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In twee minuten stond het filmatelier in lichterlaaie, maar veel werd gespaard

Nieuwlichterij bij brandweer in 1927

Commandant J. De
Jager van de Haagse
brandweer voelde zich
een miskend man.
Jarenlang had hij
druk geijverd voor een
nieuwe blustechniek.
Volgens hem was het
niet voldoende om het
vuur vanaf de straat te
bestrijden.
“De mannen moeten
doordringen tot de
kern van de brand, de
woning binnengaan.
We moeten met onze
tijd meegaan. Het is
per slot van rekening
1927”.

Aldus hield commandant De Jager voor aan
de Haagse gemeenteraad, maar deze bleef
verdeeld over de kwestie. Op maandagmorgen 12 december 1927 zou de raad er
nog eens uitgebreid over debatteren. En
uitgerekend die morgen gebeurde er iets,
dat de kritiek op de ‘moderne’ plannen van
de brandweerman deed verstommen.
Een snerpende kou joeg in de vroege
morgen door de stad als voorbode van een
strenge winter. Rillend spoedden de Hagenaars zich op weg naar hun werk, jaloers op
de stadgenoten die zich konden veroorloven nog even in bed te blijven. Onder hen
was mevrouw Mullens, echtgenote van
de in die periode bekende Haagse ﬁlmer
Willy Mullens. Haar man, directeur van

- J. de Jager, nog als brandmeerster in 1919 -
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- Het pand aan de Joan Maetsuyckerstraat 21 na de brand van 12 december 1927, waar Willy Mullens woonde en zijn ﬁlmatelier had.-

Hagheﬁlm, was de vorige dag naar Brussel vertrokken om een conferentie bij te
wonen. Mevrouw Mullens draaide zich nog
eens behaaglijk om. De gouvernante moest
zich maar met de kinderen bezig houden,
de knechten met het schoonmaken van het
ﬁlmatelier.

Steekvlam

Hagenaar Willy Mullens (1880 - 1952):

Pionier van de Nederlandse cinema

- Afscheid van De Jager in 1930, met naast
hem burgemeester J.A.N. Patijn. -

Het was precies negen uur, toen de jongste
knecht besloot de handen uit de mouwen te steken en naar het atelier te gaan.
Met tegenzin, want de felle kou was ook
doorgedrongen in de woning aan de Joan
Maetsuyckerstraat 21 in het Bezuidenhout.
In het atelier lagen grote stapels ﬁlm en er
stond ook een mand met verknipte ﬁlmstroken die opgeruimd moesten worden.
“Dat kan wachten”, dacht de knecht en hij
begon huiverend met het aansteken van de
ouderwetse haard. De mand met ﬁlmresten
herinnerde hij zich pas weer, toen er een
immense steekvlam uit schoot, die het
atelier binnen twee minuten in lichterlaaie
zette. Angstig vluchtte hij de kamer uit en
sprong uit een raam naar het balkon voor de
woonkamer van de familie Mullens.

baanden door een verstikkende rook van
brandend celluloid. Kostbare ﬁlms gingen
verloren, hoewel Mullens gelukkig ook
een deel van zijn collectie elders had
ondergebracht. Toch had de methode van
commandant De Jager om het vuur zo dicht
mogelijk bij de kern te bestrijden, succes.
De gemeenteraadsleden zagen met eigen
ogen, hoe de brandweer wist te voorkomen
dat de vlammen oversloegen naar andere
delen van het huis. De ﬁlmer Willy Mullens
zelf, die de volgende dag terugkwam uit
Brussel, kon verbaasd en vol lof constateren dat de schade erg meeviel. En de toon
waarop na deze historische brand in de
gemeenteraad over de Haagse brandweer
werd gesproken, was aanzienlijk milder.

Succes

Willem Goudriaan

Mevrouw Mullens, de kinderen en de
gouvernante waren al naar buiten gevlucht,
terwijl de brandweerlieden zich een weg

Oud journalist van ANP en Het Binnenhof
willemgoudriaan@yahoo.com

Voordat Willy Mullens films
begon te maken werkte hij
op de kermis in Den Haag als
menselijke kanonskogel. Hij
werd in 1897 ontslagen toen
zijn act mislukte omdat een
kangaroe hem knock out had
geslagen.
- Mullens (r.) in ‘28 aan het werk in Breda.Zijn moeder nam hem en zijn broer
Albert mee naar Parijs, waar ze de ﬁlms
de oudste Nederlandse ﬁlms: ‘De mésavan de Gebroeders Lumière zagen in de
venture van een Fransch heertje zonder
Salon Indien van het Grand Café aan de
pantalon aan het strand te Zandvoort.’
Boulevard des Capucines. Met ﬁnanciële
Haghefilm
hulp van hun moeder kochten de broers
In 1914 richtte Willy het bedrijf Hagheeen aantal van de ﬁlms, en begonnen ze
ﬁlm op, dat al gauw uitgroeide tot het
te vertonen in 1899 in een reisbioscoop
grootste en succesvolste ﬁlmbedrijf van
Voor hun bedrijf kozen ze de Franse
Nederland. Later werd Mullens een benaam “Alberts Frères,” omdat de ﬁlmkende producent van documentaires. Zijn
markt in die tijd door Fransen gedomi‘Holland Neutraal: Leger en Vlootﬁlm’
neerd werd.
(1917) werd voor het eerst vertoond in
Slapstick specialisatie
aanwezigheid van Koningin Wilhelmina
Naast het vertonen van aangekochte ﬁlms en Prins Hendrik. De twee en een half
begon Alberts Frères ze al gauw zelf te
uur lange ﬁlm, gemaakt in opdracht van
maken. De broers specialiseerden zich in het Ministerie van Oorlog, was de eerste
practical jokes en slapstick. Hun meest
Nederlandse documentaire die massaal
succesvolle productie is tevens een van
pubkiek naar de bioscoop trok.

!Wij kopen uw
goud en zilver!

Taxicentrale Den Haag

Kapot óf Heel, Wij geven veel!
Een uitvaart
zoals u dat wenst...
Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000
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Tijd voor u!

Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,-

(Bezoek aan huis mogelijk)
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

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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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!

he Harmonious Vocalists in 19
De zanggroep The Harmonious
Vocalists trad op in o.a. Scheveningen, Den Haag en op de radio. De
groep zong in de stijl van Deep River
uartet. Circa 197 vond er nog een
re nie plaats in Brabant. De foto is

ed udijk
Ik ben op zoek naar mijn vroegere
jeugdvriend Ted Oudijk. Omstreeks
19 woonde hij met zijn ouders en
zussen in de Obrechtstraat in Den
Haag, het huisnummer is mij ontschoten. Ted Oudijk was een fervent Harley
Davidson klusser en een liefhebber
van de muziek van Charlie Parker.
Wij hebben elkaar leren kennen toen
wij beiden werkten op de afdeling
Voorlichting en Congreszaken op het
voormalige Stadhuis op het Burgemeester De Monchyplein te Den Haag.
Wie kan mij helpen
Karel H.P. Cromzigt
astrid.hummelgens kabelfoon.net

olo on

----------------------------------------------abouterbar
Heel Den Haag kaboutert graag. Wie
kan mij aan een paar namen helpen
Vanaf begin jaren was ik een
geregelde bezoeker van een van de
vier bars van de Kabouter, de laatste
tijd meer in bar 4, die aan de Buitenhofkant. Want daar stond vaak een
lieftallige dame achter de bar naar haar
naam zoek ik al tijden. Ik weet ook
nog, dat ze later in een bar heeft gewerkt, aan de Laan van Meerdervoort,
halverwege bioscoop Metropole en de
zaak van fotograaf Ma Koot. Alleen
met een eigen sleutel mocht je naar
binnen in die bar. Een soort privé club,

gemaakt omstreeks 19 4. Ik ben op
zoek naar de namen van nog drie
mij onbekende zangers. Op de foto
staan F.N.A. Dutour Geerling (4e van
links), Joop Elkerbout ( e v.l.), Kees
Beier (2e v.l.).Van de anderen zou ik

dus. Wie weet haar naam nog Ook
ben ik de naam kwijt van de eigenaars
van de bar, een wat oudere heer en zijn
vrouw die er bijna dagelijks waren.
En mijn laatste vraag is of iemand kan
vertellen wanneer de Kabouterbars
ophielden te bestaan
laas aal
racha ra@hotmail.com
----------------------------------------------Cor van o yen
Ik hoop een oude schoolvriend terug
te vinden. Ik ben al jaar abonnee
van uw krant en ben woonachtig in
Australia. De persoon die ik hoop te
vinden is Cor van Ooyen of Oyen hij
heeft samen met mij op de Haagsche Graﬁsche School gezeten op het
Lamgroen of daar in die omgeving.
Cor woonde toen met zijn ouders op de
2e etage van een portiekwoning op de
Schapenlaan, een zijstraat vlakbij de
Delftselaan. Wij zijn elkaar uit het oog
verloren na mijn militaire diensttijd van
de lichting 7-1, het contact verwaterde
en ik had gehoord dat hij getrouwd was
en een gezin heeft. Ik ben in 197 naar
Australia geëmigreerd en dit is de eerste keer dat ik op deze manier probeer
hem te vinden. Ik heb al gekeken op
Facebook Skype en in de Haagse telefoongids, maar zonder resultaat. Mocht
er iemand dit bericht lezen en Cor van

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74. e emplaren,
via circa
distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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graag willen weten wie zij zijn. Ook
ben ik op zoek naar een grammofoonplaat van de groep.
W.J. Dutour Geerling
wildutour hotmail.com

O(o)yen kennen dan zou ik daar graag
bericht over ontvangen.
harles raa
Anna Bay Australia
archar@aa t.net.au
-----------------------------------------------

Stamefa
In de periode na 19 kende de gezinnen thuis veel ruimte gebrek. Ten
eerste de slaapkamer(s) waar over
het algemeen een 2 persoons houten
ledikant stond met daarin een loei
zwaar spiraal “Auping” geheten. De
ﬁrma Stamefa is daar ingedoken en de
spiralen konden worden omgebouwd
tot opklapbed of tuimel bed. De 1
persoons bedden werden omgebouwd
tot onder schuif of stapelbed. De werkplaats was gevestigd op de hoek van de
Jacobastraat en de Schapenlaan.
Het bedrijf bestond uit: Louis Noordanus (de baas) Willem Osnabrug (Lasser) Gerard Noordanus (zoon) Frans

itgever
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 2 4 , 2 2 GA Den Haag
administratie deoud hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: ( 7 ) 427 97 (Vrij. 9. - 12. uur)
Vormgeving
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

re enning voor
heldendaad uit

a
jaar heeft Jan van den oorbergh 7 begin deze
maand alsnog erkenning gekregen voor zijn reddingsactie in
oktober 19 . ijdens de Veteranendag van Voorschoten werd
hij verrast met een penning uit handen van burgemeester
Jeroen Staatsen.
De destijds 2 -jarige Jan was net
klaar met bloed geven in het Zuidwal
Ziekenhuis in Den Haag. Nog een
beetje wankel in de benen zag hij bij
de gracht een groepje mensen staan
kijken. Er lag een man in het water
en Jan bedenkt zich geen moment.
Hij springt in het koude oktoberwater om de man te redden. Maar
de ‘drenkeling’ wilde eigenlijk niet
gered worden.De man bleek een
ontsnapte patiënt uit het Zuidwal Ziekenhuis. Aangezien het ziekenhuis
vlak daarvoor nog negatief in het
nieuws was geweest, kon het geen
slechte publiciteit gebruiken. De reddingsactie werd in de doofpot gestopt
en Jan werd door zijn omgeving niet

