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Open deur naar buurt goed voor bewoners 
Zorghuis dr. Willem Drees viert 25 jarig bestaan op plek met mooie geschiedenis

‘Het is altijd leuk om 
op je daden te kun-
nen terug zien,’ zegt 
mr. Constant Martini, 
oud-wethouder en nu 
o.m. uitgever van deze 
krant. ‘En zo is het ook 
met het zorghuis op 
de hoek Morsestraat 
en de Beeklaan dat 
naar dr. Willem Drees 
is vernoemd. De keuze 
naar wie we het huis 
moesten vernoemen 
was snel gemaakt. De 
beroemdste Hagenaar 
en dan nog wel de man 
die eeuwig verbonden 
is aan de AOW woonde 
er nog tegenover ook.’

Als buurtbewoner 

Geluk in kleine dingen 

martini@martininet.nl

Zorghuis dr. W. Drees is onderdeel van 
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW).
Zie op internet: www.hwwzorg.nl

-  Huize Kranenburg in september 1985, een paar maanden later werd dit gemeentelijk verzorgingstehuis gesloopt
 om plaats te maken voor het nieuwe Zorghuis dr. Willem Drees, genoemd naar de beroemde buurtgenoot en politicus.  -

Deze week o.m.

•Wethouder op 
de bres voor  
hulp in huis         

- Pag 3

•Dierenarts 
Leezer over 
vuurwerk     

 - Pag 7

•Juf Pasgeld en 
de briefjes van 
thuis   

    - Pag 14

•W.K. de Bruin 
eindelijk eens 
beter belicht

     - Pag 8 & 9

-  Minister Brinkman (links met schep) en wethouder Martini (midden met schep) planten een
 boom bij de opening van het Zorghuis Willem Drees  op 3 december 1987. - 

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

Een uitvaart 
zoals u dat wenst...

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

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

www.el lenslentze.nl

Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

-  Jaren ‘50 aan de Beeklaan: minister presi-
dent dr. W. Drees verlaat zijn woning. - 

-  In 100 jaar verandert veel. Boerderij Kranenburg aan de Beeklaan in de winter van 1905, later 
herinnerd in de naam van Huize Kranenburg, voorloper van het Zorghuis dr. Willem Drees. - 

!WIJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT óf HEEL

Wij geven veel!

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

www.juwelierhetmolentje.nl



De Gantel 

willem.pont@zonnet.nl

De Gantel 2

jan werkman@ s all.nl

ruit in de oorlog

gijsje.muusdenheijer@hetnet.nl

Openbaar vervoer 

wkjavdalen@ asema.nl

Openbaar ervoer 2

marianwelters@hotmail. om

Openbaar ervoer 

jstu t@msn. om
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O OE E  E  B E E
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!

itgever

administratie deoud-hagenaar.nl

ormgeving

Adverteren in meer grote steden

Distributie

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

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

Contact-in ormatie

Advertenties € 49,90

Hoo dredacteur  directeur

o
o

o
n

Wim Zweekhorst wil een Hawaiian band oprichten

Over de jaren 5  gesproken   
aast de Big Band muziek is Wim Zweekhorst ook een groot lie hebber van de Hawaiian mu-

ziek, hij groeide op met de muziek uit de jaren vij tig. De radio stond thuis en in de bakkerij 
altijd aan en hij raakte vertrouwd met de orkesten die de Hilversumse zenders lieten horen. 
n die tijd hadden de omroepen eigen orkesten en lieten die op vaste tijden horen in de ether.

ibra oon

Documentatie gezocht

tichting Goed Handwerk 

t.vanspanning@s arlet.nl



De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 11 december 2012 Pagina 

Meneer Bennik

- Wat dus etekent dat veel ouderen 
alsnog voortijdig  naar een verzorghuis 
moeten  met alle persoonlijk drama en 
kosten voor de samenleving van dien

Op de bres

og niet gerust

Hulp ij het huishouden  eelden uit 
Den Haag

oopkrachtverlies

reda tie@deoud-hagenaar.nl

De Haagse wethouder arsten lein CDA  luidt in het ‘andere 
Den Haag’, op het Binnenho , de alarmklok over de kabinets-
plannen om miljarden euro’s te bezuinigen op de ouderenzorg. 
De hulp bij het huishouden, de begeleiding, de dagbesteding en 
de persoonlijke verzorging van ouderen staan op het punt om te 
worden geminimaliseerd. Alleen al in Den Haag dreigen voor 
2.  ouderen rampzalige gevolgen,  zegt lein, in gesprek 

met De Oud-Hagenaar. Maar lie st .  mensen kunnen dag 
met hun hand zeggen tegen de hulp en die .  anderen ver-
liezen driekwart van hun ondersteuning. og eens .  Hage-
naars worden ook de dupe, zij het wat minder erg.

Wethouder lein energiek in verzet tegen rigoureuze bezuinigingen op huishoudelijke hulp

et ab net ondergraa t de doe ste ng
o  ouderen anger t u s te aten wonen
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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 

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

De TandProtheek

Dedemsvaartweg 402

2545 AN Den Haag

070 - 3599995

praktijk@detandprotheek.nl

De Tandprotheek
Stap eens binnen bij onze moderne tandartspraktijk gelegen op de  
Dedemsvaartweg 402 op de hoek van de Hengelolaan.
Wij zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en men kan gratis 
parkeren voor de deur.

Onze specialisaties zijn 
• implantaten 
• kunstgebitten 
• mondhygiëne  
en doen bijna alle tandarts behandelingen.

Openingstijden :
Ma : 10.00 – 17.00
Di – za :  9.00 – 17.00

- advertorial -

Speciaal voor u zijn wij ook op de zaterdag geopend en 
ook met de Kerst kunt u bij ons terecht (na tel. Afspraak )

Voor een kleine impressie 

van onze praktijk kijkt u 

zondag 23-12-12 rond 14.30 

naar rtl 4 het programma 

van “lifestyle experience”, 

dat op de zaterdag na kerst 

wordt herhaald op rtl 5. 

Dit keer behandelen we de 

implantaat behandeling.

