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Als gevolg hiervan kwamen allerlei
gebeurtenissen verdraaid en onvolledig
in de kranten. Zo is bijvoorbeeld nooit
precies opgehelderd wat er precies
gebeurde op 7 september 1940. Er
braken in Den Haag rellen uit rond een
demonstratie van de NSB, waarbij een
lid van deze met de bezetter heulende
partij om het leven kwam. Doodgeschoten door Nederlandse politiemannen,
was de Duitse lezing van het incident.
De Haagse hoofdcommissaris Van der
Meij werd prompt uit zijn ambt gezet.
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- De op 7 september 1940 vermoorde WA-man Peter Ton wordt het Willem de Zwijgerhuis van de NSB aan de Zeestraat 76 uitgedragen,
om begraven te worden op Nieuw Eykenduynen. (Nota bene: 1 op de 8 Hagenaars had een landverarradelijke inslag en NSB -sympathie.) -

Inc ent w el e
“Op zaterdag, in den namiddag,
marcheerde een afdeeling van den
Nationalen Jeugd Storm ter sterkte van
ongeveer tweehonderd jongens en meisjes, begeleid door enige WA-mannen
van de NSB door de stad in de richting
van de Balistraat om daar het NSB-huis
op te zoeken. Juist voor dit huis reed
met een duidelijk provoceerende bedoeling een wielrijder op deze afdeeling in,
waardoor een meisje op den grond werd
geworpen. Hoewel van dezen marsch

- Hoofdcommissaris N.G. van der Meij, in 1939 achter zijn bureau aan de
Laan Copes van Cattenburch. Hij krijgt stukken aangereikt door een brigadier. -

aan de politie mededeling was gedaan
en hiervoor toestemming was gegeven,
grepen de in geringe sterkte aanwezige
Nederlandsche politieambtenaren niet
in”.
“Daarop ontstond tumult, hetwelk
in een handgemeen overging. De ter
plaatse aanwezige Nederlandsche politiemannen waren niet opgewassen tegen
deze situatie, doch maakten op een door
de toestand niet gerechtvaardigde wijze
van hun wapens gebruik, waardoor
verschillende NSB-ers zwaar gewond
werden, ten gevolge waarvan één hunner nog denzelfden avond is overleden.
Ook bij de verdere behandeling van dit
incident openbaarde zich een gebrek aan
organisatie bij de gemeentepolitie. De
Rijkscommissaris heeft op grond van dit
feit den hoofdcommissaris van politie in
Den Haag uit zijn ambt ontzet”.
u t e ol aten
Tot zover de misleidende tekst van een
“ofﬁcieele verklaring” die de dagbladen
van maandag 9 september 1940 op
last van de bezetter publiceerden naar
aanleiding van rellen in de Balistraat,
waarbij de NSB-er Peter Ton door
twee Haagse politiemannen zou zijn
doodgeschoten.
Dat er bij de ongeregeldheden ook door
Duitse soldaten schoten waren gelost,
werd expres niet vermeld, net zo min
als het feit dat de sectie op het stoffelijk
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overschot door Duitsers was verricht.
Het NSB-lid zou dus evengoed door een
Duitse kogel geraakt kunnen zijn, maar
die mogelijkheid kwam de Duitse bezetters natuurlijk niet goed uit. Zij wilden
de schuld in de schoenen van de Haagse
politie schuiven.
nt la an e e
Hoofdcommissaris Van der Meij werd
op staande voet ontslagen en op woensdag 11 september opgevolgd door mr.
P.M. C.J. Hamer. Een dag eerder waren
uit heel Nederland afdelingen van de
NSB naar Den Haag gekomen om de
begrafenis van Peter Ton te misbruiken
voor de grootste nationaal-socialistische
demonstratie die de Residentie ooit
heeft gekend. Terwijl enkele straten
waren afgezet door Duitse soldaten,
verzamelden zich rond het middaguur
op het Plein 1813 ongeveer 6000 leden
van de NSB. Het lijk van Peter Ton was
opgebaard in het Willem de Zwijgerhuis
aan de Zeestraat, waarvan om één uur
precies de stoet vertrok naar de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen. De kist
van Ton was bedekt met kransen van
Seiss Inquart en Mussert. Deze laatste,
landelijk leider van de NSB, liep zelf
mee in de optocht.
Toe p aak
Op het kerkhof hield mr. R. van Genechten, procureur-generaal bij het Haags

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

gerechtshof en een prominent NSB-lid,
een opruiende toespraak. “Peter Ton is
gesneuveld, zoals vele anderen der NSB
voor hem stierven. Thans vindt zijn
stoffelijk overschot plaats in een gewoon graf. Eens komt echter de tijd, dat
ze naar een Nationaal-Socialistisch huis
zullen worden overgebracht. Wij zijn
de tijden van terreur voorbij. We zullen
de macht overnemen en de nationaalsocialistische orde handhaven”.
p allen e
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Hoewel de Duitse propaganda-machine
op volle toeren draaide om het optreden
van de politie in een kwaad daglicht
te stellen, verschenen hierna vreemd
genoeg enige tijd geen berichten meer
over het lot van de twee agenten die het
NSB-lid zouden hebben doodgeschoten.
Pas eind september werd bekend dat
zij wegens gebrek aan bewijs waren
vrijgelaten.
Een opvallend besluit, dat de theorie
ondersteunt dat niet zij, maar Duitse
soldaten de fatale schoten hadden gelost
. Maar toen was de Haagse hoofdcommissaris al ontslagen en de grote NSBoptocht al achter de rug.

Willem Goudriaan

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

KEES TALEN
... sinds 1953

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

KLAAR TERWIJL U WACHT!

- Pag 14

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

Pagina 2

Dinsdag 3 september 2013

R E JE E
Re n e T e
a e
Re nie voor veteranen van alle onderdelen van de grote TIJGERBRIGADE
1946-1949 Nederlands Indi op 8
september 013 in Vught. Met plechtige
herdenking, maar ook amusement,
kleine pasar, gratis Tijgerloterij en een
grote loterij begeleiders zijn ook welkom . Voor inschrijving of informatie

Marianne Pragt

ankhuizen

olo on

marianne.lan hui en@gmail.com
Tel. 010 438 7 8
GSM 06 - 78 0
--------------------------------------------l e el Waal a en
Nog steeds zijn er regelmatig documentaires te zien over de e Wereldoorlog
1940-194 . Zo zag ik onlangs de serie
“De eerste dagen van mei”. In een vijftal uitzendingen vertelden overlevenden
en oud militairen over hun ervaringen
tijdens de eerste oorlogsdagen. Er was
ook een uitzending over het vliegveld
Waalhaven en het bombardement van
Rotterdam.
Een paar jaar geleden kreeg ik een
fotoalbum in handen door mijn vader
samengesteld. Het album bevatte foto s
uit de militaire diensttijd van mijn vader. Als 19 jarige werd hij opgeroepen
voor voor het vervullen van de militaire
dienstplicht in Den Haag bij het Garde
Regiment Jagers in de kazerne Waalsdorp. Na de verplichte diensttijd ging
hij vrijwillig door met de ofﬁciersopleiding en zwaaide in 1938 af als sergeant
H.Derksen. Er waren ook foto s van
de mobilisatietijd. Het regiment jagers
was toen ingekwartierd in een school
in Naaldwijk. Mijn vader en drie
dienstmaten werden ingekwartierd bij
de familie Drabbe die destijds woonde
aan de Grote Woerdlaan in Naaldwijk.
De laatste twee pagina s bevatten foto s
van gesneuvelde militairen. Deze mannen waren omgekomen tijdens het bombardement en het urenlange gevecht
dat verschrikkelijk moet zijn geweest
op vliegveld Waalhaven bij Rotterdam.
Ik weet dat mijn vader op Waalhaven
gevochten heeft. Maar hij heeft er nimmer iets over verteld.
Mijn vraag is “Zijn er nabestaanden
van de familie Drabbe of van de militairen die met mijn vader ingekwartierd
waren bij de familie Drabbe te weten
Cas Smit, Peter rommenakker, Jaap
Schut en Majoor van Zwet die uit

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!
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De moord op de Amerikaanse
president John F. Kennedy zal
ik nooit vergeten, omdat die
gebeurtenis gekoppeld is aan
ons huwelijk. Een droevige gebeurtenis gekoppeld aan een
van de belangrijkste feesten
van ons leven! Het is straks
50 jaar geleden en ons feest
zal die dag hopen we (net als
toen) overheersen!

