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Dinsdag 5 maart 2013 - Jrg. 5, nr. 5
Minidocumentaires portretteren 12 Haagse kunstenaars in ieder 12 minuten

‘Je idee vasthouden, ondanks tegenwind’
‘Omdat je kunstenaars
in je eigen stad hebt,
met elk een interessant verhaal. Je kunt
ze nooit genoeg onder
de aandacht brengen,
om te voorkomen dat
Den Haag zijn eigen
kunstenaars vergeet.
Er wordt al genoeg
naar buiten gekeken.’
Zo motiveert regisseur Jan van Stokkom
(63) de productie van
de minidocumentairereeks 12/12 die twaalf
Haagse kunstenaars
portretteert in ieder
twaalf minuten, over
hun werk en leven.

Deze week o.a.

•Automuseum
en de familie
Louwman
- Pag 7

en werk
•Leven
van de dichter
Han Hoekstra
- Pag 8
salon
•Literaire
in Koetshuis
Meermanno
- Pag 9
op weg
•Julius
naar school
en terug
- Op locatie tijdens de productie van de documentaireserie 12/12. Van links naar rechts: fotograaf Jorrit Renaud,
geportetteerd kunstenaar c.q. fotograaf kunstenaar Frederick Linck, regisseur Jan van Stokkom en cameraman Ruben Renaud. -

- Pag 14

- Beeldhouwer, graficus en monumentaal
kunstenaar Yke Prins in 12/12.

Geen water bij de wijn
Idee van Jaap Andela

Echte doordouwers

fhe@communicatiekunsten.nl

Lees verder op pagina 5
- Kunstenaar fotograaf Frerderick Linck in
zijn aflevering van 12/12 -

Boedel Expres Haaglanden
Woning ontruimingen
Bij overlijden of emigratie

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

En leveren altijd bezemschoon op
Daar kunt u op vertrouwen
7 dagen in de week bereikbaar

Tel. 06 84 84 39 09

Goedkope
betrouwbar en
a
der vindt urniet, bel
voor een
vrijblijvend
e
offerte

E-Mail: Boedelexpres@live.nl

Stijl & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007
J.S. van der Meer, Kostenloze
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl
Waardigheid met Aandacht en Tijd !
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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.
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!

ectificaties
an de eldestraat

- Laman s Rijwielbedrijf, de zaak van
mijn opa -

Onze apsalon St rmer
In De Oud-Hagenaar van dinsdag 1 februari 2 13, op pagina , stond
een leuk stukje over de an de eldestraat en omgeving. Ik heb daar
zelf ook veel herinneringen aan, onder meer aan kleuterschool ’t iooltje op het aillantplein.

rand

kitti .verhei en@gmail.com

- Kapsalon St rmer aan de elftselaan 2 -

- Onze zaak na de verhuizing
de Vaillantlaan n -

naar

In de iet Heinstraat
olschaatsshow 1

aul . aiser (2)

oorschoten
eg ert @ s all.nl
a iooms@gmail.com

aul . aiser (1)

Schilder ach

ieuwe website DOH in april beschikbaar

Veel lezers van buiten Den Haag e.o. missen thans de mogelijkheid om de
digitale PDF-versie van onze krant te downloaden via internet. Dat komt
doordat er een nieuwe site in aanbouw is – die per 1 april beschikbaar zou
moeten zijn.

o o on

it de chterhoek
gpvdgraaf@hetnet.nl

itgever

Adverteren in meer grote steden

administratie deoud-hagenaar.nl

Distributie

€ 49,90

Hoofdredacteur / directeur

ormgeving

anita.e alto@casema.nl

De Oud-Hagenaar op internet
www.deoud-hagenaar.nl
www.facebook.com/deoudhagenaar
twitter.com/#!/deoudhagenaar
ontact-informatie
Advertenties
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Struinen in
Haagse uinen

ij verlies of diefstal

Sneller een
nieuw paspoort

Op en juni wordt het open
tuinen weekend ‘Struinen in
Haagse uinen’ gehouden.
Heeft u een mooie tuin die u
graag laat zien aan andere
tuinliefhebbers Meld u dan
aan

Inwoners van de gemeente
Den Haag hoeven voor een
verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen
melding meer te doen bij de
politie. anaf maandag
maart tekenen Hagenaars
daarvoor bij de gemeente een
verklaring van verlies of diefstal, waarna zij in een moeite
door een nieuw paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart
kunnen aanvragen.

- e oude muurreclame van de Firma

bler in de ollanderstraat. -

onu enta e uu
e a es uinoo d
ieuw licht op
moord broeders
De it

De historische muurreclames op de zijgevels van de panden
Hollanderstraat 2- en asmanstraat 1 -1 zijn officieel
beschermd. De gemeente Den Haag heeft de reclame-uitingen
uit de jaren twintig en dertig geregistreerd als gemeentelijk
monument omdat zij het industri le verleden van de stad tastbaar maken.

De gebroeders Johan en
ornelis de itt zijn in 16 2
in Den Haag op gruwelijke
wijze vermoord en gel ncht op
een voor ederland nog nooit
vertoonde manier. Hoe heeft
het zover kunnen komen
ie
waren de daders

Aanmelden voor lezing

- Verschillende muurreclames van vroeger in de asmanstraat. -

Meneer Bennik

Diverse stijlen

irma G bler

uin aanmelden

pagina
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“Belastingservice voor senioren”
O P O en K O elpen u oo dit aar

eer i

Oo als u geen lau e envelop ri gt an et to

et invullen van u

de moeite

eem onta t op met de lo ale a deling van

elastingaangi te

aard i n om aangi te te doen

O P O o K O en meld u aan

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

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen
www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

UIS
OPEN H maart

ag 9
Zaterd
uur.
0-12.00
.0
0
1
van

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.

Te huur
Toon Dupuisstraat
en Toon Dupuiserf,
Den Haag

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

Toon Dupuisstraat en Toon Dupuiserf
Dit wooncomplex ligt in Houtwijk en op loopafstand van
een gezellig buurtcentrum met winkels waar u voor uw
dagelijkse boodschappen terecht kunt. Eventueel kunt u
via zorgcentrum Florence (locatie Houthage) de nodige
diensten zoals tafeltje-dekje of thuiszorg inschakelen.
Met het openbaar vervoer in de directe nabijheid kunt u
alle kanten op.
Comfortabele 2- en 3-kamerappartementen met balkon of
tuin. De huismeester in het complex biedt u de nodige
service. De appartementen zijn bereikbaar via een afgesloten portiek en er is een lift. Deze appartementen zijn
bestemd voor mensen vanaf 50 jaar.
Open dag zaterdag 9 maart a.s.
Lijkt het u leuk om sfeer te proeven in ons complex en om
een rondleiding te krijgen? Komt u dan zaterdag 9 maart
a.s. tussen 10.00 – 12.00 uur naar de open dag en bezoek
onze modelwoning aan de Toon Dupuisstraat 137.
Voor de snelle beslissers biedt Mooiland een buitenkans.
Als u voor 1 mei 2013 een huurovereenkomst met ons
aangaat voor een woning aan de Toon Dupuisstraat of
–erf, dan ontvangt u een maand gratis huur.
Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met kantoor Ridderkerk, tel nr: 0180-440500 of kijken op
www.mooiland.nl.