Nieuwenhuisen, en George Walther.
De laatste drie waren belast met het
ophalen van de spiralen bij de klanten
en het terug bezorgen daarvan. Het
ophalen werd uitgevoerd van maandag
t m woensdag ochtend. In de middaguren werkten wij mee in de werkplaats
met het voorbereiden de werk, zoals
balustrades en klap poten buigen. De
bedden welke dan klaar waren werden
buiten op schragen in een nieuwe kleur
gespoten en vanaf woensdag middag
t m vrijdagmiddag terug bezorgd. Tot
zover de droge opsomming.
De werksfeer was geweldig, er werd
veel gelachen. Om 1 uur ‘s morgens

dverteren in meer grote steden
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122. ), De OudAmsterdammer (12 . ) en De Oud- trechter
(oplage . ). 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.

geloofd over de actie. Zoon Michel
vond een halve eeuw later toch
bewijs voor zijn vaders heldendaad.
Een oude brief van het ziekenhuis
bevestigde het verhaal. Daarop nam
Michel contact op met het Carnegie
Heldenfonds, die organisatie geeft
medailles aan mensen die met gevaar
voor eigen leven een ander hebben
gered. Namens het Carnegie Heldenfonds werd Jan van den Goorbergh
daarom vrijdag juli alsnog geëerd
met een bronzen legpenning. De held
heeft trouwens nooit meer contact
gehad met de man die hij uit het
water heeft gered of gehoord hoe het
hem is vergaan.

en uur ‘s middags ging de werkplaats dicht en gingen wij met z’n
allen naar het Westeinde in de kofﬁe
tent een bakkie doen. en daarna weer
op pad met halen of bezorgen. Wij
hadden de straten kennis van een ta i
chauffeur. Op dit moment bestaat
het bedrijf al lang niet meer. Ik heb
in mijn leven veel werkkringen mee
gemaakt, maar aan die periode denk ik
met heel veel plezier terug.
(Op het fotootje onze Tempo bestelwagen voor het pand).
. . alther
georgewalther@ iggo.nl

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

( 7 ) 427 97
-2 7 2
( 7 ) 427 97
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p bibliotheekcomputers

uim

ur gratis internet
per dagbezoek
In de ibliotheek Den Haag
kunnen leden sinds kort gratis
gebruikmaken van vaste com
puters met internetverbinding.
Met de optie om ook zonder
eigen laptop of tablet gratis
gebruik te maken van internet,
wordt de Haagse bibliotheek
een nog betere plek om te
werken.
In de Centrale Bibliotheek zijn speciale
studieplekken ingericht. Ook in de wijkbibliotheken kan men gebruikmaken van
computers.

er half uur e tra 1 euro
Het internet vanaf de vaste computers
is een uur lang gratis. Daarna betalen
de leden één euro per half uur. Naast
de vaste computerverbindingen biedt
Bibliotheek Den Haag bezoekers gedurende de openingstijden gratis draadloos
internet, via WiFi waarvoor men dan
wel zijn eigen meegebrachte laptop,
tablet of smartphone moet gebruiken.

nie
beveelt
ouderen tablet aan
lle ouderen in ederland
moeten aan de tabletcom
puter. Dat vindt ouderenor
ganisatie nie
. Samen
met zorgverzekeraar ilveren
ruis chmea en ondersteund
door zorginnovator ocus
Cura, biedt de nie
bin
nenkort ouderen een i ad
aan, zodat zij langer zelfstan
dig kunnen blijven.

De unieke content van het tablet biedt
ouderen straks vele mogelijkheden om
beter en langer regie te houden over hun
eigen leven en gezondheid. Het onderhouden van een stevig sociaal netwerk,
beweegtips via ﬁlmpjes, administratieve
thuiszorg op afstand, veilig omgaan
met medicijnen via de zogenaamde
app-otheek, op al deze terreinen gaat de
tabletcomputer zich bewijzen. Informatie over gezonde voeding wordt meteen
gelinkt aan kant en klare maaltijden en
personenalarmering met beeldbellen.
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e books om gratis te downloaden in de vakantietijd

en mooi cadeau van de ibliothee

lle openbare bibliotheken geven vanaf nu tijdens de vakantieperiodes een cadeautje de
Vakantie ieb app waarmee gratis ruim
e books te lezen zijn. De app is te vinden in de
pp Store en oogle lay Store en te downloaden op tablet en smartphone. De gebruiker
kiest een aantal e books, die in een virtuele boekenkast komen te staan. en internetver
binding voor het lezen van deze e books is na het downloaden niet meer nodig.

Voor deze zomervakantieperiode (tot
eind augustus), in de Herfstvakantie
( september t m 27 oktober) en in
de Kerstvakantie (9 december t m
januari) wordt via de app steeds een
nieuwe selectie e-books beschikbaar
gesteld. Het aanbod varieert van thrillers en kinderboeken tot streekromans
en korte verhalen. Op de lijst staan op
dit moment boeken van o.a. Harlan
Coben, Jan Wolkers, Charles den Te ,
Esther Gerritsen en Siska Mulder.
Het boekenaanbod is overal, ook op
uw vakantieadres, beschikbaar tot de
betreffende vakantieperiode voorbij is.
Dit aanbod is bedoeld voor alle leden
van de Bibliotheek, maar ook nietleden kunnen de e-books lezen. Het
enige dat de lezer moet doen naast de
app downloaden en de boeken ophalen, is zich eenmalig registreren.
roef op de som
In De Oud-Hagenaar werd al vaker

aandacht besteed aan het nut en
gemak van zogenaamde tablet-computers (als de iPad en Samsung Gala y)
voor senioren. Het aanbod van de
bibliotheek is een e tra reden om eens
te overwegen er eentje aan te schaffen.
Want het werkt perfect om boeken te
lezen, met bepaalde voordelen t.o.v.
‘gewone boeken van papier’.
We namen voor u de proef op de som,
door op een iPad de app te downloaden en ons aan te melden. Dat gaat
allemaal heel eenvoudig. moet tenminste uw naam opgeven, postcode,
een email-adres en aanvinken dat u
akkoord gaat met de voorwaarden
die okay zijn en waarover u zich geen
zorgen hoeft te maken, het is immers
een overheidsinitiatief. hoeft niet te
vrezen voor een golf van spam (ongewenste reclame). Vervolgens krijgt
u een e-mailtje om uw aanmelding
te bevestigen en u kunt direct aan de
slag met het uitkiezen van boeken die

u zou willen lezen, net zoveel
als u wilt. Het downloaden
van één zo’n boek kost nog
geen 1 seconden en het
neemt nauwelijks ruimte
- en selectie van 7 boeken in de ‘virtuele boekenkast
in op uw ‘harde schijf’ al
van De ud-Hagenaar, die we graag zouden
willen lezen deze zomer.haalt u ze allemaal op. Staan
de boeken daar eenmaal dan
app voor elk boek apart waar u was
blijven ze daar staan, of u nou verbingebleven met lezen als u hem een
ding met internet heeft of niet. En na
volgende keer weer aan zet.
a oop van de vakantieperiode blijven
ze daar ook gewoon staan, dus al doet
een pulp
u er meer dan een jaar over om ze te
Zoals van dé Bibliotheek mag worden
lezen, dat is prima.
verwacht zit er geen ‘pulp’ tussen de
anpasbaarheid
boeken die voor u zijn voorgeselecVeel senioren zien wat slechter en
teerd, zelfs de boeken in het lichtere
daar is een e-book echt een uitkomst
genre (romantische verhalen) zijn
voor. Want de grootte van de letters
aardig. Over het algemeen zijn het
en de regelafstand, het lettertype, de
gewoon goede boeken van redelijk reachtergrond et cetera, het is makkelijk
cente datum, maar ook mooie titels uit
aan te passen tot een formaat en uiteruw jongere jaren, zoals bijvoorbeeld
lijk dat u prettig vindt en makkelijk
alle korte verhalen van Jan Wolkers.
om te lezen. Bovendien onthoudt de
Lees verder op www.vakantiebieb.nl

ratis Wi i o Plein en in de jachthaven
Wi i is het digitaal ethernetwerk waarmee o.m. tablet computers en
smartphones verbinding kunnen maken met internet om te surgen
en e mailen , zonder dat ze van de doorgaans dure SM verbinding
van uw apparaat gebruik hoeven te maken. Wi i komt op steeds
meer openbare plekken gratis beschikbaar, ook buiten. oals nu op
het lein in Den Haag en in de Scheveningse jachthaven. n sinds
kort bijvoorbeeld zelfs op het strand in Hoek van Holland.

De afgelopen maand mocht PvdAwethouder Rabin Baldewsingh (van
o.m. Informatie- en Communicatietechnologie ICT) twee keer
opdraven op markante plekken in de
stad, om het feestelijk startsein geven
voor de openstelling van gratis publiek
WiFi. Eerst op bezoek bij de Jachtclub
Scheveningen en later op het Plein, in
hartje centrum. Vooral die laatste plek,

Meneer Bennik

pal voor de ingang van de Tweede
Kamer en met z’n vele terassen zal
voor velen worden toegejuichd. WiFi
is er nu ook gewoon buiten (zonder
noodzakelijk wachtwoord) direct voor
iedereen beschikbaar.
Infrastructuur
WiFi is veel sneller dan de betaalde
GSM-verbindingen via tablets en

- Parlementair journalist rits Wester en wethouder abin Baldewsingh gaven op 11 juli het
startsein voor gratis Wi i op het Plein. ( oto Juriaan Brobbel)-

smartphones. Dat dient het gemak
en scheelt sterk in de kosten. Het in
Den Haag uitdijende publieke WiFinetwerk is een belangrijke versterking
van de moderne infrastructuur in de

stad. In 2 11 al zette de wethouder er
zijn zinnen op, door te starten met een
e periment in het Zuiderpark. Inmiddels sluiten steeds meer partijen zich
bij zijn initiatief aan.
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- advertorial -

KEES TALEN
... sinds 1953

othe bedden verkoo t al 0 aar nachtrust,

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

e meest gestelde vragen in de winkel i n wat is het beste merk
of wat is het beste bed . e uiste vraag ou moeten i n welk
bed is voor mi het best en geeft aan mi de uiste ondersteuning .
Aan het woord is Jos Bothe de
derde generatie Bothe, die vol
passie verteld over het inmiddels 8 jaar oude bedrijf. In
19 op 2 september opende
de opa van Jos Bothe aan de
Laan van Meerdervoort 2 zijn
eigen matrassenmakerij . Nu is
Bothe bedden een van de meest
toon aangevende beddenspeciaalzaken in de regio.

WWW.KEESTALEN.NL

er in uit en komt weer op
krachten. Kwaaltjes, pijntjes
en ziekte verdwijnen het snelst
na een goede en verantwoorde
nachtrust. Onze specialiteit is
om mensen het juiste bed te
adviseren. En dat het er dan
ook nog fraai uitziet is mooi
meegenomen.

Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

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

Klanten komen naar de winkel,
al dan niet op afspraak, maar
Jos Bothe bezoekt klanten
ook regelmatig aan huis. Hij
beoordeelt het bestaande bed
en matras en geeft ter plekke
advies. Bothe is pas tevreden
als een klant perfect slaapt.

Een bed is een ondergewaardeerd meubel waar we
weinig tot geen aandacht aan
besteden. Mensen vergeten dat
het wel het meest belangrijke
meubelstuk in huis is. Je rust

In- en verkoop inboedels

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

Kwaliteit en service staan al
drie generaties hoog in het
vaandel. Een mooie illustratie
daarvan is de foto waarop te
zien is hoe een stoomwals een
Bothe matras probeert te pletten. Net als de zaak kwam ook
de matras ongeschonden uit de
strijd.
Slapen is al 8 jaar ons vak.