We zaten op november 1963 aan
het feestdiner in Monopole nu “Victor -Monopole” in de Venestraat,
toen de ober mijn schoonvader iets
in het oor uisterde. De muziek
hield op met spelen en ze leken weg
te willen gaan. Achteraf hoorden
we dat mijn schoonvader daartegen
protesteerde.
Geen krant nodig
Wat er in Amerika was gebeurd was
tragisch, maar hier werd iets gevierd
dat voor twee mensen sterker was
dan het wereldnieuws. Ze moesten blijven en dat deden ze. Ook

overlevering nog iets weten uit de
mobilisatietijd in Naaldwijk en van de
gevechten op Waalhaven ”

Marijke Derksen

g.m.der sen@hetnet.nl
--------------------------------------------Kee e oot
In het stuk over de St. Jozefschool
aan de Van der Du nstraat zag ik twee
foto s waar oude klasgenoten op staan,
en ik dacht misschien zit eesje Groot
in die klas en staat hij mogelijk op die
foto eesje Groot zat daar in de oorlogsjaren ook op die school, dat heb ik
namelijk vernomen van zijn inmiddels
ook overleden vriendje Pietje Stoet.
Ik zal het proberen uit te leggen. Ik
heb enige jaren geleden een onderzoek
gedaan naar die toen 14-jarige jongen
die door de SS, o.l.v. De Munt werd
doodgeschoten voor de winkel van
Simon de Wit op het Spui. Hij werd
beschuldigd van plundering. Het hele
verhaal daarover is te lezen op
www.budve.nl de website met be-

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74.000 exemplaren,
via circa 3 0 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar voor het buitenland gelden aparte tarieven .
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rans M. Ho nck van Papendrecht
ho nck deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

mochten wij die dag niet horen wat
er in Dallas gebeurd was. Na a oop
van het feest wilden we wegrijden,
maar kwam er een krantenverkoper
op ons af met een extra editie van de
Volkskrant. In die tijd niet ongewoon
bij belangrijke gebeurtenissen. “Nee,

richten uit de vorige eeuw .
Ik heb het voor elkaar gekregen dat
op de plek waar eesje een plaquette
is geplaatst. Door het onderzoek dat
ik heb gedaan, kwam ik te weten dat
eesje op de St. Jozefschool zat. Ook
heb ik nog met zijn zusje gesproken,
Mien Groot, die de bevingen van mijn
onderzoek bevestigde. Ook zij is inmiddels overleden.

P. Groenestein

.g.gr@ iggo.nl
--------------------------------------------an alen t aat
In 1948 ben ik in de Van Galenstraat
in Den Haag geboren. Na 3, jaar ben
ik met mijn ouders naar de Veluwe
verhuisd.
De laatste tijd ben ik wat meer op zoek
gegaan naar vroeger. Ik herinner mij als
peuter namelijk nog vaag enkele dingen
en ik heb vorig jaar deze plekken opgezocht en er foto s van genomen het
bleek inderdaad te bestaan. Voor sommige mensen lijkt het onwaarschijnlijk,

Ut e e
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
irst Ro al Telecom BV
Postbus 6046, 0 GA Den Haag
a
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Mw. im Olsthoorn
Tel. 070 4 7 097 Vrij. 9.00 - 1 .00 uur
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Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

zei mijn schoonvader, “die mensen
hebben geen krant nodig ”
Op onze huwelijksreis naar Parijs
werden we daar natuurlijk constant aan herinnerd. Ik herinner me
huilende mensen in de bioscoop.
ransen zijn gauw emotioneel...

dat je zolang beelden in je hoofd kunt
hebben, maar nu heb ik bewijs dat het
kan. Ik heb al wel wat oude foto s en
documenten, maar ik zoek graag verder, zodat ik deze kan gebruiken voor
het boekje, dat ik wil gaan schrijven
niet voor publicatie over mijn leven
en daar horen zeker de eerste jaren van
mijn leven bij. Ik heb inmiddels al contact gehad met iemand, maar ik heb nog
niet voldoende informatie gekregen. In
het verzorgingshuis Duinhage zag ik De
Oud Hagenaar liggen en denk, dat ik
hiermee wat verder kom.
Ik zou graag op de volgende vragen
antwoord willen hebben en ik hoop
van harte, dat er Hagenaars zijn die
mij kunnen helpen. - Waar woonde
tandarts Bach Ik weet nog, dat ik in
de wachtkamer aan de voorkant van een
huis op de 1ste etage zat. - Was er een
huisarts Horstink Hij zou de bevalling
geleid hebben. - Wie kent de heer
A.A. Doeleman of zijn familie - Wie
heeft de heer en mevrouw Pim en Meta
Maas gekend - Wie woonden er eind

A e te en n ee ote te en
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer oplage 1 .000 , De OudAmsterdammer 1 0.000 en De Oud- trechter
oplage .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 0 nummers per editie. Een displa
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

We wonen inmiddels 47 jaar in
Wageningen.

amilie Helwig

Wageningen
a.helwig @u cmail.nl

jaren 40 begin jaren 0 ook in of in de
naaste omgeving van de Van Galenstraat Misschien heeft iemand foto s
gemaakt in deze periode.

Adriana empees

Bennekom
a. em ees@hetnet.nl
--------------------------------------------e La Re c ool
Wij organiseren eind september 013
een re nie op onze oude lagere school,
de De a Re school in Den Haag. Oudklasgenoten zoeken we bij elkaar onder
het motto
Rond je 6 -ste jaar ... nog één keer
bij elkaar Wij missen nog slechts vijf
oud-leerlingen van de vijftig uit 194849, dat zijn Anneke ee ang, André
de Boer, odie Ingelsen, ees Plug en
Ruud van Vliet. Wie heeft er info

H. in t Veld

intveldhans@gmail.com
GSM 06 0433904

e u Ha enaa op nte net
Website www.deoud-hagenaar.nl
acebook www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail webmaster deoud-hagenaar.nl
Contact n o
Abonnementen
Advertenties
Distributie
ezersreacties
Gratis oproepjes
Puzzeloplossing

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

070 4 7 097
06 - 37003 3
070 4 7 097
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Na Amsterdam is Den Haag de tweede
stad in Nederland met een rijke Joodse
geschiedenis, cultuur en traditie. Het is
de moeite waard hiervan meer te zien
en te weten te komen. Op de Europese
dag van het Joods Erfgoed en Natuur
verzorgt de stichting op zondag 9
september een boeiende en gevarieerde manifestatie in Den Haag. Op
deze dag kunt u van 1 .00 tot 18.00
uur lezingen volgen, een documentaire
bekijken en een speciale tentoonstelling bezoeken over de Joodse Cultuur
in Den Haag. Er is een doorlopend
programma in het gebouw van het
CIDI, Jagerstraat 4.
Wan el n
Ook is er de mogelijkheid om onder
begeleiding van ervaren rondleiders
f zelfstandig een wandeling te maken
langs de plekken van Joods Erfgoed.
Voor de wandelaars zijn er deze dag
gratis brochures beschikbaar met de
routes en de uitleg over wat u kunt
zien en ontdekken. Ook staat er om
17.00 uur een afsluitend bezoek aan de
s nagoge aan de Jan Evertstraat 7a op
het programma.
De dag zal daar muzikaal worden
afgesloten. kunt het volledige
programma op de website terugvinden
onder Cultuur
www. oodserfgoeddenhaag.nl

Lu e o el aa toc t
All Things Nice organiseert met de
Ooievaart Vlietvaart op zondag 9
september van 9.00 tot 14.30 uur een
luxe vogelvaartocht, o.l.v. een vogelgids, van de Bierkade in Den Haag
naar de Starrevaart, een vogelplas bij
eidschendam. osten 60 p.p. met
brunch in restaurant PuuRR aan de
Vliet. Zie voor meer informatie en
aanmelding www.allthingsnice.nl
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Het aanbod van dienstverleners is
streng geselecteerd op basis van
betrouwbaarheid, bevlogenheid en
betaalbaarheid. WeZorgen wil zo de
meest vertrouwde plek worden voor
ouderen om iedere dienstverlening aan
huis te vinden tegen een eerlijke prijs.
el e aa e
“WeZorgen heeft als hoofddoel om
de zelfredzaamheid van ouderen te
bevorderen”, aldus initiatiefnemer
Olivier Coops. “Door dienstverleners
van WeZorgen in te zetten naast bijvoorbeeld thuiszorg kunnen ouderen
langer zelfstandig thuis blijven wonen

in de eigen vertrouwde omgeving”. In
een samenwerking met thuiszorginstelling Evita Zorg gaat WeZorgen van
start in Den Haag. Natalie Bommelje,
directeur van Evita Zorg, is zeer
positief over de samenwerking “Onze
thuiszorgmedewerkers, die vaak een
goed beeld hebben van de thuissituatie van hun cli nten, kunnen gratis
gebruik maken van WeZorgen om de
gewenste diensten aan huis in te schakelen bij bepaalde cli nten. Hierdoor
wordt niet alleen de kwaliteit van
leven verbeterd van de cli nt, maar
worden ook mantelzorgers en naasten
van de cli nt ontlast”.