Huurprijs per maand
vanaf € 580,Bovengenoemde huurprijs
is per maand en exclusief
service- en stookkosten.
Huurtoeslag is mogelijk.

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

Servicekosten

€ 58,60

HTMC
Woonoppervlak

67 m2

HTM

C

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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ervolg voorpagina

07/12

egisseur van serie 12/12 Jan van Stokkom

unstenaa s i n
e ang i k voo ons

08/12

Haagse kunstenaars vertellen in de minidocumentaireserie 12/12 over hun leven
en werk. e ontmoeten geen ambachtsmensen die in hun kunst wegduiken en
daarover somberen. In vrijwel elk gesprek kijken we blijmoedig mee naar het
lichtpunt waar de kunstenaar naartoe werkt.

09/12

04/12

10/12

E positie ulchri

05/12

11/12
Op Omroep

est

ijklussen

06/12

12/12
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Diagnostisch
Centrum
Haaglanden
Snel terecht op het spreekuur
voor verdachte plekjes
Patiënten die bezorgd zijn over huidafwijkingen kunnen
met een verwijzing van de (huis)arts snel terecht op
het spreekuur Dermatologie.
U kunt bij de dermatologen terecht met…
… al uw vragen en problemen die te maken hebben
met uw huid zoals:
• acne
• eczeem
• alle vormen van huidkanker
• huidinfecties
• moedervlekken
• pigmentstoornissen
• wratten
• haar- en nagelafwijkingen
• allergieklachten

Op de begraafplaats aan de St. Barbaraweg 6 (zijstraat Binckhorstlaan)
in Den Haag, op de grens van Voorburg, worden overledenen van alle
gezindten begraven.

Waarom zou u naar ons toekomen?
• Zeer korte wachttijden
• Kleinschalige, rustige omgeving
• 100% vergoed door uw zorgverzekeraar*
• Eﬃciënte behandelwijze en goede nazorg
• Behandeling door ervaren medisch specialisten
• Snelle uitslag
(* m.u.v. eigen risico)

P

DA

zaterdag 0 maart

Voor meer informatie of een afspraak
U kunt ons bereiken op 070-330 12 00
Op www.dc-groep.com vindt u meer informatie over
ons centrum en de behandelmogelijkheden

slechts € 12,50

Diagnostisch Centrum Haaglanden
Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
tel. (070) 330 1200
fax (070) 330 1201
haaglanden@dc-groep.com

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

www.dc-groep.com

KEES TALEN

Winkelcentrum in de Bogaard

... sinds 1953

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

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

Tijd voor u!

WWW.KEESTALEN.NL

(Bezoek aan huis mogelijk)

In de loopstraat bij Bruna en Hema,
schuin tegenover Supermarkt Hoogvliet
en tegenover het belastingkantoor
(Parkeergarage P5)

Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

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

OPLEVEREN

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

NA L AT E N S C H A P P E N
ONROEREND GOED
P E R S O N E N - E N FA M I L I E R E C H T
ONDERNEMINGSRECHT

Prins Johan Friso Promenade 32
2284 DB Rijswijk

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070-8200600

Service- of

adeau-abonnement

S TAT E N L A A N 2 4
2 5 8 2 G M D E N H A AG

Tandprothetiek in de Bogaard is de specialist in
gebitsprotheses en klikgebit bij u om de hoek!
Prins Johan Friso Promenade 32
2284 DB Rijswijk
Telefoon 070 – 22 100 07
www.tpid.nl • info@tpid.nl

L A A N VA N WAT E R I N G S E V E L D 9 0 5
2 5 4 8 B R D E N H A AG
T 070 306 04 57
I N F O @ N O TA R I A AT D E G I E R . N L
W W W. N O TA R I A AT D E G I E R . N L

Nooit te oud voor vakantie!

ezorgadres

Factuuradres

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen?
Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83

Postbus

04 ,

0

A Den Haag

www.allegoedsvakanties.nl
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds
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ouwman Museum toont collectie van 23 historische auto’s (1)

oe iete in
et de
ve a e ing egon
In 1 6 overleed ieter ijnand ouwman op 6 -jarige leeftijd. In datzelfde jaar werd zijn beroemde verzameling auto’s
ondergebracht in een museum te eidschendam. Zelf kon hij
deze opening niet meer meemaken. In 2 1 realiseerde zoon
Evert (1
) het ouwman Museum een collectie van 23 historische auto’s in een schitterende ambiance
naast aleis Huis ten osch iet begon
de verzameling en Evert maakte de
collectie af. In twee delen verhalen we over auto’s, mensen,
gebouwen en Den Haag. In het
eerste artikel volgen we het
leven van ieter ouwman.

- Pieter ijnand Louwman 1 2-1

-

- e odge die in de showroom stond in de Lekstraat -

Dierentuin

erzamelen

helmhuis@ iggo.nl
innenkort deel
Lou man de ho
overnam

Oldtimer

oe vert
van i n vader

olkswagen

- dvertentie uit 1 2 - eerlands trots, een oude

- e garage aan de Lekstraat tegenover Staatsspoor -

F in de showroom. -

pagina
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Simon armiggelt over Han G. Hoekstra (1 6-1

)

en di hte die in het k antenvak,
nooit van i n di hte s ha genas
anneer je aan iemand vraagt, wie dit gedichtje bedacht heeft, is het antwoord steevast Annie M. G. Schmidt en dat is
onjuist. De dichter waar ik het over hebben wil Han G. Hoekstra - heeft het geschreven. Hij heeft zowel gedichten voor
volwassenen als voor kinderen geschreven, als daar al verschil tussen bestaat, en daarnaast als journalist voor diverse
kranten gewerkt. De nadruk komt in dit artikel te liggen op de tijd dat hij in Den Haag gewoond heeft.
e ik er als kind ge oond
oelang anneer
aag ie ik dakli sten
portieken gevels opdoemen
uit
geheugens gri e nevels en
speur naar teekens maar
er is niet meer.

