegangsprijzen etc. op www.gemeentemuseum.nl.

abulous ifties
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

‘De kinderkruistocht’ van Martinus Nijhoff
voor kamerkoor en kinderkoor, begeleid door
orgel en harp. Met kinderkoor Musicanti,
tenor Pascal Pittie, organist Bert Mooiman en
solisten van RBO Sinfonia. Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg, 19.30 uur. Voorverkoop
tot 15 november: € 15,-, 65+ € 12,50. Daarna
en aan de deur: € 20,- en € 17,50. Informatie:
www.voorburgsvocaalensemble.nl
Ook op zondag 25 november, maar dan in de
Oude Kerk Naaldwijk, Wilhelminaplein, 15.00
uur, toegang € 15,-. Kaartverkoop via www.
westlandtheater.nl.

Zondag 25 november
Media-informatiemarkt met Marjan Berk
Internet, e-readers, digitale tv, smartphones, Twitter, Facebook: hoe gaat u daar
gemakkelijk, bewust en veilig mee om? In
de Week van de Mediawijsheid, van 23 tot
30 november, wordt u daar wijzer over bij
Bibliotheek Den Haag, in lezingen, workshops
en informatieve bijeenkomsten. Tijdens een
media-informatiemarkt kunt u terecht met
alle mogelijke vragen: over de mogelijkheden, of een e-reader echt prettig leest, wat u
kunt doen met een iPad of smartphone, enz.
Schrijfster Marjan Berk houdt om 13.30 uur
een lezing over haar digitale ervaringen en
kennismaking met de social media. Centrale
Bibliotheek, Spui (vierde verdieping), 12.0017.00 uur, toegang gratis.

an Mekka naar ome
Lezing door prof. Geert Jan Olsder over een
fietstocht door Jordanië, Syrië, Turkije en
Italië. Een spannend verhaal met bijzondere
ervaringen in de reeks ‘Sprekershoek’ van
Gilde Den Haag. Wijkgebouw Essesteijn,
Elzendreef 10, Voorburg, 14.00 uur. Toegang
gratis; de locatie is bereikbaar met tram 2.

Maandag 26 november
Social media
Internet, e-readers, digitale tv, smartphones, Twitter, Facebook: hoe gaat u daar
gemakkelijk, bewust en veilig mee om? In
de Week van de Mediawijsheid, van 23 tot
30 november, wordt u daar wijzer over bij
Bibliotheek Den Haag, in lezingen, workshops
en informatieve bijeenkomsten. Vandaag
staan jonge ‘wizzkids’ klaar om u in te wijden
in de social media. Jongeren zijn ermee
opgegroeid, gebruiken ze veelvuldig en weten
er daardoor veel over. Zou u er misschien
ook wel mee aan de slag willen, als u maar
wist hoe? Kom dan met hen speeddaten!
Eén op één leggen ze u bijvoorbeeld uit hoe
Facebook en Twitter werken. Bibliotheek
Laakkwartier, Linnaeusstraat 2, 9.30-11.30
uur, deelname gratis. Wilt u meedoen? Dan
even reserveren via telefoon 353 75 70 of
e-mail laakkwartier@dobdenhaag.nl.

Dinsdag 27 november
Mutters en itanic
Op de werven van Harland and Wolff in
Belfast werden begin 20ste eeuw grote passagiersschepen gebouwd, zoals de Titanic en
zusterschip Olympic. Dat de Titanic in april
1912 is vergaan, is algemeen bekend. Minder
bekend is dat een Haagse firma, H.P. Mutters
en Zoon, een aantal luxesalons en hutten van
deze legendarische schepen inrichtte. Het
archief van Mutters is in beheer bij het Haags
Gemeentearchief. Corien Glaudemans, seniormedewerker, verrichtte hier en in Belfast
onderzoek. Aan de hand van afbeeldingen en
foto’s gaat zij in op de geschiedenis van de
Titanic en Mutters. Ook is een aantal boeken
over de Titanic uit haar privécollectie te zien.
Historisch Informatiepunt, Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8, 10.00-11.00 uur, toegang
gratis. Aanmelden: in de bibliotheek of met
een e-mail naar info@historischdenhaag.nl
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Stuur uw o ossing in er e mai
ij De Oud- agenaar 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 eeft u
geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen ook in verzorgingscentra moet daar iemand bij kunnen helpen. Met
Kerst, Pasen en als er andere speciale puzzels zijn in de toekomst, zal het nog wel mogelijk zijn een briefkaart te sturen.
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Wilt u zelf een boek uitgeven?
Neem dan contact met ons op!
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