- Natalie Bommelje (Evita Zorg) en livier Coops (WeZorgen). -

we o en.nl
Het gebruik van de website wezorgen.
nl is voor iedereen gratis toegankelijk.
Zonder te moeten inloggen of een
account aan te maken. Er kan direct
worden gezocht naar dienstverleners,
die op uitgebreide proﬁelen met een

et s eat eet en ove
op et s a p estival
ate a
epte e
wo t e
e e t e an et
E ca p e t al e ou en. Het E ca p e t al een aa l k
te u ke en cultu eel en n o at e e ene ent oo en oo
ewone u t et ta
eel E ca p. Het E ca p e t al n t
plaat op ate a
epte e an . tot . uu op et
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at !

Tijdens het festival kunnen organisaties en instellingen uit het stadsdeel
Escamp zich presenteren aan de bewoners uit de wijk. Daarnaast is er volop
entertainment en staat er ieder jaar
een onderwerp of activiteit centraal.
Dit jaar heeft het Escampfestival zelfs
twee thema s Escamp vroeger en nu
en het festival et s Move .
oe e en nu
Het thema Escamp Vroeger en
nu laat oude tijden herleven met
een fototentoonstelling in het oude
stadsdeelkantoor, oude ambachten en
muziek uit vervlogen tijden. Daar-

Meneer Bennik

naast zijn uiteraard, zoals elk jaar de
verschillende bewonersorganisaties
uit het stadsdeel Escamp aanwezig.
Alle 7 wijken presenteren zich, in een
gezonde onderlinge competitie, op het
festival en blikken terug op het Escamp van vroeger en tonen hun parels
uit de wijk van nu.
e on
et
Onderdeel van het Escampfestival
is dit jaar het festival et s Move .
et s Move is een festival om jongeren
bewust te maken van het feit dat
bewegen niet alleen goed voor je is,
maar ook gewoon erg leuk vet cool .

Tijdens dit festival zullen de verschillende organisaties en instanties uit
Escamp de jongeren op een laagdrempelige, toegankelijke en inspirerende
manier kennis laten maken met acts
en activiteiten die gaan over eten,
bewegen en je gezondheid.
Door informatie, workshops, proeven,
beleven en actief meedoen worden
er aan ouders, opvoeders en kinderen
handvaten geboden voor een gezonde
leefstijl.
et s Move is een onderdeel van
de campagne Gezond is Vet. Het
programma waarmee Den Haag het
probleem van overgewicht aan wil
pakken.
Meer informatie over het programma,
deelnemers en activiteiten tijdens
het festival vindt u op
www.escam festival.nl

ﬁlmpje worden gepresenteerd. De
contactgegevens van iedere dienstverlener kunnen direct gratis worden
opgevraagd via het proﬁel van de
dienstverlener.
WeZorgen werkt ook op de tablet of
smartphone.

lo ence oekt
u kale talenten
lo ence oekt oo aa
kla eke concou
u kale
talenten tu en e en
aa wonen e n e o Haa
lan en.
kunnen c
at n
c
en oo et concou
a www. lo enceconcou .nl

Op veler verzoek is het lorence
Concours dit jaar gesplitst in een
Junior- en Mini afdeling. Het aantal
deelnemers dat kan meedoen bij de
Junior is 0 en bij de Mini 30. De
inschrijving sluit op 4 oktober 013.
De voorrondes starten op zondag 3
november. Ook dit jaar zijn er vele
prijzen te winnen. Het prijzengeld
bedraagt bij de Junior 000 euro en bij
de Mini 600 euro. Jongeren kunnen
zich inschrijven als solist, maar ook
als duo, kwartet of ensemble. Iedereen
die van klassieke muziek houdt is van
harte welkom bij de voorrondes op 3
november in de woonzorgcentra van
lorence. itgebreide informatie is te
vinden op www. orenceconcours.nl
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Stijl & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007

Een team van
prothesespecialisten

KookGym

J.S. van der Meer, Kostenloze
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl
Met Waardigheid, Aandacht en Tijd !

“Een gezellig samenzijn
waar samen gezond wordt
gekookt en bewogen.”

slechts € 12,50

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

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

Nieuw!!

Behandeling
aan huis

Niet dat u opeens
uw trainingspak of
koksbuis aan moet
doen. Integendeel. Het
grootste gedeelte zult u
gezellig zittend aan tafel doen. De kookcoach
zal in veel gevallen de
handeling voordoen.
Met zijn allen wordt,
onder leiding van de kookcoach, elk
gerecht samen gekookt.
De kosten zijn heel laag gehouden. U
betaalt alleen het eten dat gezamenlijk in
de workshop, tijdens de boodschappen,
wordt gekocht. Dat is 5 € per persoon.
Daar wordt, samen met u, een driegangenmenu en een daarbij passend drankje
voor gemaakt, die u daarna gezamenlijk
kunt opeten.
Kookgym is een initiatief van de Burenhulpcentrale en Slim Oud.
Bent u geinteresseerd, bel Slim Oud:

Bel. 070-2055555

Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
•
•
•
•

Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Pasvormcorrecties en reparaties
Gratis behandeling aan huis
75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage
Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Gebr.’s

an e

e l Beheermy B.V.

in en verkoop van
P
P

AA

AAK

A
KA

K

eemraadstraat

DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

HTMC

HTM

C

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

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

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl
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In 1810 was Napoleon op het hoogtepunt van zijn macht. Hij had de meeste
landen op de knie n en met andere
landen had hij vredesverdragen
gesloten, waaronder Rusland.
Napoleon vond dat Rusland
zich niet aan de afspraken hield
en besloot in 181 de Russen
een lesje te leren. Hij brengt het
grootste leger uit de geschiedenis
ruim een half miljoen soldaten op
de been en begint aan zijn fatale tocht
naar Rusland. Met name de Russische
winter doet het ranse leger de das om
en slechts 0.000 soldaten overleven
de tocht. In ons land werd duidelijker
dat er een einde kwam aan de macht
van Napoleon en op politiek niveau
werd nagedacht over
hoe het hier verder
moest.
Kon n W lle I
Na de Slag bij
eipzig oktober
1813 werd Napoleon gedwongen af te
treden en verbannen naar het eiland
Elba, gelegen tussen
Corsica en Itali . Op
30 november 1813 zet
oning Willem I voet
aan wal in Scheveningen. oning Willem
I, zoon van de naar Engeland gevluchte Stadhouder Willem
V, was feitelijk Stadhouder Willem VI.
Nog tijdens Napoleons bewind was
er diplomatiek overleg met verschillende grootmachten over welke voor
staatsvorm Nederland moest krijgen
als Napoleon was verslagen. Met
name Engeland en Rusland waren
voorstander van een oningshuis en
zo werd Stadhouder Willem VI naar
Nederland gehaald met een oningschap in het vooruitzicht. Omdat
Willem I in 1813 benoemd werd tot
soeverein vorst, maar feitelijk pas in
181 oning werd, vieren we twee
jaar lang dat Nederland tweehonderd
jaar een oninkrijk is.
Lo ew k apoleon
Dat ons land een oningshuis kreeg,
is niet verwonderlijk. De periode v r
de revolutie had bij een groot deel van
de bevolking slechte herinneringen
achtergelaten. Er waren veel tegenstellingen en de revolutie had ook niets
opgeleverd. Het werd tijd voor iets
anders. Aan het einde van de ranse
bezetting is het idee ontstaan dat een
oninkrijk op de meeste draagkracht
kon rekenen bij het volk en dat was
achteraf gezien een juiste inschatting.