De onte Stoet

ek
t zijn kinderpo ziebo
- an . oekstra me
t.oo
sch
op
et Verloren Schaap

-

e toenmalige aagse burgemeester Vic arijnen reikt oekstra in 1 2 de onstantijn u gensprijs uit voor zijn complete oeuvre. -

- Omslag van het kinderpo
zieboek
et Verloren Schaap.-

oetbal en dichten

weekschool

n
- Portret va

tra.an . oeks

i as er kind hi erd er groot
en proefde er vreugde en leed
hi on er liefde en dageli ks rood
al at men oal eet
dat eet een stad en legt het loot
onder mis aar en elge ind
ook aan haar meest ontrou e kind.
otdat dit eens in msterdam
terugdenkt aan i n stad
aarvan het slordig afscheid nam
maar die het niet vergat
aaraan het nooit geheel ontk am
en nooit geheel ontkomen kon
omdat i n ereld d r egon.
Huwelijk

- en singletje van uerido met de stemm

Krant voor de 50-plusser

e moeder van
de dui endpoo
t
is vreseli k on
tevreden
ant haar oont
e
in de sloot gegl is o uist
eden.
n als e even re
ke
eet e at dat nt
etekent
op n hoofd ee
n grote uil
en dui end so
k es vuil
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iteraire runch zondag 2 maart in Museum Meermanno

a van uggen en
Ja o s a de aan

a drie succesvolle edities van de iteraire runches in de egentenkamer (over Anton
oolhaas, . . Hotz en ritzi Harmsen van eek) is de nieuwe locatie per zondag 2 maart
het romantische oetshuis van het Museum Meermanno aan de rinsessegracht. Ditmaal
staan de schrijvers arr van ruggen en Jacob Isra l de Haan centraal in het programma.

- Carry van Bruggen,
in juli 1925 getekend door Herman Hana-

- De bundel Verhalend Proza van
Carry van Bruggen en Prometheus, beide uitgegeven bij Van
Oorschot, zijn nog verkrijgbaar.
De meeste andere titels zult u in
de bibliotheek moeten zoeken of
tweedehands.-

eserveren

argriet
ie stond tussen gras
in de eide die as
een frisse margriet
maar leef dat niet.
e k am voor een raam
van een huiskamer staan.
lleen met een smal vaas e aan.

- Jacob sra l de aan in Pale
stina, gekleed als

evensvisie
carleisma@planet.nl
oornaamste ron an. . oekstra
iogra e oke Linders en anneke van der
eer m o msterdam
.

men van nnie . . Schmidt en an . oekstra. -

reserveren@salonredactie.net

Zaterdag 23 maart in Mariahoeve

Ju i eu uitvoe ing van
i
a on u iektheate
De bekende operazanger ill aron heeft 1 jaar geleden met zijn vrouw oes van
roonenburg dit theater opgezet met de bedoeling het stimuleren en beoefenen van de
toonkunst door zang, dans en toneelspel .
laats reserveren

rabier.-
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Ikusasa This is Africa!
Een gloednieuwe muziek- en danstheaterproductie over het
Zuid-afrika van nu. Ikusasa betekent ‘toekomst ’in Zulu.
Verhalen en toekomstdromen van jongeren vormen de
inspiratiebron voor deze productie.
De show is een kleurrijke mix van het spetterende muziek- en
dansleven dat Zuid-Afrika rijk is; van traditionele Gospel tot
African house, gebracht door een topcast van vijftien zangers
dansers, acteurs en musici.
U wordt meegenomen naar het bruisende “Alexandra”, een van
de grootste townships van Johannesburg, waar een nieuwe
generatie haar bestaan opbouwt en haar dromen probeert waar
te maken. We nemen een
kijkje in het leven van de
bewoners van 5th Street
en maken zo kennis met
verschillende muziek- en
dansstijlen, maar ook
met de karakters en
verhalen daarachter.

Vrijdag 15
maart 2013
20.15 uur
Lucent
Danstheater

e ud

Lezersaanbieding
Lezers van de Oud Hagenaar betalen geen € 27,25
(eerste rang) maar €20,00. U kunt deze aanbieding
reserveren door te bellen naar de kassa van het
Lucent Danstheater 070 - 88 00 333
onder vermelding van actiecode ‘Oud Hagenaar’.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

o uit
Zondag 1 maart
ilm adertje angbeen in ieb oorburg
Het is weer ‘Tijd voor Toen’ in de bibliotheek in Voorburg.
Dit keer met de film Vadertje Langbeen uit 1938, met Lily
Bouwmeester in de hoofdrol. Het arme weesmeisje Judy
vindt het geluk in de armen van haar weldoener Albert
van Woudenberg (Paul Storm). Andere rollen zijn er voor:
Jan Retèl, Aaf en Herman Bouber, Bob de Lange en Paul
Steenbergen. De film is gemaakt naar het boek ‘Daddy
Long Legs’ van Jean Webster uit 1912. De film trok
destijds volle zalen en kreeg in 1963/64 een “remake” met
Jenny Arean in de hoofdrol in de gelijknamige musical,
geregisseerd door Harry Bannink, uitgezonden op televisie
door de NCRV.
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur, in de Bibliotheek Voorburg aan
de Koningin Julianalaan 257. Prijs vor leden € 6,-- en vor
niet-leden € 7,50. Kaartverkoop aan de balie van de bieb
en aan de zaal, of via www.bibliotheekaandevliet.nl
remi re ladimir in heater epijn
Om 16.30 gaat in Theater Pepijn in Den Haag de voorstelling “Vladimir” in première. ‘Vladimir’ is de tweede
muziektheaterproductie van klarinettist/theatermaker Jaap
Mulder. Centraal staat het korte leven van Vladimir Vysotsky. Zanger, acteur, criticaster, querulant en luis in de
pels van de Russische communisten. Vysotsky schreef
meer dan 600 teksten en werd de Brel van Rusland genoemd. In deze voorstelling wordt Jaap Mulder begeleid
door Ruben Mulder, pianist en zoon; samen heten zij
MonDeux. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.diligentiapepijn.nl of telefonisch aan de kassa
Telefoon: 070 - 361 05 40.

