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Gillen en brullen met Louis ‘Satchmo’ Armstrong (1901-1971) in grote zaal Dierentuin

Vooroorlogs hoogtepunt Haagse jazzhistorie
Toen de legendarische
trompettist en zanger
Louis Armstrong in
1933 een tournee door
Europa maakte en
daarbij ook Nederland
aandeed, was de eerste stad die voor een
concert in aanmerking
kwam niet Amsterdam,
maar Den Haag! In de
jaren 30 van de vorige
eeuw kon de Residentie zich met recht dé
jazz-stad van ons land
noemen. Armstrongs
optreden in de grote
zaal van de Dierentuin
op 12 november 1933
was een hoogtepunt in
de faam die Den Haag
op het gebied van jazz
had vergaard.
Uren voor het begin van de voorstelling
dromde al een grote menigte samen voor de
poorten van de Dierentuin om de aankomst
van de jazz-reus mee te maken.
Ondanks de groeiende belangstelling voor
jazz bleef die muziek vooral de oudere
Hagenaars een doorn in het oog. Veel ouders zouden hun kroost het liefst verbieden
zich in deze swingende poel des verderfs te
storten. De weerslag van dat generatieconﬂict is terug te vinden in de commentaren
die de kranten op het concert van Louis
Armstrong gaven.

Allemaal jongelieden
“Het publiek maakt vreemde, trekpopachtige bewegingen en stuiptrekkingen, gillend
en brullend. Het zijn allemaal jongelieden,
slechts enkele ouderen zijn aanwezig”,
schreef een criticus in een dagblad. Hij
beschreef voornamelijk het publiek en nauwelijks de muziek. Geen wonder, want de
kennis over jazz was nog uiterst gering.
In zijn verslag beklaagde de recensent zich
erover, dat zijn stoel in de Dierentuin als
een “daverende machine” heen en weer
werd geschud. En hij vervolgde: “Het zijn
meisjes, vrijwel allemaal onpersoonlijke
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Armstrongs bezoek aan Nederland was onderdeel van een grote Europese tournee. (© ANP) -

persoontjes, die één zelfde imitatie vormen.
Enige honderden clichés van Marlène
Dietrich. Getekende wenkbrauwen, languisante bewegingen, quasi-blasé en hautain.
Slechts enkelen onder hen vormen een
uitzondering. Men zou een standaard-type
van hen kunnen maken. En uw verslaggever heeft zich voor het eerst van zijn leven
oud gevoeld, hoewel hij toch meende ook
nog jong te zijn. Oud en eenzaam, alsof hij
een baard bezat…”.

Rechtstreeks op de radio
Duidelijk is dat het op zondag 12 november
1933 in de Haagse Dierentuin een dolle
boel moet zijn geweest. De gebeurtenis, die
rechtstreeks door de radio werd uitgezonden, was zo’n succes dat de managers van
de trompet-virtuoos besloten nog enkele
dagen in de stad te blijven. Op dinsdag 14
november konden de jazz-fans terecht in
het Twee Steden Palace aan het Buitenhof
voor een thé-dansant. Vanaf half vier tot
half zeven werd er thee gedronken en
uitbundig gedanst op de muziek van Louis
Armstrong, die zijn orkest tijdens de toernee door Europa de naam Hot Harlem band
had gegeven.

Toegangsprijs: 1 gulden
Een tweede kans om te genieten, niet allen
van zijn lyrische trompetspel, maar ook
van zijn unieke vocale kwaliteiten. Geen
enkele zanger heeft ook zo herkenbaar
en sympathiek gebromd als Satchmo,
zoals zijn fans hem toen al noemden. De
toegangsprijs voor dit feest was één gulden
en net als in de Dierentuin liep het storm.
De verslaggever, wiens stoel in de Haagse
Dierentuin heen en weer werd geschud, zal
daar vermoedelijk niet bij zijn geweest.
De avond van dat concert had voor hem
het bewijs geleverd dat er een generatie
jonge Hagenaars was ontstaan, die – zoals
hij schreef – “vermoedelijk niet de minste
belangstelling meer bezit voor klassieke
muziek, en wier belangstelling thans
overdadig en mateloos uitgaat naar een Hot
Harlem Band, wiens leider zelfs in zijn
meest ernstige momenten doet denken aan
een grimassen trekkende, zwarte muziekclown…”.

- Beelden uit het Polygoon bioscoopjournaal van februari 1959, toen trompetist Louis Armstrong
Den Haag opnieuw in vervoering wist te brengen, nu in de Houtrusthallen. Hier is hij op weg naar
het podium. Daar speelde hij met soliste Velma Middleton onder meer de “St. Louis Blues” en
“La Vie en Rose” - wat het publiek met jassen aan in de ijskoude zaal op temperatuur bracht.

Willem Goudriaan

Oud journalist van ANP en Het Binnenhof

willemgoudriaan@yahoo.com
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Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
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Taxicentrale Den Haag
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R E ES EN RIE EN
om bij De it
Mijn ouders en de ouders van mijn
neef Theo de Wit hebben in 1943 de
van avensteinstraat nummer 291
gewoond . De ouders van Theo de
Wit, Haijo de Wit en Adriana Groos,
hadden vier zoontjes: Martinus, Haijo,
Theo en ohannes de Wit. Haijo de
Wit is op juni 1943 overleden, zijn
leeftijd was toen 3 jaar. Haijo de Wit
is van uit zijn huis aan de van avensteinstraat 291 te Den Haag begraven
zijn kinderen waren toen peutertjes,
vandaar dat zij geen herinnering aan
deze gebeurtenis hebben. e zijn in
1943 naar een tehuis gegaan, maar
hebben geen idee welk dat geweest
kan zijn.
Een bijzonderheidje is nog dat Haijo
en Adriana de Wit in hetzelfde huis
woonden als broer Alphons en acoba
de Wit. Dit was tot ongeveer eind juli
1943. Toen moet er iets zijn gebeurd
met deze woning. Volgens Theo de Wit
moet er een bom in het trappenhuis
zijn gevallen

Alphons de Wit

e. erg @ n lanet.nl
-----------------------------------------------

olo on

iasco ouderenbeleid
In uw krant lees ik regelmatig verhalen
over de wethouder lein van het DA.
Vorige keer nog. Het zou allemaal zo
goed gaan in de stad. Dat kan natuurlijk zo zijn, maar je merkt er weinig
van. Ik wil het nu niet hebben over
de geldsmijterij van de wethouders,
maar over de uitmergeling van het
ouderenbeleid. Dat lijkt wel een asco.
Er is geen doeltreffende informatie
over wat er gebeurt met het vrijwilligerswerk voor ouderen, vroeger had
je nog het IPO, nu is dat verdwenen
in een onzichtbare organisatie die
PEP heet. Voor interessante zaken en
uitstapjes, waar moet je terecht De
jaarlijkse ontmoeting van alle vrijwilligers en hulpverleners in het stadhuis,
de Ouderenbeurs is opgeofferd. De
I-shops zijn niet bereikbaar. Geen
motivatie, ze zijn gesloten of worden
te laat open gedaan. avraag bij mijn
vriendin leverde op dat er een geheim
rapport bestaat waarin het failliet van
de i-Shops is beschreven, maar dat
de wethouder dat niet durft rond te
zenden zo dramatisch is die toestand.
De mensen van de gemeenteraad doen

In

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!

emoriam Ron Goedvolk (193

2013)

urge eester an e enne eg

aak er een mooie dag van, kon Ron Goedvolk je zo oprecht meegeven.
De altijd gesoigneerde Hagenaar kwam in 193 ter wereld en ontviel ons op
maandag 3 juni, ruim een maand geleden alweee. Langdurig was zijn ziekbed niet, gelukkig niet, want de ‘ urgemeester van de Denneweg’ was er de
man niet naar om ergens onder te lijden.
Alsof je een Italiaanse acteur ontmoette, zo kwam je on Goedvolk
tegen. Met de swing van jazz in
zijn hoofd was hij altijd in voor een
gezellig gesprek met een iddische
witz tot besluit. Verzorgd klassiek gekleed, het grijze haar in een
onberispelijke scheiding, blauwe
ogen vol ingetogen plezier in een
gebruind gezicht. Beleefd nieuwsgierig naar de stand van zaken bij
zijn medemens zocht hij contact
met een ieder, niemand uitgezonderd. Een uitnodigende zwaai met
de arm, een hartelijke groet en een
geanimeerd gesprek.
ilkbar Tocci
Vanaf de periode dat hij aan de
voormalige zijkant van de Tweede
amergebouwen Tocci’s Milkbar
bestierde, waar de prille Haagse

er ook niets aan, die zijn zo druk met
het nieuw bedachte cultuurpaleis aan
het Spui, dat gemiddelde AOW’ers
en jongere senioren in de stad worden
vergeten. Wél prestige projecten, wél
het wegbezuiniging van zorguitkeringen, maar korten op de AOW en de
pensioenen. Het lijkt wel erg op een
yuppen stadsbestuur.
In de jaren was ik actief in het
vrijwilligerswerk in Leyenburg. Veel
enthousiasme en veel aandacht en bijstand van de ouderen onder elkaar. De
burenhulp kreeg vanaf de oprichting
nanciele steun van de gemeente en
telde in de wijken Leyenburg en Morgenstond zo’n 3 vrijwilligers Vanaf
de oprichting werd er samengewerkt
met beroepskrachten van verschillende
dicipline. Maar ook met allerlei instellingen zoals de bejaardenhuizen en het
net geopende ziekenhuis Leyenburg.
Alle wijkkerken deden mee en ook het
Humanistisch Verbond was vertegen-

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, oetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delﬂand, Leidschendam-Voorburg,
ijswijk, Pijnacker- ootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 4. e emplaren,
via circa 3 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoofdredacteur directeur
rans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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beatniks zich oefenden in het
nadoen van de Engelse voorbeelden, stond hij in het centrum van
het Haagse uitgaansleven. Hij trok
op alle mogelijke manieren de jazz
naar Den Haag, regelde optredens, organiseerde o.a. het Lange
Voorhout azz estival en bracht
de juiste mensen bij elkaar om de
residentie te laten bruisen.
Wilde je in of rond de Buurtschap
2 iets in beweging brengen, dan
stapte je naar on Goedvolk en die
wees je meteen de sleutel guren om
je plan een duw te geven.
ijn s-Gravenhaagsche Eet- en
Drinkinrichting was jarenlang de
thuiskamer van de toonaangevende
Hagenaars rond het Lange Voorhout, het Binnenhof en de Denneweg. “Ik verkocht een broodje
brie en een cappuccino en had een

woordigd. Winkeliers lieten zich niet
onbetuigd. V D aaan de Leyweg
richtte een etalage in met propaganda
materiaal voor deelname aan onze Burenhulp. u gaat alles dicht of worden
voorzieningen geheel of gedeeltelijk
gesloten. De thuishulp is een slagveld
voor winstmakers geworden. Over de
rug van de minst weerbaren wordt de
marktwerking gelegd. Wat nu mijn
pleidooi is: kan er geen ouderenpartij
in Den Haag komen elf ben ik 4
maar ik geloof dat het niet anders kan
dat er iemand voor onze belangen
opkomt. Ik zou er direct lid van worden. En mijn pleidooi. Er moet weer
een centraal actief bejaardenbeleid
gevoerd worden, zoals dat was onder
de wethouders Happel, Heemskerk en
Martini.