Ruimte 
 voor uw
 vragen

www.saffi erderesidentie.nl

Wijkservicepunten

Swaenehove
Heiloostraat 296, Den Haag

Openingstijden: 

maandag, woensdag en donderdag 

van 13.00 - 16.30 uur 

Randveen (naast De Lozerhof)

Randveen 66, Den Haag

Openingstijden:

op werkdagen 9.00 - 17.00 uur

Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10,

Den Haag

Openingstijden: 

dinsdag en donderdag 

van 13.30 - 15.30 uur

Informatie

0800 7233 437 (gratis) op 

werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Op de wijkservicepunten van Saffi er De Residentiegroep kunt u terecht voor 

informatie en voor uitleen en aanschaf van verpleegartikelen in samenwerking 

met Harting-Bank/Medipoint.

Spikes voor de wandelstok 
(ideaal bij ijs en sneeuw)

van € 7,95

voor
Dames of herenpantoffels
van € 29,95

voor

DECEMBER-AANBIEDING (tot 7 jan 2013)

€ 7,-

€ 25,-

 7  33   aag
 7  3 8 8

a  a  13   17 3     9   17 3
a a  9   17

Wij wensen U fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2013!!

Ook voor de mooiste 
kleding voor het 

kerstdiner zijn wij het 
aangewezen adres

Inboedel:
■ van groot naar klein / senioren/ verhuizing
■ een woning veegschoon ontruimen
■ bemiddeling en vervoer naar betrouwbare

veilinghuizen
■ vakkundig klussen in en rondom uw huis

Wettelijke vertegenwoordiging:
■ uw toegewijde executeur zijn
■ nalatenschap tot in de puntjes (helpen) 

regelen
■ een bewindvoerder zijn waar u op kunt 

rekenen
■ nauwkeurig uw administratie op orde

brengen

U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen:
010 - 484 0 999
020 - 419 24 29
035 - 538 6666
070 - 306 16 96
www.boedelzorgdrager.nl 
info@boedelzorgdrager.nl

De BoedelZorgDrager
Executeurschap, kleine verhuizing,

ontruiming woning

De BoedelZorgDrager 
Ruim 17 jaar helpt de BoedelZorgDrager

ouderen en hun nabestaanden.

WBS ontruimingen
Beze schoon opleveren van woning en 

bedrijfspand na overlijden  verhuizen  grote 
schoon aak enz.  Bij ons staan kwaliteit  
discretie en precisie nog in hoog vaandel.  

uderwets vak anschap tegen een eerlijke prijs.

elijk duidelijkheid  g n verrassingen achteraf. 

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

een oeilijke woorden en kleine lettertjes  
wij houden het si pel en duidelijk  

n telefoontje en wij ko en gratis langs o  
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen. 

Betalingen altijd achteraf.

 7  33   aag
 7  3 8 8

a  a  13   17 3     9   17 3
a a  9   17

Wij wensen U fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2013!!

Ook voor de mooiste 
kleding voor het 

kerstdiner zijn wij het 
aangewezen adres
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Mooi boek

eel cheveningse jongens en zel s ook een enkel meisje gingen vroeger in de zomervakantie 
met vader, moeder, broer o  oom op de logger als ‘prenter’ een reisje mee naar zee. Het was 
voor het plezier o , voor wie wilde gaan varen, om alvast kennis te maken met het visserijbedrij . 
De jeugdige passagier was voor niets in de kost, maar hielp veelal een handje mee. Aan boord 
noemde men hem ‘prenter’ en haar ‘prentermeisje’, vermoedelijk a komstig van het Engelse ap-
prentice, dat leerling betekent.

De Prenter Xperience in Muzee cheveningen tot eind maart

renters aan boord 

- renters voor de mast van de H 0 ‘ astor  in de zomer van 19 1. ( oto: Dirk Korving) -

2  - 5

childers

Aanmelden

De a gelopen 25 jaar hee t Muzee cheveningen met groot suc-
ces cursussen kunstgeschiedenis verzorgd. Binnenkort gaan er 
weer 2 bijzonder interessante cursussen van start. Op dinsdag-
ochtend 22 januari begint de cursus Moderne unst periode 

2 - 5 . En op dinsdagmiddag 2  januari 2  begint de 
cursus childers van Zee, trand en Boerenland .

euwe ursussen n 
u ee even ngen 

orrraine D combe

ond  wordt in Gent een ‘revolutie’ ontketend met het am Gods van de gebroeders an 
E ck. Emotie, realisme, verhulde s mboliek, oliever  Een paar termen die de 5e-eeuwse laam-
se werken kenmerken.

laamse primitieven

ursus n anora a esdag

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

- Kerstland 01  in Muzee cheveningen. Dit jasar wordt de 
markt op zaterdag 15 december gehouden. -



pagina  Dinsdag 11 december 2012 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

  

 

Alle concerten vinden plaats in de Dr Anton Philipszaal, Den Haag. 

KAARTEN BESTELLEN: 

T 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

Xian Zhang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIAN ZHANG 
DIRIGEERT 
RACHMANINOV 
EN TSJAIKOVSKI
Za 26 januari 20.15 uur

De Chinese topdirigente Xian Zhang in een 
programma met louter Russische componisten. 
Met als hoogtepunt de spectaculaire cantate 
over veldheer Alexander Nevsky. 

Xian Zhang dirigent
Natascha Petrinsky mezzosopraan
Nederlands Concertkoor

Rachmaninov Vocalise
Prokofjev Alexander Nevsky
Tsjaikovski Symfonie nr. 6 ‘Pathétique’

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

JONG 
TOP TALENT IN 
STRAVINSKY 
Kees van Baarenzaal, 
Koninklijk Conservatorium Den Haag

Vr 11 januari 19.30 uur
Za 12 januari 19.30 uur
Zo 13 januari 14.00 uur
Zo 13 januari 19.30 uur

Nederlands toptalent samen met het
Residentie Orkest in twee wereldpremières 
en twee composities van Stravinsky. 