OPLEVEREN

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

Tel: 7 - 4 9
www.both.nl

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 2 zits
of ’n lederen hoekbank
voor

,--

w 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

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. iteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco
arco eereerelft
0 0 -- 0909

i verheidsweg
uitenwatersloot

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

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

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

HTMC

Iedere uitvaart uniek. Yarden

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.

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

C

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

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

HTM

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.
John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

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

070 - 3907722

www.yarden.nl

ook te vinden op uw smartphone

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

www.htmc.nl - info@htmc.nl

Iedere uitvaart uniek
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DE KOMENDE 2 MAANDEN
BIJ PATHÉ BUITENHOF
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

Inclusief kopje kofﬁe en iets
lekkers.

13/08 – 15/08 – 20/08
TOUS ENSEMBLE 1
Vijf oude vrienden besluiten bij elkaar te gaan wonen, omdat zij niet willen eindigen
in een bejaardentehuis.
Vijf goede vrienden, vijf verschillende karakters. Vijf verschillende problemen met ouder
worden, van een zwak hart tot dementie. De oplossing: een gedeeld huis. Omdat ze
geen van de vijf bereid zijn hun zelfstandigheid op te geven.
Regie: Stéphane Robelin | Cast: Guy Bedos, Daniel Bruhl, Geraldine Chaplin, Jane
Fonda | Lengte: 96 minuten | Ticketprijs: € 6,50

www.pathe.nl/50plusbios

25 jaar het beste
thuiszorgbureau in uw regio
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!

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

KRINGLOOP VOORBURG
ACTIE WEGENS SUCCES

1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

VERLENGD

Kringloop Voorburg haalt de nog
herbruikbare Spullen / huisraad
GRATIS bij u op?

30/07 – 01/08 – 06/08 – 08/08
SALMON FISHING IN THE YEMEN 9at

50PLUS voorstellingen zijn
elke dinsdag en donderdag om
13.30 uur te zien, uitgezonderd
de schoolvakanties.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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U kunt de nog herbruikbare spullen
of huisraad ook zelf brengen. Tevens
kunt u bij ons terecht voor verhuizing,
ontruiming bij overlijden.

1
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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
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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.
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AWBZ
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.

070 - 3453786
Nederlands Bureau Bemiddeling huis org
Nederlands Bureau
Bemiddeling huis org
Nederlands Bureau Bemiddeling
huis org

NBBT+

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

Wonen in Het Zamen
Modern woon-zorgcomplex aan de Esperantostraat
in Den Haag heeft zijn deuren geopend.
Verpleeghuis Het Zamen
Verpleeghuiszorg voor mensen met
lichamelijke en/of dementerende
klachten, waarbij thuis wonen niet meer
mogelijk is
■ Kleinschalig wonen
■ Ruime eigen kamer met badkamer
■ Grote huiskamer per zes kamers
■ Flatscreen tv

Zelfstandige
levensbestendige appartementen
■

■

■

■
■

Comfortabele ruime woningen met
woonkamer, slaapkamer, hobbykamer,
badkamer en loggia (55m2 - 100m2)
Uitstekend toegankelijk met rolstoel en
scootmobiel
Stalling voor scootmobiel met laadpunt in
de woning
Veilige leefomgeving
24-uurs zorgverlening aanwezig

Algemene voorzieningen
■
Schoenenspeciaalzaak
Van Asperen
Piet Heinstraat 37
2518 CB DEN HAAG

T

070-3454562

■

Domotica in elke kamer en
appartement, zoals video/spreek/
luisterverbinding waarmee direct
contact met zorgverleners mogelijk is
Diagnostisch centrum

■
■
■
■
■

Dagverzorging
Grote binnentuin
Sfeervol restaurant
Kapsalon
Fysiotherapie

E info@vanasperen.nl
W www.vanasperen.nl

Bel voor meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl
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clusief varen door het roene Hart

eniet van de liet

Varen door het roene Hart op het moment dat de natuur op zijn mooist is.
Juist nu is het een aanrader om voor een onvergetelijke dag over de loop
plank te gaan bij Sonja en Hans osma. ij en hun crew bieden met hun
comfortabele schepen lympia en mbiance vanuit eiden en eiderdorp
onvergetelijke vaarmomenten.
Met onder meer hun 2 meter lange
Olympia vaart het ambitieuze echtpaar Bosma sinds veertien jaar tot
2 personen naar alle richtingen
door het Groene Hart van Nederland. Hun rederij houdt zich niet
alleen bezig met varende feesten,
maar maakt in de zomermaanden
ook e clusieve dagtochten.
aar Delft
Onlangs was het een genoegen
met hen ook culinair over de
Vliet te varen tussen Leiderdorp
en het centrum van Delft met
een bezoek aan de weekmarkt
rond de 8 meter hoge Nieuwe
Kerk in de Prinsenstad. iteraard met onderweg kundige
uitleg ober industriële en
andere monumenten door
kapitein Hans Bosma zelf.
Het is een ﬁjne toch met
adembenemende panorama’s
in een palet van natuurlijke
kleuren in een Hollands
polderlandschap op zijn
breedst met ook een blik
op het gevulde nest van
een ooievaarspaar.
luistermotoren
Onderweg dwarrelt de rust als een
weldadige deken neer. Ineens is
er een ontspannende pauze in een
wereld van stress en de jacht naar
succes. Het milieuvriendelijke schip
Olympia - met twee salons en twee
zonnedekken - helpt daar ook aan
mee met haar uisterende motoren.
De route voert dwars door kleine
dorpen als Voorschoten en plaatsen
als Den Haag en het schip passeert
22 bruggen en van sommigen is de
doorgang zo smal dat er maar enkele

ve
volledig gereno
ander is bijna
am
al
e
‘D
)
rs
en
ige houtmol
oto ein Wolte
- De achtkant
r in bedrijf. (
en kan zo wee

erd

- nderweg zi
jn in het roen
e Hart fraaie
en bijzondere
foto s te schiet
architectuur op
en van de 22
de oevers. (
bruggen
oto ein Wolte
rs) -

vrije centimeters aan weerszijden van
het schip over zijn. Bijzonder zijn
ook de onderdoorgangen van de A4
en de A12 en zeker op momenten als
de Haagse tram of de Randstadrail
tussen Den Haag en Rotterdam er
overheen rijdt. Ook het panorama op
superspeeltuin Drievliet is interessant
vanaf het water. De informatie die
Hans Bosma onderweg vanuit zijn
stuurhut geeft is interessant en niet
opdringerig. Zijn diensters Ciel en
Angeli ue en scheepskok Joop doen
hun werk optimaal en serveren de
diverse droogjes en natjes vakkundig
uit. Culinair is de acht uur durende

vaartrip een waar genoegen, zowel de
inbegrepen lunch als de uitgebreide
Engelse High-tea op de terugvaart.
lle keuze
Varen door het Groene Hart is een
volstrekte tegenpool van bijvoorbeeld
een reguliere Spidotocht door de
havens van Rotterdam. De dinsdagse
molentocht duurt drie uur (de andere
dagtochten ruim het dubbele) en
behalve bij de molentocht zijn er
onderweg ook stops voor wandelen,
winkelen of het bezoeken van een
(toeristen)markt.

- Meevaren met de lympia is een
waar genoegen,
ook voor passagiers die minder
goed ter ben zijn. ( oto ein Wolt
ers)

-

Elke dagtocht heeft een eigen bij de passageprijs inbegrepen menu en
delicatessen. De tickets variëren van 1 , tot 4 , euro per persoon.
Kinderen van tot 1 jaar krijgen korting.
Meevaren kan pas na reserveren: 71- 41 18 of www.partyboot.nl

- Hans Bosma bij de osterpoo
rtbrug in Delft tegen de achtergr
ond

Rein Wolters
reinw@telfort.nl
van zijn ‘ lympia . ( oto ein Wolt
ers) -
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p stage bij de eeuwenoude boekhandel De Vijf Vocalen Mensing

Visser .V.

ntheemd tussen al die intelligente en

Veertien jaar was ik toen mijn stagetijd begon bij oekhandel
De Vijf Vocalen, Mensing Visser, neuterdijk 11 in Den Haag.
Iedere zaterdag vanaf januari tot aan de zomer vakantie
einde amen. Dat was in 19 .
Mijn school (School tot Opleiding van
Winkelpersoneel in de De Gheynstraat)
had afspraken met Haagse winkels
om leerlingen te plaatsen, zodat die
gedurende zes maanden wekelijks
praktijkervaring op konden doen. Dat
waren grootwinkelbedrijven als Vroom
Dreesmann, De Bijenkorf en C A,
maar ook zelfstandige ondernemers
waaronder de bekende grammofoonplatenzaak Caminada op de Plaats.
Gezien mijn passie voor (pop)muziek
leek mij dat wel iets en gaf mij op voor
de muziekbranche. Maar dat vond mijn
vader niet goed en hij dwong mij dat
te veranderen. Wij hadden thuis een
boek- en kantoorboekhandel, dus moest
ik mij opgeven voor een stageplaats in
een boekhandel. En dat werd De Vijf
Vocalen. Met een inke dosis tegenzin
meldde ik mij op de Kneuterdijk, oh
ironie, bijna tegenover Caminada.
Direct bij aankomst was ik verzoend
met mijn vaders dwang, want wat een
chi ue had die winkel. Winkel kon je
het niet noemen, een zaak van standing
was het, zoals je die alleen in Den
Haag kon vinden. Er waren nog drie
boekhandels van dezelfde allure en ook
nog bij elkaar in de buurt. Dat waren
Boucher op het Noordeinde, Plantijn op
de Plaats en Martinus Nijhoff (anne
uitgever) op de Korte Vijverberg.
Interieur en personeel straalden een
voorname rust uit waardoor ze één geheel vormden met de vele, vele boeken.
Hier werd niet luid gesproken, men
liep er zelfs bedaard, maar snel genoeg
zodat van luiheid geen sprake kon zijn.
Wat een verschil met de bescheiden
boekhandel van mijn vader.
Stuurmanskunst
De Vijf Vocalen was op de hoek Kneuterdijk - Nieuwstraat. De ingang was
aan de Kneuter-dijk. In de Nieuwstraat
was ook een ingang voor de bevoorrading. Drie keer per week kwamen
enorme vrachtauto’s van het Centraal

Boekhuis. Er was veel stuurmanskunst
nodig om in het nauwe straatje te parkeren. Aan de Kneuterdijkzijde waren
drie etalagekasten, aan de ach-terkant
gesloten zoals in die tijd gebruikelijk
was. Je kon dus niet vanaf het trottoir
in de win-kel kijken. Daarvoor moest je
de winkel binnen gaan via een portiek,
met wit grijs geaderde marmeren tegels
op de vloer. Dan door een zware glazen
deur gevat in donker glanzend hout en
voorzien van een diagonale koperen
stang, die blonk als de zon.
Dan stond je in het eerste gedeelte van
de winkel. Op de vloer hier dezelfde
tegels als buiten en direct links een
monumentale die trap die van onder
heel breed begon en in een sierlijke
draai naar boven leidde, halverwege
onderbroken door een overloop. De
trap was eveneens van donker hout en
aan één zijde versierd met gedraaide
spijlen waarop een met houtsnijwerk
gedecoreerde leuning. De andere zijde
had een gladde leuning tegen de muur.
De treden wa-ren bedekt met een
effen donkerrode loper, waar je tot je
enkels in wegzonk, vastgehouden door
koperen roeden, even stralend als de
deurstang.
Gedurende de tijd dat ik daar werkte
zou ik meemaken dat de tweede werkster (er was ook een eerste, die lichter
werk deed en de supervisie had over
de tweede) iedere ochtend de trap
met boenwas onder handen nam. Ik
ruik nog die speciﬁeke geur van was,
boeken en stof.
Rechts van de ingang, tegenover de
trap, stond een grote ronde salontafel
op balpoten en twee fauteuils van
dezelfde houtsoort als de trap. Hier
werden de vertegenwoordigers van
de uitgeverijen ontvangen als zij hun
nieuwe fonds kwamen aanbieden. Tegen de achterkant van de etalage waren
boekenkasten vanaf de grond tot aan
plafond met glazen deuren ervoor. Hier
stonden de jeugdboeken.

