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Vlucht naar het strand met die hitte
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De voorbereidingen van zo’n vlucht naar
aangenamere condities vergden de nodige
tijd. . Er werd eten gemaakt, boterhammen
met beleg. Er ging drinken mee. Daarnaast
natuurlijk de handdoeken, en de zwemkleding. Tenslotte het speelgoed. De schep, het
emmertje en nog een paar kleinere dingen.
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Daarna werd te voet koers gezet naar het
beginpunt van bus 23 op de kruising van de
Juliana van Stolberglaan, de Schenkkade en
de IJsclubweg. Daar stond, op de middenberm, dan meestal een geel en groen gevaarte. De bus. De bovenkant donkergroen,
de onderkant lichtgeel. Met uitstulpend
voorraam. De banken, voor zover ik me
kan herinneren, konden elk twee passagiers
een plekje geven. Bruin waren ze, met een
zilveren beugel erop. Ik zat het liefste op
de achterbank. Mijn moeder was daar niet
van gecharmeerd. Daar hobbelde het te
veel. Gelukkig was er altijd plek want het
was het beginpunt van de bus. Later moest
ik vaak toch opstaan. Zo was dat in die tijd
als er een oudere, lees volwassene, instapte
en er geen zitplaatsen meer vrij waren. Of
de oudere met woord of gebaar aangaf op
jouw plek te willen zitten.
De motor van de bus maakte een angstaanjagend diep geluid als we richting Scheveningen koers zetten. De Laan van Nieuw
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- Het is vandaag niet anders, met die platte daken en de hitte. Op het strand is vertier en verkoeling te vinden. Heerlijk dichtbij in Den Haag. -

Oost Indië af, dan de Van Alkemadelaan,
langs de kazernes, de Scheveningse gevangenis met daar tegenover het grote veld
waar vrouwen in traditionele Scheveningse
klederdracht enorme visnetten zaten te
boeten. Links af de Stevinstraat in, en dan
weer rechts de Badhuisweg op om voor
het Kurhaus, halte Gevers Deynootweg te
stoppen.
Van daaruit te voet tussen het Kurhaus en
het toen nog bestaande Palais de Dance – in
1975 na een brand gesloopt – door naar de
boulevard. Daar was toen nog gewoon een
weg vol ﬁetsen, auto’s en bussen. Voorzichtig oversteken.
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ding aan. Zomaar de zee in rennen was er
niet bij. Langs het water stonden verhoogde
stoelen. Wit geschilderd. Met een aantal
treden bereikte je een zitje. Daar zat de badmeester. Die hield toezicht op de badgasten.
In zijn hand – ik kan me niet herinneren er
ooit een vrouw in te hebben gezien – een
koperen toeter met goudblinkend mondstuk.
Daarmee werd iedereen die in het water
iets deed wat de badmeester niet zinde uit
de golven getoeterd. En iedereen luisterde
braaf. Zwemmen nabij de hekwerken die de
afscheiding vormden tot de aangrenzende
stukken strand was er niet bij. En in de
buurt van de strekdammen mocht je ook
niet komen.
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Het stand was destijds opgedeeld in stukken
die van elkaar met hekken werden gescheiden. Vanaf de boulevardkade liepen om te
zoveel tientallen meters houten trappen naar
beneden. Naar het strand. Boven de trappen
een soort naamboog. Vrij toegankelijk was
het allemaal niet. Volgens mijn herinnering
moest er betaald worden.
Eenmaal op het strand kon je in een hoge
rieten stoel plaatsnemen. Die bood beschutting. Niet alleen tegen de wind maar ook de
zon. Mits je de kracht had het enorme ding
in het rulle zand te keren en te verplaatsen.
Er waren speciale houten hokjes waarin je
je verkleedde. Stadskleding uit, zwemkle-

E elt e

en

Vertier was er in de vorm van ezeltje rijden.
Uiteraard ook weer onder begeleiding. Een
paar keer heen en weer – ‘goed vasthouden’
– en dat was het dan weer. Periodiek kwamen er verkopers langs. Mannen gekleed
in een wit pak met een witte baret op. Voor
hun buik hing dan een mand of bak met
lekkers. Snoep, koek, ijs. Al roepend probeerden ze de aandacht van de badgasten te
krijgen. En het geld uit hun portemonnee.
En dat alles met het statige en heel deftige
Kurhaus, en op de achtergrond het zuidelijk
liggende parelwitte Grand Hotel – dat in
1974 werd gesloopt.

Voor de verplichte A.P.K. – keuring
en diesel roetmeting
van uw auto kunt u ook terecht bij:

Een uitvaart
zoals u dat wenst...
Informatie: 070 - 346 95 71
Spoedgevallen: 0800 - 366 3000
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Tegen het einde van de middag opruimen,
inpakken. Omkleden. Vervolgens de trap
weer op, terug naar bus 23 die je terugbracht naar je eigen Bezuidenhout. Op de
terugweg was er echter altijd een probleem.
De bus, die van het Tesselseplein kwam, zat
meestal al vrij vol. Er bij de halte stonden
horden mensen te wachten die ook nog mee
wilden.
Naar huis was het dus meestal staan. Terwijl je al doodmoe was en de hitte in de bus
je ook nog eens parten speelde. Pas als je
bijna het eindpunt had bereikt, was de bus
leeg genoeg geworden om weer te kunnen
zitten. Maar dan hoefde het eigenlijk niet
meer.
En dan nog naar huis lopen om alle spullen vervolgens schoon te maken en op te
bergen. Het leek alsof je er een wereldreis
op had zitten. En dat alles voor een paar uur
zand, wind en zeewater. Vaak gingen we
dan ook niet. Maar als we gingen was het
een belevenis.

Carel Goseling
Oud-redacteur van de
Geassocieerde Pers Diensten (GPD)
E-mail: carelgoseling@hotmail.com

Wij keuren ‘m GRATIS bij een ‘grote beurt’
Gaslaan 34 (bij Loosduinseweg) – 2562 LJ Den Haag
Telefoon (070) 363 75 50 – 360 33 30

www.autopennock.nl
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De Ontmoeting 2

In de oude ambachtsschool aan
de Zwaardstraat 16 in Scheveningen vindt op 7 oktober
aanstaande de tweede editie
plaats van De Ontmoeting.
Een reünie voor mensen die het oude
Scheveningen Bad een warm hart
toedragen; die er opgroeiden, naar
school gingen, in spijkerbroek op het
strand hingen of bij de beeltenis van
Flipper hun eerste zoen kregen. Voor
een bijdrage van één tientje kan men
er tussen 15 en 19 uur onbeperkt eten
en drinken en ‘oude vissen uit zee halen’ over de tijd dat het Scheveningse
leven nog goed was en de zomers lang
en heet!
Aanmelden kan door 10 euro over
te maken op rekeningnummer
659417219 tnv H. Aarnoudse ovv
Reunie 2012 Meer weten? Kijk op
www.backtoscheveningenbad.nl

KEES TALEN
... sinds 1953

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

KLAAR TERWIJL U WACHT!

- Pag 13

Taxicentrale Den Haag
Naar schiphol €54,Naar Rotterdam airport €34,-

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

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

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

OPLEVEREN

Deze actie is geldig t/m 31-12-2013
Bel en Bestel 24 uur per dag 070 820 0600
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Met veel plezier heb ik het uitstekende artikel van Carl Doeke Eisma
gelezen over de Haagse jaren van
Simon Carmiggelt. Wat niet in het
artikel staat en waarvoor ik uw
speciale aandacht wil vragen, is het
volgende. Simon Carmiggelt zou,
naar verluidt, zo’n 10.000 Kronkels
zou hebben geschreven.
Hierin verloochende hij zijn Haagse
afkomst niet. In ten minste 100
Kronkels keerde hij, vaak vergezeld
van zijn vrouw Tiny, terug naar hun
beider geboortestad, bezocht daar
een met name genoemde plek, haalde
daaraan herinneringen op en bracht
aldus verleden en heden bij elkaar.
Voor mij zijn dat pareltjes. Bovendien schreef hij ook Kronkels waarin
hij herinneringen ophaalde aan zijn
soms heel vroege jeugd, school- en
eerste arbeidsjaren. Die laatste Kronkels spelen zich uiteraard af in Den
Haag omdat hij daar woonde, maar
zijn minder ‘herkenbaar’ Haags.
Omdat het Parool in Den Haag niet
of nauwelijks wordt werd gelezen,
weten uitsluitend de kopers van de
jaarlijkse bundels dit. Weliswaar is
er een aantal jaren geleden nog een
boekje verschenen onder de titel
‘Residentie van mijn jeugd’, waarin
een zeer beperkt aantal ‘Haagse’
Kronkels is opgenomen. Ik vond
dat een nogal slordig boekje, omdat
volgens mij de mooiste.
Zou het geen goed idee zijn om de
Oud-Hagenaar tweewekelijks op te
luisteren met een Haagse Kronkel,
soms misschien opgeluisterd met een
oude foto?

Bert Toet

toet i g@ s all.nl

olo on

aschri t: Dat is een interessant idee en
haal aar misschien. e a en het o
en later er nog at over horen.
--------------------------------------------Klaa t e
Jan Behrtel, mijn vader, had rond
1935 kennis aan ene Klaartje. Met
de liefde tussen hen is het niets
geworden, maar in de foto-nalatenschap van mijn vader kom ik wel
foto’s van haar tegen. Voor zover
ik kon achterhalen woonde ze in de
Haagse Vaalrivierstraat op nr. 100.
Haar zus heette Mimi. Wie heeft ene

RIE E

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de
hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
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!

ill and his a aiians is ge oren

Klaartje Kohler of K hler of Keuler
gekend? Wie kent de dame op deze
foto? Mijn vader staat stevig gearmd
naast haar. De foto is gemaakt op
2 augustus 1935. Ik zou graag in
contact komen met eventuele familie
of bekenden van haar.

Ger Alleblas-Behrtel

alle
@ lanet.nl
--------------------------------------------oeken o e W II
In verband met verhuisplannen naar
een seniorenwoning, ben ik genoodzaakt een aantal boeken van de hand
te doen. Met name boeken over
de Tweede Wereldoorlog. O.a. de
Memoires van Churchill 10 delen .
Zelf overleefde ik ternauwernood
het bombardement op Rotterdam
West 31 maart 1943 . Ik was toen
bijna 5 jaar oud. De bevrijding in
1945 vierde ik in Wilnis, een dorpje
bij Woerden in de buurt, waar ik
gedurende de hongerwinter verbleef.
Na de bevrijding keerde ik terug
naar Rotterdam. Om die reden altijd
ge nteresseerd geweest in de geschiedenis van de oorlog. Ik hoop dan
ook, dat de boeken op een goed adres
terecht zullen komen. Belangstelling?

Bep Wolters

ec olters @gmail.com
--------------------------------------------oek an el lant n
Als boekhandelaar in ruste, ik was
de laatste directeur eigenaar met
mijn echtgenote van Boekhandel
Plantijn, wil ik u wijzen op een
kleine historische vergissing op
de middenpagina van het vorige
nummer Op stage bij de eeuwen-

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 74.000 e emplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor
per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .

Hoo e acteu
ecteu
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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Aloha! In november vorig jaar
heeft u mij enorm geholpen
door een stukje over mij te
schrijven in uw krant. Nou dat
heb ik geweten. Er reageerden zoveel muzikanten, ik kon
wel drie bands samenstellen.
Het blijkt maar weer dat die
muziek nog springlevend is.
Alleen de radio en TV laten
het al jaren afweten (dat is
trouwens met meer soorten
muziek zo). Gelukkig worden de kranten nog steeds
gelezen en daar ben ik - en u
natuurlijk ook - heel blij mee.

In januari ben ik begonnen met de
audities en enkele weken later was
de formatie al rond. Het zijn stuk
voor stuk muzikanten die hun sporen op het gebied van de Hawaiianmuziek hebben verdiend, dus het
repeteren verliep zeer vlot.
De band kan een programma
presenteren van 2 50 minuten op
dezelfde manier zoals de Kilima
Hawaiians dat in hun tijd deden.

oude boekhandel De Vijf Vocalen
-Mensing en Visser N.V. Ontheemd
tussen al die intelligente en belezen
mensen . Boekhandel Plantijn was
niet gevestigd op De Plaats, maar
op het Noordeinde; wel was dit ook
een chi ue zaak. Op de Plaats was
gevestigd Boekhandel Dijkhoffz,
eveneens een zeer klassieke en goed
bekend staande boekhandel.

Maarten van Woerden

maartenmiriam@gmail.com
--------------------------------------------E
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Ik ben op zoek naar Eddy de Graaf.
In 194 woonde hij net als ik
op de La Reyweg in Den Haag.
Ik in de electriciteitswinkel bij de
Loosduinseweg hij schuin boven
de bloemenwinkel van zijn vriend
bij de Dierenselaan.Voor zijn werk
werd hij uitgezonden naar Canada
daarna heb ik nooit meer iets van

Ut e e
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
a
n t at e eou a enaa .nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel. 070 4275097 Vrij. 9.00 - 12.00 uur
o
e n
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl
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eekhorst, Diana eters, ob de ie it, Helen eth, alph eters
geh rkt , Hans van iet, im van ien.
iet op de oto red ijnen, die de gel idstechniek ver orgt. -

Ee te opt e en
Met enige trots mag ik ook zeggen
dat er al vier boekingen stonden
genoteerd zonder dat iemand nog
maar één noot had gehoord. Het
eerste openbare optreden vond
plaats op woensdag 24 juli in de
Herenstraat te Rijswijk, buiten voor
de zaak van mevrouw van den Belt.

hem vernomen,verhuizen enz. Heel
graag wil ik hem nog eens ontmoeten.Ik hoop dat iemand iets over hem
weet!Vriendelijke groeten Corry de
Roo uit Den Haag. Telf. 3663413
mijn dank zal heel groot zijn.

Corry de Roo

leeu in
@gmail.com
--------------------------------------------Jan an Ro e t aat
Mijn ouders kwamen voor de oorlog
in deze straat wonen. De eerste
drie maanden hoefde er geen huur
betaald te worden. Het was een nette
levendige straat ook erg kinderrijk.
In het begin van de oorlog werd ik
geboren. Behalve veel kinderen ook
veel winkels in deze korte straat. Op
de hoek Hus, ertegenover gelegen
De Volharding, in het midden slager
Roest en verder een fietsenwinkel.
Terwijl om de hoek van de Hadewichstraat de melkwinkel van de

A e te en n ee ote te en
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer oplage 122.000 , De OudAmsterdammer 120.000 en De Oud-Utrechter
oplage 55.300 . Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
t ut e
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Zij vierde dat ze vijftig jaar achter
de toonbank staat van haar Electro
zaak!

Wim Zweekhorst

ill nd is a aiians@ nmail.nl
. illandhisha aiians.nl
el:

heer Los was. Op de andere hoek
ook een melkwinkel van, ik meen,
de fam. Kager, die ook vleeswaren
verkocht. Hier in de bocht, onder de
kleermaker Blom was naar ik nog
weet een groentehal. Ook op korte
afstand in de Jan van Weertstraat was
een groenteboer. In het midden van
de Jan van Rodestraat zat ook nog de
schoenmaker Akkerman. In de straat
woonde verder nog Gijs Strang, die
als een van de eersten in Den Haag
een snackbar had, in de Hadewichstraat. Onlangs was ik weer eens in
de Jan van Rodestraat en ik schrok
ervan dat geen van die winkels er
nog is. De straat is oud geworden net
als ik. Maar de prettige herinnering
blijft.

Jan Baan

Zoetermeer
ri a aan@gmail.com

e u Ha enaa op nte net
Website www.deo d hagenaa .nl
Facebook www. acebook.co deo dhagenaa
Twitter twitte .co
deo dhagenaa
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
Contact n o
Abonnementen
dve tenties
Distributie
Lezersreacties
Gratis oproepjes
Puzzeloplossing

at e
abonnementen deoud-hagenaar.nl
info is-ac uisitie.com
distributie deoud-hagenaar.nl
lezersreacties deoud-hagenaar.nl
oproepjes deoud-hagenaar.nl
puzzel deoud-hagenaar.nl

070 4275097
06 - 23700323
070 4275097
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We weten dat er in diverse wijken
gierzwaluwen broeden. Graag zouden
we willen weten in welk huis ze precies
zitten en hoeveel nesten er zijn. Als u de
locatie van een of meer gierzwaluwnesten weet, wilt u dat dan doorgeven aan
Dick Pescott, lid van de Veldwerkcommissie van de Haagse Vogelbescherming email dick.pescott planet.nl of
via info haagsevogels.nl Als u meer
over de gierzwaluwen in Den Haag wilt
weten, kunt u onze folder aanvragen via
bovenstaande e-mail adressen of u kunt
hem afhalen bij Vogelasiel DeWulp;
Heliotrooplaan 15 .
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Op de website van Bibliotheek Westland
www.bibliotheekwestland.nl zijn de
veranderingen te zien op foto’s. Er is
een hele nieuwe indeling en presentatie
van de materialen, in zes verschillende
‘werelden’ die aan heldere kleuren te
herkennen zijn.

ot al oo
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Hagenaars die nog plannen hebben
voor hun directe leefomgeving kunnen
de komende maanden nog aanspraak
maken op de resterende 2,5 miljoen
euro voor activiteiten, evenementen of
andere eenmalige projecten.
ta
eelkantoo
Iemand die een idee had voor de eigen
buurt verdwaalde tot voor kort in

allerlei subsidieregelingen. Nu is dat
duidelijk geregeld voor activiteiten
in de eigen wijk kunnen bewoners bij
het eigen stadsdeelkantoor terecht.
Daardoor is subsidie beter bereikbaar.
Het effect van die maatregel wordt nu
zichtbaar.
Wethouder Ingrid van Engelshoven
Onderwijs, Dienstverlening is verheugd over de resultaten Bewoners

ewone u
e oo een
en
na
p ocent an
e oo ac t l oen eu o

hebben een uitermate sterk middel in
handen gekregen om kleine leefbaarheidsproblemen op te lossen en
sociale verantwoordelijkheid te vergroten. Zo maken we het Hagenaars
makkelijker om aan de slag te gaan in
de buurt en we zien dat het werkt.
oo eel en
Voorbeelden van activiteiten die mede

met steun van de gemeente tot stand
zijn gekomen zijn er te over. In totaal
zijn er bijna dertienhonderd aanvragen
ingediend, waarvan er iets minder dan
duizend zijn toegekend. Bewoners in
noordelijk Scheveningen hebben een
dagje uit naar het strand georganiseerd
voor mindervalide ouderen, om zo
hun isolement te doorbreken. Een
bewoner uit de Kraaienlaan is een
veegactie begonnen. En het Denenburgplein is op verzoek van en in
overleg met bewoners opgeknapt. De
bewoners onderhouden het plein nu
gedeeltelijk zelf.
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De gezellige wandeling, die rond
17.00 uur begon, werd afgesloten met
een pannenkoekenmaaltijd verzorgd
door vrijwilligers van WZH Rustoord.
De bewoners konden kiezen uit
pannenkoeken met spek, ananas,

oe e oel ont t
Wilt u met uw gezin, familie, buren of
collega’s eens een uniek ontbijt nuttigen
en het tandzorgproject in Gambia van
Westland 4 Gambia steunen?
Dat kan voor 7,50 p.p. tijdens de
Naaldwijkse feestweek op zaterdagmorgen 31 augustus vanaf 00 uur. Bekijk
de www.naaldwijkwinkelrijk.nl voor
meer informatie over Westland Reünie
2013.

Meneer Bennik

een wan el n
w ll e en

stroop of zelfgemaakte jam. Het was
heerlijk , liet een bewoner na a oop
weten.
Rol toelen
De wandelroute van ongeveer vijf

e aakt oo Le
e ewe ke
enoten

kilometer werd te voet en per rolstoel
afgelegd door de omgeving van WZH
Rustoord in Leidschenveen. Familieleden en vrijwilligers liepen mee om
de bewoners in rolstoelen voort te duwen en gezellig met ze te kletsen. Je
ziet dat de bewoners genieten van de
wandeling , laat een medewerker van
WZH Rustoord weten. En daarom
heb ik er ook van genoten.
.
w ll e
WZH behoort met locaties in onder
meer Den Haag, LeidschendamVoorburg en Zoetermeer tot één van
de grotere koepelorganisaties op het
gebied van ouderenzorg in de regio
Haaglanden. Meer dan 2500 cliënten
ontvangen dagelijks zorg op maat in
een veilige en geborgen woonomgeving met meer dan 3000 medewerkers
en 1000 vrijwilligers. Voor meer
informatie over WZH Rustoord kijk
op www.wzh.nl rustoord

aanpak
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De inzendtermijn loopt tot 1 augustus. Ideeën om eenzaamheid te bestrijden zijn hard nodig omdat er ondanks
intensief contact via sociale media een
gemis is aan echt, speciaal contact.
Niet verwonderlijk dus dat meer dan 1
miljoen Nederlanders eenzaam is.
De winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2013 gaat naar huis
met een kunstobject en 4000 euro.
De bedenkers van de twee op één na
beste ideeën om eenzaamheid aan te
pakken ontvangen ieder 500 euro.
Ideeën inzenden kan via de website
www.samentegeneenzaamheid.nl
nationale-eenzaamheid-prijs formulier
Eerder berichtte deze krant over het
initiatief op pagina 3 van DOH 13.
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in verschillende sto en met leren armleggers

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

Vreugdenhil Stijlmeubelen
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in verschillende leuren leder

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

GRATIS

parkeren voor de deur!

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

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

HTMC

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

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

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

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

Gebr.’s

an e

e l Beheermy B.V.