Lucas Vis dirigent
György Ligeti Academy
Solisten Dutch National Opera Academy

Stojanov Nieuw werk*
Stravinsky Mavra
Tidrow Nieuw werk*
Stravinsky Selectie uit ‘Pulcinella’
*wereldpremière

Alle rangen € 22,50 | <27 jaar € 10,-

 
 

 

  055  5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

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      

 

 

De Oud Hagenaar 

Senior Hotel ‘t Holt ** 
ie en ei   ente 

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 238,   € 214,  

10  10    
kortingkorting  

Speciale Winter 
Lezersactie 

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:  BTR097 

 

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

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

       
S in o  e l  i  i r  

5  ‘Alles Inclusief’ ‘Alles Inclusief’ € 239,   € 215,  
 

  S e i le tie e en l  S e i le tie e en l  € 199,€ 199,   

Speciale Lezersactie:   

5-dg  ‘Alles Inclusief’  ‘Alles Inclusief’  vakantie 

Lezers van De Oud Hagenaar 

ontvangen  10% korting 10% korting   

op de normale winterseizoen prijzen 

   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
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iet gerust stellen

Angst voor geluid

*

*

*

*

*

*

*

Met katten

amen en deuren

Dierenartsen: 
. eezer  .H. eezer- hoe  . a iotta  

en . oorij- van Ho wegen
Paraveterinairen:

. imonis  . orn- oin  . anssen- lotz  

. lsthoorn  . en  . eezer en

. van osterom

Het is belangrijk dat u weet dat uw hond van uw gedrag leert, zeker bij nieuwe ervaringen. Bij 
nieuwe ervaringen zal uw hond dus kijken hoe uw reactie is. ergelijk het bijvoorbeeld met 
verkeer. angs verkeer lopen is voor u iets volkomen normaals. De jonge hond komt hier voor 
het eerst mee in aanraking en kijkt naar u. Als u nergens op reageert zal de hond dit overne-
men en zal er al gauw aan gewend raken. 

Geen tran uilizers
Gee  uw hond o  kat geen medicatie om rustig te worden. 

eel medicijnen verdoven het lichaam wel, maar de knallen 
blijven hoorbaar en daarmee blij t ook de angst. Ook zitten 
er vele bijwerkingen aan dit soort medicatie. 

eromonen

Dierenkliniek eezer is gevestigd aan het eneraal isenhowerplein  
vlak ij -station ijswijk. De assistenten zijn tele onis h ereik aar 
onder:    op internet te vinden op http: leezer.nl (ook voor 
e-mail onta t).
De praktijk staat zeer goed ekend en is een van de modernste in de regio 
Den Haag en wordt daarom door De ud-Hagenaar tegen de zomerva-
kantie en de jaarwisseling gevraagd om -plussers te adviseren over de 
zorg voor hun huisdier. Deze pagina is dus geen advertentie.

ls u al een goede dierenarts hee t  dan vraagt u daar natuurlijk advies. 

Dierenkliniek eezer over honden en katten en vuurwerkangst

oudt e b nnen en 
b edt een ve ge p e

htt //www.licg.nl/ / raktisch/wetgeving/wetgeving/identi  catie-en-registratie.html
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Wilhelmus arel de Bruin is op  december  in Den Haag geboren. Zijn 
ouders, W. . . de Bruin en H. C. chorn kregen drie kinderen. Willem, zoals hij 
genoemd werd, had een twee jaar oudere broer, ohan George - , die 
beeldhouwer geworden is. ader was steendrukker en we kunnen hier spreken 
van een kunstzinnige amilie. Zowel ohan als Willem bespeelde diverse mu-
ziekinstrumenten. ohan volgde de opleiding tot beeldhouwer aan de Ambachts-
school, is later naar de Academie in Den Haag gegaan en hee t zijn 
opleiding in arijs voltooid. Hij speci-
aliseerde zich in bronzen beelden en 
portretten. n dit artikel wil ik u iets 
vertellen over Willem die zijn sporen 
in het Haagse onderwijs nagelaten 
hee t en daarnaast talloze school
boeken van illustraties hee t voorzien.

Hagenaar Wilhelmus arel de Bruin   5  deed niet onder voor Cornelis etses

tne end ges aagde te en ngen  van een onderbe te ustrator

g a    a  g - 
g   g   a  g

  aag      aa
  a    a      

    aa g    a g  aa  
  aa        a    

 a   a   g a    -
g a   88 9 1 41  a  a gg

g   a   g    a  
     7  391 9  - a  g  

Wooncentru  ag ag  bevindt zich in de Wa
genstraat  iddenin het centru  van Den aag. 
Door de vele tra  en buslijnen die door het cen
tru  lopen is de bereikbaarheid uitstekend. lle 
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
r zijn  woningen en er is een grote daktuin. 

Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen 
parkeerplaatsen huren.

ag  is gelegen aan de cher erstraat. 
et het openbaar vervoer is het co ple  akkelijk 

te bereiken. De belangrijkste winkels zijn o  de 
hoek  in de Betje Wolffstraat. et wooncentru  
heeft  drieka erwoningen van ca.  
verdeelt over drie etages

Wooncentru   a gg  ligt aan de
octurnestraat  halverwege het oude dorpscen

tru  van Loosduinen en Kijkduin. p loopafstand 
bevinden zich winkels. r is parkeergelegenheid 
rondo  het wooncentru . et centru  heeft  
woonlagen en bevat  twee  en

 drieka erwoningen.

  is gelegen aan de Beresteinlaan  
in de wijk Bouwlust. et het openbaar vervoer 
is het co ple  akkelijk bereikbaar. Belangrijke 
voorzieningen  zoals levens iddelenzaken  zijn op 
loopafstand gelegen. et gebouw bevat  twee
ka erwoningen.

Wooncentru  a a  a a bevindt zich aan 
de ak van Poortvlietstraat. et openbaar vervoer 
bevindt zich op korte afstand van het co ple . De 
belangrijkste winkels zijn op ongeveer  inuten 
loopafstand. et wooncentru  heeft  drieka

erwoningen van ca.   en drie tweeka er
woningen van ca.  .