Geschiedenis
juli
ideon Ba er o ent Boe handel de ijf ocalen
oortge et tot
door de erven hierry en ensing
choolstraat
mei
. . isser o ent een oe handel in de lamingstraat
fe ruari
ijn weduwe . . isser
Onder de naam ensing

an anten verenigt eide oe handels
isser in de agenstraat

juli
Haar lein oon . . isser herstelt de oude naam en ver laatst
e ijf ocalen naar neuterdij
it ijf ocalen door 27 jaren, De eschiedenis van een Haagse Boekhandel , door ees de Bruijn. Aangeboden door het personeel aan de Heer
M.J. isser 19 juli 19 als herinnering aan het 27 -jarig bestaan van De
ijf ocalen en zijn 0-jarige werkzaamheid in deze boekhandel.

- De neuterdijk met boekhandel De ijf ocalen. -

ekooide caissi re
Na dit voorportaal begon de echte
winkel. Een redelijk smalle doorgang
met links de kassa. Dat vond ik een
merkwaardig optrekje. Het was een
vierkante ruimte van, ook weer van
rijk bewerkt hout, dat op borsthoogte
over ging in glas. Aan de voorkant zat
waar het hout ophield een opening in
de vorm van een halve cirkel, waar de
boeken onderdoor werden geschoven.
En het geld natuurlijk. De caissière zat
midden in die kooi. Ik vond haar net
een vis in een a uarium. Rechts van
haar een hoge zwart metalen kassa met
handgrepen waarmee ze de guldens en
centen aangaf. De door de verkoper
uitgeschreven kassabon deed ze in een
gleuf in het apparaat, voerde het te betalen bedrag in, drukte op een knop en
met een luid “ping” kwam de bon weer
tevoorschijn bedrukt met het bedrag en
de datum als bewijs van betaling en tegelijkertijd ging de geldlade van kassa
open. Links in het hokje was een liftje
dat met de hand werd bediend. Via een
uitgespaarde ruimte in het plafond ging
het naar de eerste verdieping waar de
bestel- en schoolboekenafdeling was.
Het was een simpel systeem met twee
bakjes aan touwtjes. Als het ene bakje
beneden was, hing het andere boven.
Communiceren via dat gat was heel
verleidelijk, maar streng verboden. Als
boven (de bestelafdeling) met beneden
wilde praten moest men gebruik maken
van een intercom. Dat waren metalen
kastjes, één bij de kassa en één in het
inpakhok (waarover later) en één boven. Als iemand van boven de intercom
gebruikte om beneden iets te vragen
moest er op het apparaat een handeltje
omgezet worden en dan met de nagel
of pen op het gerasterde praatgedeelte
krassen om je te melden. Dat klonk beschaafder dan roepen. Beneden hoorde
men dat gekras vaak niet door het geroezemoes in de winkel en dan kon het
gebeuren dat “boven” ongeduldig werd
en door dat apparaat brulde “Hallo
Is daar nog iemand ” Op dat vergrijp

stond bijna direct ontslag, maar juffrouw Mes van de inkoop had overal
maling aan en bovendien sidderde en
beefde iedereen voor haar. Ik zou later
nog veel met haar te maken krijgen.
Na de kassa ging de marmeren winkelvloer over in parket met visgraatpatroon, langs de muren afgezet met
vierkante blokken gevat in lijsten van
zwart hout. Deze ruimte leek meer
op een zaal en stond vol langwerpige
balpoottafels met daarop de meest
gangbare boeken. In stapels, net zoals
je dat nu ziet in boekhandels met een
inkijke emplaar bovenop, maar de boeken daaronder waren allemaal verpakt
in een soort doorzichtig papier. Betrof
het een atlas of ander rijk ge llustreerd
boek dan lag dat opengeslagen. De
rest van de voorraad boeken stond in
de kasten langs de muren. Kasten van
vloer tot plafond en allemaal tegen
elkaar. Er was geen millimeter muur
te zien. Behalve aan de kant van de

Nieuwstraat, daar waren bovenlichten.
De boeken op de tafels lagen volgens
een strikt systeem, op onderwerp en op
alfabet van de auteur, uiteraard was dat
ook het geval in de kasten. Dat stond
nergens aangegeven, je werd geacht
dat te onthouden. Helemaal bovenaan
de kasten was over de hele breedte van
de muur een houten roede, met aan de
uiteinden en in het midden koperen
ringen. Aan die roede hingen aan haken
twee smalle ladders één aan iedere
kant van de middelste ring. Die haken
waren zo gemaakt dat de ladder strak
tegen de boekenkast kon staan, maar
met één rukje in de schuine stand gezet
kon worden.
In mijn herinnering hoor ik nog het
speciﬁeke geluid van het uitschuiven
van de laddertjes. Na verloop van tijd
wist ik zonder het te zien wie er met
de trap bezig was. Iedereen had zo zijn
eigen manier van verschuiven. Eén jongeman was zo bedreven met de ladder

- taand v.l.n.r. De Heer M.J. isser, chef winkel de heer P. Heystek en Hannie. ittend
v.l.n.r. Juffr. roon, Hannie, Paula en caissi re Margot. -
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n bele en mensen
dat hij van de ene naar de andere kast
kon hippen, zonder van de ladder af te
komen. Maar dat was een heel magere
man. En enorm lang. Eens op een
winterse namiddag viel de elektriciteit
uit en konden we bijna niets zien. De
raampjes boven de kasten lieten net
genoeg licht door om niet over dingen
te struikelen, maar je kon geen letter
lezen. Er kwam een klant binnen, verbaasd vanwege het duister. De magere
bediende knipte zijn aansteker aan en
met gebogen rug, alsof hij een bochel
had, en met zijn zeer lange vingers
gekromd liep hij grinnikend op de man
af. Hij belichtte de klant met zijn vuurtje en vroeg met een kraakstem: Kan ik
u helpen ” Die man schrok zit dood en
liep snel de winkel uit.
een ballpoints
Het waren overigens hoofdzakelijk de
mannen die de laddertjes opklommen.
Het was heel normaal dat je als winkeljuffrouw aan een mannelijke collega
vroeg een boek van boven uit de kast
te halen. Want alle dames droegen
verplicht een rok en het was niet netjes
om met je kuiten op ooghoogte van de
klant te komen. Of erger. Alleen als de
winkel gesloten was (op maandagochtend) en de voorraad werd aangevuld
gingen de dames de trap op. En dan
nog . Het waren altijd dezelfde manlijke collega’s die dan verdacht vaak in
de buurt moesten zijn.
Langs de gehele achterwand stond een
soort toonbank. Daarop lagen stapels
bruin inpakpapier in drie maten, de
kassabonnenblokjes en potloden die
met touwtjes aan de tafel vastzaten.
Plakband was er niet. Om ieder ingepakt boek ging een elastiekje, die lagen
in enorme hoe-veelheden in de laden
van de toonbank.
De kassabon werd met een carbonnetje
in tweevoud geschreven. Met potlood.
Alles werd met potlood geschreven.
Ballpoints waren ten strengste verboden als je daarmee per ongeluk langs
een boek streek ging die streep er nooit
meer uit.
Met de bovenste bon ging de klant
naar de kassa en de verkoper bracht het
gekochte boek met onder het elastiekje
de doorslagbon naar de caissière. Zij
moest dus goed opletten welke bonnen bij elkaar hoorde zodat het juiste
bedrag werd afgerekend en de klant het
goede boek meekreeg. Daarbij kwamen
er ook nog verkochte boeken van
boven met het liftje. De klant kreeg de
originele bon met stempel mee, de duplicaat bon werd in een bakje gelegd.
Dat bonnensysteem was tegelijk de
voorraad administratie. De kassabonnen zaten in boekjes van stuks.
Onder de in fraaie rode letters gedrukte
ﬁrmanaam was ruimte voor omschrijving het gekochte boek en de prijs. Dat
boek moest volgens een vaste regel
worden beschre-ven, want het duplicaat ging naar de bestelafdeling.
Eerst de naam van de auteur, dan de titel en de prijs. Als je een boek verkocht
moest je kijken hoeveel e emplaren
er nog in de kast stonden en dat aantal
werd links voor de schrijversnaam
op de bon gezet. Zodoende was aan
het einde van de dag duidelijk wat
de voorraad was en kon er zo nodig

bijbesteld worden. Linksboven kwam
je personeelsnummer. Was er iets niet
goed, dan was snel getraceerd wie de
foute bon had geschreven.
erveus
Ik was behoorlijk nerveus die eerste
stagedag. Ik voelde me klein en vooral
dom. Al snel bleek dat ik ver van de
klanten werd gehouden. Ik moest boeken inpakken voor op de tafels. In een
soort rommelhok helemaal achter in de
winkel zat ik, onzichtbaar voor iedereen, aan een tafel waarop een enorme
stapel gebruikt papier lag. Dat was een
krakerig soort, een beetje doorzichtig.
Mijn taak was al die papieren zo goed
mogelijk glad te strijken zodat ze weer
gebruikt konden worden. Daarna werd
er een stapel boeken naast me neergezet die allemaal ingepakt moesten
worden Er dan een elastiekje erom
heen. Daar zat ik dan de hele zaterdag,
met mijn rug naar de deur tegen een
blinde muur aan te kijken, met niets
anders om handen dan dat stomme inpakwerk. Het enige lichtpuntje was de
lunchpauze van een uur. Je kon in de
donkere kelder die als overblijfruimte
was ingericht gaan zitten. Maar dan zat
ik ook nog eens onder de grond Weer
of geen weer, ik nam mijn pakje brood
mee naar buiten en slenterde een uur
in wellicht het mooiste gedeelte van
Den Haag.
Juffrouw Kroon, altijd vriendelijk en
behulpzaam, raadde mij aan om ieder
boek dat door mijn handen ging te bekijken. ”Lees de appen, (een korte inhoud van het boek stond op de voor ap
van het stofomslag, een beschrijving
van de auteur op de achter ap) lees
het eerste hoofdstuk en leer het boek
kennen. Zo vergaar je titelkennis en dat
is heel belangrijk”, leerde ze mij. Ik
keek naar de hele stapel boeken en ze
zei: “Dat heeft geen haast, die stroom
houdt toch nooit op”.
Ik werd ook gebruikt als loopjongen
meisje. Er waren kennelijk afspraken
met de boekhandels in de buurt, want
als een klant naar een boek vroeg en
het was niet in voorraad, ging er een
telefoontje naar één van die collega’s.
Als die het gevraagde wel had, werd
ik erheen gestuurd met de opdracht
zo snel mogelijk weer terug te zijn.
De klant werd verteld dat men in het
magazijn keek. Rood van het hollen
kwam ik via de achterdeur met het
boek aan. Eventjes kon ik dan in die
andere prachtige winkels kijken. (Het
kwam niet in mijn hoofd op om er
zomaar eens naar binnen te lopen.)
Maar het gebeurde ook andersom, mijn
tempo beviel kennelijk, want als er een
nood-belletje kwam van één van de
andere boekhandels moest ik met ons
e emplaar naar de collega rennen en
het daar afgeven. Dan had ik meer tijd
om de sfeer van die andere winkel te
proeven.
De winkel in
Na een maand inpakken mocht ik
opeens de winkel in en werd ik zowaar
op de klanten los gelaten. Doodeng
vond ik dat. Er werden natuurlijk
allerlei vragen gesteld waarop ik geen
antwoord wist. Ik moest op mijn beurt
alles weer aan het personeel vragen,