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:

in en verkoop van
P
P

AA

AAK

A
KA

070 - 3907722

K

ook te vinden op uw smartphone

eemraadstraat

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

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

-

l
l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

www.htmc.nl - info@htmc.nl

kwaliteit

-

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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Zijn vader handelde in te tiel en
woonde samen met zijn vrouw en zes
kinderen op het adres Weimarstraat
325. Ben, zoals hij genoemd werd,
was het derde kind. Op nummer 300 in
dezelfde straat stond de Engelbewaardersschool en hier heeft hij zijn lagere
schooltijd doorgebracht. Het gebouw
dat er nog steeds staat is van 1922
tot 1995 als katholieke school voor
middenstandskinderen gebruikt. Naar
ik begrepen heb is er op dit moment
weer een school in gehuisvest. Hoewel
zijn vader het liefst gezien had dat
Ben ook de handel in zou gaan, gaf
hij als twaalfjarig knulletje aan dat
hij priester wilde worden en zo kwam
hij op het kleinseminarie Hageveld in
Heemstede terecht. ua niveau was
zo’n opleiding met het gymnasium te
vergelijken. Ondanks het feit dat hij
tot de betere leerlingen behoorde heeft
hij deze opleiding niet afgemaakt. Als
hij maar even de kans kreeg, schreef
hij gedichten soms zelfs tijdens de les.
El e e Week la
De directie van dit seminarie was
van mening dat het schrijven van
gedichten niet bij een priester paste.
Men vond zoiets veel te aanmatigend. Toen hij de mogelijkheid kreeg
enkele gedichten in een tijdschrift
te publiceren deed hij dit onder de
schuilnaam Michel van der Plas. Toch
is dit uitgekomen en er werd hem te
verstaan gegeven dat hij beter kon
vertrekken. Hij zat inmiddels in het
vijfde jaar. Hij heeft nog geprobeerd
zijn studie in Nyenrode af te ronden,
maar hier is hij als opstandige leerling
ook weggestuurd. Inmiddels had hij
zijn toekomstige vrouw Cella de Jong
leren kennen. In 1949 ging hij als jour-

nalist bij Elseviers Weekblad werken
en hier heeft hij in diverse functies
tot aan zijn pensioen gewerkt. In dat
jaar is hij in Amsterdam gaan wonen,
maar na zijn trouwen in 1952 keerde
hij weer terug naar Den Haag. Na vijf
jaar verhuisden ze naar Aerdenhout
en hier is hun zoon Theo geboren. Hij
kreeg voor zijn werk enkele prijzen
waaronder de Jan Campertprijs en
in 199 werd hem in Nijmegen een
eredoctoraat toegekend. Enkele jaren
geleden is hij in Leidschendam-Voorburg gaan wonen en hier is hij op 21
juli jongstleden overleden.

- ichel van der las in

, poserend in de gneskerk aan de eeklaan voor otograa

tier was. Kortom een zeer uitgebreid
oeuvre. Toch is er iets wonderlijks
aan de hand. Veel van deze teksten
worden aan anderen toegeschreven.
Door zijn bescheidenheid heeft hij hier
overigens zelf ook wel enigszins aan
meegewerkt. Ik geef een voorbeeld

it mi voor het vensterglas
onnoemeli te vervelen.
ou dat i t ee hond es as
dan on i samen s elen.

- De Haagse b rgemeester . . . chokking eliciteert in
ro . . . erretson met
de onstantijn H gensprijs in het midden ichel van der las, die oj ist is bekroond
met de an ampertprijs. -

eel
talent
Ik waag me er niet aan om een overzicht van zijn werk te geven. Daar is
geen beginnen aan. Hij heeft alleen
al zo’n 0 boeken op zijn naam staan
waaronder een groot aantal biograﬁeën, en dichtbundels. Daarnaast is er

ook nog zijn journalistieke werk en
last but not least de teksten die hij
schreef – al of niet in liedvorm – voor
bekende cabaretiers als Wim Sonneveld, Frans Halsema, Wim Kan en niet
te vergeten Godfried Bomans al kun je
je afvragen of de laatste een cabare-

- Op het congres van het enootschap On e aal in
ordt koningin liana voorgesteld aan c
abaretier eth aaikema en ichel van der las de van rechts . -

ees erkerk. -

ik bij het gedicht egentesselaan. Op
het adres Regentesselaan 176 heeft
van 1900 tot aan zijn dood in 193 de
dichter Willem Kloos gewoond. Achteraf gezien een wat tragische ﬁguur.
Hij heeft enkele prachtige sonnetten
geschreven maar daar is het helaas
bij gebleven. Eén ervan begint met de
zinnen
een om loemen in
den no ge ro en
En v r den uchtend van
haar loei vergaan

Ik heb nooit beter geweten of deze
tekst is door Godfried Bomans beWie van u op een middelbare school
dacht. In diverse publicaties staat zijn
gezeten heeft zal deze regels niet voor
naam er dan ook onder. Mis. Michel
het eerst zien. Een tweede voorbeeld
van der Plas heeft dit versje geschrebegint als volgt
ven, al gebiedt de eerlijkheid wel te
en een God in t die st van
vertellen dat het om een bewerking
mi n gedachten
van een Duits versje gaat.
En
it
in
t innenst van mi n
En wat dacht u van het door Wim Soniel
ten troon
neveld gezongen earoom tango en De
cheveningse tram? De liedjes ees
en oor haar, meesterlijk gebracht
door Frans Halsema? Allemaal door
Uitgaande van deze tekst schreef MiMichel van der Plas geschreven, al
chel van der Plas een gedicht. Vooral
gebeurde dit soms samen met iemand
de laatste twee zinnen – de ironie
anders, maar die ander voegde slechts
druipt eraf – zijn van grote klasse.
een enkele zin, een enkel woord toe.
Zo vond Wim Sonneveld het
refrein van earoom tango
egentesselaan
h el mogen
veel te braaf en stelde hij
at hee t ons o die morgen toc
laan
voor Je he t me ela erd toe
doen lo en langs de egentesse
vlogen
n
ore
de
te voegen. Zo kan ik nog wel
aar ons de laren om
vandaan
aam
elsn
een tijdje doorgaan, voorbeelaar amen e in s hem
aan
e
t
nne
den te over. Vaak werd zijn
oe dan oo er am een ma
ogen
ge
naam niet eens vermeld op
aardoor e li o eens erd aan
n
e oge
platenhoezen en in publicaties.
een en al arte hoed en art
lee staan.
i
en
Michel was er de man niet
nd
ele
ui
voor ichtig sch
e am naar om hier – bijvoorbeeld
loos ei e toen hi i het hoe
o geachte
via een rechtszaak – werk van
een hoo e mens maar toch een
nd achtte
te maken en daar is wel eens
dat e eer iedig o een a sta
misbruik van gemaakt.
d a nam.
hoe
e
en onge ien door hem
van i n gedachten
st
Daar ging een god in t die
Re ente elaan
naar P. van aasdrecht voor
Het was nog niet eens zo
een hal ons ham.
eenvoudig om uit de enorme
hoeveel van teksten die hij
geschreven heeft één gedicht
Carl Doeke Eisma
te halen dat als voorbeeld kan dienen.
carleisma planet.nl
Bovendien zocht ik een tekst die met
Den Haag te maken heeft en zo kwam

pagina 6

Dinsdag 6 augustus 2013

Wij spuiten een compleet

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

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank

KRINGLOOP VOORBURG
ACTIE WEGENS SUCCES

1500 M2 KRINGLOOP PLEZIER

voor

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

aa ga antie.

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 k nt bi ons te echt voo
al w sto ee we k aa heden .

VERLENGD

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

aan

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

1

einenoo del twww.
www. a acolee
colee .nl
.nl

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

e
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!!! NIEUW !!! NIEUW !!! NIEUW !!!

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

ng

e n 7 533
en aag
e 7 3 8 8
17 3
a an 9

9

17 3

17

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

WBS ontruimingen
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:

aa e an € 9 95

Behandeling
aan huis

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

e

an a n

n e egen n e e ng an e e n
a
aa
e e en e an
n e n n an en e e en

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

aa coco eeee el t

e e

an

ga

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.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

i itenwate
ve heidsweg
sloot
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e ems oon o le eren an woning en
bedrijfs and na o erlijden er ui en grote
s oonmaak en
ij ons staan kwaliteit
dis retie en re isie nog in oog aandel
uderwets akmans a tegen een eerlijke rijs
John de Groot

Geen moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij ouden et sim el en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een ge eel rijblij ende offerte uit te brengen
etalingen altijd a teraf

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

www.yarden.nl

Gelijk duidelijk eid g n errassingen a teraf
Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Iedere uitvaart uniek

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

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!

•
•
•
•

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

06-01-2011 11:34:26

AWBZ
PARTICULIER

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

PGB

U kunt ons bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak.

NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
PERSONEN- EN FAMILIERECHT
ONDERNEMINGSRECHT

070 - 3453786

STATENL AAN 24
2582 GM DEN HAAG

U bent klant en de klant is bij ons koning!

ederlands ureau emiddeling huis org
ederlands ureau
ederlands ureau emiddeling
huis orgemiddeling huis org

NBBT+

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

L AAN VAN WATERINGSE VELD 905
2548 BR DEN HAAG
T 070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER .NL
WWW.NOTARIAATDEGIER .NL

ODE AAN
100 JAAR
VREDESPALEIS

RESIDENTIE
ORKEST IN 3D

Wo 28 augustus 20.30 uur

Vr 13 september 21.00 uur

Dr Anton Philipszaal Den Haag

Paard van Troje Den Haag

Het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis
wordt in Den Haag uitgebreid gevierd met de
Negende symfonie van Beethoven.

Het Residentie Orkest schiet
kriskras door vijfhonderd jaar
muziekgeschie-denis, in telkens
sterk wisselende bezettingen
en gespeeld vanuit alle hoeken
en gaten van ‘t Paard.

INFORMATIE EN KAARTEN: 070 88 00 333 of residentieorkest.nl

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!

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema
Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag
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C en Haa

Van de oolcir el tot ohannes urg
Een verhaal
van Roeland
Gelink. Hij is
o.m. oudstadsredacteur
van het
dagblad Het
Vaderland.
Vakantie nam
hij nooit op,
alleen wat vrije
dagen als ADO
Den Haag in
het buitenland
speelde. Als
vrijwilliger is
hij daar ook
een oudgediende,
onder meer
als stadionspeaker.
Z’n drank is
Coca Cola liefst veel.

In n ee te we t en oo C en Haa nu
aa ele en a o Au u t on een e
lan k aan eel n een kle n
akel. Allen k ee e aanw n t u t we en et tee
oe
l ke at eel elo en e e n een e ol te e en. Het waa o
l t aa elac t want na
n e t ek u t e Ho ta lee e e al aa
e kanonn e n e en lan
ect wee op en al
t a ne le e t
nu al a enlan we el w
akwe k.

Dat het voetbal van Bo Augustsson een
wereldreiziger heeft gemaakt, blijkt als
hij zijn telefoon oppakt in de ZuidAfrikaanse hoofdstad Johannesburg. Ik
heb hier net een contract ondertekend
als technisch directeur van de jeugdopleiding van Kaizer Chiefs. Vandaag heb
ik voor het eerst de jeugd onder
17 en onder 19 aan het werk
gezien en morgen ga ik naar het
eerste elftal kijken. Het nieuwe
werkterrein van Augustsson is
Soccer City tegenwoordig FBNstadion genaamd , de plek waar
drie jaar geleden de ﬁnale van
het Wereldkampioenschap werd
gespeeld. Maar als ik zie waar
de jeugd vandaag speelde, was
dat 100 jaar terug in de tijd. Ik
kijk hier op mijn oude dag echt
mijn ogen uit.