- Snuifdoos met een detail van het graf van
de eizerin os phine de Beauharnais (1764
1814) met daarnaast haar zoon Eug ne.
Snuifdoos is gemaakt van hout (Birdseye Maple)
en aan de binnenzijde met schildpad bekleed,
gemaakt in de loop van 1814. -

Toen oning Willem I op de troon
kwam, heeft hij veel van zijn voorganger oning odewijk Napoleon
overgenomen, zoals de hofcultuur - naar rans voorbeeld. Je als
koning laten zien bij een grote
ramp is iets dat door odewijk
Napoleon werd ingesteld en tot de
dag van vandaag door de Oranjes
nog steeds word gedaan. Zo bezocht
odewijk Napoleon eiden in 1807 na
de buskruitramp en de Biesbosch na
de grote overstroming in 1809 en stak
zelf ook de handen uit de mouwen om
de bevolking te helpen.
Ook op cultureel gebied trad Willem
I in de voetsporen van odewijk Napoleon. Hoewel ons
land er na de ranse
bezetting economisch zeer slecht
voor stond, besefte
Willem I dat cultuur
ook een bindende

factor is en eendracht onder
mensen kan bevorderen.
Hoewel we het ons
misschien niet altijd realiseren, is de invloed van
rankrijk groter geweest
dan we wellicht denken.
Napoleon had uitgespro- Haarlokje Napoleon gegeven aan Captain Thomas
ken idee n over zaken
Haviside tijdens Napoleons ballingsschap
als staatshervorming,
op St. Helena (181 -18 1). wetgeving, onderwijs
af. Hij zat dan wel op Elba, waar hij in
en cultuur. Idee n waarvan je achteraf
alle vrijheid en luxe kon leven, maar
moet vaststellen dat ze voor die tijd
hij had het niet naar zijn zin. Ook
zeer vooruitstrevend waren. Veel daarbereikten hem steeds meer berichten
van werd door odewijk Napoleon
over onvrede onder het volk onder
overgenomen en later door oning
de nieuwe oning odewijk VIII.
Willem I verder ingevuld.
Na tien maanden ontsnapt Napoleon
o e en te u ...
van Elba, formeert opnieuw een leger
Toch waren we nog niet van Napoleon
en trekt richting Parijs. Deze periode
wordt aangeduid als de 100 dagen.
Maar op 18 juni 181 wordt Napoleon
verslagen tijdens de slag bij Waterloo
en verbannen naar St. Helena, waar
hij op mei 18 1 - jaar oud
- sterft.

- Halve kokosnoot uit
180 dat dienst deed
als drinkbakje van een
soldaat. p het papiertje
staat: Aandenken van oom
Petit, Sergeant-Majoor van
de grognards van het eizerrijk.
Napoleon had het hem in Austerlitz
gegeven. -

- Lodewijk
Napoleon bezoekt de ru nes
in Leiden na de
buskruitramp
op 1 januari
1807 hij besloot daarna
als eerste
een Nationaal
ampenfonds
in te stellen. -

Ant ek eu
el t
Zonder Napoleon zou
Nederland waarschijnlijk nooit een
oninkrijk zijn
geworden. Tijdens de
Antiekbeurs Delft 18
t m september in
Museum Het Prinsenhof
is een tentoonstelling ingericht over
de laatste vijf jaar van Napoleon Een
eizer gaat, een oning komt. Er zijn
allerlei zeldzame objecten te zien die
getuigen van de ranse overheersing
en het begin van het oninkrijk der
Nederlanden. Er staat onder meer een
reliekenkistje met overblijfselen uit
het graf van Napoleon op St. Helena
uit 1840, een haarlokje van Napoleon
uit 1819, een zeldzame brief van
Napoleon geschreven tijden de “100
dagen” en een brief van odewijk
Napoleon die betrekking heeft op zijn
roman “Marie, of de Hollandsche
vrouwen” zijn persoonlijke herinneringen aan Holland. Daarnaast zijn er
tal van voorwerpen die illustreren dat
veel mensen een grote bewondering
voor Napoleon koesterden...

Patrick M.A. Buch
dn@ti .nl

- Zeldzaam relieken kistje. p het deksel staat vermeld dat de relieken zijn verzameld rond het graf tijdens het opgraven van Napoleons lichaam op St.
Helena. Een aantal relieken heeft de tijd niet overleefd. Het kistje bevat onder meer een esje met water uit de bron bij het graf, een stukje marmer dat is
afgebroken van de grafsteen, een stukje hout van de beschoeiing die gebruikt is om het graf te stutten en een St. Helena half a penny uit 18 1. Het kistje
is vrijwel zeker samengesteld door een ransman die aanwezig is geweest bij het opgraven van Napoleons lichaam. -

en ei er gaat een oning omt
e ositie o de Oude unst en Antie
eurs elft van woensdag t m ondag
se tem er in useum Het Prinsen
hof elft. ie voor meer e oe ersinfor
matie www.antie eursdelft.nl
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Wilt u zich inzetten voor
iemand in de laatste
levensfase die de wens
heeft thuis te sterven
in Den Haag, Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg
of Wassenaar?

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers zoekt:

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

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

U kunt zich aanmelden voor één van onze informatiemiddagen
op maandag 16 september óf dinsdag 24 september 2013
van 13.00 - 14.30 uur, Burgemeester Patijnlaan 1900,
2585 CB Den Haag. 070 7541330 of info@terminalezorg.nl
Voor meer informatie over de stichting:
www.terminalezorg.nl
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Als ps chiater is M. Droogleever ortu n- eenmans
belangrijk geweest. Ze was
een goede ps chiater die
een groot vermogen tot
empathie had. Haar grote
talent tot betrokkenheid bij
anderen zette ze ook graag
in voor haar familie en
haar talloze vrienden. Als
het aan haar had gelegen,
zouden deze biograﬁsche
gegevens scherp gescheiden
zijn gebleven van haar weg
als dichteres. Het is bekend dat
Vasalis, die in 1940 debuteerde
met de gedichtenbundel Parken en
woestijnen , zo veel mogelijk uit de
publieke belangstelling wilde blijven,
opdat het privéleven van M. Droogleever ortu n- eenmans en haar werk
als arts tegen al te grote belangstelling van buitenaf werden
beschermd. Dat lukte haar
vaak goed. De dichter en
proza st Rob Schouten,
zat in de jur die Vasalis
de P.C. Hooftprijs 198
toekende hij merkte bij
die gelegenheid pas, dat
zij de ps chiater was die
hem als puber enige tijd
had begeleid.

- Minister Elco Brinkman reikt de schrijfster in het Muiderslot de versierselen uit die horen bij de P.C. Hooftprijs 198 .- Graf van asalis op Zorgvlied in Amsterdam, waar ook haar man ligt, die een half
jaar na haar overleed. oto van het Letterkundig Museum, waarvan directeur Aad
Meinderts in 010 op 100 Nederlandse
schrijversgraven in binnen- en buitenland
een witte roos en een erelint legde. -

kennis stelt van
het overlijden van
Vasalis. Er waren
tot op dat moment
drie bundels van
haar verschenen die
vele herdrukken
beleefden. Het heeft
daarna inderdaad
tot 00 geduurd,
voordat er weer een
bundel van haar
an o c ot
werd uitgegeven,
Het lukte haar uiteindemaar ondertussen
lijk niet om Vasalis van
- Cover van de biogra e
leefde het werk van
het leven te beroven. In
door Maaike Meijer. Vasalis voort onder
haar briefwisseling met
een breed publiek en
Geert van Oorschot, uitgekreeg het veel bewondering en ofkomen bij Van Oorschot in 009, staat
ﬁci le erkenning. De bundel De oude
een brief uit 19 7, waarin ze hem in

- asalis in 1964, nog een enthousiast rookster. -

kustlijn verscheen postuum in 00
bij Van Oorschot.
o a e
De bewonderaars van Vasalis zijn niet
altijd bereid om haar werk en leven
geheel te scheiden. Zo kwam in 011

tot 13.00 uur duren. Het is mogelijk
dat het programma iets uitloopt. Eén
van de sprekers is de dichter en literatuuronderzoeker Remco Ekkers. Ellen
ernhout presenteert het programma.
In verband met de brunch die u tijdens
de pauze krijgt geserveerd, is vooraf

- Het huis in oden in Drenthe, het laatste waar asalis en haar man woonden
het is een voormalig kinderherstellingsoord, dat De Zulthe heette. -