Donderdag 1 maart

IKUSASA © copyright DommelGraaf Theater

Beleef Bronovo tijdens de open dag!
Zaterdag 16 maart van 10.30 tot 15.00 uur
Een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis
• Kennismaken met o.a. operatieruimte, radiologie en laboratorium
• Zelf handelingen verrichten, bijv. leren hechten
• Check uw gezondheid door allerlei gezondheidstestjes
• Informatiemarkt
• Kinderactiviteiten: schminken, kleuren en poppendokter
• Informatie over leren en werken

uurtdiner in Huize E kenburg
Vanaf 17.30 kan iedereen iedereen heerlijk komen genieten van een driegangen diner in Huize Eykenburg aan de
Kruisbessenstraat 12. Vooraf kan er gekozen worden uit
een heldere of gebonden soep. Vervolgens is er een warm
en koud buffet en het diner wordt afgesloten met een dessertbuffet. Tussen de gangen door krijgen de gasten een
beeld van het vrijwilligerswerk bij Stichting Eykenburg. Zo
wordt er een ronde bingo gespeeld en is er een line-dance
demonstratie, waar de gasten ook aan mee kunnen doen.
De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. De kosten van
het buurtdiner bedragen € 17,50 per persoon (exclusief
drankjes). Aanmelden voor het buurtdiner kan tot en met
zondag 10 maart in het restaurant van Huize Eykenburg.
Het thema van de avond is ‘NLdoet’, de grote vrijwilligersactie van het Oranjefonds in Nederland op 15 en 16 maart.

Zaterdag 16 t/m 31 maart
otografie e positie Street ive
In Cafe Quircky, Tasmanstraat 128 in Den Haag is van 16
t/m 31 maart een expositie van nieuw fotowerk te zien
van Remco Zwinkels. Street Live genaamd - de ‘levende
straat’ en met een ‘v’ dus. Meer informatie en beelden van
het werk van deze Haagse fotograaf zijn te vinden op drie
internetplekken: remlicht.blogspot.nl / www.remlicht.com
en op www.facebook.com/remlicht
De openinig van de expositie is is op zaterdag de 16e om
17.00 en iedereen is van harte welkom om te komen!

eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie,
cursussen, muziek, theater, enz. ebt u activiteiten te melden Stuur
uw gegevens op via e-mail agenda deoud-hagenaar.nl

doel”. De dichter is in deze bundel een burgerman die
in zijn huis zoekt naar het goud en zichzelf uiteindelijk
terugvindt als blinde stumper die met bloedend tandvlees
langs de deuren gaat om zijn liederen te slijten. Maar
ook is hij popster, psychonaut en acteur, en onderzoekt
hij hoe deze personages hem vervormen. De gedichten
worden afgewisseld met muziek gespeeld door niemand
minder dan de bekende harpsoliste Godelieve Schrama,
aan wie Micha verscheidene werken opdroeg waaronder
“Requiem”voor harp solo.
Podiumkunsten Emmakade organiseert maandelijks een
voorstelling in het sfeervolle huistheater op Koningin
Emmakade 139, Den Haag. In de intieme ruimte met
prachtige akoestiek zorgen professionele artiesten voor
een intense artistieke beleving. Na afloop kan het publiek
samen met de artiesten genieten van een goed glas wijn.
U kunt reserveren via de website of telefonisch. Entree:
15 euro inclusief koffie/thee en glas wijn. Begin 15.00
uur, welkom vanf 14.30 uur.
homas Mann lezing om Domisse
De eerste editie dit jaar van de literaire salon ‘Hans Spit
nodigt u uit’ betreft de elfde (!) Thomas Mann lezing van
Tom Domisse. Hij heeft het dit keer over humor en ironie
in het werk van deze schrijver. Twee romans staan met
name centaal: Felix Krull en de Toverberg.
Plaats van handeling is wederom het Veilinghuis Van
Stockum aan de Prinsegracht 15 in Den Haag. Aanvang
om 15.00 uur. Entree € 7,50 U kunt reserveren via
spit.hans@gmail.com of redactie@extaze.nl Telefonisch
via 0681309892
Die Haghe Sanghers in homaskerk
Om 15.00 uur vindt een uniek Passieconcert plaats door
het Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers. Op het
programma staat o.a. De Passie van Martinu: “The Mount
of Three Lights” Verder werken van o.a. Da Palestrina en
H.Andriessen en Aria`s uit de Mattheus en Johannes Passion. Onder leiding van: Charles van der Veeke m.m.v. :
Frans Huijts – Bariton en Aart de Kort – Orgel.
Plaats: Thomaskerk, Abcoudestraat 2, bereikbaar met
tram 6 en RR4 en meerdere buslijnen halte ‘Leyenburg’.
Zeer geringe parkeergelegenheid voor auto’s, voldoende
voor fietsen.
Toegangsprijs in de voorverkoop bij Theater Dakota Zuidlarenstraat 57 € 15,00; op vertoon Ooievaarpas € 7,50
Toegangsprijs aan de zaal € 17,50; op vertoon Ooievaarpas € 7,50

In maart en april
ondvaarten aleizenroute
Stichting De Haagse Willemsvaart organiseert speciale
rondvaarten in verband met het aftreden van Koningin
Beatrix langs Paleis Noordeinde en huis ten Bosch. De
Willemsvaart organiseert in maart en april 2013 de “Paleizenroute”: rondvaarten langs de Prinsessetuin-Paleis
Noordeinde (opstappen bij Toussaintkade 22) en Paleis
Huis ten Bosch.
De rondvaart voert langs onder andere de Paleistuinen,
het Koninklijk Staldepartement en het Willemspark. Aan
boord wordt er stilgestaan bij het jubilieum 200 jaar
Koninkrijk der Nederlanden 1813 - 2013, de Oranjes en
het varen over een unieke, vergeten waterweg tussen
Paleis Noordeinde en Huis Ten Bosch. Reserveren van de
boottocht van 2 uur (15 euro p.p.) kan via
info@willemsvaart.nl