Den Haag te slagen, kreeg dat zomerse
succes geen vervolg. In de volgende
anderhalf jaar haalde Augustsson nog
wel regelmatig uit, maar meer dan vier
treffers leverde dat niet op. Al je geen
echte topper bent, moet je ook wat geluk
hebben , kijkt hij zelf terug. Hij had de

Kanon ko el
In de zomer van 1972 deed de toen 22-jarige Augustsson dat in het Zuiderpark.
Op aanraden van trainer Vaclav Jezek
had FC Den Haag de talentvolle speler
van Zweden onder 23 voor meer dan
twee ton overgenomen van Atvidaberg.
Hoewel Jezek eigenlijk spits en international Roland Sandberg in een paar
competitiewedstrijden kwam bekijken,
viel zijn oog op de technisch vaardige
middenvelder met een kanonskogel in
zijn rechterbeen. Ik was toen in goede
doen. De aankoop leek direct een schot
in de roos. Zijn Haagse debuut tegen de
kersverse Engelse landskampioen Derby
County luisterde Augustsson op met een
granaat die van grote afstand laag in de
hoek insloeg. In de return in Engeland
trof hij nog eens doel en droeg zo bij aan
FC Den Haags opmerkelijkste oefenzege
ooit 1-2.

- n het handtekeningenboekje
van destijds van oeland elink op
de linkerpagina de signat r van o g stsson. echts die van Hans van eden, met
oeland s kanttekening
gestopt op medisch advies . -

et nel enoe
Hoewel Bo zeer gemotiveerd was om in

WK elect e
Na zijn terugkeer naar Zweden in de

- De selectie van

pech dat Jezek als trainer was opgevolgd
door Evert Teunissen toen hij zich in
de Residentie meldde. Ik heb van hem
geen echte steun gehad en speelde ook
nooit op mijn eigen positie. In plaats
daarvan speelde ik rechtsbuiten en voor
die plaats miste ik snelheid. Bovendien
was ik in die tijd ook eigenwijs en
wat onvolwassen. De taal en gebrekkige communicatie zorgden eveneens
voor een handicap. Ik sprak toen geen
Nederlands en wist niet wat er om mij
heen gebeurde. Geplaagd door het
uitblijven van sportief succes kregen Bo
Augustsson en zijn vrouw in Den Haag
bovendien het overlijden van hun eerste
zoon te verwerken.

Den Haag in het sei oen

. o

winter van 1974 volgden de
beste voetbaljaren van Augustsson, eerst bij Atvidaberg
en daarna bij Landskrona.
Zo speelde hij zich nog in de
eerste Zweedse selectie van
40 voor het WK ‘74 in WestDuitsland. Een zware
knieblessure gooide roet
in het eten, al werd de
familie-eer op dat WK
nog wel hooggehouden
door Bo’s drie jaar
jongere broer J rgen.
In 197 kwam Bo nog
- o g
eens in aanmerking voor
een WK-selectie, maar
twee jaar later werd hij wegens zijn
knieblessure afgekeurd. Ik ben
daarna onderwijzer geworden en ben
part-time gaan coachen bij Landskrona. Toen de huidige Engelse
bondscoach Roy Hodgson hem vroeg
naar Malm te komen, ging Augustsson weer full-time in het voetbal
aan de slag. Ik heb daar onder meer
kunnen werken met een gouden generatie
spelers, van wie er vijf in de basis van
Zweden stonden op het WK van 1994.

- o g stsson, sinds kort bij ai er hie s in
ohannesb rg
id- rika belast met de je gdopleiding. ie voor cl bin o
.kai erchie s.com -

g stsson is staand de de van links. -

stsson met jaren

kapsel bij

Den Haag -

Het vervolg van zijn trainersloopbaan
bracht Augustsson de hele wereld over.
Zo was hij ook werkzaam in Noorwegen
en Finland, drie landen in het MiddenOosten en in Nederland een seizoen bij
Feyenoord. Als trainer ooit werkzaam
boven de poolcirkel geniet hij nu in
Zuid-Afrika van een winter waarin het
nooit onder de 20 graden is. De baan
die ik hier bij Kaiser Chiefs heb gekregen had ik tien jaar geleden nog niet
aangekund, maar in de loop der jaren
heb ik veel geleerd en zowel met jeugd
als met grote namen gewerkt. Daarbij
blijf ik vooral normaal doen. Hoe zeg
je dat ook weer in het Nederlands? Doe
maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
Nog eens trainer worden bij ADO Den
Haag lijkt hem mooi. Je moet het geluk
hebben dat je daarvoor de gelegenheid
krijgt. René Meulensteen, met wie ik in
uatar samenwerkte, is daarna bij Manchester United aan de slag gegaan.
wee e ouwen
Deze zomer was Zweden in de ban van
het Europees Kampioenschap voor vrouwen. Bo Augustsson zag de Zweedse
vrouwen begin dit jaar verliezen tegen
B-junioren van AIK Stockholm en was
toen niet onder de indruk. Het EK heeft
hem van mening doen veranderen.
Ik heb de wedstrijd Zweden-Finland
op tv bekeken, omdat ik nog trainer
ben geweest van de Finse bondscoach
Andrée Jeglertz. Voor Zweden zorgde
die wedstrijd voor een ommekeer na
een teleurstellend gelijkspel in de eerste
wedstrijd tegen Denemarken. Ik vond
het voetbal niet slecht, zag meer kracht,
meer loopvermogen en kansen die werden afgemaakt. Positief is ook dat alle
wedstrijden op het EK worden gespeeld
in mooie stadions en voor veel publiek.
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Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een serviceabonnement mogelijk voor 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd.
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e o gad es
Naam
Straat en huisnr.
Postcode

act

Woonplaats

ad es

Gelijk als het bezorgadres, of

Naam
Straat en huisnr.
Postcode

Woonplaats

Telefoon
Betaling

E-mail
overmaking

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar

ostb s

en aag

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

ACTIE WEKEN

BTR REIZEN

Senior Hotels

Korting

Boek en Profiteer

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,

‘Alles Inclusief’

-

naf
ACTIE WEKEN al va

Senior Hotel Het Witte Veen **
Witteveen / Drenthe
Actie Weken € 209,

Senior Hotel Dennenhoeve***
Nunspeet / Veluwe
Actie Weken € 209,

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

W
NIEU

Actie Weken € 224,

Senior Hotel Walram***
Valkenburg / Zuid Limburg
-

€ 199,

-

Prijzen per persoon.
Actie Weken € 224,

Senior Hotel Gaasterland***
Rijs / Friesland
-
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Den Haag heeft nooit stadsmuren gehad, maar na
de aanleg van de Singelgracht tussen 1613 en 1619
stond er aan het begin van het Wersteinde een ophaalbrug over de West Singelgracht met het wapen
van Den Haag op een ‘boog’. De ophaalbrug werd
’s avonds opengezet, zodat mensen die niets in
Den Haag te zoeken hadden, de stad niet meer in
konden. Soortgelijke bruggen met het wapen van
de stad vond men ook bij de andere belangrijke
toegangswegen het Spui, het Zuideinde – nu
Wagenstraat – en het Korte Voorhout, bij de Bosbrug. De brug bij het Noordeinde was minder rijk
versierd. Alvorens bij die brug te komen was men
immers de Huygenspoort al gepasseerd.Jammer
genoeg is geen van deze bruggen bewaard gebleven. Ze werden lang geleden al vervangen door
andere bruggen omdat er meer verkeer kwam. Bij
de brug die bezoekers vanuit het Westland toegang
gaf tot Den Haag stonden molens en waren ook
enkele muren te vinden. Ze gaven Den Haag toch
een beetje een stedelijke aanblik.
paan c e Ho
Om Het Spaansche Hof op Westeinde nr. 12 te
betreden gaat men door een 17e eeuwse poort.
De geschiedenis van dit bijzondere stadspaleis
- oegang tot Het paansche Ho
gaat terug tot 1469, toen de raadsman van Keizer
Ma imiliaan, Gerrit van Assendelft, hier zijn huis
bouwde. Nadat het huis meerdere malen werd
uitstraling dankt Het Spaansche Hof echter aan
overgeërfd binnen deze familie van hoogwaardigde Spanjaarden, die het in 1677 verbouwden tot
heidsbekleders, ging door middel
het huidige stadspaleis. In het
van een huwelijk het huis over in
stadspaleis huisde de Spaanse
handen van de familie Van Renesse.
Ambassade het paleis en de
Deze laatste verbleef niet veel in
bijbehorende grond waren
’s-Gravenhage en besloten werd het
politiek onschendbaar. Enkele
bezit te verhuren. Niemand minder
jaren later werd op het terrein
dan Johan de Witt was voor een aanvan de ambassade een kapel
tal jaren één van de huurders. Nadat
gebouwd. Dit kerkje was evenhij in 1653 tot raadpensionaris
eens politiek onschendbaar,
van Holland werd benoemd,
zodat er katholieke diensten
was het nodig om in een pasra mon ment van errit idder van plaats konden vinden.
ssendel t
in de rote o Ten tijde van de bezetting
sende en waardige residentie
int acobskerk.
te wonen. Aan het
van Holland door
Westeinde vond
Napoleon, besloot de Spaanse Koning
hij zijn onderkohet paleis in 1 11 te verkopen. De
men.
twee achtereenvolgende eigenaren
Maar haar
waren ieder rijke katholieken die het
Koninklijke
paleis zelf niet bewoonden, het paleis

Actie Weken € 239,

Senior Hotel Der Jägerhof***
Teutoburgerwald / Duitsland
-
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werd in die tijd verhuurd als residentie
voor de Franse- en later Deense gezant.
Het Spaansche Hof bleef daarmee een
diplomatieke residentie.
Je u ten
In 1 3 werd het huis geschonken
aan de Jezuiëten. Op de plek van de
huiskapel van de voormalige Spaanse
gezanten, werd in deze periode de
huidige neoclassicistische Teresiakerk
gebouwd. Nadat korte tijd de ambassadeur van Pruisen hier had gewoond
1 43-1 61 , werd Het Spaansche
Hof voor lange tijd residentie voor
de Britse ambassadeurs. Op de plaats
van de kapel werd in 1 39-1 41 een
katholieke kerk gebouwd in de stijl van
het neoclassicisme. De architect van
de Kerk van Heilige Teresia van Avila
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tee