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 088 - 9210410 

E-mail klantenservice: 

simon.carmiggelt@woonzorg.nl 

- ‘ p de scheepstimmerwer , uit de eerste serie schoolplaten Het olle even, samen met igthart, cheepstra en Walstra. -

- mslagtekening door De Bruin van een door Bruna in 191  
uitgegeven ‘modern jongensboek  over de padvinderij. -



e moeilijk

De wereld in

Modelkinderen

arleisma@planet.nl 
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Hagenaar Wilhelmus arel de Bruin   5  deed niet onder voor Cornelis etses

tne end ges aagde te en ngen  van een onderbe te ustrator

- De Bruin samen met een klas leerlingen. Ik heb helaas niet kunnen achterhalen om welke school het hier gaat. Weet u het  -

- Dit is een pentekening uit n van de Indische boekjes -

- De tekening van de duinwaterleiding in cheveningen komt uit het derde stukje van De wereld in.-

- ortretje van W.K. de Bruin-
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r op u t
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
De agenda wordt samengesteld door het entraal In ormatiepunt uderen ( I ). ctuele in ormatie en activiteiten voor volgende periodes vindt u altijd in de agenda op www.haagse-
ouderen.nl. Hebt u activiteiten te melden   tuur uw gegevens op via e-mail redactie haagseouderen.nl, o  neem tele onisch contact op met Marco Daane via (070) 3  38 1.

Donderdag 13 december

erst met Musica Antica 
Musica Antica brengt in haar serie ‘ Oude 

Muziek Nieuw!’ een kerstconcert met Itali-

aanse kerstmuziek uit de 17e eeuw, Fare la 

nina na … Het traditionele kerstverhaal zoals 

het in het 17e-eeuwse Italië werd gespeeld 

en gezongen, uitgevoerd door Ensemble 

Capriola di Gioia o.l.v. Bart Naessens met 

Amaryllis Dieltiens, sopraan. Lutherse Kerk, 

Lutherse Burgwal 7, 20.15 uur. Toegang € 

23,50. Reserveren: www.musantica.nl en  

tel. 361 05 40.

Vrijdag 14 december

evende stal en markt  
The Hungry Mind, langzamerhand welbe-

kend in Loosduinen, probeert een brug te 

slaan tussen de Nederlandse en de interna-

tionale gemeenschap van de International 

School of The Hague. Buurt- en wijkgenoten 

zijn van harte welkom bij deze Kerstmarkt. 

Plaatselijke winkeliers en creatievelingen 

presenteren hun kerstcadeautjes; kinderen 

en volwassenen kunnen zelf kerstversiering 

en andere aardigheidjes maken. Natuurlijk 

is er ook heerlijke Glühwein, soep en warme 

chocolademelk tegen de kou; en pasteitjes 

en gebak voor de lekkere trek. Om 15.00 

worden bij de levende kerststal kerstliederen 

gezongen. Bij de loterij wint u misschien 

wel een van de aardige prijzen. The Hungry 

Mind, Wijndaelerweg, 12.00-16.30 uur. Voor 

meer informatie: events@thehungrymind.nl.

Zaterdag 15 december

Dialezing onderwaterleven
Onderwatersportvereniging Baracuda geeft 

een voor ieder gratis toegankelijke lezing 

met hele mooie diabeelden die door de 

eigen leden zijn gemaakt over duiken in 

buitenlandse water. 

Aan de orde komen de Azoren, Corsica, 

Galapogos eilanden, Lanzarote en Indonesië. 

Wie de lezing bij wil wonen en op deze infor-

mele wijze ook eens kennis wil maken met 

de vereniging is van harte welkom. De lezing 

wordt gehouden op zaterdag 15 december 

vanaf 20.00 uur in het eigen clubhuis “De 

Bunker” aan de Van Vredenburchweg 174 A, 

2285 SE in Rijswijk (in het Overvoorde-bos, 

auto-ingang is via de Schaapweg). Bijwonen 

is gratis maar aanmelden is wel verplicht via: 

vanderbie@xs4all.nl of 06-4134.8934. Infor-

matie over sportduiken, ook zeer populair bij 

50-plussers, op de website van Baracuda: 

www.baracuda.info

Zondag 16 december

Dickens erstmarkt 

In het centrum van Loosduinen staan circa 

80 sfeervol aangeklede kerstkraampjes op 

u te wachten. Er is een levende kerststal, 

en de Charles Dickens Band en verschil-

lende kerstkoren zorgen voor een muzikale 

kerststemming.

 
Bel Air Concert
Het duo Manja Smits (harp, laureaat 

Nederlandse Muziekprijs) en Julia Dinerstein 

(altviool, 2e prijs Beethoven Internationaal 

Altviool Concours) brengt in de kamer-

muziekserie van Bel Air Concerts werk 

van Bach, Schubert, Paganini en Hummel, 

composities van Debussy en Fauré voor 

harp en een compositie van Benjamin Britten 

geïnspireerd op een lied van John Dowland. 

Bel Air Hotel, Johan de Wittlaan 30, 11.00 

uur, entree € 17,50. Om 12.15 uur kunt u 

aanschuiven voor een kerstbrunch à € 17,50 

(apart reserveren). Reserveren kan bij de 

receptie van het hotel (tel. 352 53 41), via 

www.belairhotel.nl/belairconcerts of via 

e-mail info@belairconcerts.nl.

erstko ieconcert
Het koffi econcert in de Bethelkerk wordt 

ditmaal verzorgd door Berdine van Bemmel, 

dwarsfl uit, en Eric Schulp, piano. Beiden zijn 

docent aan Het Koorenhuis, Centrum voor 

Kunst en Kultuur in Den Haag. Zij brengen 

een bijzonder adventsprogramma met 

muziek van Bach, Fauré, Mozart en Beetho-

ven. Een kerstmedley besluit het optreden. 

Bethelkerk, Händellaan 50, aanvang 11.45 

uur, vanaf 11.15 uur is er thee en koffi e in 

het Gemeentecentrum, Traviatastraat 25. Na 

afl oop is er gelegenheid om een bijdrage te 

geven voor de concerten. 

Hagasonare zingt
Gemengd koor HAGASONARE brengt een 

gevarieerd programma met werken van G.P. 

Telemann, D. Bortnianski, Mendelssohn e.a. 