Aanmelden voor 1 juni

Meer informatie? www.bronovo.nl

Zondag1 maart
Gedichten en Muziek on. Emmakade
Micha Hamel (1970): dirigent, componist en dichter.
Wie kent hem niet? In 2012 was hij ‘componist in focus’
op het Holland Festival, waarvoor hij een Requiem voor
tenor, acteur en tien instrumenten componeerde en een
stuk geïnspireerd op het schilderij De Rode Kimono
van G. H. Breitner. Ook als dichter maakt hij al geruime
tijd opmars. In 2004 debuteerde Micha met “Alle enen
opgeteld”, en daarna verschenen “Luchtwortels” en “Nu
je het vraagt”. Bij Podiumkunsten Emmakade zal Micha
voordragen uit zijn net verschenen bundel “Bewegend

ijkfestival uO zoekt artiesten
Bewoners Organisatie Rustenburg-Oostbroek (BORO)
organiseert op zaterdag 15 juni een groots wijkfeest op
het binnenterrein van korfbalvereniging Ready aan de
Escamplaan. Een wijkfeest voor jong en oud, waar vele
bewoners, bewonersgroepen en wijkinstellingen aan
mee werken. Er komen heel veel optredens, activiteiten
en workshops op gebied van sport, dans, zang, muziek,
acrobatiek, schilderen, koken en knutselen. Voor de
kinderen zullen heel veel leuke spelletjes te doen zijn. Er
is lekker eten en drinken, waar men op een groot terras
van kan genieten.
Aan artiesten uit de wijk Rustenburg-Oostbroek wordt
verzocht zich te melden voor een mogelijk podiumoptreden. Ook andere wijkbewoners die een activiteit willen
organiseren of een workshop willen leiden kunnen zich
melden bij de BORO: stgboro@ziggo.nl of 070-3921055.
Weet u een leuke naam voor dit nieuwe wijkfestival?
Stuur uw voorstel voor 12 maart en wie weet wordt uw
suggestie wel gekozen en ontvangt u een cadeaubon van
25 euro.
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Programma landelijke week
Zorg en Welzijn 2013

Humanitas Woonzorg lus Den Haag
Humanitas Woonzorgplus • rasmus lein

D

H
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Wanneer:

van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart 2013

Wat:

iedere ochtend en middag een informatieve of recreatieve activiteit

Hoe laat:

om 10:00 uur en om 14:00 uur (tenzij anders vermeld)

Waar:

in de locaties CoornhertCentrum, Duinhage en Wijndaelercentrum

Voor wie:

zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, wijkbewoners, werkzoekenden

Wat kost het: gratis, inclusief kopje koffie (tenzij anders vermeld)
Aanmelding: niet nodig, loop binnen: van harte welkom!
Informatie:

CoornhertCentrum
rasmus lein
D H
Ma 11 mrt

ochtend

Duinhage
hmanlaan
D H

De a

eni renk r

kijk ook op www.humanitaswoonzorgplus.nl of bel even naar de locatie

Wijndaelercentrum
ath an ennesstraat
D H

aarten maken

ekenen s hilderen
nglish

middag

itg mnastiek

raining lij staan

n

n ersati n

werken in de rg

k

r rijwilligers
Hi!

Di 12 mrt

ochtend

j el m etitie

middag

Humanisme in rg

ak htend

andalatekenen

Handwerken en rummiku

eni reng m
rtie

Wo 13 mrt

ochtend

j el m etitie

middag

ui

ing

ii

eheugentraining

un h treden

u iek luisteren

erhalen als h rs el

Do 14 mrt

ochtend

itg mnastiek

ekenen s hilderen

eni reng m
D kaarten handwerken

middag

ijkmiddag

r nieuwe li nten

ijkmiddag

l ems hikken

ochtend

elletjes htend

middag

hee met li ntenraad
n

ijkmiddag

r nieuwe li nten

elmiddag
ijkmiddag

Vr 15 mrt

r nieuwe li nten
r nieuwe medewerkers

ewegen
High tea met

r seni ren

u iek luisteren

treden

j el m etitie

werken in de rg
k

r rijwilligers

rnhert a met itter al

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum

Duinhage

Wijndaelercentrum

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

in

-

atharina an ennesstraat
Den Haag

duinhage rg

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat
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Goed georganiseerde en betaalbare 50 plus vakanties
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Alles inclusief hotel Am Park in Bad Fredeburg nabij winterberg

Op de mooiste locatie van het Sauerland op slechts 2 uur rijden van de Nederlandse grens

fam. Willemsen & team

De unieke Hoogsauerland alles inclusief 5 daagse vakantie 4 nachten op basis vol pension en alles inclusief (eigen vervoer)
Inbegrepen:
- drankjes tussen 17.00 uur en 24.00 gratis (koffie, thee, frisdranken,
4x overnachting in een prachtige kamer warme bieren, wijnen, vruchtensappen, jenever, appelkorn etc.)
- Gratis vrijkaartjes voor het subtopisch zwembad.
4x ontbijtbuffet
- laat uw portemonnee maar thuis, hier zit alles bij in
4x lunch
- regelmatig entertainment en vermaak (o.a. een bustocht (april) of boottocht op een
stuwmeer of live muziek etc.)
4x een voortreffelijk 3 gangen diner
- U ontvangt een gratis uitstapjes boekje met leuke bezienswaardigheden en tips voor overdag.
Voor dit unieke Hoogsauerland arrangement gelden de volgende aankomst data:
Maart
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag
Zondag

Datum
8 maart
12 maart
16 maart
20 maart
24 maart

Prijs
199,-pp
199,-pp
199,-pp
199,-pp
199,-pp

April
Vrijdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag
Zondag
Donderdag
Maandag

Datum
5 april
9 april
13 april
17 april
21 april
25 april
29 april

Prijs
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp
225,-pp

xcursie
incl gratis buse
cht
en gratis bootto

www.hshotels.nl

aa

jaar garantie.

9,-pp)

(Maart zelfs 19

Kijkt u ook eens op onze website voor ons andere hotel:
Landhotel Zur Schmitte www.zurschmitte.nl

Reserveringslijn 0049-2977-709758 (Nederlands gesproken)

,--

p all-in
Slechts 225,-p

Landhotel Am Park
In der Schmiedinghausen 36
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
www.hotelampark.nl

Pa



Wilt u ook lekker relaxed wakker worden met vogel geluiden Special
voor
op de achtergrond? Het gezellige Hotel de Paddestoel biedt Senioren
stijlvolle hotelkamers met een eigen terras, en kitchenette,
midden in de Oisterwijkse bossen. Rolstoelvriendelijk en dus geschikt
voor mensen die gebruik maken van een rollator.
enieten van de heerli ke diners hap es en drank es in ons ge ellige
restaurant Leuke uitstap es maken per lu e touringcar door isterwi k en
omgeving i orgen ervoor dat u helemaal tot rust kunt komen en volop
kunt genieten van on e ra antse gastvri heid

€

ok kunt u bij ons terecht voor
al uw stoffeerwerkzaamheden .

arco
Delft
arco eereer
0101 -- 1909
0

ijverheidsweg 1 - -Heinenoord
- www.marcoleer.nl
uitenwatersloot
14
Delft
- www.marcoleer.nl

eekarrangement
voor 2 pers. op een kamer geldt een korting van : €30,00 p.p.
• ervoer per lu e touringcar opstapplaats entraal tation
en Haag en Mo artlaan hoek Alphons iepen rockhof
• Aankomst hotel ontvangst met koffie en thee
•
vernachting inclusief ont i t
diner
ra antse-lunch
middagtocht es incl toeristen el gratis koffie thee

ij sturen u graag onze brochure toe.