wate puwen

aansche o

was T.F. Suys, de hofarchitect van de
Bijvoorbeeld de Britse ambassadeur
Belgische koning Leopold I. Het is
die eind vorige eeuw zegt dat een
een neoclassicistische driebeukige halgeest een bepaalde kamer teistert. Een
lenkerk met Ionische zuilen en gestucte
andere Britse ambassadeur die klopgewelven. De eveneens gestucte
geluiden hoort. En weer een volgende
voorgevel heeft een risaliet in het middie voetstappen meent te horen en de
den, aan beide zijden ge ankeerd door
geest van een grijze dame met bedekt
twee halve zuilen met een fronton,
hoofd ziet.
waarboven een klokkentoren staat.
Aan de zijkanten van het risaliet – het
In 1653 maakt Johanna de Witt, de zus
gevelgedeelte dat over de hele hoogte
van Johan de Witt, als eerste melding
naar voren uitspringt - zijn nissen
van een geest in het huis. In een brief
met heiligenbeelden, gescheiden door
schreef zij het volgende; ‘Ons dienstpilasters. Aan de kant van het koor is
meisje Grietien wil niet meer alleen
een pastorie aanin het huis
evel van Het paansche Ho , ge ien vana het voorplein van micitia
gebouwd. Het
verblijven. Ze
oto
rriaan robbel Haags emeentearchie .
altaar en de
heeft gehoord
preekstoel zijn
dat het er
drinkingsdood is duidelijk natuurlijk –
aat en de egt
vervaardigd door
spookt. Twee
voor wie de verhalen serieus neemt.
Vandaag de dag wordt het stadspaleis
de Leuvense
andere dienstOok worden er feesten en partijen
Het Spaansche Hof, met zijn talrijke
beeldhouwer
bodes hebben
georganiseerd waar soms een ongesalons en zijn maar liefst 1.500 m2
Charles Geerts.
ons reeds
nodigde gast wordt gespot in nogal
grote binnenstandstuin, geë ploiteerd
De kerk is een
al verlaten.
ouderwetse kledij. Een jongeman
door de fameuze Haagse partycateraar
rijksmonument
Ze klaagden
vertelde ‘Een vriend van mijn vader
Taat de Regt. Die verzorgt er uiteenen staat op de
erover dat
moest met twee andere collega’s een
lopende bijeenkomsten zoals business
- al aal van Het paansche Ho
lijst van de Top 100
iemand of iets
loodzware spiegel drie meter boven de
meetings, recepties, lopende diners
oto
eter Oosterho t
Haags emeentearchie . der Nederlandse
probeerde in
grond ophangen. Deze spiegel was een
of stijlvolle buffetten. De salons bieden
UNESCO-monuhet midden
aankoop van de nieuwe eigenaar om de
gezamenlijk ruimte aan gezelschappen
menten.
van de nacht de dekens van hun bed
ruimte een e tra dimensie te geven. De
tot 300 personen, afhankelijk van de
te trekken. Ik heb trouwens zelf ook
volgende ochtend werd hij opgebeld
setting van het evenement. Om u een
Cat e ne e C a eu
zo’n ervaring gehad. Toen ik het licht
door de nieuwe eigenaar. Waarom
indruk te geven van de mogelijkheden
In de Nederlandse Volksverhalenbank
aandeed was er niemand te zien, maar
de spiegel niet was opgehangen? De
van Stadspaleis Het Spaansche Hof
van het Meertens Instituut is te vinden
ik hoorde het ruisen van een japon,
loodzware spiegel stond op de grond,
heeft Taat en de Regt een virtuele
dat er een vrouwelijke geest rondalsof iemand of iets haastig probeerde
onbeschadigd en de haken waar hij aan
rondleiding door het stadspaleis laten
spookt op het Spaansche Hof. Het is
het vertrek te verlaten.’
hing nog in de muur. Dit maal werd de
maken voor internet, met foto’s en
Catherine de Chasseur, de e -vrouw
spiegel in het bijzijn van de eigenaar
video’s. Daar kunt u als historisch
van ridder Gerrit van Assendelft, presiE enw e p e el
opgehangen, zodat hij het met eigen
belangstellende natuurlijk ook gebruik
dent van het Hof van Holland. Zij werd
Er zijn ook verhalen over onverklaarogen kon zien. U snapt misschien wel
van maken www.locaties.nl
in 1541 ter dood gebracht in de Gebare plassen water die zich her en der
waar dit verhaal naartoe leidt? Ja hoor,
partycentra het-spaansche-hof.html
vangenpoort door verdrinking, wegens
in het huis vertonen. Of lekkages waar
de volgende ochtend stond de spiegel
Chris Schram
valsemunterij. Catherina de Chasseur
helemaal geen bad, douche of wc is.
weer onbeschadigd op de grond met
schra @ lanet.nl
zou een herbergiersdochter uit Orléans
Het verband met Catherina haar verde haken in de muur.
zijn geweest, waar Van Assendelft
haar in zijn studietijd leerde kennen en
met haar trouwde; ondanks haar ‘lage
komaf’, zij schijnt van een verblindende schoonheid te zijn geweest. Naar
eigen zeggen ging Van Assendelft niet
lang na de huwelijksvoltrekking terug
naar Holland en trof hij regelingen om
te voorkomen dat zijn pasgetrouwde
vrouw hem zou volgen. De Chasseur
liet zich echter niet tegenhouden.
Samen met haar moeder kwam zij naar
Den Haag en daagde haar echtgenoot
voor verschillende rechtbanken om
hem te dwingen haar als zijn getrouwde vrouw te erkennen en te onderhouden, zoals het een edelman betaamt.
Na twee jaar proces voeren werd De
Chasseur in 1509 door het Hof van
Holland in het gelijk gesteld. Later, na
de dood van haar moeder en scheiding
van tafel en bed van Van Assendelft,
ontplooide zij zich de in de handel, van
onder meer wijn en laken kledingstoffen . In het huis van Catherine en
Gerrit aan het Westeinde is zij er na
haar e ecutie altijd blijven rondhangen.
Zowel bewoners als bezoekers hebben
- cht oto it
. an rechtsboven an Hendrikstraat orenstraat tot in de linker benedenhoek, het eerste deel van het esteinde. Het
haar regelmatig gezien en of gehoord.
itte torentje is van de eresia van vilakerk, die hoort bij Het paansche Ho . De t in van het ho ligt meteen rechts boven de kerk -
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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
fotograaf: Gera Nieland, Haags Allerlei

AUG

16, 17
& 18

AUG

Delft Jazz

25

Op 16, 17 en 18 augustus
2013 staan de straten, pleinen en
cafés in Delft weer in het teken van
jazz. In de afgelopen (bijna) 30 jaar
is het festival uitgegroeid tot het
professionele en innovatieve festival
dat het nu is. Fonds 1818 steunt het
jongerenpodium ‘Jazzity’ en het jazzpodium in de Delftse wijk Poptahof.
www.jazzfestivaldelft.nl
Stichting Delftse Jazz
De Markt en Poptahof Delft
Aanvang: verschillende aanvangstijden
(zie website)
Toegang: gratis

NOV.

t/m10

SlaverNee!

Het is 150 jaar geleden
dat de slavernij in Suriname en de
Nederlandse Antillen afgeschaft
werd. Het Stadsmuseum Zoetermeer
brengt twee tentoonstellingen, aangevuld met nieuwe media, work-

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

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

Overnachten in stijl...

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 !

10 Jaar Haags
Zwingfestival

Op zondagmiddag 25 augustus staat
het Parktheater Den Haag in het
Zuiderpark weer in het teken van
meezingen met volksmuziek, singer/
songwriters en Nederlandstalige
popmuziek. Met o.a. Koos Alberts, De
Règâhs, Rein Mercha en Samantha
Steenwijk.
www.stichtingruijs.nl

shops en lezingen. Zeker
13 % procent van de Zoetermeerders
heeft een Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond. Zij worden gestimuleerd bij te dragen aan het delen van
dit verleden met hun stadgenoten.
www.stadsmuseumzoetermeer.nl
Stadsmuseum Zoetermeer
Dorpsstraat 7, Zoetermeer
Periode: t/m 10 nov 2013
Toegang: € 3,- (kinderen t/m 12 jaar,
MJK, CJP gratis)

slechts € 12,50

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

Parktheater Den Haag
(Zuiderpark, ingang Melis Stokelaan)
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: € 10,- (€ 5,- korting met bon
uit De Posthoorn, Ooievaarspas, HOFvrijwilligers- of Florencepas)

AUG

10, 17
& 24

Open Air Cinema
Alien, The Conversation
en Blue Velvet

Naar de bioscoop, maar wilt u liever
buiten zitten? In de Nutstuin kunt u
drie zaterdagen in augustus griezelen en huiveren bij de beste cultklassiekers uit de Amerikaanse filmgeschiedenis.
10 augustus de eerste film Alien –
Ridley Scott (USA, 1979, 117 min.),
zaterdag 17 augustus de tweede
film, The Conversation – Francis
Ford Coppola (USA, 1974, 113 min)
en de laatste uit de reeks meesterwerken is Blue Velvet - David Lynch
(USA, 1986, 120 min) en draait op
zaterdag 24 augustus.
www.nutshuis.nl
Nutstuin
Poort-ingang Jan Hendrikstraat,
Den Haag

Aanvang: 21.30 uur
Toegang: € 8,50

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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e e ene enten an wee u eu
In de kelders van het raadhuis de Paauw in Wassenaar
bevindt het Brandweermuseum Wassenaar (Raadhuislaan
22, 2242 CP). In dez zomermaanden is het behalve op
zaterdag en zondag ook geopend op woensdagen, op al
die dagen van 12.00 tot 16.00 uur.
Op zondag 25 augustus om 15.00 uur wordt een tentoonstelling geopend van prenten en tekeningen die zijn
verzameld of getekend door G.J. van der Mark.
Op zondag 1 september om 11.00 uur wordt een nieuw
boek gepresenteerd: 'Magirus Brandweerwagens in de
Benelux'. Vier van zulke klassieke brandweerwagens zullen die dag voor de deur de gelegenheid opluisteren. En
tenslotte op zondag 8 september om 14.00 uur worden,
uiteraard ondersteund door levende muziek, de resultaten
gepresenteerd van een studie naar 'brandweermuziek'.
De toegang tot het Brandweer Museum is gratis. Meer
informatie kunt u vinden op internet:
www.brandweermuseumwassenaar.nl

on a

au u tu

L te a e alon Han p t no t u u t
n eln u
an tocku
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

ana

au u tu

Ko te l n e e an enpoo t toont
elat e et
a
e e pale
Prikkelende Museum de Gevangenpoort haakt in op
de viering van 100 jaar Vredespaleis met een korte
animatiefilm. De film geeft een beeld van Den Haag als
(internationale) stad van vrede en recht en laat zien
dat Den Haag al sinds de middeleeuwen een belangrijk
centrum voor rechtspraak is. Eerst voor het graafschap
Holland, later voor heel Nederland en vanaf de twintigste
eeuw zelfs voor de hele wereld. De korte film is vanaf
30 augustus doorlopend voor het publiek te zien in de
Cipierswoning.
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De e agenda bevat allerlei activiteiten die voor le ers van De O d-Hagenaar interessant k nnen ijn tentoonstellingen, le ingen, in ormatie, c rs ssen, m iek, theater, en .
Hebt activiteiten te melden t r gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