Truus Woerlee 4

truuswoerlee@ s all.nl
-----------------------------------------------

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst oyal Telecom BV
Postbus 2 4 , 2 2 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. im Olsthoorn
Tel.:
42 9 Vrij. 9. - 12. uur
ormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
ieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

luisterend oor. Ik
kende iedereen in
de buurt en wist van
alles.”
In de buurt
ijn laatste decennium, met Mieke
wonend boven haar
boutique andid,
deed hij het zelf wat
rustiger aan, maar
verdween zeker niet uit beeld. e
kon de Vos in Tuinstraat niet inwandelen zonder on Goedvolk tegen te
komen, in gesprek met een passant
of zittend op het bankje voor Lien
Giel. En altijd weer stapte hij
de modewinkel binnen, om ten
overstaan van de verbaasde en tussen jurken en bloesjes snuffelende
clientèle zijn bestelling door de zaak

eppie van het Hof
In 19 was ik met mijn gezin man
en 3 kleine kindertjes in aalte op een
camping met de Alpenkreuzer. Met
heel veel plezier en een hele poos heel
veel hitte en zon, wat uiteindelijk mijn
man en mij een dreigende zonnesteek
opleverde, bleek vooral achteraf. En
wij maar slapen op die stoel voor de
tent, met een ﬂinke hoofdpijn. Wij
dachten dat het wel over zou gaan,
maar dat viel uiteindelijk tegen. De
kindertjes speelden heerlijk en zeurden
gelukkig niet. Ik zette zo goed en zo
kwaad als het ging wel drinken en eten
voor ze neer, maar daar bleef het bij.
Wij hadden niet door hoe link dat zou
kunnen worden. Een van de medekampeerders die daar stond met haar
gezin echter wél. Van haar moesten we
als de wind naar huis, naar Den Haag.
De kindjes zette ze in de auto. Eten
wat op moest achter in de auto. De
was die nog hing zou ze binnen halen

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud- otterdammer oplage 122. , De OudAmsterdammer 12 .
en De Oud-Utrechter
oplage .3 . Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

te roepen: “Twee babi pangang en
een loempia, meenemen graag.”
Dat gaan we in Den Haag missen nu
on Goedvolk ons moest verlaten.

rits H. Emmerik

fhe@communicatie unsten.nl

zodat we bij terugkomst alles keurig
vonden. Mijn man vond dat hij zelf
wel kon rijden, en zo geschiedde. Een
telefoonnummer gaf ze mee om direct
na aankomst te bellen. Dat deden we
en hebben het nummer gelijk weggegooid. Stom, stom, stom Later spijt
natuurlijk en nu na al die jaren hindert
het me nog Haar naam is Beppie van
het Hof. Als kind woonde ze in de
Oudemansstraat, een portiekwoning op
de hoek van de einwardstraat in Den
Haag. Waar ze nu woont weet ik uiteraard niet. Wie herkent het verhaal en
of de naam en kan mij helpen contact
met haar te maken. Ik zou er heel blij
mee zijn. Destijds heetten we or en
Mieke van der Meer .

Mieke atto

Tel.: 24 3 24
mie e.catto@gmail.com

De ud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
acebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info is-acquisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
Lezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

42 9
- 23 323
42 9
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Wethouder Stadsbeheer Boudewijn evis
heeft de naamswijziging in gang gezet
toen duidelijk werd dat koningin Beatri
afstand zou doen van de troon. Het
koninklijk huis heeft inmiddels met de vernoeming ingestemd. Vanaf de A12 zal de
naam van het viaduct straks te zien zijn.
Het oning Willem-Ale anderviaduct ligt
in het gebied dat in 2 9 de naam Prins
Willem-Ale anderkwartier heeft gekregen.
Vier straten en een plein in het gebied
hebben dan ook de namen van de prinsessen atharina-Amalia, Ale ia, Ariane en
M ima gekregen.

ethouder Revis pakt
overtreders hard aan

Hardleerse vervuilers:
boete 19 euro
ensen die drie keer op rij
betrapt worden omdat zij hun
vuilniszakken te vroeg of op de
verkeerde dag aan de stoeprand zetten, riskeren een boete
van 19 euro. ethouder Stadsbeheer oudewijn Revis wil zo
overtreders die in herhaling
vallen hard aanpakken.

evis schrijft dit in een brief aan de
gemeenteraad, die erop had aangedrongen
de huidige boete van 119 euro te verhogen.
De wethouder heeft besloten dit te doen
voor overtreders die meer dan eens in
de fout gaan en zo een troep maken van
hun woonomgeving. “Die mensen zijn
hardleers, vervuilen hun buurt en zijn een
bron van ergernis voor hun buren. Dat
rechtvaardigt een steviger aanpak”, zegt
evis. De eerste boete gaat omhoog van
119 naar 12 euro. Wie een tweede keer in
de fout gaat, kan een boete van 1 euro
krijgen. Vanaf de derde keer worden lle
kosten verhaald: 194 euro.

Meneer Bennik
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VV he eningen uurthuis
an e oe o st

Den Haag noemt
viaduct naar koning
illem-Ale ander
Het viaduct over de A12, dat de
Donau richting het ocera Stadion verbindt met de penburgse Stationsweg, is omgedoopt
tot oning illem-Ale anderviaduct. Tot nu toe heette de brug
‘ penburgse oningsboog’.
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Scheveningen is sinds woensdag 2 juni en officieel
uurthuis van de Toekomst. ethouder arsten lein
kwam het inmiddels beroemde bordje op de gevel van
het clubhuis bevestigen. S Scheveningen is alweer het
21ste uurthuis van de Toekomst in Den Haag.

De Scheveningse Voetbalverenging
kreeg vorig jaar een kleine subsidie
van 12. euro voor het plaatsen
van een schuifwand in de kantine.
Hierdoor ontstond er een afgesloten
ruimte die inmiddels gebruikt wordt
voor kinderopvang en de kaartclub.
Maar voorzitter leijn van SVV heeft
grotere plannen. Hij wil sportactiviteiten voor ouderen organiseren en
SVV Scheveningen is gaat binnenkort maaltijden voor ouderen aanbieden. Hiervoor wordt samengewerkt

met het Maris ollege en de stichting
Anton onstandse.
Ambassadeur leijn
Met gepaste trots benoemde
wethouder arsten lein voorzitter on leijn tot ambassadeur van
het Buurthuis van de Toekomst.
De wethouder prees het tomeloze
enthousiasme van on leijn bij het
realiseren van het Buurthuis van de
Toekomst. “ on leijn denkt in kansen, ziet mogelijkheden en weet ze

- ethouder lein bevestigt het bordje . -

ook nog te realiseren. Hij weet partijen bij elkaar te brengen en mooie
samenwerkingsverbanden in de buurt
te bewerkstelligen. SVV Schevenin-

gen is een voetbalclub om trots op te
zijn, en nu ook een Buurthuis van de
Toekomst om trots op te zijn.”

iet Vin plantsoen geopen
ethouder arsten lein ( eugd, elzijn Sport) heeft vrijdagmiddag het volledig vernieuwde iet
ink lantsoen officieel geopend. Hij deed dit in het bijzijn van vdA raadslid Gerard erspuij, en
mevrouw waantje ink, de weduwe van iet ink.

Piet Vink was een Haags wethouder
die er in de jaren voor gezorgd
heeft dat er in de stad faciliteiten
werden gebouwd waar kon worden
gesport en waar mensen samen konden komen.
De kroon op zijn werk was de ope-

ning van schaatscentrum de Uithof in
19 1. Doordat hij zich intensief bezig
hield met het bouwen van voorzieningen voor de inwoners van de stad, is
hij de bekendste na-oorloge Haagse
wethouder geworden.

De terp
Bij zijn afscheid van de politiek in
19 kreeg hij als dank voor bewezen
diensten een eigen monument en
werd hij ereburger van Den Haag.
De gemeente schonk hem als dank
natuurmonument De terp’, een stuk

groen in de vorm van twee terrasvormige heuveltjes met een wandelpaadje ertussen. Dit Piet Vink Plantsoen zit
ingeklemd tussen de Heliotrooplaan,
ijkduinsestraat en de Machiel
Vrijenhoeklaan. In de loop der jaren
raakte het monument verwaarloosd.
In 2 12 heeft wethouder lein besloten het monument in oude luister te
herstellen.

o ale oono ge ing lee aar er
Deze week zijn de kunststof plattegronden vernieuwd op prominente locaties binnen gemeente Den Haag. ok online is gemeente
Den Haag in kaart gebracht op gemeentewijzer.nl. Inwoners vinden hier evenementen, faciliteiten en lokale instellingen uit hun eigen
gemeente. Gemeentewijzer wijst inwoners hiermee de weg in hun gemeente en houdt ze op de hoogte van alles wat er in de buurt of in
een andere gemeente te doen is.

Inwoners dragen zelf bij door het
gratis toevoegen van evenementen en
informatie van hun eigen vereniging
of lokale instelling op het gebied
van onderwijs, gezondheid, sport en

cultuur. Evert Top, directeur: “Wij
verwachten dat Gemeentewijzer.nl
de lokale woonomgeving leefbaarder
maakt. Door de interactiviteit wordt
de betrokkenheid in de eigen buurt

bevordert. Het is een website gemaakt
voor en door de lokale bevolking.”
Evenementposters
Gemeentewijzer sponsort lokale eve-

nementen en activiteiten met gratis
posters. Onder voorwaarde dat je het
evenement activiteit aanmeldt op
Gemeentewijzer.nl. Bestellen kan via
Gemeentewijzer.nl gratisposter.
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Speciale Braderie Aanbiedingen

Iedere uitvaart uniek. Yarden

11-12-13 juli
VOOR NOG MEER LEUKE ACTIE’S GRAAG
TOT ZIENS IN ONZE MOOIE SHOWROOM!

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

bankstel 3+ 2 zits € 1795,-

tijdens de braderie € 1395,-

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.

in verschillende stoffen leverbaar
Bankstel 3-1-1 tijdens de braderie € 1995,in verschillende kleuren leder en hout mogelijk

De kofﬁe staat niet klaar, want die
zetten we graag vers voor u!

Vreugdenhil Stijlmeubelen
Langestraat 47, ‘s Gravenzande, t.o. Grote kerk
tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

halen u
Geen vervoer, wij
u onze
graag thuis op om
laten zien.
mooie showroom te

GRATIS

parkeren voor de deur!

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl
Iedere uitvaart uniek

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

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

WBS ontruimingen
ezems oon opleveren van woning en
bedrijfspand na overlijden ver uizen grote
s oonmaak enz
ij ons staan kwaliteit
dis retie en pre isie nog in oog vaandel
uderwets vakmans ap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij ouden et simpel en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een ge eel vrijblijvende offerte uit te brengen
etalingen altijd a teraf
elijk duidelijk eid g n verrassingen a teraf

06 - 41 45 00 45

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

info@woningbezemschoon.nl

HTMC

HTM

C

ZOMERAKTIE IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
TARIEF NAAR SCHIPHOL 4 PERS. € 50,00 - 5 T/M 8 PERS. € 67,00
Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook al uw vervoer naar o.a.:
Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.
Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de 10% korting, kunt u deze aanvragen via:

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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Het verslag van hulpaalmoezenier Hoevenaars

e slag o pen urg et an ere
ogen gezien en es hre en
Soms kom je plots iets opmerkelijks, iets unieks, tegen. Dat gebeurde mij onlangs toen ik het
Nederlands instituut voor ilitaire Historie bezocht om daar materiaal te vinden over de
‘heldendaden’ van mijn vader als dienstplichtige tijdens de Tweede ereldoorlog.
In een map die geacht werd een
verslag te bevatten van het wel en
wee van het regiment van mijn vader
tussen 1 en 14 mei 194 , trof ik een
stuk aan van hulpaalmoezenier mgr.
A.P. Hoevenaars handelend over
penburg bij Den Haag. Een heel
andere locatie dan waar de eenheid
van mijn vader actief was rond de
Grebbeberg .