Solisten zijn Ludwig van Gijsegem, tenor, 

en Diane Verdoodt, sopraan. Patrick Hopper 

speelt op het Bätzorgel van de kerk. Lutherse 

Kerk, Lutherse Burgwal 7-9, 15.00 uur, 

entreeprijs: € 12,-. Kaarten zijn verkrijgbaar 

voor aanvang van het concert aan de kerk; 

de kerk is om 14.30 uur open.

Maandag 17 december

Atheneum erstconcert
Feestelijk kerstconcert van het Atheneum 

Kamerorkest onder leiding van Arjan Tien. 

Centraal staat de Strijkersserenade van 

Dvorak. Nieuwe Kerk, Spui 175, 20.00 uur, 

toegang gratis. Informatie: kijk op de web-

site van het Haags Uitburo, www.uitburo.nl/.

 

Dinsdag 18 december

erstkransen maken 
Van natuurlijke materialen kunnen mooie 

kerstkransen worden gemaakt. Er is een 

keur aan materialen en mogelijkheden. Huis 

van de Grootmoeders, in Buurtkamer Bouw-

lust, Sterrenoord 81a, 13.30-15.30 uur. Voor 

deze activiteit wordt een bijdrage van € 2,50 

gevraagd i.v.m. de hoge materiaalkosten. 

Ook is het gewenst dat u zich voor deze 

activiteit aanmeldt via tel. 309 74 12 of e-

mail i.kraak1@kpnplanet.nl. Meer informatie: 

www.huisvandegrootmoeders.nl.

 
ilm ‘Bella Martha’ 

Een van de decemberfi lms rond koken en 

eten in Filmhuis Rijswijk. Martha is chef-kok 

van een Hamburgs driesterrenrestaurant. 

Voor haar geen man, kind of hobby’s: ze 

leeft voor het koken. Dan slaat het noodlot 

toe: haar zus komt om bij een auto-ongeluk 

en Martha wordt opgezadeld met haar doch-

tertje Lina, dat ondanks Martha’s uitsloverij 

in de keuken weigert te eten. Uiteindelijk is 

het de fl amboyante Italiaan Mario, Martha’s 

nieuwe souschef en rivaal, die weer licht 

en pasta brengt in Lina’s leven. Zal ook 

Martha dankzij Mario een nieuw recept voor 

het leven ontdekken? Filmhuis Rijswijk, 

Generaal Eisenhowerplein 101, 14.00-16.30 

uur. Entree: leden € 6,-, niet-leden € 7,50. 

Kaartverkoop via www.bibliotheekaandevliet.

nl, aan de balie in de bibliotheek of aan de 

zaal zolang de voorraad strekt.

 

Woensdag 19 december

erstmarkt Centrum 
De Lutherse Burgwal en de Grote Markt tot 

aan de Boekhorststraat worden omgetoverd 

tot een waar kerstparadijs. Deze kerstmarkt 

vindt voor de derde keer plaats en biedt 

allerlei producten, van verse jam tot zelfont-

worpen kunstvoorwerpen. De markt wordt 

tevens opgeluisterd met een toneelstuk. 

Het thema van de kerstmarkt is “Als we 

delen hebben we allemaal genoeg”, en een 

deel van de opbrengst van de kerstmarkt 

gaat dit jaar naar de Haagse stichting De 

Halte, die opvang voor ongedocumenteerde 

vluchtelingen verzorgt. Lutherse Burgwal, 

14.00-18.00 uur.

Do. 20 t/m zon. 23 dec.

erstrondvaarten
Salonboot Den Haag & Delft organiseert in 

de dagen voor Kerstmis rondvaarten met de 

sfeervol versierde antieke Salonboot Oriënt. 

Vanuit het centrum van Den Haag vaart u via 

de Goudriaankade en langs het voormalig 

buitenhuis van Constantijn Huygens en Park 

Vreugd en Rust naar de oude landhuizen 

rond Voorburg. Aan boord van het overdekte 

en comfortabel verwarmde schip geniet u 

van glühwein, warme chocolademelk en de 

duizenden lichtjes langs het water, terwijl 

een gids verhalen vertelt. Afvaartlocatie: 

Historische Haven, Zieken, afvaarttijden 

17.00, 19.00 en 21.00 uur. Deelnameprijs 

€ 19,95 inclusief twee consumpties. Vooraf 

reserveren aanbevolen, telefonisch bij het 

Haagse VVV op 0900-340 35 05 (€ 0,45 per 

minuut) of via www.salonbootdenhaag.nl/.

Vrijdag 21 december

erstconcert E celsior
De Koninklijke Zangvereniging Excel-

sior brengt u in kerststemming met lichte 

barokke kerstmuziek: de Kerstnachtmis 

van Charpentier, gebaseerd op Franse 

kerstliederen, het Te Deum van Charpentier 

en het Magnifi cat van J.S. Bach. Het koor 

wordt begeleid door het RBO Sinfonia en vijf 

professionele solisten, onder leiding van di-

rigent Johan Sonneveld. Kortom een avond 

vol. Agneskerk, Beeklaan 188, 20.00 uur. 

Entreekaarten: € 22,50, met Ooievaarspas 

€ 12,50, incl. programmaboekje en con-

sumptie. Kijk voor alle informatie op www.

kzvexcelsior.nl. Telefonisch kaarten bestellen 

kan via 391 19 87.

Vrij. 21 tot zon. 23 dec.

Moord in de erststal 
Het kerstverhaal in een modern jasje. Want 

wie heeft bedacht dat Agatha Christie in 

dezelfde herberg verbleef als Jozef en 

Maria? Wat vonden de Os en de Ezel van het 

hele gebeuren? Ging die bevalling nu zonder 

slag of stoot? En hoe muzikaal was Gabriël 

eigenlijk? En wie werd er vermoord? Moord 

in de Kerststal is een familievoorstelling 

met zang en dans, geschreven door Arjan 

Ederveen en gebracht door Spelegast, in een 

regie van Jessica Fuchs. Theater Culturalis, 

Hobbemastraat 120, 20.00 uur. Entree 

€12,50, 65+’ers en Ooievaarspashouders € 

7,50. Kaarten kunt u reserveren via www.

hoenu.nl of tel. 365 99 51.