waardoor ik mij
erg dom voelde.
Onderweg van de
klant naar juffrouw
Kroon (mijn vraagbaak en beschermengel) proberen
die vreemde
schrijversnaam en
of titel waarnaar de
klant had gevraagd
te onthouden.
Mijn eerste klant
was gelijk een
ramp: een Fran aise. Ik verstond niets van wat zij ratelde.
Juffrouw Kroon Help “Nu kun je het
op school geleerde in praktijk brengen,
dan moet je mij niet roepen”, zei ze
een beetje kribbig. “Zulk Frans heb
ik op school niet geleerd”, stamelde
ik. Gelukkig verstond ik de Duitse en
Engelse klanten een stuk beter.
Als ik een schrijversnaam wel kende
en wist dat ik het boek in de afdeling
bellettrie kon vin-den, dan trok ik
achteloos, alsof ik al jaren ervaring
in de boekhandel had, het boek uit
de kast, schreef er de bon bij uit en
begeleidde de klant naar de kassa. Wat
een hero sch gevoel
Helaas kwam dat zelden voor. Ik
voelde mij iedere zaterdag een beetje
ontheemd tussen al die intelligente en
belezen mensen. De boeken die k las
werden bij Mensing Visser niet verkocht. Maar ja, ik was pas veertien jaar
en bovendien zat ik op een school waar
literatuur niet werd onderwezen. Wij
hoefden geen boeken te lezen voor het
einde amen. En in onze winkel thuis
verkochten we geen Arthur van Schendel, Vestdijk, Anton Coolen, laat staan
poëzie. Ons assortiment betrokken wij
hoofdzakelijk van de Zuid Hollandsche
itgeversmaatschappij. Die gaf pillen
van boeken uit in het genre avontuur,
liefde en onschuldige erotiek. En de
oorlogsboeken van uitgeverij Hollandia
werden bij ons verkocht. Non ﬁctie
hadden wij helemaal niet in voorraad.
Mijn moeder las graag streekromans
en Johan Fabricius en Hans Martin. En
ik zelf las Arendsoog en Bob Evers en
Cissy van Mar veld.
Maar één keer kwam mijn onliteraire
kennis toch van pas. Juffrouw Kroon
nam de telefoon op en kwam vragend
de winkel in of iemand ooit had gehoord van een boek dat “Secretaresse
van de chirurg” heette. De titel deed
vermoeden dat het hier niet om echte
literatuur ging en men wist het niet.
Maar ik wel. Het was een meisjesboek
geschreven door Nel van der Zee. Ik
wist zelfs dat Kluitman het had uitgegeven. “Kijk, aan zulke stagiaires hebben we iets”, was het compliment. Het
boek was overigens niet in voorraad.
aul allico
Vanaf mijn stagetijd ben ik literatuur
gaan lezen, met een gulzigheid die
grensde aan verslaving. Ik had zoveel
in te halen. Van mijn zakgeld kocht ik
iedere week een pocket of ander goedkoop boek. Dat kon ik mij permitteren
omdat het personeel korting kreeg.
Het eerste boekje dat ik kocht was
(heel toepasselijke titel bleek achteraf)
The small miracle van Paul Gallico. En

daar staat
zijn eigen handtekening in. Dat kwam
zo: Op een gure
zaterdagmiddag, het
was niet druk, werd de deur wijd open
gezwaaid en er kwam een man binnen,
gehuld in een zwarte cape. Dat was op
zich al apart, maar met zijn amboyante hoed met brede rand en een paarse
shawl die met een sierlijke strik om
zijn nek was vastgemaakt, was dit bepaald geen Hollander. Ik stond net voor
in de winkel bij de jeugdboeken en
omdat ik de eerste persoon was die hij
zag, kwam hij met uitgestoken hand op
me af en zei: “Good after-noon, I am
Paul Gallico, please to meet you”. Verbouwereerd schudde ik hem de hand en
stamelde iets terug. Als een acteur liep
hij verder de winkel in en zei in het algemeen: “What a beautiful bookshop”.
Ander personeel kwam snel naderbij
en Paul kreeg een rondleiding door de
winkel. Natuurlijk wilde hij weten of
wij zijn boeken in voorraad hadden.
Die hadden wij zowel in het Engels als
vertaald. Voordat het gezelschap bij de
Engelse kast aankwam, pakte ik snel
The Snowgoose, duwde dat vervolgens
onder Galllico’s neus en vroeg beleefd
om een handtekening. “With pleasure,
with pleasure” riep hij uit en tekende
het boekje. Daar was later iedereen
jaloers op. Nadat hij weg was kwamen
bij mij de twijfels op. Hoe kon ik
weten dat die man echt Paul Callico
was Zo’n outﬁt kon je huren en veel
mensen spreken Engels. Maar volgens
de anderen was het echt Callico, hij
kwam wel vaker in de winkel als hij in
Nederland was.

met goed gevolg einde amen van De
School tot Opleiding van Winkelpersoneel. Vijftien jaar was ik en niet meer
leerplichtig, dus vond mijn vader het
tijd worden dat ik een baantje zocht. Ik
had (en heb) een hekel aan veranderingen dus toen de grote baas, meneer
Visser mij vroeg wat ik na de stagetijd
ging doen, zei ik eerlijk dat ik het niet
wist. Of ik er iets voor voelde om bij
de Firma in vaste dienst te komen
Mijn mond viel open. Ik Die dommerd met die stomme opleiding Nee,
niet beneden in de winkel, daarvoor
moest je een Gymnasiumopleiding
hebben, maar boven op de bestelafdeling. Na de vakantie zou de verkoop
van schoolboeken van beneden naar
boven verhuizen. Men wilde be-neden
die joelende schooljeugd niet meer
hebben. En juffrouw Mes had daardoor
behoefte aan een kracht erbij en zij had
naar mij gevraagd. Oh hemel, juffrouw
Mes, die brulkikker waar iedereen
bang voor was. Ik zou eerst op de bestelafdeling werken en als ik voldoende
kennis had van de voorraad mocht ik
de jeugd aan schoolboeken helpen. Ik
hoefde niet lang na te denken. Het leek
mij heel erg leuk en ik vond het ﬁjn om
bij de inmiddels vertrouwde mensen te
blijven. En ach, die juffrouw Mes zou
ook wel wennen.
In september kon ik beginnen. Mijn salaris was f. 8 , (guldens) per maand.

Loes de Keuning

lde euning@casema.nl

anstelling
Zo werd het zomer 19 7 en deed ik

- ittend v.l.n.r. chef bestelafdeling Juffr. Mes en naast haar een medewerker. taand v.l.n.r.
imone en Jelle. iterst links ikzelf. -
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?
ij krijgen van onze lezers veel vragen over schenken en erven. ooral van mensen die over wat vermogen beschikken of overwaarde in het eigen huis hebben. en van de topvragen in
de rubriek echten Plichten is echter hoeveel men achter de hand moet houden voor een begrafenis of crematie.

ersoe elingen in het iscale er recht
ls men geen begrafenis of crematieverzekering heeft of een deposito bij een uitvaartverzorger
dan is voor een begrafenis of crematie niet meer nodig dan 1 .
euro per persoon. fhankelijk van
hoe nabestaanden de uitvaart geregeld willen hebben, al dan niet na eerder overleg met de overle
dene, kan men daaraan zelfs veel minder kwijt zijn, inclusief gemeentelijke begraafplaatskosten.
Voor het gemak houden we een minimaal vermogen van 1 . euro per
persoon aan. Als men de verleiding
niet kan weerstaan om dat te ‘verbrassen’, valt een deposito bij een uitvaartverzorger aan te raden of het afsluiten
van een uitvaartpolis. ua rendement
kan men echter vaak beter zelf een
langlopend spaardeposito afsluiten.
Versoepeld
Een afgesloten kapitaalverzekering,
die uitsluitend recht geeft op uitkering
bij overlijden, is overigens tot 74
vrijgesteld in bo , waardoor de hefﬁng van 1,2 procent over dit bedrag
kan worden voorkomen. Voor de rest
is er geen ﬁscale aftrek op de inkomstenbelasting meer mogelijk.
Voor mensen die wat geld ‘over’ hebben, is de Schenken Erven Almanak
van Elsevier Fiscaal een aardig

hulpmiddel om te bepalen wat ze
ermee gaan doen. Voordat een notaris
mogelijk wordt ingeschakeld kan men
zich hiermee aardig op de hoogte stellen. Dat kan enorm schelen in de tijd
- dus kosten - die een notaris rekent
voor ‘begeleiding’ van mensen.
Aan de Successiewet is in 2 12 niet
zoveel veranderd. Wél is een aantal
punten versoepeld. Zo worden per testament bepaalde e tra vorderingen aan
de kinderen, meer dan de wettelijke
verdeling, niet meer belast in bo
van de inkomstenbelasting. Dat was
volgens de Schenken Erven Almanak ‘een pijnpunt’ sinds de invoering
van de Wet Inkomstenbelasting 2 1.
Maar waar veel meer mensen mee te
maken hebben of krijgen is de regeling voor waardering van woningen
die ouders v r 1 januari 2 1 hebben
overgedragen aan de kinderen onder

voorbehoud van vruchtgebruik. Wie
daarover meer wil weten, komt bij zijn
aangifte daarover vanzelf vragen tegen
of men raadpleegt de Belastingdienst
(gratis) of ﬁnancieel adviseur (kosten).
Verbetering
Een merkbare verbetering is dat wie
een woning erft sinds 2 12 mogelijk
een lagere waarde mag opgeven. Bij
de aangifte van de erfbelasting mag
men uitgaan van de WOZ-waarde
van het jaar na overlijden. Vooral bij
dalende prijzen, zoals thans, kan deze
versoepeling aardig wat erfbelasting
schelen.
We hebben in het begin van deze
recensie al gesteld dat het vooral voor
mensen die wat te makken hebben interessant is om na te laten of te schenken. Een steeds terugkerende vraag is,
hoeveel er aan kinderen belastingvrij

mag worden geschonken.
Dat is in 2 1 zonder bemoeienis van
een notaris 141. Dat kan gewoon
door het overmaken op de rekening
van het kind. Sommigen vragen zich
af of dit ook nog een aftrekpost voor
de inkomstenbelasting oplevert. Dat is
niet het geval. Het enige ‘voordeeltje’
voor de gulle gever is dat het bedrag
niet meer meetelt in bo van de inkomstenbelasting. Maar dat is logisch,
want dat geldt voor alle uitgegeven
vermogensbestandsdelen.
Overigens zijn er nog e tra eenmalige
(met een akte van de notaris) schenkingsmogelijkheden aan kinderen van
18 tot 4 jaar tot 24. 7 . Daarnaast
nog voor de aankoop van een huis
door een kind met een eenmalige akte
schenkingsvrij tot aan 1.4 7 (in
2 1 ).
Misverstand
Een misverstand is vaak dat de
Belastingdienst goud geld opstrijkt
als ouders aan hun kinderen boven de
vrijstellingen schenken. Dat is tot een

bedrag (e tra ) van 118.2 4 slechts
1 procent.
In de ‘bijbel’ (471 pagina’s) over
schenken en erven van Elsevier
Fiscaal wordt uiteraard ook stilgestaan
bij de juridische, ﬁscale en praktische
zaken als iemand overlijdt. Er zijn
altijd ﬁnanciële gevolgen. Ook de mogelijkheden om te vermijden dat nabestaanden meer schenk- en erfbelasting
betalen dan strikt noodzakelijk is.
Dat is alleen van toepassing bij de
rijken. Voor het gemak adviseren we
daar pas over na te denken als het na
te laten vermogen per persoon meer is
dan 1 . euro.
Schenken Erven Almanak 2 1 van
Elsevier Fiscaal kost 92,7 .