V.O.G. met een acte van volmaakt berouw werden door mij reeds op mei
bij de maandelijkschen godsdienstoefening uitgereikt. e stormden uit
de banken en vochten’ er om. Het
was reeds onrustig’ en er werd reeds
gemompeld over ernstiger omstandigheden. e voelden blijkbaar dat
geestelijke middelen in de nabije toekomst dienstig zouden kunnen zijn.
In de den vroegen vrijdagmorgen 1

geweerd Want ze beschouwden het
als een eervolle taak, dit vliegveld te
heroveren op den vijand. Of cieren
en manschappen hebben dan ook,
zonder uitzondering, bereidwillig
hun geheele persoon voor dien strijd
ingezet.”

p 1 mei 19 s -morgens om .3 uur schoot het Nederlandse afweergeschut vanaf
penburg en het Schenkviaduct een van de transport junkers af die brandend neerkwam
in de lengte as van de Adelheidstraat tegen over het huis van de am. Versteeg directeur
van de Radio. ( rijttekening van die dag door . . Dupont) -

mei zagen we de eerste vliegmachine brandend boven de esidentie
neervallen. Een paar uur later lagen
de jonge rekruten rond het vliegveld
penburg. e waren van 14 .I.,
de meesten hadden nog nooit met
scherp geschoten. ’n ware opgave,
ook voor de manschappen van .A.
artillerie , die in den beginne geen
veldgeschut, doch alleen karabijnen
ter beschikking hadden. e hebben
zich evenwel offervaardig en dapper

Duinhage

Loosduinen

Escamp
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
wijkservicepunt@coornhertcentrum.nl

Wijndaelercentrum

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
wijkservicepunt@duinhage.org

-

l

l
l
l

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Erasmusplein 87 - 2532 RG Den Haag - 070 - 388 92 13 - www. humanitaswoonzorgplus.nl

identiteit

ware offers
“Ongetwijfeld zijn er bij
penburg zware offers gebracht,”

l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

en
blijmoedig bracht die
jonge man van 19
jaar zijn grootste offer.
“Dat er onder onze
vijanden op penburg
christenen waren bleek
ons, doch dat er zelfs
een priester bij zou zijn,
had niemand kunnen denken.
En toch: de sergeant A. uant uit
Gouda heeft bij een van de gesneuvelden ’n busje H.Olie gevonden.
Persoonlijk heeft hij het – na de
overgave van ons land – overhandigd aan een aalmoezenier van het
Duitsche leger, die voor het Oliebusje
zeer erkentelijk was.“De geest onder
onze militairen rond penburg liet
niets te wenschen over. Opgewekt
en correct volbracht men zijn taak.
“Het kostte evenwel offers, om
penburg weer in handen te krijgen.
In het . . ziekenhuis te Voorburg
werden 13 manschappen van ons
leger verpleegd en verschillenden
van hen hadden ernstige wonden. a,
er is rond penburg ’n paar dagen
fel gestreden want ook 12
Duitsche militairen werden in
hetzelfde ziekenhuis liefdevol
opgenomen. Er was daar ook
één Engelsche vliegenier, met
’n zeer zware hersenschudding.”

ildste geruchten
Het relaas vervolgt: “Er gingen de
wildste geruchten en men vermoedde
overal verraad en gevaar tijdens de
oorlogsdagen iedereen werd gewantrouwd om de 1 of 2 meter moest
men zich legitimeeren. Dit was een
hele belemmering in het werk van
den aalmoezenier, die van het eene
onderdeel naar het andere etste, om
de jongens in de gelegenheid te stellen te biechten – hetgeen honderden
deden – en ze ’n bemoedigend woord
toe te spreken: want vooral nu ging
er van een en ander zoveel zegen
en kracht uit. “De H.Mis heb ik in
de oorlogsdagen voor de soldaten
niet kunnen lezen. Wel heb ik aan
honderden de generale absolutie
gegeven: vooral toen ik op ’t einde
van den ijswijkscheweg was, waar
allerhande troepen naar en voorbij
penburg trokken: dat zal wel elken
oorlogsdag geweest zijn: doch welke
dagen juist de drukste waren, kan ik
mij niet neer herinneren.
Aan den rand van het vliegveld werd
voor ’n zwaar gewonde Duitscher
geestelijke hulp verzocht en ze werd
hem gaarne verleend: hij was wel
door of kogels in de borst getroffen en had nog slechts enkele minuten
te leven. En hij verklaarde, dankbaar
te zijn, de laatste H.Sacramenten te
mogen ontvangen: voor die gunst had
hij elken dag in zijn dienst gebeden

-

Letterlijk verslag
Hier letterlijk het verslag – Verslag
2 - van mgr. Hoevenaars, naar eigen
beschrijving deel uitmakend van de
staf .A. artillerie, red. , gedetacheerd bij departement 3 bereden
artillerie Den Haag: 1 tot en met 14
mei 194 : “Woensdag mei vertrok
dep. 3 Ber.Art. naar ’s Gravenhage.
Dep. 14 .I. infanterie, red. kwam
eveneens in die omgeving en dep. 3
.I. in Voorburg. “De foldertjes van

- Duitse valmschermtroepen in de de bij
de belegering van penburg. -

kwaliteit

-

l
l
l
l
l

concludeert hulpaalmoezenier
Hoevenaars. “Des te pijnlijker voelde
iedereen dan ook de onverwachte
overgave op 14 mei. Het was zoo
verklaarbaar, dat er een uiterst neerslachtige stemming heerschte onder
den troep, die ’s avonds 22. uur in
de katholieke kerk te Voorburg moest
aantreden. Men las het leed op het
stoere gezicht van den commandant,
die de mannen dankte voor hun onverschrokken, eren strijd en die met
bewogen stem onze helden herdacht.
Ook de veldprediker en de aalmoezenier hebben in die bijeenkomst de
gevallen kameraden herdacht en een
gebed voor de rust kunnen zielen
kunnen verrichten. iemand zal wel
ooit dat uur vergeten: men voelde
de kameraadschap door den strijd
en de gemeenschappelijke gevaren
bezegeld: tranen vloeiden, zwijgend
werden handen gedrukt En de
vriendschap ging vooral uit baar onze
gesneuvelden.”

arel Goseling

carelgoseling@hotmail.com

- Vliegveld penburg in 195 , weer
helemaal opgeknapt. -

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant

humane waarden

-

menselijke maat
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25 jaar het beste
thuiszorgbureau in uw regio

ACTIE WEKEN

AWBZ

Indien u thuiszorg nodig heeft, staan wij voor u klaar.
Het NBBT+ levert zorg op maat bij u thuis.
Ook 24 uurs zorg is bij ons mogelijk!

PARTICULIER

Wij staan borg voor kwaliteit in de zorgverlening en
werken alleen met gediplomeerde zorgverleners.

PGB

U bent klant en de klant is bij ons koning!
U kunt ons bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak.

BTR REIZEN

Nederlands Bureau Bemiddeling huis org
Nederlands Bureau
Bemiddeling huis org
Nederlands Bureau Bemiddeling
huis org

Nieuw!!

‘Alles Inclusief’

€ 199,

naf
ACTIE WEKEN al va

Senior Hotel Het Witte Veen **
Witteveen / Drenthe
-

Actie Weken € 209,

Een team van
prothesespecialisten

Korting

Boek en Profiteer

-

NBBT+

Laan van Meerdervoort 187
2517 BA Den Haag
nbbt@planet.nl
www.nbbt.nl

Senior Hotels

Senior Hotels is een initiatief van BTR Reizen, deze selecteert gezellige
en gastvrije hotels op de mooiste plekjes en streken in Nederland en
Duitsland. In alle Senior Hotels kunt u altijd heerlijk genieten van een
vakantie. Informeer naar alle speciale Actie Weken . . .

Actie Weken € 199,

070 - 3453786

Behandeling
aan huis

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

-

Senior Hotel Dennenhoeve***
Nunspeet / Veluwe
-

Prijzen per persoon.
Actie Weken € 224,

Actie Weken € 209,

slechts € 12,50

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

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

Senior Hotel ‘t Trefpunt***
Made / Noord Brabant / Biesbosch
-

W
NIEU

Senior Hotel Gaasterland***
Rijs / Friesland
-

Actie Weken € 239,

Actie Weken € 224,

•
•
•
•

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
geweldige kamers...
Heerlijk Midweekarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 216,- p.p. (halfpension) “incl. leuk uitje voor de helft van de prijs!”

Senior Hotel Walram***
Valkenburg / Zuid Limburg
-

Senior Hotel Der Jägerhof***
Teutoburgerwald / Duitsland
-

 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Van zondag tot donderdag, of van maandag tot vrijdag.
Voor meer info zie onze website.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Wij ruimen op!

www.deoudebrouwerij.nl

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

15

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

a a

Overnachten in stijl...

a

ag

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

a a 1

aar garantie.

Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen verstevigen of een reparatie
uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

ok kunt u bi ons terecht voor
al uw stoffeerwerk aamheden .

arco
arco eereerelft
0 0 -- 0909

i verheidsweg
uitenwatersloot

- - einenoord
- www.marcoleer.nl
4
elft
- www.marcoleer.nl

Bij
betaaltuugéén
gééntransportkosten.
transportkosten.
Bij inlevering
inleveringvan
vandeze
dezeadvertentie
advert. betaalt

a

,--

Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

aa

g

Gebr.’s van

27 25
7

17
a a

aag
17
17

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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Een kop koffie kostte een dubbeltje en een biertje 1 cent

Hoe e

he eningse ier er ont angen

Nu er gesproken wordt over een faillissement van de Scheveningse pier en over de verrotting van de palen die hem
dragen, lijkt er zwaar weer op komst. omt er een herstart
In ieder geval weten we wel dat de pier op mei 1901 door
rins Hendrik werd geopend. Het wandelpad werd met gemengde gevoelens ontvangen.
Eind van de 19e eeuw kwamen de
pieren op het toneel. De mondaine
badplaats Blankenberge smaakt het
genoegen de eerste pier van Europa’s
vaste land te hebben gehad, die in
1 94 werd gebouwd, De allereerste
pier lijkt in 1 23 in het Engelse badplaats Brighton te zijn gemaakt, maar
dat wordt betwist door het eiland
Wight, dat op 1 14 uitkomt. Het oorspronkelijke woord is in ieder geval
afkomstig uit het Engels en rond 19
werden er volop pogingen gedaan
om het woord uit de ederlandse taal
te houden. Het idee om een deftige
wandelpad in zee te bouwen, heeft
een heel simpele oorsprong. Sommigen mensen menen dat het te maken
had met de wens om over het water
te kunnen lopen, maar die verklaring
zal geen sterveling serieus nemen.
ee, de oorsprong van de pier is de
aanlegsteiger. Het was aanvankelijk de bedoeling om
schepen vanuit zee te
laten aanmeren aan een
steiger, daar de meeste
badplaatsen geen haven
hadden. o moet het op
het eiland Wight ook
begonnen zijn. Toen
echter de spoorlijn zijn
intrede deed, verviel de
noodzaak tot vervoer
per boot en bleef alleen
het enthousiasme voor
het bouwwerk over.
Want hoe leuk was het niet om een
eindje in zee te lopen zonder nat te
worden En dan vervolgens heerlijk
ontspannen tussen de golven op
een terrasje aan het einde van het
wandelhoofd.