Woensdag 26 december

erstconcert auchzeit  
Feestelijk kerstconcert door de musici van 

Camerata Delft en Luci Serene. Trompettist 

Floris Onstwedde, sopraan Heleen Meijer, 

alt Annette Stallinga en Camerata Delft 

spelen en zingen werken van Händel, Bach, 

Torelli, Charpentier, alsmede instrumentale 

kerstmuziek uit verschillende landen. Het 

concert wordt afgesloten met bewerkingen 

van traditionele kerstliederen en carols, 

waarbij u uiteraard mag meezingen! 

Muzikale leiding: Andrew Clark. Klooster-

kerk, Lange Voorhout 4, 15.00-16.30 uur. 

Toegangsprijs € 17,50 inclusief Glühwein en 

iets lekkers, 65+’ers € 15,-. Reserveren via 

info@opmaat-producties.nl, verkoop aan de 

kerk vanaf 14.15 uur.

Geniet van een heerlijk 

6-gangen 
kerstdiner 

voor slechts € 55,-
Graag tijdig reserveren : 070-3233300

Bij ons vindt u nog de
ouderwetse gezelligheid en sfeer!

Thorbeckelaan 361
2564 BN Den Haag

 jaar het aard
In oktober 2012 bestond het Paard 
van Troje 40 jaar. Deze 40 jaar 
hebben veel materiaal opgeleverd. 
Het Haags Informatie Centrum toont 
documenten, uiteenlopend van 
affi ches met een typisch Haagse 
component tot maandoverzichten en 
foto’s, en speelt oude fi lmbeelden en 
geluidsfragmenten af.
In De Affi che Galerij worden affi ches 
gepresenteerd die een beeld geven 
van 40 jaar Paard van Troje als nati-
onaal 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. Affi che Galerij 
(tramtunnel, station Spui), maandag 
t/m zondag 6.00-24.00 uur. Toegang 
gratis.

abulous 5 s ashion
De mode van de jaren vijftig spreekt 
tot de verbeelding en is onder 

moderne ontwerpers en jongeren 
actueler dan ooit.
Het Gemeentemuseum diept deze 
ontwikkeling uit met de tentoonstel-
ling ‘Fabulous Fifties – Fabulous 
Fashion’. 
Een brede selectie originele 
jaren vijftig kleding (haute couture, 
droomjurken, trouwjaponnen, 
hoeden, maatpakken, rebelse jeugd-
kleding, een Amerikaans spijkerjasje 
en nylon overhemden) weerspiegelt 
de tijdgeest van optimisme en ver-
andering, en de contrasten tussen 
de Parijse couture en de zwierige 
rock-‘n-rollmode.
Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 
41, dinsdag-zondag 11.00-17.00 
uur. 12.00-18.00. Meer info:
www.gemeentemuseum.nl

andgoed Ockenburgh
De expositie ‘Het landgoed “Ocken-
burgh” door de jaren heen’ biedt 
informatie over archeologische 

vondsten uit de Romeinse tijd, maar 
ook over de geschiedenis van het 
landgoed vanaf de 17e eeuw. De 
arts Westerbaan bouwde er toen 
een villa en liet vruchtbare grond 
ontstaan, waar hij veeteelt en een 
kruiden/moestuin (be)dreef. In 1931 
kwamen villa en park in bezit van 
de gemeente Den Haag. Die zette 
de ‘barokke’ tuin voor het huis om 
in weiland, ’s winters in gebruik als 
ijsbaan. Waar nu de sportvelden 
van Ockenburgh liggen, werd in 
1938 een hulpvliegveld ingericht. 
Tijdens WOII gebruikten de Duitsers 
de villa en na 1945 werd deze een 
jeugdherberg. Plannen om er een 
vijfsterrenhotel en congrescentrum 
te ontwikkelen zijn in een vergevor-
derd stadium. Loosduins Museum 
‘de Korenschuur’, Margaretha van 
Hennebergweg 2A, elke zaterdag en 
eerste zondag van de maand, 13.00-
17.00 uur. Overige informatie:
 www.loosduinsmuseum.nl

TENTOONSTELLINGEN

Inclusief
•  2x overnachting in een standaard 2-persoonskamer
•  2x ontbijtbuffet
• gratis kopje koffie/thee bij aankomst
• 3-gangen diner van de wildkaart op dag van aankomst
•  3-gangen keuze diner op de 2e dag

 Daarnaast gaat u genieten van een wildexcursie, waarbij u 
een kijkje gaat nemen in de jachthut van de boswachter. 
Hier zal hij onder het genot van een kopje koffie een 
boeiende lezing geven over de natuur. Na afloop is er de 
mogelijkheid om vanuit de jachthut wild van dichtbij zien.

Let op! 
U betaalt slechts € 99,00  per persoon

3-daags wildarrangement

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

Dit is exclusief de locale heffingen, die € 1,50 per persoon 
per nacht bedragen en overige  consumpties.



Ondersteuning

Mozartduin

ieuwe centra
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D  we site oor e 55-p usser uit Den Haag

iviervismarkt  en aag ij de rote erk  0 0 3 3 1

www haagseo deren nl

ergeetachtigheid, misschien wel beginnende dementie  het zijn 
verschijnselen die helaas niet losstaan van ouder worden. En die 
letterlijk tot de nodige kopzorgen leiden. Zit u in zo’n situatie, 
o  iemand die u goed kent  Bent u zel  wel eens vergeetachtig, 
o  zorgt u misschien voor iemand die dat is o  die een begin van 
dementie vertoont  Wat u dan in elk geval zou kunnen doen is  
samen naar een ontmoetingscentrum gaan.

Binnenkort kunt u in drie ontmoetingscentra in Den Haag terecht

oe ets et beg nnende de ent e  
erstdiners van 
esto anHarte 

De agenda ErOp it, op de pagina 
hiernaast, staat al link in de 
s eer van de kerst.  vindt er een 
keur in aan kerstconcerten, kerst-
markten en andere evenementen 
voor een t pisch eindejaarsge-
voel.