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 persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. kunt uw kwesties sturen naar
info@deoudutrechter.nl of naar Postbus
,
C ieuwerkerk aan den ssel. raag met vermelding van rubriek ‘ echten en Plichten’.

rf en schenkingsrecht
ude polissen
voor begrafenis
O een crematie werd mij verteld
dat de oude egrafenis olissen van
vader of moeder meege regen niet
meer door de egrafenisondernemer
te innen ijn. en in het e it van
verschillende olissen. unt u mij
vertellen of het waar is en of i mij
moet ijver e eren
Oude begrafenispolissen worden
altijd aan de rechthebbenden (erfgenamen) uitbetaald (in geld). doelt
waarschijnlijk op polissen die de
uitvaartverzorger regelt via een verzekeringsarrangement bij begrafenis
of crematie en waarbij een budget is
vastgelegd.
rfbelasting wordt
niet terugbetaald
ijn vrouw en i he en een langst
levende testament laten o ma en in
. On e twee inderen unnen
daardoor hun erfdeel van de eerst
stervende ouder niet o eisen. el is
in het testament e aald dat de ach
terge leven ouder o hun ver oe
ver licht is de erf elasting over het
hun toe omende erfdeel te etalen.

Als later oo de langstlevende
ouder omt te overlijden unnen
de inderen hun erfdeel uitge eerd
rijgen. tel dat de erf elasting
hierover destijds al etaald is en
dat inmiddels het vermogen van de
andere ouder door interen ster is
verminderd hoe it het dan met de
destijds etaalde erf elasting tort
de scus erf elasting terug
De vordering van de kinderen op de
langstlevende blijft staan. Dus over
dat deel hoeft nooit meer erfbelasting betaald te worden als dat al
voldaan is bij het overlijden van de
eerste ouder. iteraard betaalt de
ﬁscus geen ingehouden erfbelasting
terug als de uiteindelijke nalatenschap voor de kinderen van de
langstlevende ouder minder is dan
wat er ﬁscaalvrij is te ontvangen aan
de hand van hun vordering.
Schenking auto
over en weer
He i juridisch goed gehandeld met
de volgende ervaring On e dochter
en wij he en een ord iesta
ge ocht waarvan het grootste deel
door on e dochter is o ge racht. ij
mogen nu als ouders de auto af en
toe ge rui en. aarom he en we

ente en en autover e ering o on e
naam ge et. e vraag is als ons
wat over omt is het dan voldoende
dat ij an aantonen dat de auto van
rechtswege van haar is
hoeft zich niet druk te maken over
de juridische kwesties. Bovendien
gaat het om geringe kapitalen
waarbij over en weer sprake is van
schenkingen binnen de vrijstellingen. Die moeten alleen bewezen
worden als de Belastinginspecteur
daarom vraagt. De controle daarop
is niet zo groot, omdat men eenmaal
per jaar uw vermogensgegevens
krijgt. Alleen bij onverklaarbare vermogensvermindering in bo zal de
Belastingdienst nadere vragen stellen. Als het kenteken op uw naam
staat, wordt de auto wel beschouwd
als uw bezit. Maar gezien de snelle
afschrijvingen daarop lijkt ons de
waarde van dit roerende goed geen
probleem. Een auto wordt alleen
meegeteld in nalatenschappen als het
een hoge waarde vertegenwoordigt.

ente op vordering
aan langstlevende
O mijn s aarre ening loo t de
rente terug van ooit naar nu
rocent. ijn man is overleden en
on e inderen he en een vordering
o mij. at is er testament e aald.
Hoe gaat het dan met de rente eta
lingen over de vordering vanwege
hun vader als i om te overlijden
In hoofdlijnen komt het erop neer
dat als er geen testament is, de
vordering altijd renteloos is. In een
testament kan worden bepaald of de
vordering enkelvoudige rente kent
(hoeft niet ). Maar die rente is pas
opeisbaar als de hoogte daarvan,
in het testament bepaald, wordt
verminderd met de procent die
ma imaal als wettelijke rente wordt
beschouwd. Dus is indertijd in het
testament bepaald dat de langstlevende over de vordering 8 procent
(ook weer aan wettelijke beperkingen onderhevig) moet betalen
(enkelvoudig ) dan blijft er nog 2
procent over om te berekenen over
de vordering. In de praktijk blijken
veruit de meeste vorderingen nu renteloos te zijn. Dus u hoeft zich over
de rente geen zorgen te maken. Wilt
u toch er meer over weten, vraag dan

advies aan een notaris, of koop een
vakkundig naslagwerk.
ans op gelijktijdig
overlijden is nihil
ijn e man heeft een testament
laten ma en met een clausule dat
als on e oon gelij tijdig met hem
overlijdt het geld van ijn levensver
e ering naar ijn nieuwe artner
en haar inderen gaat. an oiets of
an i dan alsnog aans raa ma en
o de erfenis van mijn oon
Het belangrijkste is wie als begunstigde na zijn overlijden op zijn polis
staat. Als dat alleen zijn zoon is, dan
zijn z’n erfgenamen in het geval van
het gelijktijdig met hem overlijden (die kans is vrijwel nihil) de
begunstigden van de polis. Het lijkt
mij dat u zelf niet of nauwelijks aan
bod komt. Mocht uw (gezamenlijke)
zoon gelijktijdig met zijn vader
overlijden en als tweede begunstigde
staat zijn nieuwe partner dan zal zij
de polis opstrijken. Wij vermoeden
overigens dat een notaris bij het
opstellen van het testament hierin
zaken wettelijk waterdicht heeft
dichtgetimmerd. Het ‘geheim’ van
het testament ligt overigens wel bij
uw e en zijn notaris.
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r o uit
Juli en augustus
Varen met een oude Westlander
vanaf het oosduins Museum
Het Loosduins Museum aan de Marg. van Hennebergweg
(naast de molen) vaart in juli en augustus weer 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

Dinsdag

juli

gellezing en e po Haags Milieucentrum
Stadsboerderij andzigt eidschenveen
Stadsboerderij Landzigt in Leidschenveen schenkt deze
zomer bijzondere aandacht aan de egel. Tot 4 augustus
is in de boerderij aan de Aristoteleslaan 143 een tentoonstelling te zien waarin het leven van de egel belicht wordt.
Iedereen kan daar ook een exemplaar van de folder Geen
tegeltuin maar een egeltuin! ophalen, een uitgave van het
Haags Milieucentrum.
Op 30 juli om 14.00 uur zal Geert van Poelgeest van het
Haags Milieucentrum op Landzigt een lezing geven over
het inrichten van een egelvriendelijke tuin, en waarom dit
beter is dan een tegeltuin. Wie een egel (dood of levend)
ziet, wordt vriendelijk verzocht dit bij Geert te melden:
geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl
Of per telefoon (070) 361 6969.

Di.

juli

27 augustus

ratis lunchconcerten
Chris. Concours in de ieuwe erk
Twee gratis lunchconcerten door prijswinnaars van
het Prinses Christina Concours in de Nieuwe Kerk in
Den Haag, op de dinsdagen 30 juli en 27 augustus.
aanstaande.
De eerste betreft een lunchconcert door Joost Willemze
(harp) en Thomas Triesschijn (blokfluit); en de tweede
een door o.a. Shasta Ellenbogen (altviool).
Locatie: Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag.
Aanvang concerten: 12.30 uur (duur circa. 45 minuten).
De kerk is open vanaf 12.00 uur en de deur sluit stipt om
12.30 uur. Toegang: gratis.

2tm

augustus

ang weekend omermarkt eyweg
Star Promotions en de winkeliertsvereniging organiseren
drie dagen zomermarkt op de Leyweg. Verdeeld over ongeveer 150 kramen wordt een breed assortiment artikelen
aangeboden, zoals kleding en modeaccessoires, sieraden,
schoeisel en andere lederwaren, multimedia, woondecoratie, drogisterij artikelen en speelgoed. Ook voor de
lekkere trek is er het nodige, zoals Griekse delicatessen,
bara’s, loempia’s, churros, patat, hamburgers en fruit.
Natuurlijk kunt u ook een glas frisdrank, eem kop koffie
of thee krijgen op de zomermarkt. Deze zomermarkt is
een waar dagje uit voor jong en oud. De kinderen zullen
daarom zeker niet vergeten worden. Ter plaatse zijn
verschillende attracties waar ze zich kunnen vermaken.
Zo kunnen ze onder andere in de draaimolen, zweefmolen, eendjes vissen, een ponyritje maken of springen op
de Powerjump!
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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 tuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

ondag 18 augustus
iteraire salon Hans Spit nodigt u uit
in Veilinghuis Van Stockum
In de salon deze keer als gasten Piet Gerbrandy en Piet
Schrijvers.
Piet Gerbrandy is classicus, dichter en poëzierecensent
bij de NRC en de Groene Amsterdammer.
In november komt zijn vertaling uit van Capellanus'
Retorica van de Liefde. Een voorproefje daarvan vindt u
in zijn meest recente bundel Smijdige Witheid.
Piet Schrijvers is classicus en vertaler. Na de pauze zal hij
spreken over over Seneca's Medea, Trojaanse Vrouwen
en Phaedra. De boekuitgave van deze tragedies, de
eerste in een reeks vertalingen van Seneca-teksten door
Piet Schrijvers, is zojuist verschenen bij de Historische
Uitgeverij.
Aanvang van de salon: 15.00 uur, zaal open 14.30 uur.
Entree: € 7.50. In dit bedrag zijn een kopje koffie in de
pauze en een glaasje wijn na afloop inbegrepen. Einde
programma: 17.00 uur.
Reserveren: spit.hans@gmail.com of redactie@extaze.nl
of telefonisch 0681309892. Locatie: Veilinghuis Van
Stockum, Prinsegracht 15, Den Haag

ot en met 2 augustus
Wegens succes verlengd
Ja atuurlijk in
M otomuseum
Prikkelende kunstwerken van meer dan 80 internationale
kunstenaars staan in het GEM/Fotomuseum en buiten
in en rondom de tuin van het Gemeentemuseum. Met
als trekpleister het vergeten stukje duinbos waar menig
kunstwerk dienst doet als bruggenbouwer tussen mens
en natuur. Daarmee is Ja Natuurlijk geschikt voor een
bezoek tijdens zonnige én druilerige zomerdagen.
Ja Natuurlijk betrekt een breed publiek bij de vraag die in
veel duurzaamheiddiscussies ontbreekt: wat is natuurlijk
en wie of wat bepaalt dat? Ja Natuurlijk laat zien dat de
mens deel is van de natuur in plaats van heer en meester.
De arrogante houding van de westerse mens moet wijken
voor een bescheidener opstelling. Ja nAtuurlijk zoekt
wegen om menselijke en niet-menselijke spelers aan het
woord te laten. Ja Natuurlijk biedt een zinnenprikkelende
ervaring die inspireert tot radicaal anders waarnemen. De
tentoonstelling kreeg lovende kritieken in de binnen- en
buitenlandse pers en trekt ook veel internationaal publiek.
Fotomuseum Den Haag, Stadhouderslaan 43, 2517 HV
Den Haag. Meer info, openingstijden e.d. op internet:
www.fotomuseumdenhaag.nl

ot en met 29 september
laar met het boek
Studenten
in Museum Meermanno
Studenten Grafisch Ontwerpen van de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten (KABK) hebben de
tentoonstelling ‘Klaar met het boek’ samengesteld, die tot
en met 29 september te zien is in Museum Meermanno |
Huis van het boek. Aan de hand van eigen werk, speciaal
gemaakt voor de tentoonstelling, vragen de studenten de
bezoeker om na te denken over de houdbaarheidsdatum
van het papieren boek. Bestaat het boek nog wel in de
toekomst? We lezen immers net zo makkelijk van een
digitaal scherm. Misschien zijn we wel klaar met het boek
zoals we het al eeuwenlang kennen.
Het papieren boek heeft een rijk verleden, maar fenomenen als e-readers geven het boek een andere verschijningsvorm. Blijft het papieren boek een rol spelen in de
toekomst? Voordat we de boekenkast de deur uit doen,
laten toekomstige grafisch ontwerpers de bezoekers
van de tentoonstelling ‘Klaar met het boek’ reflecteren
over wat het boek voor hen betekent. In acht autonome
kunstwerken wordt op humoristische, diepgaande,
soms wrange, maar altijd scherpe wijze gekeken naar de
betekenis van het boek in ons dagelijkse leven.
Museum Meermanno | Huis van het boek; Prinsessegracht 30 2514 AP Den Haag. Voor meer info, openingstijden e.d. op internet: www.meermanno.nl.