M. Vasalis, een biograﬁe , geschreven
door Maaike Meijer, uit bij uitgeverij
Van Oorschot. In deze biograﬁe wordt
de imponerende persoonlijkheid van
de vrouw achter Vasalis beschreven
naast een gedegen behandeling van
haar dichterschap.
De gedichten van Vasalis getuigen
zonder kennis van de biograﬁsche
gegevens al van een grote levenservaring en scherp gevoel voor menselijke
gevoelens. Toch zullen de lezers van
de biograﬁe van Meijer of van Vasalis
briefwisseling met Van Oorschot, blij
zijn kennis te hebben gemaakt met de
vrouw die bij alles wat ze deed groots
inzette. In haar vriendenkring waren
veel schrijvers en dichters onder wie
Menno ter Braak, J.C. Bloem en
Gerard Reve.
Re e e en
Op zondag september a.s. wordt
een literaire brunch gewijd aan
Vasalis in het koetshuis van Museum
Meermanno aan de Prinsessegracht 30
in Den Haag. Het muzikaal omlijste
programma begint om 11.00 uur en zal

reserveren noodzakelijk.
Reserveer door in te spreken op
070-30 008 of stuur een e-mail
naar reserveren salonredactie.net
Entreeprijs 1 , 0.
E po t e
Als u er een heeft, wilt u dan ook uw
Museumkaart meenemen Na a oop
van het Vasalis-programma kunt u de

mooie vaste collectie van het museum
bekijken en de actuele exposities.
Het museum, dat al bekend is om de
middeleeuwse handschriften en vroege
drukken in de Boekzaal , biedt nu een
tentoonstelling over de ontwikkeling
van het boek vanaf 18 0 tot heden onder de titel Van lood tot led . De bezoeker kan de weg van het geschreven
woord volgen van de periode waarin
boeken met lood werden gezet, tot en
met de moderne e-reader en iPad.
Een bijzondere tentoonstelling is te
zien in de nieuwe tentoonstellingszaal
op de tweede verdieping van het museum. Daar worden bijzondere boekuitgaven in miniatuurvorm getoond.
Er is o.a. een vitrine ingericht met aantrekkelijke miniatuurkinderboekjes.
Extra aandacht verdient de Bibliotheca Thurkowania Minor , een miniatuurbibliotheek met 1. 1 miniboekjes
van Guus Thurkow 194 - 011 . De
houten bibliotheek is gebouwd naar
voorbeeld van beroemde 17de en 18de
eeuwse Nederlandse poppenhuizen in
opdracht van Guus en uce Thurkow.
Zij verzorgden onder de naam The
Catharijne Press een antiquariaat en
een uitgeverij van miniatuurboeken.

Christien ok

reserveren@salonredactie.net

- De Bibliotheca Thurkowania Minor in Museum Meermanno.-
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Wij spuiten een compleet

of

leren bankstel 3 zits
n lederen hoekbank
voor

,--

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

a aa
g

aar garantie.

NAL ATENSCHAPPEN
ONROEREND GOED
PERSONEN- EN FAMILIERECHT
ONDERNEMINGSRECHT

evertijd 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 .

STATENL AAN 24
2582 GM DEN HAAG
L AAN VAN WATERINGSE VELD 905
2548 BR DEN HAAG

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco
arco eereerelft
0 0 -- 0909

i verheidsweg
uitenwatersloot

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

a a 1 00

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

Opa ode i

oon ode i

eubelstoffeerderi

odewi k is er voor uw

A

A

A

00

17 0

17 00

T 070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER .NL
WWW.NOTARIAATDEGIER .NL

25 jaar het beste
thuiszorgbureau in uw regio

Klein oon ode i

Optimale service, garantie en kwaliteit.
SERVICE ALS VANOUDS, Wij halen en brengen gratis!
Geopend:
ma., di., do. van 9.00 - 17.00 uur
wo. en vr. van 9.00 - 14.00 uur,
za.: op afspraak

www.stofferinglodewijk.nl • info@stofferinglodewijk.nl
Koor & orkest

Vox Delﬂandiae

Cantate BWV 47

“Wer sich selbst erhöhet,
der soll erniedriget werden”
Motet BWV 227

“Jesu, meine Freude”
van Johann Sebastian Bach

Solisten
Annemieke Rademaker | sopraan
Hans Gijsen | bas
Dirigent
Koos van Beurden

Datum 29 september Aanvang 16.00 uur Toegang vrije gift
Locatie Dorpskerk aan de Dorpstraat te Schipluiden

AWBZ
PARTICULIER

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

Gespecialiseerd in herstoffering van banken en fauteuils, vernieuwing van binnenwerken,
fauteuils op lengtemaat maken. Fineren en Politoeren, leerreparatie, antiekrestauraties,
biezen, rieten en rotan stoelen. Vloerbedekking en gordijnen.

Wassenaar - 070-5118825 • Leidschendam - 070-3989944
Winkel Den Haag, Reinkenstraat 111
2517 CT Den haag • 070-3922344

17 0
a a 00

aag

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!

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
Ambachteli ke

7 5
070 0 00 0

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
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ange tijd waren -plussers een vergeten groep. Daar is vooral de laatste jaren verandering in gekomen. Politici, marketeers, reclamebureaus, belangenorganisaties, ze hebben de
‘ouderenmarkt’ ontdekt. en markt die overigens heel divers is.

ersnipperin onder de i elende o deren l s
e n
el t en ou e eno an at e an w e en l
e Al e ene e e lan e on oo u e en A
wa e a pl t n an et cent ale ak e on
.
Eerder waren er al con icten bij de
atholieke Bond van Ouderen BO .
Daarnaast zijn er nog belangenbehartigers voor ouderen bij vakbonden,
protestants-christelijke organisaties
en voor migranten. En of dat niet
genoeg is, is er ook nog de politieke
partij 0P S die het overigens in de
peilingen redelijk doet.
In dit brede aanbod is deze onafhankelijke ouderenkrant, die zich met name
op nostalgie richt, helemaal gratis. Dat
kan dankzij de adverteerders die zich
met hun diensten en producten op de
ouderen richten.
e ou e enk anten
In de agglomeraties van Rotterdam,
Den Haag, trecht en Amsterdam
vinden de op deze regio s gerichte
kranten, die eenmaal per veertien
dagen verschijnen, gretig aftrek. De
gezamenlijke oplage van de kranten is
ruim 370.000. De uitgevers gaan ervan
uit dat door het doorgeven van kranten
er minstens één miljoen lezers zijn.

oet n
e tee
ee e n ppe n . o e en
e e a el n en
c na u e en on e l n ek el a e pl t t. Een an e e enen e oo

Alleen zij die de krant per post in de
brievenbus willen ontvangen, betalen
een abonnementsprijs die grotendeels
uit porto- en verwerkingskosten
bestaat.
oc ale acto
Initiatiefnemer red Wallast is eind
00 gestart met De Oud-Rotterdammer. De huidige vier ouderenkranten
publiceren voornamelijk verhalen uit
het verleden die, zeker in de grote
steden, voor het oprapen liggen. Deze
pagina is vrijwel de enige die zich op
actuele zaken van ouderen richt en die
in de rubriek Rechten Plichten veel
vragen van lezers beantwoordt met
een allereerste advies.
red Wallast “Toen ik acht jaar
geleden met deze krant begon, had ik
al het gevoel dat wij als vijftigplussers een genegeerde groep vormden.
Behalve Plus Magazine was er op dat
moment geen enkel medium dat zich
speciﬁek op deze doelgroep richtte. Ik
was overigens niet de enige met die

gedachte, want nagenoeg op hetzelfde
moment zag Omroep Max het levenslicht, min of meer geboren vanuit
dezelfde gedachte. Ook marketeers en
adverteerders zijn zich heel lang op de
doelgroep -40 blijven richten en pas
sinds kort dringt ook daar het besef
door dat de vijftigplus-doelgroep een
heel interessante is. Onze keus voor
een papieren medium werd door velen
van hen als achterhaald bestempeld.
Digitaal moest het zijn Maar tot nu
toe blijkt daar niets van. Waar vrijwel
alle digitale initiatieven uit die tijd
al lang zijn gesneuveld, zijn wij nog
altijd succesvol. Hoewel veel kranten
het momenteel moeilijk hebben, verwacht ik dat wij de digitale revolutie
ook nog wel even de baas kunnen
blijven. Wij zijn niet afhankelijk van
de waan van de dag en hoeven in onze
artikelen geen rekening te houden
met het internet, dagbladen of andere
snelle media. Onze grootste kracht
is de sociale factor. Onze kranten
brengen mensen ertoe met elkaar in

gesprek te gaan en brengen persoonlijke contacten tot stand. En gelukkig
verkiezen heel veel lezers dat nog
altijd boven de sociale media.”
Helpen
De vele ouderenorganisaties hebben
alle hun eigen informatie-organen die
aardig wat kosten vergen voor het
samenstellen en de distributie naar de
leden. Ze hebben vaak een centraal telefoonnummer waar leden terecht kunnen voor een eerste advies. We hebben
geen zicht op hoe deze dienstverlening
werkt. In ieder geval proberen wij de
advies vragende lezer per email of
brief zo snel mogelijk en persoonlijk te helpen. Vaak al binnen één of
twee dagen. En dat allemaal gratis en
zonder een contributie.
tot
eu o p. .
Het lidmaatschap van een ouderenorganisatie als de politieke partij
0P S kost circa
tot 40 per
jaar tijdelijke actietarieven niet mee-

gerekend . We hebben er geen zicht op
hoeveel hiervan wordt gebruikt om de
kosten voor gebouwen, beleidsmanagers, communicatie-organen en andere
kosten te dekken.
0P S doet overigens net of zij het
alleenrecht heeft op ouderenzaken,
maar andere partijen - van heel links
naar heel rechts - hebben, naast tal van
andere onderwerpen, eveneens oog
voor de belangen van ouderen.
elan enp o lee
Sociologe leur Thomése van de Vrije
niversiteit Amsterdam verklaarde
het gerommel binnen de ouderenorganisaties als een belangenprobleem.
“De ouderen vormen een categorie
met zeer veel verschillende belangen.
Het is daardoor bijzonder lastig ze in
één organisatie te verenigen, doordat
die belangen ook onderling dikwijls
botsen.”
Zij slaat daarmee volgens mij de
spijker op de kop. Het zal daarom
hoogstwaarschijnlijk altijd moeilijk
blijven met alle ouderen één front te
vormen