oncept badplaats
Die 19de eeuwse sfeer, waarbij het
massatoerisme nog niet bestond
en slechts de welgestelden zich
een verblijf in het urhaus konden
veroorloven, terwijl de Scheveningse
vissers met soms gevaar voor eigen
leven de zee opgingen om de kost
te verdienen. Wat moet het hard zijn
geweest om op zo’n korte afstand
van elkaar, het verschil in leefwijze
te zien. De badplaats Scheveningen
moest mee in de vaart der volkeren,
zo vonden enkele initiatiefnemers van
de te bouwen pier. Het aantal bezoekers dat op de terrasjes kwam zetelen,
moest omhoog om de horeca uit de
rode cijfers te houden. Scheveningen
had veel concurrentie van Oostende,
Blankenberge en Engelse badplaat-

sen. Maar ook het in 1 opgerichte
lu ueuze Huis ter Duin te oordwijk
kaapte heel wat badgasten weg voor
Scheveningen. De aristocratie wilde
verwend worden en genieten van hun
weelde. Hun bijelkaar geschraapte
centen waren alleen bestemd voor het
lu este van het lu este.
De badplaats Scheveningen zag de
pier al helemaal zitten. Geruime tijd
werd er over gesproken en gelobbyd. De vissers vonden het idee van
een pier een waardeloos plan. e
protesteerden hevig en wisten de
bouw geruime tijd tegen te houden.
Een pier zou het landen en wegzeilen van de vissersboten, die op het
strand werden getrokken, aanzienlijk
bemoeilijken. Het werd een gevecht
tussen de toeristenindustrie en de
visserij. Uiteindelijk kregen beide
hun zin. De pier zou komen en voor
de vissersboten werd de binnenhaven

gerealiseerd. o waren de ergste
hindernissen opgelost en kon met de
bouw worden begonnen.

p het zand
De realisatie van het project v r de
troonsaanvaarding van de 1 -jarige
oningin Wilhelmina in 1 9 bleek
ijdele hoop te zijn. De gegoede
Hagenaars op het zand’,
waaronder veel Indi passanten, hadden er naar
uitgekeken. De nieuw te
bouwen pier was het gesprek van de dag tijdens de
diverse theebijeenkomsten.
Bijna ongeduldig keken de
deftige dames uit naar het
moment, waarop ze konden
ﬂaneren over de pier om
vervolgens in een tearoom
zuinig hun bonbons te kunnen nuttigen. Ingenieur E. Wighowski die ook
het wandelhoofd te Blankenberge had
ontworpen werd door Maatschappij
eebad in 1 9 gevraagd om de zaak
te klaren. De wandelpier zou uiteinde-

lijk 393 meter in zee komen te liggen en worden gedragen door twintig
overspanningen met platforms. Ook
zouden kleine bootjes kunnen afmeren aan de pier, zodat een eenvoudige
tocht over het water mogelijk was.
Verschillende omstandigheden staken
een spaak in het wiel en Wighowski
werd verruild voor architect
W.B. van Lieﬂand. Deze
man kreeg in juli 1 99 de
opdracht en ging voortvarend
en enthousiast te werk.
Doordat de eenvoudige
winkelgalerij in 1 9 door
een hevige storm was weggewaaid zag de aanblik van
Scheveningen er armmoedig
uit. Met vereende kracht
werd besloten een groots plan
te ontwerpen, waarbij het
urhaus met de te bouwen pier werd
verbonden. Daaromheen diende een
promonade te komen waaraan diverse
winkeltjes waren gelegen. Ditmaal
verliep de bouw voorspoedig. In 19
was de winkelgalerij gereed en de
constructie van de pier begon ook te
vlotten. De pier werd gebouw op 31

schroefpalen met een lengte van ,14
tot 13, meter, die 4, meter de bodem in werden gebracht. Er kwamen
19 overspanningen die elk een lengte
hadden van 1 ,9 meter. Vanaf de
strandmuur had de pier een lengte van

3 2 meter. De
staalconstructies werden
geleverd door
de Haagse pletterij Enthoven
gevestigd
aan de huidige
Pletterijkade ,
die goed was
voor de levering
van 2. . kg ijzer. Aan het eind
van de pier was een solide feest- en
ontvangstzaal gebouwd met een doorsnede van 3 , meter en een hoogte
van 1 , meter. Deze enorme zaal
kon plaats bieden aan 12 personen
en het was de bedoeling dat hier twee
maal daags een concert zou worden
gegeven. De toegangsprijs was een
dubbeltje en de uitbaters meenden
dat dit een aanvaardbare prijs was om
iedereen een kijkje te laten nemen.
Of dat veel is Laten we zeggen, dat
behalve de allerarmsten, deze uitgave
incidenteel wel mogelijk was. Ter
vergelijking: het weekloon van een
geschoolde fabrieksarbeider lag rond
de 1 Het gehele wandelhoofd werd electrisch
verlicht en dan spreken
we dus over 19 1. Deze
kunstverlichting maakte
een fee rieke indruk op
de gasten. In totaal waren
er 4 grote lampen en
49 booglampen om het
geheel sprookjesachtig
en aantrekkelijk te laten
aandoen. Overigens was
de gehele verlichting
aangesloten op de eigen
aggregaat van het lu e urhaus. Er
werd alles aangedaan om het de toeristen naar de zin te maken. o werd
hun ook de mogelijkheid geboden om
te vissen vanaf de pier met de lampen
aan, zodat de genietende aristocraten

goed konden zien wanneer ze beet
hadden. Scheveningen had op deze
wijze een schitterende uitstraling en
dat was allemaal nodig om de concurrentie aan te gaan.

Goedlachse Hendrik
Bij de feestelijke opening stond het
zwart van de mensen. Het leek wel
of half Den Haag was uitgelopen. De
prins-gemaal wandelde triomfantelijk
over de pier en kwam in de feestzaal
aan. De goedlachse en innemende
Hendrik was drie maanden eerder
getrouwd met zijn Wilhelmina en was
alleen op pad gestuurd. Aangekomen
in de feestzaal, werd hij getracteerd
op een reusachtig applaus. Uiteindelijk onthulde hij de naam van de pier,
die hij –hoe verrassend- oninginWilhelmina-Wandelhoofd doopte. a
het bezoek van Hendrik, zouden dat
seizoen . toeristen een bezoek
brengen aan de pier en dat bij een
bevolking van ,2 miljoen inwoners
Allemaal genoten zij van de verrekijkers, kiosken, versnaperingen of van
de fotograaf die ze op de gevoelige
plaat vastlegde. Een kop kof e kostte
een dubbeltje en een biertje 1 cent.
Wat was het heerlijk om even onder
het genot daarvan weg te dromen en
de dagelijkse sleur te vergeten

. .A.M. van der Helm

helmhuis@ iggo.nl
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VOORDEEL WINKEL
Groot gemak voor kleine prijsjes!
‘Redondo’

Met zuignap en safety control

Handige douchekruk

van 19,95

Wandbeugel

416,95

van 54,95

49,95
DVD-box ‘Bewust Vitaal’

Thuis fit worden en blijven met vijf DVD’s met oefenprogramma’s voor
cardio, pilates, buikspieren, yoga en het hele lichaam.

van 59,95
van 34,95

54,95

429,95
Witte douchekruk van de Duitse fabrikant
Dietz. 32 cm. doorsnede met openingen
voor waterafvoer. In hoogte verstelbaar van
47 cm. tot 64 cm. Gewicht van 2,7 kg. en
maximale belasting van 120 kg.

Opblaasbaar loungekussen

Geeft extra grip onder de douche of in bad.
De beugel is gemaakt van stevig kunststof
en aan de wand te bevestigen met behulp
van zuignappen. Veilig door toepassing van
Safety Control.

Wicked Wedge, ideaal voor op het
strand of in het gras. ook te gebruiken
als comfortabele ruggensteun.
verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw
en roze.

Inclusief deksel

Stevig met handig klemmechanisme

Luxe toiletverhoger

van 39,95

435,95

Veilige badrandgreep
van 59,95

49,95

Tempur ﬁetszadelkussen
Visco-elastisch en temperatuurgevoelig, vormt zich naar de contouren
van het lichaam waardoor de drukpuntvorming wordt voorkomen.

van 39,95

33,95
Verhoogt uw toilet met 5 cm. of 10 cm.
Anatomische vorm met lichte helling om
opstaan te vergemakkelijken. Grote uitsparingen voor en achter maken het reinigen
makkelijker. Let op: 5 cm. nu € 30,95

van 49,95

444,95
Bloeddrukmeter (bovenarm)
Medisana, type MTP, volautomatisch, met twee maal 99 geheugenplaatsen voor twee personen, werkt op batterij, 3 jaar garantie,
Nederlandstalige handleiding.

Nooit meer uitglijden

van 34,95

Antislip douchemat

427,95

Kunststof badgreep, zorgt voor stevige
steun bij het in en uit het bad stappen.
Handig klemmechanisme. Hoogte boven
de badrand 40,6 cm. De klem heeft een
breedtebereik van 6,3 tot 14 cm.

Geen batterijen nodig

Mechanische weegschaal

van 9,95

7,95

Lap Desk
Ondersteuning voor lezen of schrijven onderweg, op de bank of in de
tuin. Dit stabiele kussen voor op uw bovenbenen en de harde bovenplaat zorgen voor een stevige ondergrond. Afmeting 40 x 39 cm.

van 34,95

29,95
van 31,95

427,95
Voorkom uitglijden met deze douchemat
van natuurlijk rubber. Perforatiegaatjes
zorgen voor snelle waterafvoer, kleine zuignapjes voor een goede fixatie op de ondergrond. Afmeting 54 x 54 cm, kleur wit.

Spraakhorloge
Dit horloge spreekt met een natuurlijk ingesproken NL stem. Tijdsvermelding in spreektaal, Band en behuizing zijn gemaakt van kunststof.
In zwart en zilverkleur verkrijgbaar.

Weegschaal met duidelijk zichtbare grote
schaal. Werkt mechanisch en heeft dus
geen batterijen nodig. Aanduiding per 500
gram. Rubberen antislipvlak voorkomt uitglijden. Maximaal weeggewicht: 150 kg.
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Kijk voor meer artikelen en meer voordeel op
www.volharding-voordeel.nl
van 129,95

Met handige fototoetsen

Comfortabel tuinieren

4109,95

Big Button Telefoon

Tuinzitbank op wielen

Douchestoel powdercoated

van 92,95

Kan probleemloos ingezet worden in
natte ruimtes en kan met standaard
desinfecteer middelen gereinigd worden. In hoogte verstelbaar, maximaal
gebruikersgewicht 110 kg.

van 64,95

54,95
Zeer geschikt voor slechthorende en
slechtziende gebruikers. en heeft naast een
normaal toetsenbord met grote toetsen een
zestal fototoetsen. Gespreks- en belvolume
luid instelbaar, geschikt voor gehoorapparaten (H.A.C.)

Kies uw cadeau!

79,95

van 129,90

Huisrollator

499,90

eenvoudig in te klappen om hem mee
te nemen of op te bergen, heeft duwbeugel met handrem, een mandje en
een dienblad waarop max. 5 kg kan
worden verplaatst. Hoogte is instelbaar.

Oplader (USB)

Kunststof bankje op wielen om heel comfortabel licht tuinwerk mee te kunnen doen.
Tevens te gebruiken als tuingereedschapskist. Het zitbankje is gemaakt van kunststof
en eenvoudig te dragen.

Zaklampje

Opvouwbare waterﬂes

Wanneer u een product besteld van deze pagina, mag u tevens een gratis product uitkiezen!
t.w.v.

t.w.v.

t.w.v.