ibliotheca hurkowiana Minor in
nieuwe zaal Museum Meermanno
aterdag 2 juli opende Museum
Meermanno een nieuwe tentoon
stellingszaal, speciaal voor bij
zondere boekvormen. elangrijk
onderdeel hiervan is de iblio
theca hurkowiana Minor, een
miniatuurbibliotheek met 1 1
miniboekjes van uus hurkow
19 2 2 11 die vorig jaar werd
verworven door het museum.
Van 1984 tot 2 verzorgden Guus en Luce
Thurkow onder de naam ‘The Catharijne Press’
een anti uariaat en uitgeverij van miniatuurboeken. Op 1 januari 2 1 besloten zij een
bibliotheek voor miniatuurboeken te laten
bouwen naar het voorbeeld van beroemde
17de- en 18de-eeuwse Nederlandse poppenhuizen. itgaande van de ma imale grootte van
een miniatuurboek van inch oftewel 7 mm
werd als maatvoering gekozen voor een schaal
van 1 op 4.
De bibliotheek is klassiek ingedeeld in
rubrieken als Historia Naturalis en Musica,
en een enkele meer moderne categorie als
Photographia. Een onderdeel van de miniatuurbibliotheek dat alleen onder begeleiding en op
afspraak kan worden getoond, is ‘L’enfer’ (De
Hel), oftewel de ‘geheime boekenkast’ met de
rubriek Erotica.
In de nieuwe zaal op de tweede verdieping

van het museum zijn naast een selectie
bijzondere uitgaven van de Catharijne Pers,
enkele hele vroege voorbeelden van miniatuurboekjes te zien uit ca. 18 . Ook worden
er boekjes getoond die in het teken staan van
de tentoonstelling ‘Gewapend met kennis’,
die t m 1 september 2 1 te zien is in het
museum. Tot slot is er een vitrine ingericht
met bijzondere miniatuurkinderboekjes. In
de toekomst zullen er steeds wisselende verzamelingen bijzondere boekvormen getoond
worden in deze zaal.
useum eermanno Huis van het oe
Prinsessesgracht
AP en Haag

Dakotakoor voor bewoners scamp
heater Dakota en zangeres
stemcoach strid Seriese star
ten vanaf september een nieuw
zangkoor. Speciaal voor ieder
een woonachtig in het stadsdeel
scamp.
Het Dakota-koor is een divers, gemengd
koor waarbij je een nieuw repertoire leert, je
stem- en zangtechniek verbetert en bovenal
zangplezier beleeft.
Op maandag 9 september is de eerste (proef-)
workshop van het Dakota-koor, op maandag
1 september gaat het koor écht van start.
Repetities vinden wekelijks plaats op maandag
van 19.
21. uur (
per seizoen).
pfriscursus
Wat zingt het Dakotakoor Denk aan het

Nederlandse populaire (kleinkunst)lied,
afgewisseld met liedjes uit andere culturen.
Er is ruimte voor inbreng van de zangers en
zangeressen.
Wie kan er meezingen Iedereen uit
Escamp. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Minimaal 1 en ma imaal leden. De kosten
bedragen 2 per maand. Aanmelding kan
via een formulier op www.theaterdakota.nl
of telefonisch via ( 7 ) 2
9 dan wel
aan de kassa van het theater aan de Zuidlarenstraat 7.
lk jaar uitvoeringen
Hoe ‘toont’ het Dakotakoor zich Ongeveer
drie keer per seizoen wordt er een optreden
gegeven.
De eindpresentatie is in Theater Dakota.
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VOORDEEL WINKEL
Zomervoordeel voor kleine prijsjes!
Aluminium zit-wandelstok Flipstick

an 38,95

31,95

Kniel-/zitbankje voor in de tuin
it opvo
are an je heeft een
stevig metalen frame met acht
ssen en orgt voor comfort
tijdens het ge nield er en in de
t in. e opstaande ijste nen ijn
op de geschi te hoogte odat
ich elf recht omhoog nt d en
onder r gpijn. mge eerd an hij
ge r i t orden als itje of opstap.

an 39,95

35,95

Vergrootglas met
halskoordje

19,95

n hoogte verstel are al mini m andel
sto met adel itting. an ge r i t
orden als ste n ij het lopen of als it
h lp om it te r sten. envo dig
in en it te lappen. le r itting art
in hoogte verstel aar van
cm
en ma imaal ge r i ersge icht
g.
o ver rijg aar in opvo
are
itvoering in handige draagtas voor
slechts € 49,95

Lap Desk
an 30,95

24,95

an 24,95

handen voortaan vrij
deaal te ge r i en ij het le en
of handenar eid. it vergrootglas
heeft
verlichting op een at
terijen vergroten
en he en een
diameter van cm.

Katlan Junior Plus insektenlamp
en milie vriendelij e manier van insecten verdelgen
met een er ingsge ied van
m . oor ge r i in
nensh is. oor het ltraviolette licht van de lamp or
den m ggen en vliegjes aangetro en. p h n eg
naar de lamp omen e tegen een onder stroom staand
rooster. o orden e snel en pijnloos vernietigd. e
insecten vallen in een demonteer ar opvang a je aan
de onder ant van het apparaat.

26,00

an 29,95

Opblaasbaar Loungekussen Wicked Wedge
an 19,95

it op laas are lo nge ssen neemt in
offer einig r imte in en nt ge r i en
om op het strand of in het gras heerlij te
nnen itten. e ic ed edge is
nat rlij oo als comforta ele
r ggeste n in
ed te ge r i en.
er rijg aar in de le ren grijs la
en ro e.

andige onderste ning voor le en en
schrijven onder eg op de an of in
de t in. et achte ssen vormt een
sta iele asis op
oven enen en de
harde ovenplaat orgt voor een stevige
ondergrond. a elij mee te nemen.
fmetingen
cm.

Tempur® Fietszadel Kussen
is visco elastisch en temperat rgevoelig aardoor het ich
e act vormt naar de conto ren van het lichaam. ierdoor ordt een
perfecte onderste ning ge oden en de vorming van dr p nten voor o
men. et
materiaal orgt voor e tra comfort en dr verlaging
perfect voor op de fiets tijdens lange fietstochten of op de hometrainer.

16,95

35, 95
an 39,95
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eer voor eel op

www volharding-voordeel nl

tatie ventilator Domo
org voor e tra ver oeling ged rende de
arme dagen met de e omo statief
ventilator. ij laat de l cht in
omgeving circ leren en dat heeft een
ver oelend effect. e ventilator an heen
en eer draaien op de voet voor een ma i
maal effect. e hoogte is instel aar van
cm tot
cm het opgenomen vermogen
att en het statief is verchroomd.

62,95

an

9,95

Oplaadbaar zaklampje
adeau bij iedere
bestelling

anaf

32,45
Protect a

ed matrasbeschermer

er nacht verliest gemiddeld een volle drin e er vocht.
escherm
matras daarom tegen transpiratievocht en andere
vloeistoffen. e rotect a ed hoesla ens he en een
atoenen ovenlaag ijn aterdicht maar toch ademend s per
a sor erend ltrad n en
eg stretch aar asmachine estendig
tot graden en ver rijg aar in t ee maten en als escherming voor
het hoofd ssen.
atras eschermer
atras eschermer
oofd ssen eschermer

cm
cm

cm

€ 32,45
€ 54,95
€ 2 ,95

Hoe kunt u deze producten bestellen?
U kunt op 3 manieren bij ons bestellen

249,95

an 2 9,95

- Via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl
- Via telefoonnummer 038-4600023
- Vul de coupon hieronder in te vullen en hem ongefrankeerd op te sturen naar
De Volharding Voordeel, Antwoordnummer 891, 2501WK Den Haag
Dhr. Mevr. _________________________________________________
Adres _________________________________________________________
Postcode en Woonplaats ____________ ___________________________
Telefoon __________________________ E-mail ______________________
Artikel

ltra lichgewicht
rollator Track
et ij ondere van de e trend rollator is dat
hij d el opvo
aar is tot een hand aam
pa etje. lle opties itten er ij tevige r g
and ma elij e tas verlichting en re ectoren
tilpedaal voor stoepranden vast et are en
ielen andelsto ho der en par eerrem.
otaalge icht van
ge r i ersge icht

g en ma imaal
g.

itge lapt
itting
cm
reedte t ssen de handgrepen cm
pgevo en
cm

cm

Zit-wandelstok Flipstick
Flipstick opvbouwbaar
Lap Desk
Kniel-zitbankje
Vergootglas halskoordje
Katlan insectenlamp
Loungekussen WickedWedge
Domo statiefventilator
Protect a Bed 1 persoons
Protect a Bed 2 persoons
Protect a Bed Kussenslopen
Lichtgewicht Rollator Track
Verzendkosten per bestelling

Prijs

Aantal

31,95
49,95
24,95
35,95
19,95
26,00
16,95
62,95
32,45
54,95
26,95
249,95

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

er ending vergrootglas
etaling achteraf via een cceptgiro
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roeger 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. n natuurlijk koesteren we die.

Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Dat is nu wel anders. Bij een opruiming stuitte ik onlangs op maar liefst
netvoedingen, ook wel adapters
genoemd, waarvan ik niet meer wist
waar ze ooit voor hebben gediend.
Om nog maar te zwijgen van de vijf
sorteerdozen vol gespecialiseerde
stekkertjes. Voor ieder ding had je
weer wat anders nodig. Als je net
gewend was aan de kabelschoentjes
kreeg je ineens weer tulpstekkertjes,
die soms wel en soms niet onlosmakelijk aan het draadje zaten. Gek
werd je ervan. En bij al die stekkertjes hoorden natuurlijk ook weer
contrastekkertjes. Vaklui spraken
van mannetjes en vrouwtjes. Jazeker.
In de wereld van de elektronische
relaties had je wel degelijk mannetjes en vrouwtjes. Neem nou de
banaanstekker. Een langwerpig,
metalen pieletje met een plastic
hulsje erachter. Meestal rood of geel.
Om een verbinding te maken moest
je dat pieletje in een vrouwtje steken.
Als het u nu al teveel wordt moet u
vooral niet verder lezen. Want deze
hele a evering van Kleine Nostalgie gaan over de verbindingen van
destijds. Elektronische bejaardenseks
dus eigenlijk.