Hans Roodenburg

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

E

en c enk n

ec t

u
e koop
aan e en k n
ij s elen met de gedachte ons
hy othee vrije huis te ver o en aan
on e enige dochter. e edoeling
is dat ij daar gaat wonen. ij
willen dan elf een a artement en
of huis huren. On e gedachtegang
is om het huis rond de
rocent
onder de huidige ver oo waarde
aan haar over te doen. ij willen
het aan oo edrag aan haar lenen
lees nancieren o asis van een
annu teitenhy othee . odat ij de
rente scaal an aftre en. an dat
o die manier
Als u het huis aan uw dochter
verkoopt voor de WOZ-waarde van
dat moment is er helemaal geen
probleem. et op, er kan dus verschil
zijn tussen de vrije verkoopwaarde
en de WOZ-waarde. Als u alleen de
laatste WOZ-waarde hebt van 1 januari 01 , dan wil de ﬁscus thans
ook nog circa tien procent minder
accepteren vanwege de voortdurende
prijsdalingen. Is het prijsverschil met

de WOZ- waarde te groot lager ,
dan wordt de huisverkoop deels als
een schenking beschouwd en zal
schenkingsrecht moeten worden
betaald. Overigens zijn er ook regelingen in het schenkingsrecht om
een eigen kind goedkoop het huis
te laten ﬁnancieren. Neem daarvoor
contact op met een notaris. Die heeft
u toch nodig voor de overdracht.

oc ale oo

en n en

a WW een I W
well c t wel I AW
e ma imale duur van de
uit
ering van mijn man loo t volgend
jaar juli af. Hij is dan jaar. e
he en een eigen huis waarvan de
hy othee is afgelost. omen we dan
in de O OA of meteen in de
ijstand
w man was op zijn eerste dag van
werkloosheid nog geen 60 jaar, dus
hij heeft geen recht op IOW. Wellicht wel op de IOAW dat is een
uitkering op bijstandsniveau voor het
huishouden . Dat zou in uw geval
een uitkomst zijn, want uw vermo-

gen spaargeld en de overwaarde van
het eigen huis blijft daarbij onaangetast. De laatste mogelijkheid is
de bijstand van de Sociale Dienst in
uw huishouden ook als u niet voor
inkomsten kunt zorgen . Maar dan
telt wel uw gezamenlijk vermogen
mee en zal u daarop moeten interen.
Het enige advies dat wij u kunnen
geven, is dat u en uw man - een paar
maanden voordat de WW-uitkering
van uw man a oopt - deze kwestie
voorleggen aan het WV en of de
sociale dienst in uw gemeente.

De WAZ voor zelfstandigen is per
1augustus 004 afgeschaft. hebt
dus al een WAZ-uitkering van voor
die tijd. Hoe het met uw lijfrenteuitkering gaat als u 60 jaar wordt,
hangt af van hoe de lijfrente indertijd
is afgesloten. Is zij een privézaak
om vermogen op te bouwen , dan
zal deze naast uw uitkering blijven
lopen. Was die echter bedoeld om
gaten in inkomsten uit of in verband
met arbeid te dichten, dan wordt het
lastiger. Neem contact op met het
WV.

L ente
WA u tke n
en jaar en
rocent ar
eidsongeschi t. aarom he i een
minimum A uit ering. he een
lijfrentever e ering die nog steeds
vermogen o ouwt en waar i re
mievrijstelling voor he ge regen
omdat i
rocent en afge eurd.
e e ver e ering loo t af als i
jaar word. Het iet ernaar uit dat i
dan nog steeds ar eidsongeschi t
al ijn. Als de lijfrentever e ering
gaat uit eren heeft dit dan invloed
o mijn A uit ering

A W en pen oen
c e en an ta el en
e
et In one c e
woon jaar in ndonesi waar
i voor de wet en getrouwd in de
atholie e er . ijn vrouw heeft nu
het islamitisch geloof aangenomen.
Nu wil i scheiden maar dat lu t
niet in ndonesi . he AO en
en jaar. ijn vrouw is . he
de Nederlandse nationaliteit. at
staat mij te wachten als i onder
of ci le scheiding naar Nederland
terug eer he geen inderen.

Een lastige kwestie. Bij terugkeer
wordt u nog steeds als gehuwd
beschouwd. bent dan gescheiden
van tafel en bed en krijgt de alleenstaanden-AOW op basis van uw
jaren als ingezetene van Nederland.
Of uw vrouw dan ook haar AOW
krijgt, hangt af van de voorwaarden.
Maar bovenal is belangrijk of zij in
Nederland ingezetene is geweest.
Als dat niet het geval is, krijgt zij
geen AOW. Het lijkt ons dat u, zodra
u terugkeert naar Nederland, daarom
een advocaat in de arm neemt of in
ieder geval zich eerst op de hoogte
stelt hoe het gaat met uw AOW op
www.svb.nl kunt u nu al kijken voor
meer informatie en uw eventuele
nabestaandenpensioen. schrijft
dat u 0 jaar in Indonesi woont.
Waarschijnlijk heeft dat consequenties voor de hoogte van uw AOW.
Eenzijdige scheiding in Nederland is
in uiterste gevallen mogelijk. Daarvoor moet u een jurist raadplegen.
Als u weinig inkomen hebt, krijgt u
na inhouding van een eigen bijdrage
gesubsidieerde juridische hulp.
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50 Plus reizen te
n!
betaalbare Prijze
UW
NIE

‘Alles Inclusief’

-

Actie Weken € 189,

€ 189,

Senior Hotel Haus am Stein ***
Winterberg/Züschen/Sauerland
‘Alles Inclusief’
-

-

Senior Hotel Het Witte Veen **
Drenthe € 219, Actie Week
-

-

Senior Hotel Dennenhoeve***
Veluwe € 239, Actie Week
Senior Hotel ’t Trefpunt ***
Brabant € 268, Actie Week

-

-

nog veel meer SENIOR HOTELS
in Nederland en Duitsland

Prijzen per boeking / per persoon

–
Wilt u er met de feestdagen er lekker tussen uit! dan
heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende
Kerst– en Nieuwjaarsreizen.
-

-

-

-

-

-

-

Van een weekje naar de Spaanse zon in het najaar,
winter en het voorjaar tot aan een compleet overwinte
ringsverblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen
biedt van oktober t/m mei deze aantrekkelijke Winter
Zonvakanties.

-

va.

- p.p. ( verlenging mogelijk)



 *** & **** hotels/appartementen



 055 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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

De Oud-Hagenaar
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Niet alleen maatschappelijk bewoog Scheurleer
zich voort over een zijspoor. Door zijn geaardheid
Bollerman stipt zijn homoseksualiteit aan, maar
exploiteert dat gegeven niet en door zijn dwarse
geest kon hij niet anders dan naast of langs de
conventie opereren. In zijn benadering van de tennissport was hij zijn tijd ver vooruit. Zelf een voortreffelijk speler met name als dubbelaar , besloot
hij zijn inzichten in het spel en de eisen die de
sport aan het individu stelt om de top te bereiken
niet voor zichzelf te houden, maar over te brengen
op jonge, getalenteerde spelers. Eerst die van zijn
eigen club eimonias aanvankelijk spelend op de
METS-banen aan de Nieuwe Parklaan, sinds 1938
op lein Zwitserland en later ook spelers van
andere clubs en uit andere steden.

over tennis nog niet nagedacht. Het waren de inzichten en trainingsmethoden die Rinus Michels in
de jaren zestig van de vorige eeuw zou toepassen
op een stelletje ruwe diamanten uit Amsterdam, dat
binnen enkele jaren de top van het internationale
voetbal zou bereiken.
Ook Scheurleer s jongens konden zich met de
besten van de wereld meten.
In juni 19 0 versloeg het Nederlands DavisCupteam, bestaande uit Diemer ool, Christiaan ick van ennep ook eimonias en
Scheurleer als captain, het onverslaanbaar geachte
Zuid-Afrika op sportpark larenbeek in Arnhem.
Het internationale tennisavontuur eindigde daar
ook direct, omdat N TB Nederlandse awn
Tennis Bond -voorzitter Jan eith de Nationale
Tenniskampioenschappen van 19 tot en met 3
juli belangrijker vond dan de tweede ronde tegen
Amerika, die voor diezelfde periode was gepland.
Scheurleer was furieus. Met hem en eith zou het
nooit meer helemaal goedkomen.