Voor meer informatie kunt u bellen met
01 f bezoek onze website www.hoteldepaddestoel.nl

ANTONIO
MÉNDEZ

DIRIGEERT
BRITTEN EN
BRAHMS
Vr 22 maart 20.15 uur
Zo 24 maart 14.15 uur
Antonio Méndez dirigent
Ben Johnson tenor
René Pagen hoorn
Pärt Cantus In Memoriam Benjamin Britten
Britten Serenade
Brahms Symfonie nr. 4
1e rang €38,- | 2e rang €32,50
3e rang €20,- | <27 jaar €10,Alle concerten vinden plaats in de
Dr Anton Philipszaal, Den Haag.

Antonio Méndez

.

Honderd jaar geleden werd in het Engelse
Lowestoft Benjamin Britten geboren. Genoeg
aanleiding om deze belangrijke componist
te herdenken. Het Residentie Orkest speelt
zijn meest ontroerende liederencyclus: de
Serenade voor tenor, hoorn en strijkers.Nacht
en droom vormen belangrijke thema’s in het
werk dat midden in de Tweede Wereldoorlog
in première ging. Onze eigen hoornist René
Pagen, sinds 2004 verbonden aan het Residentie Orkest, soleert. De Spaanse maestro
Antonio Méndez, die recentelijk met veel
succes debuteerde bij het Residentie Orkest,
dirigeert tevens het aangrijpende ‘Cantus In
Memoriam Benjamin Britten’ van Arvo Pärt.
Tot besluit de Vierde symfonie van Brahms,
volmaakte muziek en de kroon op Brahms’
symfonische oeuvre.

Eenmalig lezersvoordeel
Speciaal voor lezers van
biedt het Residentie Orkest een
eenmalige korting van maar liefst
aan voor het concert op vrijdag 22 of zondag
24 maart.

25%

Bestel uw kaarten via de kassa van de
Dr Anton Philipszaal op nummer
070-8800333 o.v.v. Oud Hagenaar.

De aanbieding geldt voor alle rangen, is niet van toepassing in combinatie met andere kortingen
of inwisselbaar voor geld en kan niet worden toegepast op reeds gekochte kaarten.

De Oud-Hagenaar - De rant voor de 50-plusser

Dinsdag 5 maart 2013

pagina 13

Steeds vaker wordt bij ouderen financi le uitbuiting gesignaleerd. e overheid komt daarom met het actieplan Ouderen in veilige handen om hen weerbaarder te maken. e notaris kan
hierin een belangrijke rol spelen. Vanuit haar eigen ervaring vertelt notaris Froukje Konijnenberg welke mogelijkheden er zijn om financieel misbruik te voorkomen.

eventie tegen inan i e uit uiting van oude en
Het was een veelbesproken onderwerp in de media financi le uitbuiting van ouderen. Ook in mijn
praktijk kom ik voorbeelden daarvan tegen. Anders dan vaak wordt gedacht, overkomt dit niet
alleen heel na eve of rijke ouderen. Het gaat juist om alledaagse praktijken. Het kan bij wijze van
spreken mijn eigen ouders gebeuren.

ewindvoerder

incode
elfstandig notaris en
e indvoerder in otterdam

Onafhankelijk

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Onderhands regelen
van nalatenschap
e man van mi n schoon us is een
aantal aren geleden overleden. r
is een verklaring van erfrecht op
gesteld. aarin he ik een eperkte
volmacht tot eheer en vereffening
gekregen. a haar hopeli k nog
lang niet overli den mag ik dus de
lopende nanci le aken afhandelen.
anneer er spaargeld over li ft at
hoogst aarschi nli k het geval is
il e dat het ordt verdeeld over de
naaste familie van haar kant. e ik
het recht om dit onderhands te doen

alaten aan zoon van
e die single blijft
i n man en ik i n in gemeenschap

van goederen getrou d en he en
een langstlevende testament. ls
i eiden i n overleden gaat alles
naar mi n oon
uit een eerder
hu eli k. i n oon is niet getrou d
en heeft geen kinderen. omen er
ook niet meer. i il geen relatie
meer. k denk nu elf dat als hi
overli dt i n geld en goederen en
dus ook on e spullen naar de familie
van mi n inmiddels overleden e
gaat. at ou ik vreseli k vinden.
at kunnen e doen om dat te
voorkomen i n oon heeft geen
testament maar ik he hem hier el
op ge e en.

AO

en pensioen

gaat over in
pensioen en AO
k it nu nog in de
. in
pensioen gaat op septem er in
maar is een stuk lager dan mi n
uitkering. i n
gaat ook pas
eind septem er starten. ovendien
kri g ik in de loop van de maand
septem er een afkoopsom van een
oud pensioenfonds en de e edraagt
meer dan mi n
uitkering per
eken is. aat men de e edragen
korten op mi n

ensioenrechten uit
een oud huwelijk
i n partner is getrou d ge eest
met haar eerste man in
. at
hu eli k heeft circa 5 aar geduurd.
a de scheiding is i opnieu ge
trou d. at hu eli k heeft ongeveer
aar geduurd. it dat t eede
hu eli k heeft i pensioenrechten
van haar e overgehouden die nu tot
uit etaling komen. aar hoe it het
met het deel van haar eerste man
die nog in leven is en een goed pen
sioen heeft opge ou d eeft mi n
partner ook nog recht op haar deel
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Vroeger 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.

Kleine
Nostalgie De weg naar school en terug
ijftienhonderd keer liep ik in de periode van 1
tot 1
weer terug. aarom Omdat ik naar school moest.

met Julius Pasgeld

van de limopstraat naar de Abeelstraat en

- Voetbalplaatje Piet Kraak. -

erugweg
In de modder
Goudenregenplein

- e jonge Julius, inmiddels gearriveerd op school.-

homsonlaan

julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

- Voetbalplaatje be Lenstra. -

- iet op de lijntjes tussen de tegels stappen -

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

€ 89,- voor 2 personen ALL INCLUSIEF

65+ actie

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

Deze maand

15% korting
op truien, kostuums,
overhemden en colberts
ag
1
a

a a 1

Let op!
U betaald slechts € 89,- per kamer per nacht!

a

Het genoemde tarief is exclusief gemeentelijke
heﬃngen á € 1,50 p.p.p.n. bittergarnituur, gebak en ﬁetshuur.
Dit arrangement loopt tot 30 april 2013, m.u.v. feestdagen.

aa

a

7
7

17
a a 9

aag
8
17

8

9

17

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

KRINGLOOP VOORBURG
1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER
Kringloop Voorburg haalt de nog herbruikbare
Spullen / huisraad GRATIS bij u op?