Maandag  december

Woensdag  december

rijdag 2  december

Ouderen o ss e oe t voor tter 
De tedelijke Ouderen Commissie adviseert het Haagse gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over 
het te voeren ouderenbeleid. En deze OC, een koepelorganisatie van een groot aantal Haagse ouderen-
organisaties, is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

ertrouwensband
www.eerstehul bi huiseli kgeweld.nl

aboe rond s ande ng 
van ouderen doorbre en
Het Ministerie van olksgezondheid, Welzijn en port is met 
vier ouderenorganisaties een campagne begonnen die het ta-
boe rond ouderenmishandeling moet doorbreken en het onder-
werp bespreekbaar moet maken. Deze campagne, ‘Ouderen in 
veilige handen’, zal lopen tot einde 2 .



Gebr.’s van der De l 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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Nieuw!!

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!

• 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.

Behandeling 
aan huis

Een team van 
prothesespecialisten

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK  Den Haag

45

Zichtenburglaan 82      2544 EB Den Haag      tel: 070 - 3295051 www.autohoutwijk.nl

A U T O B E D R I J F

HOUTWIJK bv

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

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

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: 

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

WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

In- en verkoop inboedels
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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

De Boskabouter wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!

�orbeckelaan 361a  
2564 BN  Den Haag

070 - 325 32 62

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u                

10 % korting op ons hele aanbod 

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

slechts € 12,50

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 
Orionstraat 2 Den Haag

tel: 070-3814221

fax: 070-3835122

AANNEMERSBEDRIJF

‘MORGENSTOND’ b.v. aro ina 
Gou enregenp ein 1  

25 5 G   Den Haag 
7 -3 1  

www caro ina n  

og op oe  naar iets eu s 
oor e erst

om ge e ig een i e nemen, 

en ri g 3   orting 

op e gehe e na aarsco ectie 
i  in e ering an 
e e a ertentie

Comfortschuhe

Laan van Wateringse Veld 73

2548 BK  Den Haag

070 - 30 99 058

www.beterlopenwinkel.nl

www.beterlopenwinkel.nl

solidus®

wijdte K t/m M

maat 35 t/m 44

Beste schoenwinkel Den Haag e.o.
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Hans 
oodenburg

?
? Opinie     n ormatie

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen  consu entenzaken  rechten zoals erfrecht  belastingen en andere financi 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 of naar Postbus    Den aag. raag et ver elding van rubriek echten en Plichten .

Omslagpremie

osten
Bestedingen

este in r atie:
rjan oede  evreden met ensioen   

www.s p.nl  de em er 
      rijs  . 

Het ociaal Cultureel lanbureau C  hee t met een proe schri t vele ouderen de gordijnen inge-
jaagd. Het gemiddelde inkomen van 5-plussers is de a gelopen decennia sterker gestegen dan 
dat van jongere mensen. aast een hogere AOW hebben ouderen vaker een aanvullend pensioen.  
En voorts de kern van het proe schri t waaraan vele mensen zich storen  Ouderen komen nu ge-
makkelijker rond dan jongeren.

Bijna iedereen in Nederland loopt te hoop tegen de voorgenomen kabinetsmaatregelen, die velen direct treffen in de portemonnee. De ouderen voelen dat de komende jaren in hun 

koopkracht. Toch zijn er ook veel geluiden dat ze er geen boterham minder om zullen eten, doordat zij nog wel wat reserves achter de hand hebben of, doodeenvoudig, bij achteruit-

gang toch wel rondkomen. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl

anbureau  Ouderen ebben et ge a e er

Er - en schenkingsrecht

E ecuteurloon 
opvoeren o  niet
n uw ru riek staat dat een ieder de 

a wikkeling van een nalatens hap mag 
doen. ommigen tegen een door de wet 
vastgesteld uurloon. Wat is dat uurloon

otaris werkt traag en slordig
We zijn met zes kinderen die allen nog 

in leven zijn. n juni dit jaar kreeg 
mijn oudste zus als enige eri ht van 
een oud-notaris dat zij als er genaam 
gere htigd was in de nalatens hap van 
een tante  die al in  is overleden en 
van wie haar roers en zussen al eerder 
waren overleden. Deze tante had geen 
testament. Dat etekent volgens mij dat 
naast de overige neven en ni hten niet 
alleen mijn oudste zus  maar ook haar 
overige zusters en roers gere htigd zijn 
te erven. Waarom he en wij geen e-
ri ht gekregen van deze notaris  n juli 
dit jaar he  ik hem daarop gewezen en 
hij zou er werk van maken. n septem er 
he  ik gevraagd naar de stand van 
zaken. Hij reageerde nogal ge rriteerd 
en dat men hem niet meer moest lastig 
vallen. We horen maar niks  Zit aan deze 
zaak zo langzamerhand niet een lu htje

inanci le zaken

erplichtingen 
aan huishoudster

angezien wij al wat ouder zijn  he en 
wij esloten om te zien naar enige hulp 
in ons tweepersoonshuishouden. Wij 
kwamen in onta t met een jongedame  
die voor  euro enkele uren per week 
gaat helpen met het s hoonhouden van 
het huis. Hoe zit het met onze re hten en 
pli hten  ijvoor eeld als haar tijdens 

het werk iets overkomt. Hoe zit het met 
verzekeringen

Werk- en leercontract 
zoon is be indigd

ijn zoon is de a gelopen drie jaar 
n dag per week naar s hool gegaan 

en hee t vier dagen gewerkt. Hij had 
telkens een ontra t voor  uur  dat 
liep van septem er tot septem er. u is 
de s hool in juni a gelopen en iedt de 
aas een nuluren ontra t aan. an dit 

zomaar eenzijdig  Dit is to h ontra t-
reuk  n is het normaal dat hij zijn 

loon twee weken later kreeg

enen bij opa die overlijdt
We he en geld geleend ij onze opa. 
Hij overlijdt  maar we he en een on-
tra t dat we pas in  terug etalen. 
Wij zijn nu ook er genamen. Wat ge eurt 
er met onze lening
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ste nu er a t e van uw e Oud agenaar
• 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 uw afschrijving terug onder First Royal Telecom BV, wat de naam is van onze uitgeverij).