Le en oo e po t
Bij zijn eerste ontmoeting met clubgenoot Arthur
Diemer ool Thuur , in april van het jaar 1910,
liet hij het jonge talent weten dat hij in
hem een toekomstig Nederlands
kampioen zag. Scheurleer
W
le on
wilde hem wel naar de top
Een jaar later maakten Van
begeleiden, maar alleen
ennep en Diemer ool op
als de jongeling precies
Wimbledon indruk als dubzou doen wat hij hem
belpartners. Op de dag dat
voorhield. Zijn eerste
het tweetal daar de derde
voorwaarde was dat
ronde haalde, ontmoette
Diemer ool voorlopig
Scheurleer de jonge rijgeen ofﬁci le wedstrijden
zende ster Henk Timmer in
mocht spelen. Het risico
diens woonplaats Hilversum.
dat zijn aanstaande pupil zijn
Ook hem voorspelde Scheurleer
lessen verkeerd toepaste zou
een grote toekomst Wimbledon
dan te groot zijn, met als gevolg
zou hij zelfs kunnen winnen. Buidat hij het vertrouwen in zijn
ten de voorwaarden die hij eerder
- Portret van Gerard Scheurleer. leermeester kon verliezen.
aan Diemer ool had gesteld, eiste
De oefensessies die volgden
Scheurleer dat Timmer na zijn
waren langdurig en slopend. Op april 191 won
eindexamen in Den Haag kwam wonen en spelen.
Diemer ool zijn eerste oefenpartijtje van ScheurDen Haag was de tennishoofdstad, buiten deze stad
leer. De tijd was nu rijp voor krachtmetingen met
was de tegenstand te gering.
andere topspelers. Die zomer won Diemer ool het
Als gevolg van een bizar ongeluk met zijn motor
jaarlijkse tennistoernooi op De Bataaf door in de ﬁin het Haagse Bos in de lente van 19 moest
nale zijn gerenommeerde clubgenoot Maas van der
Scheurleer zijn ge nfecteerde rechterbeen laten
een te verslaan. De methode had gewerkt.
amputeren. De weerslag van de ingreep was groot,
Trainen in tactiek, techniek, mentale weerbaarheid,
maar de successen van Timmer en gesprekken
verdeling van de krachten Erop toezien dat de
met vrienden hielpen hem er goeddeels bovenop.
sportmensen leven voor hun sport Zo was er
Scheurleer coachte, ging verder met het schrijven

HAAL NU
HET NIEUWE
PROGRAMMABOEKJE!

NIEUW: MAANDAG 19:15 UUR!
DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

www.pathe.nl/buitenhof

et

- eceptie in het restaurant van de METS-banen ter gelegenheid van het 0-jarig bestaan van Leimonias in 1938. n het
midden de Haagse burgemeester S. . . de Monchy, rechts naast hem (op n been en met stok) Gerard Scheurleer. -
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- Davis cup wedstrijd op de METS-banen op 6 mei 1933, op de voorgrond in dit dubbelspel Henk Timmer en Arthur Diemer ool. -

van boeken over zijn geliefde sport,
maakte deel uit van de Technische
Commissie van de Bond en was sinds
maart 19 4 Bondsbestuurslid. In de
hele vaderlandse tenniswereld stond
Scheurleer inmiddels bekend als de
grote meester.
H o k
Maar niet alles in Scheuleer s tennisleven verliep gladjes. De relatie
met ick van ennep, die altijd al
moeizaam was geweest, verslechterde.
Scheurleer s kritiek op zijn spel werd
Van ennep vaak te veel. Bovendien
vermoedde hij vooringenomenheid
waar het hem betrof. Nadat hij Scheurleer s captainc van het Davis-cupteam
ter discussie had gesteld en gedreigd
had met een hij of ik , ging Broese
van Groenou, de N TB-voorzitter van
dat moment, op zoek naar een oplossing. Die vond hij in een compromis.
Hij zou zelf het captainschap aangaan,
maar geen beslissingen te nemen

- Potloodtekening van Diemer
ool in het Lawn Tennis
aarboekje van 1916. -

- Leden van het oninklijk Huis
kwamen regelmatig als toeschouwer op de METS-banen,
maar ook wel om een balletje te
slaan. Hier rechts voor in 1934
prinses uliana. -

zonder zijn voorganger daar eerst in
te kennen. Scheurleer accepteerde de
maatregel met tegenzin. Maar er was
meer wat hem hinderde zijn adviezen
aan de Bond om maatregelen te nemen
die het spelpeil in Nederland konden
verhogen vonden nauwelijks gehoor.
De bezettingsjaren brachten ergernissen van weer andere aard met zich
mee. In het tweede oorlogsjaar werd
de invloed van de overheid op de
tennissport almaar groter. NSB-leden
moesten bij hun clubs netjes behandeld worden en in oktober 194 werd
joden het lidmaatschap van sportverenigingen ontzegd. eimonias was
toen al door de Duitsers ontbonden,
en hoefde dus niet mee te werken aan
de uitvoering van dat besluit, maar het
maakte de aantasting van de vrije geest
van Scheurleer er niet minder op. Ook
de zuivering van Engelse invloeden op
de tennistaal waren hem een doorn in
het oog. De telling in het Nederlands,
het was belachelijk en het leidde af.
Boogbal in plaats van lob Dat was
eenvoudigweg niet hetzelfde.
In september 194 kreeg hij een wel

heel zware morele klap te verwerken.
Het nieuw te benoemen bestuur van
eimonias zou Scheurleer tijdens de
aanstaande algemene vergadering benoemen tot Erepresident. Niet tot president, dus. Hij was pas negenenvijftig
jaar oud en voelde zich afgedankt. De
coaching van zijn pas ontdekte pupil
Rob Bubi van Meegeren kon de pil
niet vergulden.
Zijn persoonlijk leven was er ook niet
gemakkelijker op geworden. Het familiekapitaal was verdampt en Scheurleer
raakte in ernstige ﬁnanci le problemen.
Daarbij kwam dat zijn f sieke gesteldheid ronduit zorgwekkend was geworden. De pijnen in zijn gehalveerde been
waren meestentijds ondraaglijk.
De dood van Scheurleer op 11 oktober
1948 beschrijft Bollerman in eenvoudige, ondubbelzinnige bewoordingen
Die nacht overleed Scheurleer op
de rustige en vredige wijze die hem
toegezegd was.
e o anc e
Het genre dat Bollerman voor Scheurleer s levensverhaal heeft gekozen is
dat van de vie romancée. De tennisfeiten die hij in zijn boek vermeldt zijn
alle historisch juist. De gesprekken
van Scheurleur met bestuurders
en tennissers zijn geﬁngeerd,
maar volgen die feiten
op de voet. Het meest
geromantiseerd
zijn Scheurleer s
ontmoetingen met
andere groten van
zijn tijd, zoals de
schrijver ouis
Couperus, de
pedagoog, en
sinds 1909 rector
van het Nederlandsch ceum,
Romme Casimir
en de schilder Han
van Meegeren. Soms
is de ontmoeting toevallig
Couperus , soms ook zoekt hij
de personen in kwestie op Casimir
vanwege de geheel nieuwe inrichting