De Gevangenpoort ontstond als toegangspoort tot
het Binnenhof en groeide in de 15e eeuw uit tot de
gevangenis van het Hof van Holland. Dit was het op een
na hoogste rechtsorgaan in Holland, Zeeland en WestFriesland. Wie op lokaal of regionaal niveau was berecht,
kon in Den Haag bij het Hof van Holland in beroep gaan.
Als ook dat niet het gewenste resultaat opleverde, kon
men nog in beroep bij de Hoge Raad. Het Hof van Holland
behandelde misdrijven tegen het land of de landsheer,
zware criminele misdrijven en zaken van edelen, steden
en geestelijken.
Een nieuw hoofdstuk in de juridische geschiedenis van
Den Haag begon aan het einde van de negentiende eeuw,
toen de latere Nobelprijswinnaar Tobias Asser in 1893
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht
oprichtte. Het is de oudste nog bestaande internationale
organisatie van Den Haag. Zes jaar later kwam de Eerste
Vredesconferentie bijeen. Het belangrijkste resultaat van
die conferentie was de oprichting van het Permanente
Hof van Arbitrage, dat bemiddelt in ruzie tussen landen.
Speciaal voor dit hof werd een bijzonder gebouw ontworpen: het Vredespaleis dat in 1913 gereed was. Maar de
ontwikkeling van Den Haag als stad van vrede en recht
hield hiermee niet op. Vooral in de jaren ’90 vestigden zich vele internationale organisaties in Den Haag,
waaronder ook verschillende belangrijke internationale
rechtbanken en tribunalen.
De film is gemaakt ter gelegenheid van de viering van 100
jaar Vredespaleis in Den Haag, wereldwijd symbool van
vrede en recht. Zie www.vredespaleis.nl/100jaar voor een
overzicht van alle activiteiten.

on a

epte

e

ala an et at onale allet
n o coop at aan et u ten o
Vanaf 11.00 uur uur vertoont Pathé in tien Nederlandse
bioscopen, waaronder die aan het Buitenhof in Den Haag,
het Gala van Het Nationale Ballet, waarmee het nieuwe
seizoen op 7 september werd geopend in het Muziektheater in Amsterdam.
De registratie in high definition is mede mogelijk gemaakt
door de NTR. Op het Gala presenteert het wereldberoemde balletgezelschap hoogtepunten uit zijn rijke
repertoire en vele verrassingen. Hoewel het definitieve
programma nog geheim is, zijn al wel enkele onderdelen
bekend. Het Gala opent spectaculair met een Grand
Defilé met ruim 220 dansers van Het Nationale Ballet, de
Junior Company en de Nationale Balletacademie. Twaalf
stersolisten, onder andere de nieuwe eerste solist Vito
Mazzeo, dansen klassieke pas de deux, onder meer uit
Don Quichot, Tsjaikovski Pas de Deux en een Grand Pas
Classique. Er zijn werken te zien van Hans van Manen
en Christopher Wheeldon, winnaars van de prestigieuze
dansprijs Benois de la Danse. Marijn Rademaker, terug
als gastsolist, danst een solo die niet eerder te zien was
in Nederland. De twaalf dansers van de Junior Company
debuteren op het podium van het Amsterdamse Muziektheater met een wereldpremière van artistiek coördinator
en choreograaf Ernst Meisner. Tijdens het Gala wordt
bovendien de Alexandra Radiusprijs 2013 uitgereikt aan
de opvallendste danser(es) van het gezelschap in het
afgelopen seizoen.
Tickets (15 euro/kinderen t/m 11 jaar 12,50 euro) zijn
vanaf nu te koop via www.pathe.nl en aan de kassa van
de bioscopen.

Tot en

et

epte

e

Klaa
et et oek
tu enten KA K n u eu
ee anno
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

- root schilderij van de de ee se schilder Hendrick olt i s, dat hangt in rans Halsm se m in Haarlem. Het
thema is ontleend aan de etamorphosen. ntiope as een nim o , volgens sommigen, de vro van een koning
van hebe. e as verrast door piter in de vorm van een at r, ter ijl e sliep, en erd verkracht door hem. -

In

to

Kenn

c

c aak e ouw aan e an pe k t aat

ak n

et

ek e

t olo e

Cla ca El et K ne Ta oe
e ee t n okto e en no e e
op een ac ttal on e a oc ten
en een cu u oo w e elan
tell n ee t oo een e n euw
e kenn
ak n
et e
ek e
t olo e. Kenn an et Lat n
n et no
oo e eelne e .
Als bron voor de cursus wordt het meesterwerk
ethamor hosen gebruikt van de Latijnse
dichter Ovidius 43 voor Chr. - 17 na Chr. .
Ovidius’ bedoeling met dit werk is, een wereldgeschiedenis te schrijven, maar dan één, die
gevormd wordt door een aaneenschakeling van
mythologische verhalen. Niets blijft en niets
vergaat – dat is de grondgedachte van Ovidius’
imposante etamor hosen. De dichter neemt
de lezer mee vanaf Chaos tot en met de komst
van de grote keizer Augustus. De meest wonderbaarlijke verhalen passeren de revue over
Phaëthon en de zonnewagen, over Narcissus
en Echo, Daedalus en Icarus en nog heel veel
andere inmiddels beroemde antieke personages. Zijn werk is één lange, betoverende reeks
van gedaanteverwisselingen.
e e an
uu
Deelnemers moeten beschikken over een Nederlandse vertaling van de ethamor hosen
wie die nog niet heeft wordt aangeraden die te
kopen van vertaalster M. d Hane - Scheltema,
uitgegeven door Atheneum Polak en Van Gennep en te bestellen op internet of bij de betere
boekhandel ISBN 97 90 253 6435 9 .
In een serie lessen van 2 uur worden grote
delen van de etamor hosen behandeld. Bij de
bespreking zal worden ingegaan op stijlverschijnselen, betekenis van de verhalen, kunstuitingen uit later tijden, historische achtergrond.
Wie wil deelnemen aan de cursus die 160
kost p.p. kan zich per e-mail aanmelden bij
elsbethtamboezer gmail.com

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

at onaal c aak e ouw
De cursus wordt op acht donderdagochtenden
gegeven van 10.00 tot 12.30 uur, onderbroken
door een kofﬁepauze, voor u geschonken door
de huismeester en zijn vrouw, Ted Nooijen
en Lu ik. Plaats van handeling is het historische Nationaal Schaakgebouw aan de Van
Speykstraat 1 in het Haagse Zeeheldenkwartier. Dit is de heilige grond van de oudste nog
bestaande Nederlandse schaakvereniging, Discendo Discimus uit 1 52 zie ook op internet
www.dd1 52.nl .
Het NSG is een mooi statig pand waar wereldkampioenen speelden en waar in 1924 het
eerste kantoor werd gevestigd van de wereldschaakbond FIDE, die mede werd opgericht
door de Haagse jurist mr. Ale ander Rueb
1 2 - 1959 procureur bij de Hoge Raad, die
er destijds woonde en werkte.

- itelblad van een itgave in msterdam it
,
be erkt door anssoni s van aesberge. -

toekomst? Op humoristische, diepgaande, soms wrange,
maar altijd scherpe wijze wordt 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.
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abestaanden weten soms niet wat een overleden persoon allemaal heeft uitgespookt. ooral de financi n spelen hierbij een rol voor erfgenamen. erecht of onterecht denken zij dat er
misschien wat te halen is. en zoektocht naar vergeten polissen, spaarbankjes en zelfs pensioenen kan lonen.

O s oren olissen en s aar an oe es an lonen
eke n a l e waa n we n o een kenn
o e e a en o e e eke n pol en ko t
et oo at en n et weet o e no u t aa t le en o el na e taan en e eke n en lopen. In
eel tuat e e en a an elaa
an een nalaten c ap aa ee te aken. et een eet e ken
n o e e o e le en pe oon n e entuele na e taan en ec ten op te po en.
In de eerste plaats heeft De Nederlandsche Bank een lijst van verzekeringsmaatschappijen en voormalige
maatschappijen, waar men terecht kan
om na te gaan of er nog een verzekeringspolis is of ooit is uitgegeven
die is kwijt geraakt. Dat kan op de
site www.dnb.nl of op 0 00 020 106
gratis .
Het moet overigens geen zoeken
naar een speld in een hooiberg
worden. Men moet toch op z’n minst
weten wat ongeveer de naam van de
maatschappij is of was , alsmede de
overlijdensdatum en geboortedatum
van de betreffende verzekerde. Vaak is
het onvoldoende de naam te weten van
de tussenpersoon assurantiebemiddelaar , zeker als die niet meer bestaat.
Met méér gegevens kan men het aan
het Verbond voor Verzekeraars overlaten. Die heeft daarvoor een speciale
desk op www.allesoververzekeren.nl.
De aanvragers moeten wel een kopie

van hun legitimatiebewijs overhandigen, om te bepalen of men belangen
erbij heeft, eventueel een Verklaring
van Erfrecht en een akte van overlijden van de verzekerde persoon.
oce u e
Het Verbond van Verzekeraars stuurt
vervolgens het ingevulde formulier
naar alle verzekeraars met levensverzekeringen en of uitvaartverzekeringen. Die kijken of zij polissen hebben
van de overleden verzekerde. De
procedure duurt ongeveer zes weken.
Mochten al eerder polissen afgekocht
zijn en die transactie staat nog in de
administratie, dan wordt dat aan de
aanvrager gemeld. De aanvrager moet
hoe dan ook zelf later contact opnemen met de betreffende maatschappij
als een polis is gevonden.
Voor mensen die niet meer weten of
zij ooit een pensioen hebben opgebouwd, is er eveneens een procedure.

Allereerst kan men kijken op het
landelijk register www.mijnpensioenoverzicht.nl met DigiD . Mocht
men denken dat daarop gegevens
ontbreken, kan men wat omslachtiger
verder zoeken. Men moet allereerst
weten wie de vroegere werkgever
was en bij wie de pensioenen verzekeraars of pensioenfondsen zijn opgebouwd. Men zal zelf contact moeten
opnemen met de pensioenuitvoerders,
die niet verplicht zijn u te informeren.
De degelijke maatschappijen doen dat
uiteraard wel.
paa ank oek e
Niet alle mensen hebben bij hun
werkgever pensioen opgebouwd. Dat
verschilt per onderneming en CAO.
V r 1970 was het gebruikelijk dat
vrouwen pas vanaf hun 30ste en mannen vanaf hun 25ste pensioenrechten
opbouwden.
Bestaat de werkgever niet meer, dan
kan men bij de Kamer van Koophan-

del nagaan wie de rechtsopvolger is en
daar nagaan wie vroeger het pensioen
opbouwde. Dan wordt het een stuk
eenvoudiger als een bedrijfstakpensioenfonds aan de orde is geweest.
Soms komt het voor dat nabestaanden
zich afvragen of er ooit een spaarbankboekje van de overledene is geweest
en of dat nog te incasseren valt.
Daarvoor kan men contact opnemen
met de De Nederlandse Vereniging
van Banken www.nvb.nl .
oe te
Het kost wel erg veel moeite en men
moet toch wel enigszins weten of er

sprake van is geweest. Anders is het
ook hierbij zoeken naar de bekende
speld in een hooiberg. Gokken - ‘of er
nog wat te halen is’ - heeft weinig zin.
De NVB heeft een loket, waarbij men
nabestaanden verder kan helpen. Hierbij zijn minstens een overlijdensakte,
kopie van een paspoort, testament of
notarieel bewijs van erfrecht nodig.
Na 20 jaar is er, volgens het Burgerlijk Wetboek, sprake van verjaring en
vervalt het tegoed aan bank. Het gezamenlijk beleid van de banken is echter
dat geld op slapende rekeningen altijd
wordt uitbetaald aan de rechthebbenden. Ondanks de algemene wettelijke
verjaringstermijn van 20 jaar.

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’.