- en ‘tros banaanstekkers. -

roonsteentje
Het begon allemaal met het porseleinen kroonsteentje, de stekker en
het stopcontact. De draden die uit het
plafond staken stak je in de ene kant
van een kroonsteentje en zette je vast
met kleine moertjes. Het verbindingssnoer deed je aan de andere kant in
het kroonsteentje. En de andere kant

Vooruitgang
De geluidsapparatuur rukte op. En
daarmee ook de mogelijkheden om
die te verbinden met losstaande onderdelen, zoals luidsprekers. Dat ging
eerst zeer eenvoudig. Een kind kon
de was doen. Temeer, daar er op die
draden geen stroom stond. Banaanstekers. Simple comme bonjour. De

Duinhage

Coa kabel
Nu we toch aan het mopperen zijn, nog even een hartig
woordje over de coa -kabel. Met
de coa -kabel en speciale coa stekkertjes, -stekkerdoosjes en

Wijndaelercentrum
Loosduinen

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

l
l

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

identiteit

-

l

l

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

kwaliteit

-

- abelschoentjes in alle maten. -

aal Want draadloos. Eindelijk zijn
we dan af van al die bananen, scarts,
jacks, pluggen, stekers, en hun
trouwe, monogame vrouwtjes.
Maar voordat ze de vergetelheid
ingaan heb ik ze allemaal nog maar
even op een rijtje willen zetten. Zonder enige twijfel heb ik er een aantal
keren ink naast gezeten. Technisch
ben ik namelijk niet zo onderlegd.
Ik kan nog net een paar draadjes aan
een kroonsteentje vastmaken. Maar
dan houdt het wel op.
Graag houd ik me dus aanbevolen
voor verbeteringen en aanvullingen
in de lijst van teloorgegane elektronische verbindingen. Dat kan aan:
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl

- Adapters, waar het huis mee vol ligt. -

l

Loosduinen/
Segbroek

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

rode stekker in het rode vrouwtje, de
gele in de gele. Deed je het andersom
dan stonden de luidsprekers niet in
‘fase’.

- Porseleinen kroonsteentje. -

voor over had, half verdiept of helemaal verdiept in de wand aangelegd.
Maar ook stopcontacten bleven de
afgelopen eeuw stopkontakten. Eerst
van eboniet, later van (wit) plastic
maar altijd met twee gaatjes erin en
soms een paar randaardeklemmetjes.
Stekkers echter werden steeds vaker
onlosmakelijk aan snoeren bevestigd
met aan de andere kant een specialistische (contra) stekker die dan weer
wel en dan weer niet in bepaalde
apparaten paste.

CoornhertCentrum

verbindingstukjes
sloot je je tv aan
op de antenne.
Totdat we het
Centraal Antenne
Van banaanstekker naar
Systeem (CAI)
banaan-mini. Van minikregen. Toen
stekker naar tulpstekker.
sloot je je tv
Van tulpstekker naar
met speciale
BNC-stekker. Van
coa -stekkertjes,
BNC-stekker naar
-stekkerdoosjes en verinstrumentstekker. Inbindingstukjes aan op een
strumentstekkers waren
doosje, dat een meneer
heel groot en stak je
ergens bij het raam in je
bijvoorbeeld ook in je
kamer had aangebracht.
elektrische gitaar om
Coa -kabel bestaat uit
hem te verbinden met
een dun koperen draadje,
je versterker. Dat gaat
daaromheen een dikke
tegenwoordig allemaal
plastic mantel, dan een
- ude wandschakelaar
draadloos, geloof ik.
en -contactdoos. gevlochten, metalen kous
en daar dan weer een isoMoet ik doorgaan
latielaag omheen. Eén dun koperen
Moet ik het nog hebben over
draadje En daar gaan dan zo’n vijftig
adereind-hulzen Over scart-kabels
tv-zenders doorheen En die kan je
Over DVI-jacks Over adapters Of
dan ook nog allemaal uit zetten met
vergeten we die periode maar liever.
een knopje op je afstandsbediening
Al was het alleen maar, omdat we
Je verstand staat erbij stil.
met al die stekkers vreselijk bij de
Maar alsof dat nog niet genoeg is,
nues werden genomen. Want voor
blijkt de coa -kabel (plus bijbehoieder apparaat had je weer een andere
rende stekkertjes en pieletjes) hard
adapter nodig. En dat bracht geld
aan vernieuwing toe. Want glasvezel
in het laatje. Niet in je eigen laatje.
Dat is pas toekomst. Met glasvezel
Maar wel in dat van het bedrijfslekunnen we nog meer computers met
ven. Adapters. Ik heb er inmiddels
elkaar verbinden. Of computers met
een verhuisdoos vol van. En steeds
tv’s. Of mobieltjes met computers.
als je er een nodig hebt is de goeie
Of zelfkruipende stofzuigers met moer niet bij. Herzen, milliamperes,
bieltjes. Of beveiligingsapparatuur
volts, input, output, types. Weet
met camera’s of met je scheerappajij veel. ‘Power supply’ noemen
raat. Wat kan mij het schelen. En dat
ze dat. En zoek dan maar eens de
allemaal zonder verbindingsmaterigoeie uit in de zekere wetenschap
dat je het apparaat waar je je
- oa -kabel voor
adapter op aansluit, niet opblaast.
radio en tv. En dat heette de afgelopen halve
eeuw vooruitgang.

van het verbindingssnoer verbond
je dan bijvoorbeeld met een ﬁtting
die in een verlichtingsornament zat.
Dat gaat nog steeds zo. En dat mag
met recht een groot wonder worden
genoemd. Want in de storm van de
diversiteit aan stekkertjes en stekertjes die ons leven daarna bijkans
heeft verziekt, heeft het kroonsteentje
dapper stand gehouden. Het is van
plastic geworden. Je kan ze van een
heel rijtje afknippen al naar je gelang
je een, twee, of drie draadjes moet
verbinden. Maar ze hebben stand
gehouden. Eigenlijk geldt dat ook
voor de stekkers en stopcontacten.
Stopcontacten kregen er, voor de
veiligheid een aardleiding bij en
werden, al naar gelang je het geld er

l
l
l
l
l

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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tra omersudo u s: 1 out goed
Deze week twee e tra Sudoku s voor de zomer, omdat er wat e tra ruimte is. Want er zijn nog geen prijswinnaars
te melden van het eerste grote zomerkruiswoordraadsel in De ud Hagenaar nr. 1 .
kunt de oplossing daarvan namelijk nog t m maandag 29 juli inzenden.
moet op zoek naar de cijfers in de grijze
vakjes van de zes Sudoku’s. Wat we vragen
is dus een reeks van zes cijfers. Maar u hoeft
er maar goed te hebben met die warmte is
1 fout wel okay vinden we.

Heeft u geen
e-mail
Vraag iemand
om het voor u
te doen

Sudoku

7
6 2
9

Er worden vijf prijzen verloot onder goede
inzenders. Vergeet bij de inzending van de
oplossing niet uw postadres te vermelden.
We uw oplossing uiterlijk binnen hebben op:

puzzel deoud-hagenaar.nl

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

Sudoku

6 2
1
4

7
7

2

1

5
9

6

9
3

7

1

4

9

1 5 4

9

2

5

2
6

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

9

2

7

1
8

5

7 1 4

Sudoku

6

8 5
6

2
3
4 5 9
3
6
1

2 7
9

4
9 6
1 5
6

7
8

Zet in de onderwerpregel:
O lossing udo u nr.

Sudoku D

8

1

5
1 6

Stuur per e-mail
naar:

Donderdag 1 augustus

7

4
4 8

Inzenden

Sudoku C

Sudoku

9

9
8

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

8
1

4 6
2

9
2

4

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

Help uw
vereniging
de crisis door

"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse
voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

- Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter
en een geboren Hagenaar

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief geschreven door een fan met een prettig leesbare stijl."
- Boek van de Week in Voetbal International
nr. 26 van 26 juni 2013

Elk aangebracht lid vanuit uw
vereniging levert € 50,- op voor
de verenigingskas
In deze financieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een
vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken.
Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:
Elk lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat krijgt een uitvaartkorting van
€ 210,- die - indien gewenst - direct op een depositoprekening gestort wordt. Bovendien storten
wij per aangebracht lid € 50,- in de verenigingskas van uw sport- of culturele vereniging of stichting!
De Voetbaljaren 7 is een mooi vormgegeven
boekje over succesvolle jaren van ADO c. .
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen
in de nationale en internationale arena en in
197 de KNVB-beker won door een 1- overwinning tegen FC Twente in de Rotterdamse
‘Kuip’.
De 12 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd
op de herinneringen aan de club die auteur
Roeland Gelink van 2 9 tot 2 1 schreef
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid
met veel e tra’s.
De Voetbaljaren 7 (ISBN: 978-94-911 8- 4- )
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL

Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag.

Voorletter(s):

Achternaam:

Vereniging of sportclub:

VOOR
SLECH
TS

12,95

Vestigingsadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

E-mailadres:

Bankrekeningnummer:
Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

M


V
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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
Delft Chamber Music Festival 2012, fotograaf: Remke Spijkers

april t/m september 2013
Toegang: volw. € 7,50;
Peppas 50 % korting

Nutstuin
Poort-ingang Jan Hendrikstr., Den Haag
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: gratis

JULI

26

t/m

SEPT
2013

Indië in Den Haag –
een eeuwenoude band

Van april t/m september brengt
het Haags Historisch Museum een
tentoonstelling en verschillende
activiteiten over Indië in Den Haag.
De vele invloeden van de Indische
cultuur in Den Haag vanaf de 19de
eeuw staan centraal. Samenwerking
met TongTong Fair, Bibliotheek Den
Haag en de Dienst Monumentenzorg
van de Gemeente Den Haag.
www.haagshistorischmuseum.nl

Zomertuinconcert
Nutstuin

Musici van het New European
Ensemble spelen in de tuin van Het
Nutshuis. Tijdens dit concert spelen
James Meldrum en Ryanne Hofman,
m.m.v. Jasper Grijpink (bassethoorns en klarinetten) een programma rondom één van de meest
expressieve instrumenten uit de muziekgeschiedenis: de bassethoorn.
Centraal staan de Divertimenti die
Mozart schreef voor de bijzondere
combinatie van drie bassethoorns.
www.nutshuis.nl

Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7, Den Haag

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

JULI
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Orgelconcerten op de
vrije zaterdagmiddag

De laatste weer in deze serie zomerconcerten op het Bätzorgel van de
Lutherse kerk in Den Haag. Organist
Aart Burgwerff speelt diverse klassieke werken.
www.luthersdenhaag.nl
Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis
JULI

29

Werken aan welzijn
Den Haag

Een week lang kunnen ouderen
uit Scheveningen deelnemen aan
activiteiten in natuurgebied Solleveld
tussen Monster en Den Haag. Er is
keuze uit vijfenveertig workshops.

De ouderen worden met de bus gehaald en weer thuis gebracht.
www.werkenaanwelzijndenhaag.nl
Solleveld Senioren Zomeractiviteiten
29 juli t/m 2 augustus 2013
Deelname € 10.00 per dag
AUG.
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Delft Chamber Muziekfestival – Het Hof van Eden

Speciaal voor het Chamber Music
Festival is op de Markt in Delft een
zomertuin aangelegd waar u kunt
picknicken en kunt luisteren naar
optredens van onder andere Enrico Pace, Torleif Thedéen, Antoine
Lederlin, Lars Anders Tomter en
speciale gast Isabelle van Keulen en
haar Tangokwartet.
www.delftmusicfestival.nl
Delft Chamber Muziekfestival 2013
Markt, Delft
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: gratis