dverteer in nr  100
oge oplage 

          lager tarief
el rene haddelee  

0   23 00323

Kleine 
Nostalgie

met Julius asgeld

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

‘Agnur mag nit siholra is. Geijin gelt.’
 roeger was het gebruikelijk dat je na je absentie op school een brie je van 
je ouders meenam met de reden van je a wezigheid. Maar wie schree  die 
brie jes eigenlijk

ukels op buik
u . k he  pukels op mijn uik en 

daarom kom ik niet naar s hool. -
zender athalie. 

 sult wel deken 
warom a z. atha-
lie  Dat is omdat 
me moeder niet ken 
s hij en en lezen. 
Dag u . k moet nu 
vlug naar de dokter. z. athalie.

 u  ik mag 
niet doesen van de dokter. . 

ader en moe-
der werken. nur moeilijk opkomen. 

nur sel  wakker. it oos  ie-
dankt. nur.  

irna mag 
niet zwemmen van me moeder en me 
vader  ju rouw. Dag ju .

Geachtige
 ju rouw

 
Wij he en ons verslaapt. Dit 

komt omdat 
we aan het 
vasten zijn.

ll  kan niet op 
s hool komen want ze laat een jurk 
maken en de vrouw die de jurk maakt 
zij moet li haam van ll  gaan 

ekijken hoeveel maat ze aanhee t.

ea htige ju rouw Di-
lek mag niet doesjen want dan komt 
er een soort ziekte op haar.  u . 

iwan was door omstandigheden 
te laat. k ver ied u hier rekening 
mee te houden.  Halo ju . una 

moest met mijn naar de dokter gaan 
om mijn te vertalen. k hoop dat ik 
rekening op u kan houden.

voor zijn tand 
en voor zijn lip

want anders 
ziek worden

omdat onze geloo  ze ht meisjes 
zwemmen ver oden en zonde.

mag niet van me moeder
ik he  twee zere tenen
om gezondheidsredenen

moesjes o  niet

chree  u ze 

Dilek moest naar de spe elist in het 
westeinde voor puistjes

e moeder he  aan mijn geze ht 
dat ik niet naar s hool moest komen 
omdat we eest he en

gnur mag nit siholra is. eijin 
gelt

k was ziek. ijn hoo d doet pijn 
en mijn oor doet pijn. k kan niet 
gekomen

ar el he  op zijn donor gehat toen 
hij zes gulden uit z n 

spaarpot hat genomen 
om snoep te kopen

ea ht ju rou  mijn 
moeder hee t een klein 
uitkering dus ze kan  
gulden niet etalen Dus 
ze etaalt  gulden  mor-
gen krijgt je de geld.  

u rouw wild u inda s 
haar even a drogen na het 
zwemmen  Dank u

 ulius. asgeld
deoud-hagenaar.nl 

- Mevrouw asgeld in het midden van roep 5 in het schooljaar 8   83 op de an stadeschool. r zaten maar twee kinderen van eder-
landse a komst in de klas  verder: 8 urinaams Hindoestaanse kinderen,  urkse, 1 Marrokaanse en 1 hinese. -
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udoku A                                udoku B                                 udoku C

8 9 2 3
9 7 1

3 6
2 7 9

4 8 5
1

5 3 7 8 6
6

2 4

udoku D                                

Op oss ng pu e s u ter  de de

rijswinnaars

nzenden
Maandag  december

plossing 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. We denken dat dat moet lukken en het scheelt postzegels  Hee t 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 brie kaart te sturen.

4 1 2
8 4

9 3 7 6
8 3

4 9 5 6
7 2

6 1 2
1 9 3

2 1
5 3 7

7 8 4
3 8 4 2

1 2 5
9

4 9
7 8 6
8 7 5 4

2 3 1
8 7
7 1 5

4 3
8 7
6 9 8

6 9 7 5
2 3

4 8 2 9

Geldig t/m 31 december 2012
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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.-

GRATIS THUIS BEZORGD

bij inlevering van deze advertentie

999.-nu

normaal 2195.-

2,5+2 CARTER

Fraai bankstel met hoge rugleuning, wat zorgt 

voor een ontspannen houding. In diverse 

kleuren uit stofgroep C.

799.-nu

normaal 1895.-

199.-nu

normaal 495.-

249.-nu

normaal 569.-

SPECIALIST
IN ZITTEN

Héél véél modellen 

in héél véél kleuren

699.-nu

normaal 1695.-normaal 1695.-normaal 1695.-normaal 1695.-

2,5+2 REAGAN

Tijdloos bankstel in een sublieme afwerking. 

De rechte lijnen zorgen voor een goed comfort, 

in diverse kleuren uit stofgroep 2.

899.-nu

normaal 2095.-

2,5+2 KENNEDY

Karakteristiek bankstel met gecapitonneerde 

rugleuning en bijpassende kussens. In diverse 

kleuren uit stofgroep 2.

899.-

Sta-op fauteuil SMART

Voor echt comfortabel zitten, met een ideale lende- 

en armsteun. Dit is slechts één van de tientallen relax-

meubelen bij Seats and Sofas. In diverse kleuren stof.

Fauteuil GRANT

Fauteuil met goede ondersteuning van de 

rug en schouders door de hoge rugleuning. 

In diverse kleuren Sussy.

Fauteuil 

CHARLESTON

Verkrijgbaar in 

meerdere uitvoeringen.

Small, Medium en Max.

MAATWERK

Ook verkrijgbaar

Sta-op fauteuil 

APOLLO

Royale fauteuil met 

comfortabele hoge 

rugleuning. In diverse 

kleuren Leder.

Nieuw

GRATIS

BEZORGD

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. 

ASSEN, Borgstee 7

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

DEVENTER, Essenstraat 15, de Snipperling

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

GOES, Marconistraat 17-19, Woonblvd Goes

GRONINGEN, Energieweg 13, Hoendiep 

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonblvd Heerlen

HENGELO, Wegtersweg 82

HOOGEVEEN, Groenewegenstraat 23-25

MAASSLUIS, Noordzee 10 

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72 

SLIEDRECHT, Conradstraat 8  

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonblvd

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21 

ZOETERWOUDE,  Hoge Rijndijk 307