E

en c enk n

ec t

a l e e c l na
o e l en oe er
On e moeder is overleden. i n
oudste roer mi n t ee ussen en i
i n de inderen. i n oudste roer
en n us he en onder mede eten van mi alle ost are s ullet es
uit het huis van moeder gehaald.
erloo s erd ons oo ge egd dat
e niet hoeven te re enen o enige
er enis. at unnen e doen
Dit is een intern familiegeschil. Gebruikelijk is dat de eerstverantwoordelijke, die een overlijden afhandelt,
verantwoording a egt over al zijn
handelen aan de andere erfgenamen. Zoals u het schrijft is dat niet
gebeurd. Spreek hen daarop aan en
vertel dat zij zich niet hebben gehouden aan hun wettelijke verplichtingen. In het laatste stadium van uw
onderling geschil kunt u dreigen
dat u stappen overweegt. Overigens
heeft het, denken wij, weinig zin
er uiteindelijk een juridische zaak
van te maken. Want de waarde van
de spullen van uw moeder zijn

waarschijnlijk bepaald niet hoog.
Alleen hebben ze misschien voor de
kinderen een emotionele waarde.

oc ale oo

en n en

Huu toe la toc
o e e totaal uu
en e ig mi te ori nteren o een
verhui ing. i n huidige huis ou
in de toe omst van ege de tra en
te moeili unnen orden. dacht
inmiddels alles egre en te he en
over huursu sidie. De grens voor
huursu sidie dacht i is ma imaal
euro huur er maand. u lees i
in de oon rant over een huis met
een rutohuur van
euro maar
su sidia ele huur van
en ale
huur
euro. oe an dat dan
ee t dat er misschien mee te ma en
dat het een
oning etre t
In de huurtoeslag zo heet het
tegenwoordig wordt uitgegaan
van ‘normhuren’ kale huur die
een bepaalde hoogte niet mogen
overschrijden. Waarschijnlijk is
het de verhuurder gelukt met de
‘normhuur’ binnen het ma imum

van 664 euro kale huur per maand
te blijven. De rest zal wel e tra’s
zijn, zoals servicekosten. Op die
manier is inderdaad nog huurtoeslag
mogelijk voor bepaalde inkomensen vermogensgroepen.

over het jaar daarvoor na te gaan
om te kijken of u geld terugkrijgt
of moet bijbetalen. Dan komt u ook
niet voor verrassingen te staan.

a aan e n e n
te eno e n ou n en
et remie-in omen edroeg in
. (ma imum). lle remies
edroegen in totaal
rocent
samen. en - lusser. s er een
mogeli heid om i voor eeld het
ercentage voor de
als a tre ost te eschou en

T uc o
ela t n te
ontw ken aat n et op
he mi n a vloeiingsregeling om
verschillende redenen netto laten
uit etalen. he een
-uit ering
en aardig at vermogen.
eet dat
sommige mensen hun s aargeld eind
decem er contant o nemen en dat
een aar dagen later in het nieu e
aar eer o hun an re ening
storten om elastinghe ng in o
en aantasting van de huurtoeslag te
voor omen. s dit legaal

Premies zitten tegenwoordig in het
schijventarief voor de inkomstenbelasting. Je kunt ze dus niet nogmaals
apart aftrekken. Wel is het altijd
interessant te kijken of de eindhefﬁng ongeveer overeenkomt met de
ingehouden premies en belastingen.
Zeker bij e tra ziektekosten kan
dat tot een teruggaaf leiden. Daarom
adviseren wij ook in het nieuwe jaar
tenminste uw inkomstenbelasting

Fiscaal is het niet zo gunstig direct
het netto-traject in te gaan. Zodra
uw WW-uitkering a oopt, en u hebt
nog geen ander werk, kunt u alleen
nog een beroep doen op de bijstand,
met alle gevolgen vandien voor uw
vermogen waarop eerst moet worden
ingeteerd en een sollicitatieplicht.
Inderdaad is de truc om voor bo
3 en indirect ook voor vermogen
bij de huurtoeslag een paar dagen

cale aken

voor het eind van het jaar contant
geld op te nemen en dat een paar
dagen later in het nieuwe jaar terug
te storten. Eigenlijk is dat een vorm
van fraude, want in de vragen van
de Belastingdienst moet je al je
contante geld en vorderingen!
opgeven. Wij beseffen dat het heel
moeilijk is te bewijzen dat je op
de laatste dag van het jaar zoveel
contant geld in huis had. Hoewel,
als de ﬁscale opsporingsdienst FIOD
echt zijn best zou doen, kan men aan
het verloop van uw bankrekening
wel bewijzen dat er iets niet klopt.
Wij adviseren geen contanten in huis
te houden. Het risico is te groot. Een
andere truc is om vermogen tijdelijk
te storten op de rekening van kinderen, die nog niet aan de vrijstelling
voor bo 3 komen. Ook daar zijn
wij geen voorstander van. In bo 3
gaat het uiteindelijk maar om 1,2
procent belasting per jaar boven de
vrijstellingen. Het is niet eenvoudig
belastingen te ontlopen. Vaak is het
toch een vorm van fraude.
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Kleine
Nostalgie

met li s asgeld

In 1953 adverteerde Philips met de
eerste zwart-wit tv’s. ‘Een onbeschrij ijke sensatie! Londen in uw
huiskamer!’ Daarmee doelde men
op het beeldverslag van de kroning
van koningin Elizabeth dat werd
uitgezonden tijdens een testuitzending. Die tv’s kosten toen, al naar
gelang hun beeldgrootte, 495, 697,
795, 1095 of 1390 gulden. Ongeveer
evenveel als nu in euro’s dus. We
springen in deze a evering van de
hak op de tak en gaan het nu dus
hebben over spijkerbroeken. Die
heetten rond 1950, toen je ze voor
het eerst in de Bijenkorf kon kopen
geen spijkerbroeken maar Denims.
Voor 14,75 gulden was je de trotse
eigenaar van een broek die met dubbelgestikte, contrasterende naden was
versterkt en bovendien was versierd
met klinknagels.
Uiteraard in de
kleur Marine.
Veel oudere mensen weten zich nog
het ‘Snoepje van
de week’ van De
Gruyter te herinneren. Maar wat was
dat ook al weer?
Het snoepje van
de week bestond
uit een combinatie
van een ‘leuke
verrassing én 100
gram snoepjes voor
slechts 10 cent’.
Deze buitengewoon
aantrekkelijke
aanbieding verkreeg men door eerst
boodschappen voor minimaal 2,50
gulden bij De Gruyter te doen.
Van tv’s en spijkerbroeken is het
via snoep maar een kleine stap naar
het betalen zelf. Dat deed je vroeger
gewoon met geld. Simple comme
bonjour. Maar toen verschenen er
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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.

er ende slogans en lied es an toen
Een tevreden roker was geen onruststoker en als je ergens de zenuwen van kreeg riep men lijf
kalm! Neem een r. ushkind. Heineken was toen ook al heerlijk en helder. En Velpon lijmde alles.

mer. Want ze waren wel leuk. Hier
een uit 1 90

in de kranten ineens advertenties
die ons opriepen voortaan te betalen
‘met de groene betaalche ue’. Die
groene betaalche ue was ‘even goed
als contant geld’. De Postche ue- en
girodienst was trouwens ‘van en
voor ons allemaal’. En niet veel
later ‘paste giroblauw bij jou’. Grote
steden, zoals
Amsterdam,
Den Haag en
Arnhem hadden toen trouwens allemaal
hun eigen
gemeentelijke
girodienst.
Als je nu aan
jongeren
vraagt
wat
giro is,
denken
ze dat
het een
kermisattractie is. Of een
wielertour.
o eel w tte
Reclameteksten rijmen of
allitereren vaak. Dan beklijft
het beter. ‘Stop! Daar is Bofﬁe met Albert Heijn’s kofﬁe!’.
‘Blij dat ik rij!’. ‘Liever naakt dan
namaak!’ voor zuiver scheerwol .
Om maar eens wat geniale vondsten

ls hier o elders o de ermis
et eugdig vol e aren gaat
Dan heerst er di i ls veel ontsteltenis
oor menigeen die t gade slaat.
De meis es staan dan lang te gluren
enig ongen ri gt van t achten dorst
Doch s oedig gaan i naar an uuren
Om le re aagse ge ondheids orst.
t he t ge een ge ondheidheids orst
Ge he t e van es van acht van tien.
an uuren laat e orst eens ien

van vroeger te noemen. Maar het
hoeft niet. Ze kunnen ook gerelateerd
zijn aan actuele gebeurtenissen.
En dan hoeven ze niet te rijmen.
Zo verwezen veel reclames na de
Tweede Wereldoorlog naar de betere
tijden die al aangebroken waren of op
het punt stonden aan te breken. ‘Er is
weer volop Erdal!’, stond er in augustus 1945 met grote letters in de krant.
Alsof men tijdens de oorlog de hele

Wie Van Buuren was, is moeilijk te
achterhalen. Misschien wel een opschepperige Wassenaarse wethouder
uit het eind van de 19e eeuw. Of een
New orkse burgemeesterskandidaat.
Ook mooi is een rijmende reclame
uit 1932
at een meis e eten moet
anneer e il gaan trou en
s dat e alti d al haar goed
et Persil schoon moet houden.
n het hu eli este meid
Dan in e het alti d
et Persil en verdraag aamheid .
Vooral het pleidooi voor verdraagzaamheid is hier erg ontroerend. En
let vooral ook op het nadrukkelijke gegeven dat verdraagzaamheid vooral een goede
eigenschap is voor meisjes die
gaan trouwen.
Knaak oo kauw o
Niet alleen de slogans en rijmpjes uit de reclame van destijds,

tijd om schoensmeer had zitten springen. Of ‘Geen vleesbonnen meer!
Uno ! Let op het merk! Let op het
zegel!’. En Het beste nieuws van de
laatste tijd Er is weer Radion’.
Over Radion gesproken. Dat was een
‘zelfwerkend’ wasmiddel zoals dat
toen nog zo mooi heette. Ik herinner
me nog de, door de toenmalige reclamejongens kunstmatig opgewekte
jaloezie tussen de vrouwen die wel
en geen Radion gebruikten. ‘Ik had
wel door de grond kunnen zinken
Zoveel witter h r blouse!’. Of een
afbeelding van een radeloze moeder
met een huilende baby in haar armen
‘Maar baby! Ik dacht dat jouw luiers
wit waren, maar nu ik die van Hansje
zie ’. Ook al weer onbegrijpelijk
voor de huidige generatie die van de
wieg tot het ledikant geheel gepamperd is met papieren weggooiluiers.
Inderdaad jongelui. Vroeger waste
men de luiers voor hergebruik! Het
maandverband trouwens ook.
e on e wo t
Gedichten vol wervende tekst zie je
tegenwoordig ook niet meer. Daar
hebben we geen tijd meer voor. Jam-

maar ook sommige wervingsacties
wekken nostalgische gevoelens op.
Zo herinner ik mij een man met een
helm op waar ‘Red Band’ op stond.
Red band bestaat nog steeds en is
nu vooral bekend om zijn vrolijke
vlinders, zijn fruitfun, zijn magische
feestmi en zijn happy mi . Maar
toen medio jaren 50? stond die
man met ‘Red Band’ op zijn helm in
drukke winkelstraten demonstratief
een sigaret te roken. En iedereen
wist, dat het weggooien van zijn
peukje het signaal was om hem een
pakje Red Band kauwgom aan te bieden. Want wie de eerste was die dat
deed kreeg van hem een rijksdaalder.
Zouden er toen echt mensen zijn
geweest die voor de zekerheid altijd
een pakje Red Band kauwgom op zak
hadden, alleen maar om kans te lopen
op een rijksdaalder? In ieder geval
niet genoeg. Want de actie heeft nog
geen half jaar geduurd.
Nog meer acties, slogans en rijmpjes
uit de reclamewereld van toen?
Mail ze naar
li s. asgeld deo d hagenaa .nl
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e k ken

ruis oordraadsels in de omer

oo e l e e e
en en we e e o e
een l nk u t e klu ten ewa en k u woo aa el et elke
kee aa
e p en. e twee e et e ca a an n et a t t e t u aan op e pa na e naa t. n e et
pu el a a
taat e oplo n
alk waa n u lette
oet o e ne en. at le e t e w nnen e la n op.
In en en

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 aandag a g st s van u binnen hebben.
Stuur per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel
O lossing aravanraadsel
W nnaa

onne aa

el

In DOH nr. 14 van 9 juli presenteerden we u op deze plaats een groot
kruiswoordraadsel met een zonnetje
in het hart.
De gezochte slagzin luidde Puzzelen is gezonder voor de geest dan
televisie kijken .
Geen auwekul trouwens, als u er
meer over wilt weten raden we u het
boek aan ‘Het seniorenbrein’ van de
Groningse hoogleraar neuropsychologie André Aleman ISBN 97 -90450-19 2-6 . De 19,95 waard.