6,90

4,95

5,95

Ook te gebruiken als zitje of opstap

Kniel/zit tuinbankje
van 39,95

35,95
Metalen frame met zacht kussen voor
comfortabel geknield werken in de tuin.
Opstaande zijsteunen voor recht omhoog
komen zonder rugpijn.



aal
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Hoe kunt u deze producten bestellen?

U kunt op drie manieren bij ons bestellen:
- Via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
- Via telefoonnummer 038 - 46 000 23
- Door de coupon hieronder in te vullen en op te sturen naar: De Volharding Voordeel, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
Let op: de verzendkosten per bestelling bedragen € 5,95

 dhr.  mevr.
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon

E-mail

Electrisch aangedreven

Mobiliteitstrainer
van 99,95

89,95
Been- en armspieren trainen vanuit uw
stoel. Door trapondersteuning is weinig
krachtsinspanning nodig. Traploos instelbare snelheidsregeling, tijdsregistratie, afstand en calorieverbruik, afstandsbediening
en duidelijke Nederlandse handleiding.

Artikel
Douchekruk Redondo
Toiletverhoger 5 cm.
Toiletverhoger 10 cm.
Antislip Douchemat
DVD-box ‘Bewust vitaal’
Loungekussen gr/bl/ro
Tempur fietszadelkussen
Bloeddrukmeter
Lap desk
Spraakhorloge

Prijs
49,95
30,95
33,95
7,95
16,95
29,95
33,95
39,95
24,95
39,95

Aantal

Kies uw gratis artikel:

 Oplader (USB)

Artikel
Wandbeugel
Badrandgreep
Mech. weegschaal
Big button telefoon
Kniel/zit tuinbankje
Mobiliteitstrainer
Douchestoel
Huisrollator
Tuinzitbank op wielen

 Zaklamp

 Opvouwbare waterfles

Prijs
54,95
49,95
29,95
54,95
35,95
89,95
64,95
99,90
79,95

Aantal
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

JULI

13

Orgelconcerten
Lutherse Kerk

Een serie zomerconcerten op het
Bätzorgel van de Lutherse kerk in
Den Haag. Organisten Arjan Veen,
Geerten van de Wetering en Aart

Burgwerff spelen diverse klassieke
werken. Zij spelen op respectievelijk
zaterdag 13, 20 en 27 juli.
www.luthersdenhaag.nl

Aanvang 16.00 uur
Toegang gratis

JULI

Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9, Den Haag
Aanvang 12.45 uur
Toegang gratis

JULI

20

29

Zomerschool
senioren Delft

De Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SSBO) in Delft
houdt ook dit jaar een zomerschool
voor senioren. Van 29 juli tot en met
16 augustus is er een programma
vol lezingen, creatieve workshops,
excursies en fitness.
www.kbo-delft.nl onder nieuws

Lustrumconcerten
D.S.M.C. Apollor

Ter gelegenheid van het 33e
lustrum van het Delfts Studenten
Corps treedt tijdens de Delft
Dag het orkest Apollo op met
werken van Strauss jr, Gershwin
en Marquez. Tijdens de Delft Dag
wil het Corps laten zien dat de
studenten meer in hun mars
hebben dan feestvieren.
www.lustrum.nl

Het Buitenhuis
Buitenhofdreef 274, Delft
Kosten deelname wisselen
per activiteit

AUGUSTUS

4

Delftlanddag
Varend Corso Westland

of juist een ander gunnen. Tijdens
het Varend Corso Westland komen
alle dromen uit. De bonte stoet van
versierde schuiten, sloepen en zeilende Westlanders trekt op 2, 3 en 4
augustus door de regio.
www.varendcorso.nl
Westland
Op de Delﬂanddag op 4 augustus
vertrekt het corso om 10.30 uur uit
Naaldwijk om via De Lier, Wateringen,
Den Hoorn, Rijswijk en Delft om 18.30
uur in Naaldwijk terug te keren.

Dromen doen we allemaal, over
dingen die we zelf willen bereiken

Lustrumterrein
Van Bleyswijckstraat 72, Delft
Foto: Manfred Grund

mode in maat 38 t/m 52

De Jong Damesmode

ruiming

25% tot 70%

korting

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

Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl
maandag- en koopavond gesloten

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

KRINGLOOP VOORBURG

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

Schiedam, een historische belevenis

oor de verp i te A P K
ke rin
en diese roetmetin
van
a to k nt ook tere t i

1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

KOOPZONDAG
OP 28 JULI!
Kringloop Voorburg haalt de nog
herbruikbare Spullen / huisraad
GRATIS bij u op?
U kunt de nog herbruikbare spullen
of huisraad ook zelf brengen. Tevens
kunt u bij ons terecht voor verhuizing,
ontruiming bij overlijden.

Open van Dinsdag tot en met Zaterdag
Van 9.00 tot 17.00
Iedere laatste zondag van de maand Koopzondag!
van 12.00 tot 16.00.
Gratis parkeren op eigen terrein

Graag tot ziens in uw nieuwe Kringloop winkel.
Van Leijdenstraat 2, 2274 AW Voorburg
Tel: 0628 336 855
Achter ﬁetsen winkel van Herwerden
In de poort.

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

LAAR TER I L

A HT!

ij keuren m A S bij een grote beurt
aslaan
bij oosduinseweg
J en aag
elefoon 0 0
0
0
0

www.autopennock.nl

e u

Oplage: 50.000 ex.

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open fluisterboot door de
grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
U vaart langs tal van monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
ziet Schiedam eens vanaf een heel andere kant.
Afvaarten:
Vanaf 13 april t/m eind oktober
dinsdag t/m zondag
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.
Tarieven:
Volwassenen
65+
Kind 4 t/m 11

€ 6,50
€ 5,50
€ 3,50

2e persoon GRATIS
Lever deze bon in bij de kassa
en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Goedkoopste kaartje gratis.
Geldig van 13 april t/m 27 oktober 2013.

Dé krant voor de 50-plusser

er eren

e rene

e ee

Vertrekpunt:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schiedam

Inlichtingen en reserveringen:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, 010 4267675
VVV Schiedam, 010 4733000
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl
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uli en augustus
Roze uderenagenda Haaglanden Delft
• zo. 21 juli en 4 & 18 augustus: ZilverUitje in Bastacafe:
elke 1e & 3e zondag v.d. maand van 12.00-20.00 uur in
Bastacafe , Scheveningseveer 7 in Den Haag.
• vr. 5 2 augustus: Roze Plus Soos : elke 1e vrijdag v.d.
maand van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.
• vr. 2 augustus Roze Ouderensalon: elke 1e vrijdag v.d.
maand van 16.00-19.00 uur in Delfs Hove, Vorrinkplein
99 in Delft
• zo. 14 juli & 11 augustus: Soos Samen 50plus (i.s.m.
Rainbow Den Haag) : elke 2e zondag v.d. maand van
16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 in Den Haag.
BUITEN DE REGIO
• zo. 14 juli & 11 augustus: Ouderencafe, elke 2e zondag
v.d. maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC
Leiden) in Leiden.
• zo. 28 juli & 25 augustus: Zondagmiddagsalon, elke
laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in
Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175 in
Rotterdam.
Bij sommige ouderensozen (Den Haag, Rotterdam) is er
mogelijkheid tot deelname maaltijd (prijs verschillend).
Zie verder ook: www.roze50plus.nl

uli en augustus

aren met een oude estlander
Open Het Loosduins Museum aan de Marg. van Hennebergweg (naast de molen) gaat in de maanden juli
en augustus weer varen met een oude Westlander. Bij
slecht weer ook overdekt. Onderweg wordt het één en
ander verteld over de geschiedenis van Loosduinen, de
tuinbouw enz.
In de maanden juli en augustus vaart de boot op elke
woensdag- en zaterdagmiddag vanaf het museum.
De tocht gaat via de mooie natuur en stiltegebieden
van Kraayenstein en Madestein, naar de historische
druiventuin 'De Sonnehoeck' in Kwintsheul, waar uitleg
wordt gegeven en de bezoeker de echte Frankenthalers
kan proeven en kopen.
Kaarten zijn alleen op woensdag en zaterdag vanaf 13.00
uur te koop bij het Loosduins museum aan de Marg.
van Hennebergweg (naast de molen). Vertrek aldaar om
14.00 uur. Er kan niet gereserveerd worden.
Prijzen zijn : € 12.00 voor volwassenen, kinderen € 7.--,
inclusief de toegang tot de druiventuin en het museum.
De boot arriveert rond half vijf weer bij het museum.
Voor verdere inlichtingen zie: www.loosduinsmuseum.nl

Donderdag 11 juli
E taze in ulchri:
De mens in de afgebakende ruimte
Vanaf 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) wederom een
culturele salon van het literair tijdschrift Extaze in Pulchri,
aan het Lange Voorhout 15, 2514 EA in Den Haag. Het
thema is dit keer 'De mens in de afgebakende ruimte'.
We leven in een controle-maatschappij, waarin we het
idee hebben dat we vrij zijn, maar in feite keurig doen
wat de markt ons voorschotelt. Hoe kunnen we aan deze
disciplinering ontsnappen en een vorm van zelfstilering
vinden, een vorm van autonomie? Door verantwoordelijkheid voor je daden te ontwikkelen op beperkte schaal?
De avond wordt gepresenteerd door Cor Gout.

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

Op het programma staan:
Inleiding: bierviltjes van Gerard Fieret: (ﬁlm: Els Kort);
Laurens te Kate: Waanzin is zo gek nog niet – Over wat
blijft van Michel Foucault (lezing); Walton/Van Duinen:
The world needs tango (muziek/dans); Harry Zevenbergen: column; Harry Haarsma: Open boek (ﬁlm en
verhaal); Wilma Marijnissen (scenograﬁe, beeldende
kunst); Andor Horvath (contrabas); Noa Eyl (viool): Lieve
Binckhorst (ﬁlm, muziek, vertelling); Robert Kroos: De
papierfabriek (geluidenmix, gitaar). Entreeprijs € 5,-

ondag 1 juli
ouperus De erg van Licht
arathonlezing in de Haagse unstkring
“Goden, wat is hij mooi! Hij is zoo mooi en zoo lief om
aan te zien, als alleen een god kan zijn, een halfgod
minstens, als nooit nog was een mensch! Wel omhult
hem zijn mantel, ijverzuchtige klok, die hem half maar
toont, en hij is zoó mooi, dat de Menigte hem gaarne
naakt zoû zien, zonder die pracht, van mitra en mantel en
schulpjuweel”.
In de Haagse Kunstkring (www.haagsekunstkring.nl)
wordt de historische roman ‘De berg van licht’ van Louis
Couperus gelezen. Het boek gaat over opkomst en ondergang van de zonnepriester Helegabalus, die van 218 tot
222 als keizer Antoninus over het decadente Romeinse
rijk heerste. De acteurs Trins Snijders, Piet van der Pas,
Mieke Lelyveld, Rein Edzard en Annelies van der Bie lezen
een selectie uit dit omvangrijke boek. Door verbindende
teksten horen bezoekers toch het hele verhaal. En dan is
er ook nog het Couperuslied door Peter Lunow, speciaal
voor dit Couperusjaar geschreven.
Presentatie: Ellen Fernhout. Techniek: Henk Kranenburg.
Programma
10.30 uur – ontvangst met kofﬁe in de galerie
11.00 uur – Couperuslied door Peter Lunow
11.30 uur – eerste lezing De berg van licht
13.00 uur – lunch
13.30 uur – tweede lezing De berg van licht
14.45 uur – pauze
15.00 uur – derde lezing De berg van licht
Entree inclusief lunch: leden Haagse Kunstkring € 7,50,
niet-leden € 15,00 Entree ochtend- of middagprogramma
zonder lunch: leden gratis, niet-leden € 5,Reserveren vóór vrijdag 12 juli 16.00 uur. Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75 85,
info@haagsekunstkring.nl