WBS ontruimingen
e emschoon opleveren van woning en
edri fspand na overli den verhui en grote
schoonmaak en
i ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
uderwets vakmanschap tegen een eerli ke pri s
een moeili ke woorden en kleine lettert es
wi houden het simpel en duideli k
n telefoont e en wi komen gratis langs om
een geheel vri li vende offerte uit te rengen
etalingen alti d achteraf

U kunt de nog herbruikbare spullen
of huisraad ook zelf brengen, altijd
een leuke attentie! Tevens kunt u bij
ons terecht voor verhuizing,
ontruiming bij overlijden.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00
Gratis parkeren op eigen terrein
Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.

06 - 41 45 00 45

Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter fietsen winkel van Herwerden
In de poort.

info@woningbezemschoon.nl

!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

eli k duideli kheid g n verrassingen achteraf
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udoku wee
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ee en win

Ook dit jaar vragen we alle Sudoku’ers weer de oplossingen in te zenden per e-mail. oor ons is dat het makkelijkste en u
scheelt het postzegels Heeft u geen e-mail, vraag dan iemand om het voor u te doen ook in verzorgingscentra moet daar
iemand bij kunnen helpen.
Inzenden

rijswinnaars

puzzel deoud-hagenaar.nl

Donderdag 1 maart

Sudoku A

Sudoku

6

5

4 9
6

3

8 9

9 4
1 3
5 2
9
5 7
1
9
5
4
1 6 8

Sudoku

9 2 4 3
8
1

1
4 9
5

4
2

9
7

7

3
4 9 7
1
8
6
6 1
7 2
3

Sudoku D

3 8
7
4
7
6 9

9 6 4
7
3
7
2

6

8
5

3
7

2
1
3

2
6

5 6
2 4
8
4
2
9
7

4
7
6
9

4
1

4 2
3 5

1
2 7
9
8 1
8 3 6
6 5
5
3 6
2
5 7

(advertorial)

PROFESSIONELE OOGZORG
BIJ SPECSAVERS

KRANKZINNIG LAGE PRIJZEN!

Een reiziger vraagt de buschauﬀeur niet of hij een rijbewijs heeft, net als dat brildragers hun opticien niet om
een diploma vragen. Toch mag iedereen in Nederland zich opticien noemen zónder over een erkend diploma te
beschikken. Specsavers vindt dat je met ogen uiterst voorzichtig moet omgaan en maakt zich al jaren hard voor
kwaliteitsoogzorg geleverd door minimaal MBO-gediplomeerde opticiens.
Bij Specsavers worden oogmetingen alléén
verricht door een MBO-opgeleide opticien
of HBO-opgeleide optometrist. En niet,
zoals soms nog steeds gebeurt, door
medewerkers die een korte eigen cursus
oogmeting hebben gevolgd. De MBOopleiding opticien duurt vier jaar. In die
tijd krijgen de studenten onderwijs in
algemene optiekkennis, anatomie en
fysiologie van het oog, en veel wis- en
natuurkunde.

niet alleen de sterkte van de ogen, maar
ook de oogdruk. Die kan vooral na het
veertigste jaar toenemen en aanleiding
geven tot glaucoom, een aandoening
waarbij de zenuwvezels van het netvlies
geleidelijk verloren gaan. Door op tijd
met medicijnen de oogdruk te verlagen,
kan erger worden voorkomen. Een andere
aandoening waar de oogmeting inzicht in
geeft, is staar. Ook hier geldt: op tijd weten,
is op tijd maatregelen kunnen nemen.

Oogonderzoek
Daarnaast leren ze glazen slijpen, een
vaardigheid die veel precisie en geduld
vereist. Maar het belangrijkste van de hele
opleiding is het onderdeel oogmeting.
Waarom dat zo belangrijk is, heeft alles
te maken met wát er gemeten wordt. Dat is

Kwaliteit waarborgen
Professionele oogzorg bij Specsavers is
dus in de eerste plaats een oogmeting
door MBO-opgeleide opticiens of zelfs HBOopgeleide optometristen. In de tweede
plaats leiden we onze medewerkers intern
nog verder op voor een oogonderzoek

waarbij meerdere aanvullende testen
worden verricht. In de derde plaats
besteden we veel aandacht aan nazorg.
U koopt een bril bij Specsavers?
Dan roepen we u na een jaar op voor
nacontrole om eventueel weer uw ogen
te meten. En om uw bril zodanig af te
stellen dat die weer voor een jaar goed zit.
En tóch voordelig!
Specsavers toont aan dat professionaliteit,
service en topkwaliteit niet duur hoeven
te zijn. Een complete bril kost €29
inclusief gratis enkelvoudige glazen.
Bij een bril vanaf €79, krijgt u of een
gratis tweede bril, of gratis ontspiegeling,
of gratis meekleurende glazen of gratis
varifocale glazen!

INCL.

VRAAG HET DE OPTICIEN…
Kan ik mijn ogen niet beter
door een oogarts laten meten?
Oogartsen hebben het erg druk en hebben
geen tijd meer om een oogmeting te verrichten.
80% van de mensen gaat daarom naar
een brillenwinkel voor een oogmeting.
Wij krijgen ook steeds meer een zogenaamde
‘poortwachterfunctie’. Dat betekent dat wij
vaak als eerste oogproblemen signaleren
en klanten doorverwijzen naar hun huisarts.
Henk van het Hof
Opticien
Specsavers Delft

dit u veel voordeel opleveren omdat wij bijna
met alle zorgverzekeraars samenwerken. U kunt
uw exacte voordeel berekenen op onze website:
www.specsavers.nl
Verleent Specsavers ook hoorzorg?
Jazeker! En ook hiervoor werken wij uitsluitend
met professionele, volledig gediplomeerde
audiciens.
Graag tot ziens in onze winkel!

Heeft Specsavers ook afspraken
met zorgverzekeraars?
Uiteraard! Als u een bril, contactlenzen of
een hoortoestel aanschaft bij Specsavers kan

ONTSPIEGELDE GLAZEN
OOK TEVEEL BETAALD? WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Den Haag Plein Lange Poten 43 070 356 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

specsaversnederland
Bij aankoop van elk montuur vanaf €79 krijgt u de standaard ontspiegelde glazen
gratis. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Bij randloze
monturen adviseren wij dunne glazen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen.
De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van
Specsavers – Specsavers, the Specsavers logo. www.specsavers.nl
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‘Bewoners net dat
beetje extra geven’
Extra alertheid maakt wereld van verschil
Ilja Blaauw (37) werkt al vijftien jaar in verpleeghuis De Eshoeve van
Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg). Hij is verantwoordelijk voor het wel en
wee van een aantal dementerende bewoners. Door zich te verdiepen in de signalen
die zij afgeven, probeert hij hen zorg op maat te bieden.