Ruim 150 inzenders losten de puzzel
goed op - wat minder dan we hadden
verwacht trouwens.
We trokken 6 prijswinnaars die een
boek op CD krijgen thuisgestuurd.
Regina Kuik, te Rijswijk
Frans Versluis, te Benthuizen
Familie de Korte, te Woerden
Wim Guth, te Zoetermeer
Henk Kegge, te Zoetermeer
Danielle Groeneveld, te Den Haag
W nnaa

u oku

e ta

In DOH nr. 14 van 9 juli presenteerden we zes sudoku’s, twee meer dan
gewoonlijk. Maar u mocht er eentje
fout hebben, om toch voor een prijs
in aanmerking te komen. De correcte
reeks luidde 6-7-5-5-3-7
Wim van der Boom, te Tinte
Marianne Borsje, te Delft
Carla Schotman, te Leidschendam
Reijer London, te Houten
Jane de Vos, te Den Haag

Ho ontaal
Microsoft browser afk. . Niet voor. Valt
van het dak bij hitte. Afnemend water.
Geldstraf. Symbool van goud. Akkergereedschap.
Kilo afk. . Batmans vijand.
Verblijf voor lijders aan besmettelijke ziektes.
Voor uitkeringen aan oud-werknemers.
In goede conditie. Compact disc afk. .
Blaasinstrument. Stierenvechter.
e t caal
Kinderpiano. Ruzieachtig insect. Zweeds
topleveldomein. Bosnisch topleveldomein.
Vervoeging van bijverven. Hooggelegen
veldje. Voordat.
Kleintje. U in Brabant.
Primaat. Hop.
Grieks voor 3.
Ingeving.
Zuster.
Verkoelende
traktatie.
Soort
brug.
17
18
19
20
21
Internationaal
afk.
26
Bepaald
gebied.
Ego.
Reeds.
31
32
Niet teveel naar kijken.

Gewoon
goed geregeld

Niet voor de prijzen

en o armert e
1
2

3
4

5
6

8

9

10

7
11

13

14

22

23

27

24

28

"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

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
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Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!
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Achternaam:
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Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

Voorletter(s):
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De Voetbaljaren 70 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
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 overwinning tegen FC Twente in de Rotterdamse
‘Kuip’.
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd
op de herinneringen aan de club die auteur
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid
met veel e tra’s.
De Voetbaljaren 70 ISBN 97 -94-9116 -54-3
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL

VOOR
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TS
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“Mooi als cliënten meer kunnen dan ze dachten”
Ineke Mulder begeleidt longpatiënten met advies op maat
Ineke Mulder vormt samen met drie collega-longverpleegkundigen van Haagse Wijk- en WoonZorg
de steun en toeverlaat voor longpatiënten in Den Haag en de randgemeenten. “Ik ben tevreden als ik
mensen handvatten kan geven zodat ze weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.”

Longpatiënten komen bij Ineke terecht na verwijzing
door hun huisarts, specialist of een andere zorgverlener. Wanneer het gaat om mensen met een allergie,
astma of eczeem, volgt een saneringshuisbezoek. “Ik
geef dan advies op maat om negatieve prikkels thuis
weg te nemen. Is iemand allergisch voor de huisstofmijt? Dan is vloerbedekking niet zo’n goed idee.
Ik houd bij mijn adviezen rekening met de financiële
draagkracht van cliënten. Maar ook met de wensen en
behoeften van hun huisgenoten.”
Cursus ‘Pakje Kans’
Ineke begeleidt verder veel COPD-patiënten. Steeds
meer mensen kampen met deze chronische longziekte. “Ik begeleid patiënten bij het stoppen met roken.
Afhankelijk van de persoon gebeurt dit individueel
of in groepsverband, met de cursus ‘Pakje Kans’ van
HWW Zorg. Daarnaast ondersteun ik patiënten bij
de revalidatie en stimuleer ik hen om voldoende te
bewegen. Ik bekijk bovendien met de longpatiënt
en mantelzorgers hoe we kunnen zorgen dat de
patiënt zo goed mogelijk thuis kan functioneren. En
natuurlijk kunnen mensen met al hun vragen bij me
terecht. Bij COPD gaat het om langdurige zorg. Het
ziekteproces verandert immers steeds en daarmee
ook de begeleiding.”

www.hwwzorg.nl
uit alle leeftijdsgroepen, ben voortdurend onderweg
en werk zelfstandig. Heerlijk die vrijheid!”

‘We doen het goed of we doen
het niet’

Ineke Mulder geeft uitleg.

Foto: Eva Collette

Vrijheid
Ineke werkt al negentien jaar als longverpleegkundige. “Ik ben erin gestapt omdat ik me als wijkverpleegkundige graag wilde specialiseren. Later kwam ik erachter dat er ook longpatiënten in mijn eigen familie
zijn: onder andere mijn moeder en mijn zoon. Daardoor ben ik nog meer betrokken geraakt bij dit werk.”
Wat Ineke drijft? “Ik ben tevreden als ik mensen handvatten kan geven zodat ze weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Mooi om te zien als cliënten
meer blijken te kunnen dan ze zelf dachten. Dit is ook
een afwisselende baan. Ik heb contact met mensen

De longverpleegkundigen stemmen de zorg steeds
af met andere zorgverleners. Daarmee nemen ze
longpatiënten veel zorgen uit handen, zo blijkt
als Ineke tijdens het interview telefoon krijgt.
Een 92-jarige mevrouw hoest veel meer sinds ze
van medicijnen is veranderd. Ineke neemt direct
contact op met de longarts voor overleg. Net als
haar collega’s voldoet Ineke aan verschillende
kwaliteitsnormen. Ook volgt ze regelmatig
cursussen en opleidingen om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen. “Ons credo is
niet voor niets: ‘We doen het goed, of we doen het
niet’.”

Meer weten?
Wilt u gebruikmaken van de dienstverlening van
de longverpleegkundigen? Heeft u vragen over
(het omgaan met) astma, allergieën en COPD of
wilt u zelf de cursus ‘Pakje Kans’ volgen? Neem
dan contact op met Joke de Man (secretariaat),
via (070) 379 57 85.
Meer informatie over de dienstverlening van
HWW Zorg vindt u op www.hwwzorg.nl
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SCHERPE BLIK OP
HELDERE PRIJZEN
BIJ SPECSAVERS
Veel mensen weten niet welk prijskaartje er aan een bril hangt. Bij Specsavers komt u nooit voor onaangename
verrassingen te staan. Specsavers biedt altijd de beste kwaliteit gecombineerd met professionele service tegen
een betaalbare prijs.

Hoe slaagt Specsavers erin hoge kwaliteit
monturen en glazen te leveren tegen zulke
voordelige prijzen?
Heel eenvoudig: meer dan 1.600 Specsaverswinkels over de hele wereld kopen gezamenlijk
rechtstreeks in bij de fabrikanten, zonder
tussenkomst van de groothandel. Dat drukt
de prijzen enorm. Deze besparing komt
rechtstreeks ten goede aan klanten. Bij
Specsavers kunt u daarom vaak de helft
besparen.

Henk van het Hof
Opticien
Specsavers Delft

Zijn de opticiens bij Specsavers
gediplomeerd?
Professionaliteit staat bij Specsavers hoog in
het vaandel. Daarom zijn onze opticiens
minimaal MBO-gediplomeerd. Uw gezichtsvermogen is immers te belangrijk om aan
ongeschoold personeel over te laten.

Waarin verschilt Specsavers van andere
optiekketens?
Specsavers streeft naar een breed assortiment
stijlvolle, modieuze brillen. Wij leveren kwaliteit
en service tegen een betaalbare prijs. Wat is
er mooier dan dat aan je klanten te kunnen
bieden? Loop gerust bij ons binnen als u nog
vragen heeft.
Graag tot ziens in onze winkel!
Handige online prijscalculator
Op www.specsavers.nl staat een handige
prijscalculator waarmee u eenvoudig kunt
berekenen wat de totale kosten van uw bril
zijn voordat u onze winkel bezoekt.
MEER DAN 1.000
VERSCHILLENDE MONTUREN
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VRAAG HET DE OPTICIEN...

A

Minimaal 20% korting met uw zorgpas
Brillen en contactlenzen worden vaak
vergoed binnen uw aanvullende zorgverzekering. Specsavers declareert uw
vergoeding in de meeste gevallen
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Daarnaast ontvangt u bovenop uw
aanvullende verzekering altijd minimaal
20% korting op uw bril. Deze korting
is niet geldig in combinatie met andere
aanbiedingen.

ND

PROFESSIONELE SERVICE TEGEN
EEN BETAALBARE PRIJS

Gratis professioneel oogonderzoek
Met ogen en oren moet je uiterst
zorgvuldig omgaan. Daarom mogen bij
Specsavers alleen minimaal MBOgediplomeerde opticiens uw ogen meten.
Uiteraard is dit gratis. Ook voor nazorg,
zoals het afpassen van de bril, kunt
u altijd een beroep op ons doen. Wij
hebben op elk gebied specialisten in
huis. Van optiekadviseur, tot opticien
en labtechnicus.

A

Specsavers toont aan dat professionaliteit, service en topkwaliteit niet
duur hoeven te zijn. Een complete
bril kost slechts €29 inclusief gratis
enkelvoudige glazen. Bij een bril vanaf
€79, krijgt u een gratis tweede bril,
gratis ontspiegeling, gratis meekleurende
glazen of gratis varifocale glazen!

BRIL GRA
BRIL GRATIS
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 aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen
uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij
randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals
dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere
aanbiedingen. Geldig t/m 31 augustus 2013 © 2013 Specsavers Optical
Group. All rights reserved. specsaversnederland. www.specsavers.nl