efenruimte en atoombunker N
in
vervoordebos open voor het publiek
Het voormalige Bescherming Bevolking complex
Overvoorde in Rijswijk is op zondag 14 juli van 11.00
tot 16.00 uur geopend voor publiek. De gehele dag is
het terrein te betreden en zijn er diverse interessante
activiteiten te zien.
• Onder leiding van deskundige gidsen wordt u in kleine
groepjes over het terrein gevoerd waarbij u de diverse
bunkers op het terrein kunt bekijken. Hierbij zal zeker de
grote commandobunker uit de Duitse bezettingstijd tot de
verbeelding spreken.
• De atoombunker van waaruit de coördinatie van de
hulpverlening in het rampterrein zou worden aangestuurd
is vrij te bezichtigen. Deze commandopost uit de periode
van de koude oorlog is geheel gerestaureerd en ingericht
met authentiek materiaal.
• Een ﬁlmzaaltje is ingericht waar een aantal rijksvoorlichtingsﬁlms te bekijken zijn uit de periode van de 50er
en 60er jaren.
• Bij mooi weer worden demonstraties gegeven in de
oefenruïne. Zie hoe met eenvoudige middelen de slachtoffers van grote hoogte naar beneden worden gebracht.
Meer dan 30 jaar lang hebben er op het terrein opleidingen plaats gevonden in het kader van de Bescherming
Bevolking.
In de unieke oefenruïne zijn vele noodwachtplichtigen
opgeleid tot Redder, Pionier of Gewondenverzorger.
De organisatie Bescherming Bevolking had als doel de

bevolking te beschermen tegen de gevolgen van oorlogsgeweld. Bij de oprichting van de B.B. in 1952 stonden de
wereldmachten Amerika en Rusland strijdlustig tegenover
elkaar. Er werd gevreesd voor een atoomoorlog. Tot een
oorlog is het niet gekomen, maar Nederland heeft in die
jaren wel vele maatregelen genomen waarvan de organisatie B.B. er één was.
De stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking
(NCBB) zet zich in om het complex “Overvoorde” als
monument te behouden.
Met materiaal uit haar collectie wordt het complex weer
ingericht. Een rondgang over het terrein brengt u dan ook
terug naar tijden van grote spanningen in de wereld.
Rondleidingen duren ongeveer 70 á 85 minuten . Kosten
zijn 4,- euro per persoon. Adres van Vredenburchweg
176 te Rijswijk ( ingang via Schaapweg)
Voor aanvullende informatie zie website: WWW.NCBB.NL
Steenvoorde lassiek presenteert
harpduo arla os en end Rijken
Op zondag 14 juli treedt het harpduo Carla Bos en Wendy
Rijken op in de serie Steenvoorde Klassiek in het theater
van woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan
62. Het concert begint om 14.30 uur, eindigt om 16.00
uur en de zaal gaat om 14.00 uur open. De toegang is
€ 7,50 p.p.. Leden van de FlorencePas Extra betalen
€ 6,- en kinderen tot 15 jaar € 5,- p.p., inclusief het
programma. Er wordt kofﬁe, thee, wijn en jus d’orange
geschonken. Consumpties kosten € 1.00/€ 1.50. Men
hoeft zich niet vooraf aan te melden en betaalt aan de
deur van het theater. Vrije zit.
Het harpduo zal een gevarieerd klassiek programma
brengen met werken van o.a. Albéniz, Franck, Schubert,
Gershwin, Salzedo. Het programma duurt 2 maal 30
minuten. Programmawijzigingen voorbehouden.

T m 29 september
Tentoonstelling Spannende Spinnen
in terraria in uzee Scheveningen
Meer dan 40 terraria met levende spinnen en schorpioenen staan opgesteld in de tentoonstellingszaal op de
eerste verdieping van Muzee Scheveningen. De dieren
in deze terraria mogen gerust spectaculair worden
genoemd. Wat de denken van de Roodknievogelspin, de
Rode Baviaanspin, de Grote Vogeleter, de giftige Zwarte
Weduwe en niet te vergeten de Colombiaanse Woesteling! Al deze spinnen zijn in hun afgesloten glazen terraria
van dichtbij goed en veilig te bekijken. Foto- en ﬁlmmateriaal en vloeistofpreparaten van diverse spinnensoorten
completeren het geheel.
De tentoonstelling is voor het publiek te bezoeken tot
en met zondag 29 september. Voor de entree geldt een
toeslag van € 4,50 voor volwassenen en € 3,50 voor
kinderen. Zie voor openingstijden en meer informatie de
website: www.muzee.nl
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Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om
te genieten van de natuur of een dagje cultuur op
te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
Ontvang
tegen
inlevering
vanzomer
deze advertentie
Nog
weg
deze
?
onze extra lezerskorting!*
Kijk
of
bel
snel
voor
onze
hoge
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie
LAST MINUTE kortingen
Kruinweg 1 • 6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42 • F +31 (0)45-544 01 25
info@bungalowparksimpelveld.nl
www.bungalowparksimpelveld.nl
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Puur genieten!
ondag 29 september
Een halve eeuw geleden vond in Café De Kroon aan het
Spui de oprichtingsvergadering plaats van De ZuidHollandse vereninging van PostzegelVerzamelaars. Nu, 50
jaar later, is de vereniging nog springlevend en dat laten
ze zien op een groot postzegelfeest dat van 10.00
tot 17.00 uur wordt gehouden in het SBS Bridgehome
aan de Kerketuinenweg 2 te Den Haag. Een interessante
tentoonstelling, een kolossale berg postzegels, bekende
postzegelhandelaren, ﬁlatelistische presentaties, enz. maken het feest compleet en geven bovendien een duidelijk
beeld dat deze hobby voor jong en oud een stuk dynamischer en creatiever is geworden. De toegang is gratis en
voor de jeugd ligt een leuke verrassing klaar. Het gebouw
is makkelijk te bereiken met openbaar vervoer en er is
voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Elke bezoeker
doet bovendien gratis mee aan een loterij met extra

DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
16/07 – 18/07 – 23/07 – 25/07
DE ROUILLE ET D’OS 3atsg
Als Ali, uit nood met zijn zoontje van 5 onderdak zoekt bij zijn zus in Antibes in
Zuid-Frankrijk, ontmoet hij in een nachtclub de mooie Stéphanie.

50PLUS voorstellingen zijn
elke dinsdag en donderdag om
13.30 uur te zien, uitgezonderd
de schoolvakanties.
Inclusief kopje kofﬁe en iets
lekkers.

Stéphanie is orkadresseur. Haar leven heeft niets gemeen met dat van Ali, tot het
noodlot toeslaat. Stephanie verliest haar beide benen en om haar leven opnieuw zin te
geven wordt ze Ali’s manager wanneer hij gaat deelnemen aan illegale gevechten.
Regie: Jacques Audiard | Cast: Matthias Schoenaerts, Marion Cotillard, Bouli Lanners
| Lengte: 120 minuten | Ticketprijs: € 6,50

30/07 – 01/08 – 06/08 – 08/08
SALMON FISHING IN THE YEMEN 9at
Een charmante Britse komedie met Ewan McGregor, Emily Blunt en Kristin Scott
Thomas over hoop, geloof, liefde...& vissen!
Een in visserij gespecialiseerde overheidswetenschapper krijgt de ogenschijnlijk onmogelijke taak krijgt om zalm te introduceren in Jemen. Dit project lijkt niet alleen zijn
leven, maar ook de Britse politieke relatie met het Midden Oosten te kunnen veranderen.
Regie: Lasse Hallström | Cast: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas |
Lengte: 112 minuten | Ticketprijs: € 6,50

www.pathe.nl/50plusbios
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld

In een verstrooide bui wacht ik nog
steeds op de tuut na het draaien van
een kengetal. Maar dat hoeft al tientallen jaren niet meer. En hoelang is
het al niet geleden, dat je entreegeld
moest betalen om op het gemeentelijk strandbad bij ijkduin te mogen
liggen. azeker. e mocht daar wel
gratis over het strand lopen. Maar
zonnebaden kostte , cent. Ook als
je gewoon op je eigen handdoek ging
liggen. Het zijn van die kleine
dingen die je eigenlijk weer
vergeten was omdat er in
je geheugen nou eenmaal
alleen maar plaats is
voor belangrijke dingen. Maar dan schiet
het je weer te binnen.
omaar ineens. Of
omdat iemand het er
zijdelings over had.
Bermtoerisme. Ook
zoiets. De mensen gingen
vroeger gewoon met een paar
opklapstoeltjes en een tafeltje in
de berm langs de autoweg zitten kijken naar de voorbijrazende auto’s. e
kan het je bijna niet meer voorstellen.
Maar ze deden het echt. e gingen
er zelfs bij picknicken. Lekker met
al die uitlaatgassen. Maar dat wisten
ze toen allemaal nog niet. Het mag
trouwens niet eens meer. et zoals

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

omaar wat sfeerbeelden van toen
atten kloppen op de stoep. Een perronkaartje kopen als je
iemand van de trein afhaalt. Toegang betalen voor het strand bij
ijkduin. Stiekem in de paternosterlift. aar blijft de tijd
matten kloppen op de openbare weg.
Dan sloegen de huisvrouwen die had
je toen nog met een mattenklopper
keihard tegen een kleedje dat ze over
een trapleer op de stoep of over een
tuinheg hadden gehangen. Dat mag
ook al niet meer.
Er schiet me ineens weer van alles
te binnen. Als we naar het strand

gingen waren we natuurlijk niet de
enigen. En iedereen ging dan rond
vijf uur weer naar huis want je moest
natuurlijk op tijd zijn voor het eten.
De trappen naar het strand zaten dan
van onder tot boven vol mensen die