“Dit is het.” Dat gevoel had Ilja meteen toen hij de
overstap maakte naar de zorg voor dementerende
cliënten. “Als een bewoner even lacht, mijn hand
pakt, dan geeft dat zoveel voldoening. Deze mensen zijn puur. Als ze zich boos voelen, laten ze duidelijk merken dat ze boos zijn. Als ze lachen zijn

val van dementerende cliënten niet altijd gemakkelijk. Deze bewoners kunnen immers vaak moeilijk aangeven waar ze behoefte aan hebben. Ilja
aarzelde daarom niet toen HWW Zorg hem vorig
jaar de gelegenheid bood om zijn psychologische kennis te vergroten. “Ik ben nu naast EVV’er

De Eshoeve

Foto: Eva Collette

ners zo veilig, vertrouwd en prettig mogelijk te
maken.”
Wat extra alertheid maakt soms een wereld van
verschil, ondervond Ilja. “Een meneer op de afdeling werd telkens agressief als wij hem uit bed
hielpen. Overleg met de psycholoog, aanpassing
van de medicatie, anders tillen: niets hielp. Tot
zijn bed op een dag toevallig op een andere plek
stond. Ik hielp de bewoner overeind en tot mijn
verbazing werd hij dit keer niet boos. Wat was er
aan de hand? Nader onderzoek wees uit dat meneer artrose heeft in één hand. Door de veranderde positie van het bed werd die hand minder
belast. Hij had geen pijn meer en daarmee ook
geen reden meer om kwaad te worden. Het gaat
nu veel beter met deze bewoner. Zonder de inzet
van kalmerende medicatie.”

Ilja Blaauw: ‘Als ze lachen zijn ze ook echt blij.’
ze ook echt blij. Er is niets gespeeld aan. Het geeft
een goed gevoel wanneer juist die bewoonster met
geheugenproblemen aangeeft dat ze het fijn vindt
om je te zien. Dan maakt het voor mij niet uit dat ze
dit een half uur later misschien weer vergeten is.”
Alertheid
Bewoners net dat beetje extra geven. Dit doel
stelt Ilja zich in zijn werk. Alleen is dat in het ge-

Zaterdag 16 maart
open dag
bij HWW Zorg

Foto: Eva Collette
(Eerst Verantwoordelijk Verzorgende, red.) ook
GVP’er: Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Mijn opleiding heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Non-verbale communicatie is heel
belangrijk bij deze cliënten. Wijkt een mevrouw
steeds even achteruit wanneer ik haar wil wassen?
Dan vindt ze het misschien fijner als een vrouwelijke collega dat voortaan doet. Je bewust zijn van
dergelijke signalen, helpt om de zorg voor bewo-

OPEN DAG

Locaties open dag

Zaterdag 16 maart 2013
11.00 tot 16.00 uur *

van 11.00 tot 16.00 uur*
Verpleeghuis De Eshoeve
Doorniksestraat 150-152, 2587 AZ Den Haag

Wilt u eens een kijkje nemen in verpleeghuis
De Eshoeve waar Ilja Blaauw werkt? Dat kan,
want op zaterdag 16 maart is weer de jaarlijkse
Open Dag van Zorg en Welzijn.

Verpleeghuis Houtwijk
Architect Duikerstraat 19, 2552 ZV Den Haag
U bent van harte welkom in:

Ook op enkele andere locaties van HWW
Zorg kunt u die dag terecht voor een
gevarieerd programma. Interessant voor
iedereen die met ons kennis wil maken. Ook als
u wilt werken in de zorg of vrijwilligerswerk wilt
doen. Kom voor een rondleiding door het huis, een
kijkje in het restaurant, informatie over de diensten die we leveren etc. En in De Eshoeve is zelfs een
gratis gezondheidscheck. Iedereen is van harte
welkom.
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Ontwikkelen
Ilja doet zijn werk met hart en ziel. “Ik zou een
boek kunnen schrijven over wat ik hier allemaal
meemaak. Mooie, maar ook minder mooie dingen.
Toch zou ik niets anders willen doen. Het werken
binnen het team geeft veel voldoening, de betrokkenheid bij de cliënten is groot. Ik ga pas naar huis
als alles af is, de medicatie van een bewoner geregeld, een rolstoel gerepareerd… Ik zou me in de
toekomst wel graag verder willen ontwikkelen op
psychologisch gebied. Gelukkig biedt HWW Zorg
hier ook de mogelijkheden toe.”

Verpleeghuis De Eshoeve
Doorniksestraat 150-152
scheck
ndheid
2587 AZ Den Haag
Gezo
Gratis gezondheidscheck op deze locatie

Verpleeghuis Houtwijk
Architect Duikerstraat 19
2552 ZV Den Haag
Woonzorgcentrum Moerwijk
Twickelstraat 120
2531 RB Den Haag

Haagse Wijk- en WoonZorg
opent zijn deuren!
Zorg thuis nodig of eens een kijkje nemen in een
verpleeghuis of woonzorgcentrum? Overweegt u
vrijwilligerswerk te gaan doen? Werken in de zorg?
Lijkt het u als wijkbewoner gezellig om van tijd tot tijd te
dineren in een van onze restaurants?
Kom dan eens een kijkje nemen tijdens de landelijke
Open Dag van Zorg en Welzijn. Een aantal van onze locaties
opent dan de deuren. U kunt terecht voor informatie,
rondleidingen en een gevarieerd dagprogramma. En in De
Eshoeve zelfs voor een gratis gezondheidscheck.

Verpleeghuis Vrederust-West
Schuttersdreef 125-127
2542 XA Den Haag

www.hwwzorg.nl
www.werkenbijhwwzorg.nl

* Let op: open dag op Vrederust-West

Telefoon (070) 379 50 00

van 13.00 tot 16.00 uur

Woonzorgcentrum Moerwijk
Twickelstraat 120, 2531 RB Den Haag
Verpleeghuis Vrederust-West
Schuttersdreef 125-127, 2542 XA Den Haag
* Let op: open dag op Vrederust-West
van 13.00 tot 16.00 uur

www.hwwzorg.nl
www.werkenbijhwwzorg.nl
(070) 379 50 00
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