Online winkelen bij de krant
meer dan 800 artikelen voor 50 plussers

deoud-hagenaar.nl
Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen
om gratis op de site te adverteren

daar met hun sokken tegen hun voeten sloegen om overtollige restanten
zand weg te slaan. Dan trokken ze
hun kousen en schoenen weer aan om
via de duinweggetjes naar hun etsen
te wandelen die ze op het Deltaplein,
de Laan van Poot of de uutlaan
tegen het duinhek hadden gezet. Of
ze stonden in de rij bij de tramhaltes op de wartellaan lijn 3 of de
Duivelandsestraat lijn 12 .
aternoster-liften
leine nostalgie. De kunst om
met weemoed aan dingen van
vroeger te denken. Sferen.
Lichtval. Genoeglijke
momenten. Maar ook angst.
Het liefst kleine angst die je
een beetje hebt verstopt. En
kijk: daar ets je ineens met je
vriendjes door de stad. aar de
paternosterliften in het voormalige stadhuis aan het Burgemeester de Monchyplein. Als jongetje
van 1 moest je eerst maar eens naar
binnen zien te komen. Terwijl duidelijk was dat je er niks te zoeken had.
Dat was al een heel avontuur. En dan
stapte je behoedzaam met een ander
vriendje in een langzaam naar boven
of naar beneden gaande paternoster,
een open liftkooi met langzaam
voortbewegende cabines. De bedoeling was natuurlijk dat je er dan op de
gewenste etage weer uitstapte. Maar
voor kleine jongetjes was het de
gloeiende knijp’ om na de bovenste
etage in de cabine te blijven staan.
Meer ondernemende jongens waren
ons voor geweest en hadden ons bang
gemaakt met allerlei verhalen: zo zou
het er, tijdens die overgang van opwaarts naar neerwaarts, in de liftkooi
stikdonker zijn. En soms bleef de liftcabine daarboven steken en dan zat
je uren vast. Er was wel eens iemand
sterk vermagerd na een week weer uit
zo’n liftkooi gehaald. Of je kwam in
een omgekantelde cabine, op je hoofd
staand weer naar beneden.
Als je het één keer echt had gedaan
was het eigenlijk helemaal niet eng.
Dat het donker was, ja. Dat was zo.
Maar voor de rest: niks aan de hand.
Toch vertelden we de griezelverhalen

door aan degenen die het nog niet
hadden aangedurfd.
En van het oude stadhuis aan het De
Monchyplein gaan je herinneringen
zonder dat je er wat aan kan doen
naar het ondergespoten ijsterrein aan
de Hanenburglaan. Ik kon zo goed
schaatsen, dat ik hockeyschaatsen
kreeg van mijn vader. Dat was nog
eens wat anders dan die houten
friezen met die oranje, te tielen
bandjes en lederen hielstukjes waar
je alleen maar half naast stond te
wiebelen. Met mijn hockeyschaatsen
maakte ik al gauw de blits. elfs Anja
Thijssen, het mooiste meisje uit de
klas, wilde wel met me schaatsen. Ik
moet hier met
enige tegenzin
opmerken,
dat het slechts
bij schaatsen
bleef. En o,
ja. Sommige
klasgenoten
waren zo arm,
dat hun ouders
niet eens een
jaarkaart voor
het ijsterrein
aan de Hanenburgerlaan konden
betalen. Maar dat was geen probleem.
Die kaart hoefde je alleen maar te
laten zien bij de ingang. En als je er
eenmaal in was, kon je je eigen kaart
makkelijk door het hek doorgeven
aan zo’n klasgenootje.
Rembrandttheater
Ach. Ik heb nog een hele lijst met
sfeerbeelden van toen. Muurtjes met
ingemetselde glasscherven aan de
bovenkant, zodat je er niet zonder
kleerscheuren overheen kon. Of de
ijzeren haak aan de zijkant van het
achterwiel van je ets. Daar kon je je

schooltas doorheen schuiven zodat er
op de bagagedrager plaats was voor
een lunchtrommeltje onder de snelbinders. Dat lunchtrommeltje kon
je, als het leeg was weer helemaal
plat opvouwen omdat de zijkanten
inklapbaar waren. En dan zong je, als
je naar school ging luidkeels: even
dagen lang, heb ik gewacht op jou.
even dagen lang, laat je me in de
kou. Al mijn tenen zijn bevroren.
En mijn neus is koud’. Dat was de
vrije vertaling van de hit: Seven
lonely days and one lonely night’
van Bonnie Lou. Die tekst kende je
uit je hoofd want je had natuurlijk de
kauwgom gekocht waar songteksten
bij zaten.
En zo kan ik
nog wel even
zo doorgaan.
Moet ik het nog
hebben over
de jaarlijkse
Sinterklaasvieringen in het
embrandttheater aan het
Lorentzplein
Waar we met
de hele klas per tram naar toegingen
En dat die tramrit leuker was dan
die hele voorstelling Want aan het
einde van iedere rij stoelen zat een
vreemde leerkracht van een andere
school orde te houden en dat was
voor sommige leerlingen een reden
om zo’n leerkracht uit te dagen.
odat die leerkrachten heel hard door
de voorstelling gingen schreeuwen of
het een beetje rustiger kon zijn.
Ook last van sfeerbeelden van toen
Mail ze naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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De uitwassen komen dikwijls in de media. oals de hoogte van de bezuinigingen en dat mensen plotseling hoger ingeschaald - zieker dus! - worden om snel in een verzorgingshuis te
kunnen worden opgenomen. ant volgens de nieuwe regels komt het erop neer dat men behoorlijk onbeholpen en of geestelijk verward moet zijn voor langdurige zorg in een tehuis.

n ere ena ering an zorgz aartepa et
Hoe ouder en gezonder men tegenwoordig in het algemeen is, toch komt vroeg of laat verzorging
aan de orde. Hetzij in de eigen woonomgeving met thuiszorg of mantelhelpers, hetzij in een verzorgings- of verpleeghuis als men thuis niet meer te handhaven is.
In alle gevallen moet eerst een zogenoemde indicatiestelling plaatsvinden.
Dat heet in vaktaal het zorgzwaartepakket’ zzp . Daarover is de laatste tijd heel
veel te doen.
Omdat de overheid op de uit de hand
lopende kosten wil besparen, komt men
niet gauw meer in aanmerking voor langdurig verblijf in een zorgcentrum dat onder de AWB valt. Voor nieuwe gevallen
is minimaal zzp4 en over een paar jaar
misschien wel minstens zzp vormen
van dementie en invaliditeit nodig.
Lange wachttijden
Overigens waren er in het afgelopen
decennium ook al lange wachttijden
voor mensen met minder dan zzp die in
een algemeen zorgcentrum opgenomen
wilden worden.
Er zijn wel plaatsen voor acute en zware
gevallen in bepaalde centra. Voor de
mensen die het goed kunnen betalen, is
er soms plaats in particuliere zorginstellingen.

ureaucratie
Waaruit bestaan de verschillende
zorgzwaartepakketten Dat is meteen
het eerste punt waarmee je in de
enorme bureaucratie van de gezondheidszorg terechtkomt. In totaal zijn
er maar liefst 1 zorgzwaartepakketten, verdeeld over de drie sectoren
verpleging en verzorging’, gehandicaptenzorg’ en geestelijke gezondheidszorg’.
Laten we ons beperken tot langdurige
opname in een zorg- of verpleegcentrum.
Voor de mensen die thuis met hulp
uit de gemeentelijke WMO of via de
AWB geholpen willen worden, spreken de indicaties voor zichzelf en zijn
die nog met enkele telefoontjes of het
invullen van formulieren te overzien.
mslachtig traject
Maar gaat het om langdurige opname
in een verzorgingshuis of verpleeghuis,
dan wordt het andere koek. Daarvoor
is een omslachtig traject nodig, waarbij

het entrum voor Indicatiestelling I
- vaak toch heel snel - op de proppen
komt. Het belangrijkste is echter de
vraag wanneer men voor opname in aanmerking komt en wanneer er plaats is.
osten
In de nieuwe situatie moet men
behoorlijk lichamelijk gehandicapt
of geestelijk verward zijn om in een
zorg- of verpleegcentrum opgenomen
te worden. oals gesteld is langdurig
verblijf pas mogelijk als het I heeft
bepaald dat men toe is aan zzp of
hoger. olang men nog thuis wil en
kan verzorgd worden, zal dat worden
gestimuleerd.
De kosten voor thuishulp, zelfs als het
24 uur is, zijn over het algemeen voor
het collectief allen die de premies
opbrengen en de overheid lager dan
per persoon teruggerekend in een
verzorgings- en verpleeghuis. Aan de
verzorgden pati nten zal, naar rato van
het inkomen en vermogen, een eigen bij-

drage worden gevraagd. Over de hoogte
van die eigen bijdrage is thans volop
politieke discussie, die nog wel enkele
jaren zal voortgaan.
Regelingen
Het I stelt vast welke ziekte,
aandoening of handicap men heeft en
de daaruit voortkomende stoornissen
en beperkingen en de mate en ernst
daarvan’. Leeftijd speelt wel een rol,
maar is niet meer doorslaggevend. Wel
erg belangrijk is de vraag of men ooit
nog in staat is zelfstandig te wonen.
Voorts zijn er ook allerlei regelingen
voor de eventuele partner.
Er komt dus heel wat bij kijken. Los

daarvan heeft de indicatiestelling en
opname bij langdurig verblijf enorme
consequenties voor de mensen en hun
familieleden in hun persoonlijke levenssfeer. In het hele traject komen huisarts,
verzorgingshuis, I , A voor bepaling van de eigen bijdrage , ziektekostenverzekeraar en soms zelfs maatschappelijk werk aan de orde. Achteraf vaak
ook de Belastingdienst. Het klinkt erg
onheilspellend, ingewikkeld en bureaucratisch. In de dagelijkse praktijk zal
echter de een de ander inschakelen.
Meer informatie over indicatiestellingen
op www.ciz.nl.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere financi le zaken. w vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus
,
Den Haag. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
ewijs van al betaalde successierechten
ader is overleden in
. oeder
deed aangifte voor successierechten.
e reeg geen aanslag. Nu is mijn
moeder inmiddels jaar en ij
e it in o circa . euro. e
eventuele erfenis voor de inderen
is altijd ij moeder ge leven. Om te
vermijden dat we als mijn moeder
overlijdt alsnog erf elasting moeten
etalen hoe ewij en we dan dat
over het erfdeel van on e vader geen
elasting hoefde te worden afgedra
gen e etalen liever geen du ele
erf elasting.
De scus kan heel goed nagaan hoe
en of er in het verleden erfbelasting
is betaald en welke vordering de
kinderen hebben gekregen. Als de
langstlevende is overleden, wordt
opnieuw bekeken of er erfbelasting
moet worden betaald aan de hand
van het na te laten vermogen op dat
moment en na verrekening van de
eventuele vordering plus mogelijk
rente voor de kinderen. Van het
betalen van dubbele erfbelasting is

dus geen sprake. Dat hoeft u alleen
maar te bewijzen als de aanslag naar
uw mening niet klopt.
Er zijn talloze testamentaire mogelijkheden om latere erfbelasting
te vermijden of te verminderen.
Meestal hebben ze pas zin bij een
groter na te laten vermogen dan uw
moeder nu heeft.
Erfbelasting voor zoon
vanwege vastgoed
Onlangs is mijn echtgenote over
leden. moet aangifte doen van
erf elasting. Nu lij t dat i een
langstlevende testament uit
he . Helaas ons vermogen it in
vastgoed. ij he en een oon uit
ons huwelij die een vordering
rijgt o de langstlevende. O mij
dus. moet voor hem nu tiendui
enden euro s erf elasting etalen
en daarvoor he i geen geld ter
eschi ing. n
is een oo a te
ge asseerd ij een notaris voor
aan oo van een nieuw huis en er is
nooit gevraagd naar ons testament.
an i daarover een lacht indienen
ij het notariaat
Indien u het testament zelf had wil-

len veranderen, had u zelf stappen
moeten ondernemen. Van notarissen
kun je moeilijk verwachten dat zij
dat voor u bewaken. Bij een langstlevende testament is het mogelijk
de betaling van de erfbelasting over
de vordering van een kind op te
schorten, totdat ook de langstlevende
is overleden. Met andere woorden:
de erfgenamen moeten dan alsnog
eerst betalen.
Overigens is het nu betalen van erfbelasting over de vordering van uw
zoon dus alleen het naar voren halen
van belastingbetaling. Immers als u
of hij of samen nu de erfbelasting
betaalt, heeft hij zijn deel na uw
overlijden belastingvrij.
Heeft u helemaal geen vrij vermogen
ter beschikking, dan kunt u in
overleg met de Belastingdienst een
betalingsregeling treffen.
Omdat er vele kanten aan deze zaak
zitten en u toch van plan bent uw
testament te wijzigen, lijkt het ons
het beste dat u de kwestie voorlegt
aan een notaris om te zoeken naar de
voor u en uw zoon meest passende
oplossing en heeft het weinig zin een
klacht bij het notariaat in te dienen.

A

en pensioen

Hogere loonheffing in
vakantie-uitkering A
an diverse anten hoorde i dat
de va antie uit ering van de AO
netto lager is dan vorig jaar. e
s eci catie van de B ociale
er e erings an is daarover niet
ge omen. anwaar het stil wijgen
hierover ordt dit edrag ver
re end met de de nitieve aanslag
in omsten elasting over
oals u terecht stelt wordt alles weer
verrekend en herrekend met de
aangifte inkomstenbelasting 2 13.
De SVB meldt dat er vooral bij
alleenstaanden met AOW meer loonhef ng over de vakantie-uitkering
is berekend dan voorgaande jaren,
waardoor het vakantiegeld netto wat
lager uitvalt. Overigens is het lood
om oud ijzer en is het al lang vorig
jaar al gecommuniceerd door het
parlement alsmede de SVB.
Die geeft alleen een speci catie van
de AOW als er wijzigingen optreden
per 1 januari en per 1 juli in de
bruto-uitkering. etto ziet men het
maandelijks op haar of zijn rekening

binnenkomen, want dat is afhankelijk van ieders eigen situatie.
Het zou zomaar kunnen dat als
iemand alleen AOW heeft, hij nu
na aﬂoop van het scale jaar een
teruggave krijgt. Bij iemand met een
aanvullend pensioen hangt het ervan
af hoeveel hij aan oudedagspensioen
van zijn pensioenfonds krijgt. Als
men boven een bepaalde tariefgrens
komt, zal men over 2 13 iets minder
moeten bijbetalen. Dus, zoals u al
stelde, de eindafrekening vindt over
heel 2 13 plaats.
Van stilzwijgen, althans politiek
gezien, is geen sprake. De hele
operatie is bedacht om belastinggeld
voor de overheid naar voren te halen
in het kader van de bezuinigingen.
Het wordt ook niet beschouwd als
een lastenverzwaring.
De iets andere loonhef ng van alleenstaanden komt doordat de SVB
loonbelasting en premie volksverzekeringen volgens de tabel bijzondere
beloningen moet inhouden op uw
vakantiegeld. Als de SVB geen
belasting op uw vakantiegeld zou
inhouden, loopt men de kans een
nahef ng te krijgen van de Belastingdienst.
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ijna 200 lezers losten loeimoeilijke Sudoku’s goed op!

ruis oor raa sels in e zo er

oor de liefhebbers brengen we deze zomer 3 een flink uit de kluiten gewassen kruiswoordraadsel, met elke
keer aardige prijzen. De eerste, met het zonnetje in het hart, treft u aan op de pagina hiernaast. nder het
puzzeldiagram staat de oplossingsbalk waarin u letters moet overnemen. Dat levert de winnende slagzin op.
Inzenden

Voor de kruiswoordraadsels krijgt
u meer tijd dan meestal zodat
vakantiegangers er ook alle tijd voor
hebben. De gevonden slagzin van de
puzzel hiernaast moeten we uiterlijk

op maandag 9 uli van u binnen
hebben.
Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl
et in de onderwerpregel:
O lossing onneraadsel

lles inclusief

rijswinnaars

Vier volgens ons toch echt zeer moeilijke Sudoku’s kreeg u in de vorige
rubriek voorgeschoteld. Maar blijkbaar daagde dat velen uit, want er
kwamen bijna 2 goede oplossingen

el

4-9-4-4 binnen. Veel meer dan we
hadden verwacht We trokken drie
prijswinnaars, die beide boeken zie
rechts boven ontvangen plus ook
nog eens de dubbel- D van Sjaak
Bral Hurken in de Berm’.

a k na i

De
gelukkigen zijn:
. . Ammerlaan, te oetermeer
Mathieu Smeets, te Den Haag
anna Plugge, te Voorburg

in e e g

Schitterende en betaalbare 50-plus vakanties!

5-daagse alles-inclusief vakantie

4 nachten op basis van eigen vervoer,vol-pension en alles-inclusief
n eg e en in di unieke a ange en
• 4x overnachting
• 4x ontbijtbuffet
• 4x lunch
• 4x een 3-gangen diner

• Gratis vrijkaartjes voor het subtropisch zwembad
• Laat uw portemonnee maar thuis, hier zit alles bij in!
• Regelmatig entertainment en vermaak
• U ontvangt een gratis uitstapjes-boekje!

Alle consumpties tussen 17:00 en 24:00 uur GRATIS
(koﬃe,thee,frisdranken,vruchtensappen,jenever,appelkorn,bieren en wijnen)

di a angen gelden de v lgende aank
4,8,12,16,20,24 en 28 september
2,6,10,14,18,22,26,30 oktober

s da a

Alles In
clu
225,00 sief
€ p.p.

Landhotel Am Park,In der Schmiedinghausen 36, 57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg (D)

Reserveringslijn 0049-2977-709758 (Nederlands gesproken)

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

Incl. dagtocht per luxe touringcar

Incl. GRATIS Boottocht

www.hshotels.nl
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ori ontaal
. Deel van servies . amilielid 4. eukenkruid . Grote garnalen . Te tielarbeider 9. Schat 0. Voetbalterm . Erg dom 4. Europese Unie afk.
. Bedrog . Tooi 9. Omroepvereniging 40. Blaasproef 4 . Soort verlichting 4 . Gulden afk. 44. leur 4 . I scoman 49. Gesnapt . Omwisseling
. Bundel . Hetzelfde . egeringsreglement . Grondig . Plaaggeest 9. Misschien 0. Beest . Muziekgezelschap . Huisaanhuis .
Ongaarne . Windstil . Overzetboot 9. Godin 0. Grote woestijn . Emmertje . Verstotene . Bontsoort . ondrit . Dierentuin 0. Arabisch
opperhoofd . Aanleg . Per week 4. Soort spier . Meester . Bekoorlijk 9. Vordering 9 . Transportmiddel 9 . Grote hoeveelheid 9 . Gra sch
kunstwerk 9 . Heftig 9 . Staatsgreep 99. Opening 00. Wijnsoort 0 . Edel gas 0 . Deel van breuk 04. Verzorgingsartikel 0 . Gereedschap 0 . Ge
0 . Een zekere 0. Lichaamsdeel
. Vogelproduct
. Deel van de Bijbel
. uiker
. Oude munt
. Achter
. Plus
. Uurwerk
.
Voorwendsel
. Lengtemaat afk.
4. Vloerbedekking
. Ondernemingsraad
. Onmeetbaar getal
. witserse bergtop
. a dato 0.
Opening boekenweek
. Werver 9. atuurkundige term 4 . Slee 4 . Europeaan 4 . Stompje sigaret 44. Werktuigkundig ingenieur 4 . oude
lekkernij 4 . Worm 4 . Vogel 49. Bij voorbeeld 0. Onvolwassene
. iet waar
. Beproefd
. Pook 0. lown
. Soort slee
. Bezinksel 4. amer van oophandel
. Van goede huize 0. Pastelgroen
. Velerhande
. eegras 4. Dagtekening
. Binnen
. Deel van ziekenhuis 0. Persoonlijk vnw.
. Drietal
. Moedig mens
.
eptiel
. Bluts
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‘Elke dag is weer anders’
Het is hier minder gejaagd dan in andere, grotere zorginstellingen
Corry Lagadeau werkt al sinds 1974 in de zorg. Ooit begon ze als verzorgende, inmiddels is ze
locatiemanager van het nieuwe kleinschalige verpleeghuis De Stromenhof van Haagse Wijk- en
WoonZorg (HWW Zorg). ‘Het geeft veel voldoening als je mensen net dat beetje extra kunt bieden.’

Een jonge Corry bezocht in Suriname vaak haar
zieke opa om hem eten te geven en te verzorgen.
‘Dat heeft me gestimuleerd om in de zorg te gaan.
Zorgwerk is mensenwerk. Iedere dag proberen we de
bewoners een thuisgevoel te geven: ook al wonen
ze in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Als
locatiemanager faciliteer ik bovendien mijn medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Zijn
de bewoners en medewerkers tevreden? Dan ga ook
ik aan het eind van de dag tevreden naar huis.’
Luisterend oor
Corry is geen manager die de hele dag op haar kantoor zit. ‘Ik bezoek de vijf woongroepen van
De Stromenhof dagelijks. Ik ken alle bewoners bij
naam en maak graag tijd voor een praatje met hen.’
De dertig cliënten in De Stromenhof zijn (licht) dementerend. ‘Buitenstaanders gebruiken vaak termen
als ‘zielig’ en ‘zwaar’ als ik dit vertel. Maar ik vind het
juist leuk om met deze mensen te werken. Elke dag is
weer anders. ‘Je lijkt wel 72’, zei een mevrouw laatst
tegen mij. Daar moesten we allebei hard om lachen.’
Voor de medewerkers heeft Corry een luisterend oor.
‘Ze vragen me om raad als ze bijvoorbeeld niet weten
hoe ze met een cliënt moeten omgaan. Dit is een
klein huis, waar we nauw met elkaar samenwerken.

www.hwwzorg.nl

Zaterdag 13 juli
Informatiemiddag over dementie
met Adelheid Roosen

Zorgwerk is mensenwerk

Foto: Talmon

Ik zie het daarom al snel aan een medewerker als hij
of zij ergens mee zit.’
Ontbijt op bed
Het werken in De Stromenhof bevalt Corry goed. “De
huiselijke sfeer, het directe contact: ik zou niet anders
meer willen. Het is hier minder gejaagd dan in grotere
zorginstellingen. Als mensen willen uitslapen, dan
kan dat. Ontbijt op bed? Wij regelen het. Dat is fijn
voor de bewoners, maar ook voor de zorgmedewerkers. Het geeft veel voldoening als je mensen net dat
beetje extra kunt bieden.”
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HWW Zorg organiseert op zaterdag 13 juli van
12.00 - 15.00 uur een informatiemiddag over
dementie in De Stromenhof. De bijeenkomst
is zowel bestemd voor huisartsen en andere
zorgprofessionals als voor mensen die te maken
hebben met dementerende familieleden. Tijdens
de middag wordt de documentaire Mam van
Adelheid Roosen vertoond: een intiem portret van
de dementerende moeder van de theatermaakster.
Adelheid is op de bijeenkomst aanwezig om vragen
te beantwoorden. Verder kunt u onder andere in
gesprek gaan met een casemanager dementie en
locatiemanager Corry Lagadeau van HWW Zorg.
Een rondleiding door De Stromenhof staat eveneens
op het programma.
Belangstelling? Meldt u zich wel even vooraf aan
bij Corry Lagadeau, tel. (070) 379 36 10. Het adres:
Scheldestraat 76A in Den Haag.
Meer informatie over deze informatiemiddag en
De Stromenhof vindt u op www.hwwzorg.nl

04-07-13 11:22
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PROFESSIONELE OOGZORG
BIJ SPECSAVERS

SALE SAL
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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
MBO-opleiding 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.
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

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.
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!

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.

Saeed Mogahwar
Optometrist
Specsavers Den Haag Leyweg

Heeft Specsavers ook afspraken met
zorgverzekeraars?
Uiteraard! Als u een bril, contactlenzen of een
hoortoestel aanschaft bij Specsavers kan 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. Kijk op onze website in welke plaats u
terecht kunt voor onze hoorservice
Graag tot ziens in onze winkel!
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GRATIS STANDAARD
ENKELVOUDIGE GLAZEN*
WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Den Haag Plein Lange Poten 43 070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a 070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91 015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage 070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard 070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75 079 331 7250
* Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties
zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met
andere aanbiedingen. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights
reserved. specsaversnederland. www.specsavers.nl