van zijn school, die ervan uitgaat dat
kinderen eerst een algemene basis
moeten krijgen alvorens te kunnen
kiezen voor HBS of g mnasium, en
Van Meegeren, omdat hij wilde weten
of de slechte kritieken op zijn Bijbelse
taferelen, die in kunsthandel Biesing
in de Molenstraat waren ge xposeerd,
terecht waren geweest.
- mslag van het boek.De geﬁngeerde gesprekken zijn niet
Schuin tegenover het gebouw Cultura,
zomaar versieringen of tijdsdecors. Ze
zo genoemd omdat de familie Van
geven aan dat Scheurleer s opvattingen
Broese Groenou in Indi diverse
over sport en training hun basis vinden
cultuurbedrijven in het bezit had en dit
in een ruime algemene ontwikkeling en
gebouw diende als hun Nederlandse
inzichten die zijn ontleend aan andere
kantoor, lag het overdadige Art Noumaatschappelijke gebieden dan sport,
veau pand van architect Mutters met
zoals kunst en onderwijs. Wanneer
het vreemde, ver vooruitstekende platte
Couperus hem toevertrouwt dat je
dak, alsof het gebouw een sportpet
als schrijver moet leren gevoelens en
droeg. p.194
intu ties te begrijpen, die van jezelf
Ook Scheveningen krijgt de eer die
en anderen, kan Scheuleur de stelling
het, toen nog, verdiende
direct overbrengen op zijn eigen
Ze hadden hun spullen in bewaring
tennisspel en op zijn trainingsactivigegeven bij de bediende en wandelden
teiten. Van Casimir leert hij dat je als
in hun tenniskleding langs de nieuwe
wetenschapper afstand moet doen van
tram, een lieve koektrommel met raamhet eindniveau van je denken en je
pjes, tussen het urhaus en het Palace
moet inleven hoe de leerling jouw vak
Hotel de trap op naar het terras van het
ervaart. Vervang de woorden wetenurhaus die de toegang verschafte tot
schapper en leerling door trainer en
het wandelhoofd, dat net van een laag
pupil en je begrijpt het effect dat Canieuwe verf was
simir s woorden op
voorzien. Ze
Scheurleer moeten
liepen tussen de
hebben gehad. it
twee siertorentjes
zijn dialoog met
door. Zij waren
Han van Meegevoorzien van een
ren blijkt dat zijn
soort ui, zodat
inzichten zozeer
zij weggerukt
zijn gerijpt, dat
leken uit het Rode
hij kan aangeven
Plein. Ook het
wat er aan diens
grote restaurant
Bijbelse taferelen
op het eiland aan
mankeerde er
het einde van het
zat meer techwandelhoofd was
niek dan liefde
voorzien van een
in deze werken.
identiek gevormd
it de sport
ornament, alsof de
weet hij immers
architect eer had
dat techniek
willen
betuigen aan
zonder energie
de hoed van koninen hartstocht
- Henk Timmer, die van Scheurleur in Den
star en voorspel- Haag moest komen wonen en spelen, omdat gin Wilhelmina.
dat de tennishoofdstad was van ons land. De zee was kalm.
baar blijft.
De hoge rieten
strandstoelen, die het lichaam volledig
Haa
ano a a
tegen de zon beschermden, stonden in
Bollerman s Scheurleer is behalve een
slagorde opgesteld.
verhaal over sport en karakerontwikDe golfjes braken zacht ruisend vlak
keling ook een panorama van Den
bij het strand. Wandelaars aneerden
Haag in het interbellum en tijdens de
op het harde zand. Een enkeling had
oorlogsjaren. De passages waarin onze
de broek opgestroopt om pootje te
stad beschreven wordt, behoren tot de
baden. Een man leidde een ezeltje met
beste uit het boek.
een jongedame erop. Op het urhaus
Architectuur boeide hem hem is
wachtte de Nederlandse vlag op een
ick van ennep C.G. nu eenmaal.
vlaagje. Het avondrood was aan het
De expressionistische stijl sprak hem
opkomen. p.99
erg aan, hoewel de art-deco ornamenten wat hem betrof een tikje overdadig
Boekinformatie:
waren. Hij minderde vaart om het
cheurleer oltooide volharding juni
toch weer eens in zich op te nemen en
door heo Bollerman
merkte dat zijn negatieve gevoel al aan
itgeverij
i B oor urg
het wegebben was. Het ging bij hem
a er ac
agina s ge llustreerd
zo snel het kwam. In de verte zag je
BN
het indrukwekkende gebouw van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij
Cor Gout
liggen. Hoe heette die stijl ook weer
corgout@e ta e.nl
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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
SEP

14-15

Lonneke van Leth Producties

SEP

6, 7, 8 Haagse

Grachtenpracht

Een culturele rondvaart door de
grachten van Den Haag. U kunt vanaf
de rondvaartboten van de Ooievaart
genieten van diverse artistieke acts
op het water, onder de bruggen, in
de tuinen en op de kade. Speciaal
voor de kleintjes vanaf 4 jaar is op
zondag een Kindergrachtenpracht.
www.haagsegrachtenpracht.nl
Lonneke van Leth Producties
Bierkade en Zeestraat, Den Haag
Aanvang: 6-7 sep vanaf 17.00 uur
en 8 sep vanaf 11.00 uur
Toegang: gratis
Kosten rondvaart: zie website

U t el c t p o a

(P)uur Natuur

SEP

13,14
& 15

Groep Demeter Jazz, fotograaf Ron Jenner

Strandwalfestival

Een theaterstuk zien en
lekker buiten in de natuur zijn. Dat
kan tijdens
(P)uur Natuur: een
theatrale
fietstocht
door
duingebied
Meijendel.
De fietstocht voert
u langs vijf
Ontwerp Coen Hamelink
locaties.
Het thema
van de voorstelling is de soms
verwarrende relatie tussen mens en
natuur. (P)uur Natuur maakt deel uit
van de jaarlijkse Meijendel Natuurfeestdag.
www.decultuurbrouwerij.nl

Het Strandwalfestival is
een jaarlijks kunst-, cultuur- en
sportfestival voor en door alle Rijswijkers.
Tijdens het SWF presenteren zo’n 70
lokale organisaties hun activiteiten
op het gebied van cultuur, kunst en
sport. Vanwege het 5-jarig jubileum
wordt er extra groots uitgepakt met
onder andere de primeur van het
Wereldpodium. Op de laatste dag
van het festival is de familie spel- en
sportdag en zijn er optredens van
Ronnie Flex en Kraantje Pappie.
www.strandwalfestival.nl

De Cultuurbrouwerij
Start: vanaf de watertoren of het bezoekerscentrum Meijendel, Den Haag
Aanvang: 11.30 uur
Toegang: € 5,-

SEP/OKT

a an e H to

c e e en

pen on entenda en

Strandwalfestival
Diverse locaties in Oud-Rijswijk
Toegang: gratis
Volledige programma: zie website

1 SEP t/m Zoetermeer Jazz
5 OKT Vanaf 1 september staat
Zoetermeer een maand lang in het
teken van Jazz. Op verschillende

n R

en

w k

locaties in de stad zijn optredens van
diverse jazzmuzikanten. Als afsluiter
een swingende Jazz Night in Hotel
Restaurant de Sniep.
www.zoetermeerjazz.nl
Zoetermeer Jazz

Diverse locaties
in Zoetermeer
Toegang: gratis
Volledige programma: zie website
SEP

/m 22 De Waterkant -

t

Bunker 2013

Het programma Bunker 2013 biedt
deze zomer diverse voorstellingen
en exposities. Bijzonder is de locatie:
een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in het Haagse Westbroekpark.
www.dewaterkant.nl
Stichting De Wereld van Den Haag
Theeschenkerij Westbroekpark,
Den Haag
Aanvang: vanaf 10.00 uur
Toegang: gratis

septe er

In et ele lan
et ate a
en on a
epte e pen onu enten a . p e nte net te www.open onu enten a .nl n t
u op een akkel k oo oek a e an e alle onu enten en act te ten op naa
oo t plaat et cete a. atuu l k kunt u n en Haa
op tal an plekken te ec t aa et kan ook aa
n o een el e n e e o te aan k ken. ee
oo eel R w k.

De Open Monumentendag OMD in
Rijswijk concentreert zich op zaterdag
14 september, als ook het jaarlijkse
Strandwalfestival daar wordt gehouden.
De Historische Vereniging Rijswijk
HVR en de gemeente, als organisatoren, sluiten met hun activiteiten
aan bij het landelijke thema van 013
Macht en Pracht . Rond dit thema
wordt stilgestaan bij de pracht, die
is voortgekomen uit de macht die op
diverse gebieden door de eeuwen heen
is uitgeoefend zoals door het vorstenhuis, de kerk, het openbaar bestuur .
Deze pracht omringt ons nog steeds
in Rijswijk hebben we bijvoorbeeld de
prachtige landhuizen in de andgoederenzone en de historische Oude erk
en de St. Bonifatiuskerk.
De OMD wordt op zaterdag 14 september om 11.00 uur ofﬁcieel geopend
door wethouder van Cultureel Erfgoed
Jos Bolte. Tijdens deze bijeenkomst,
die wordt gehouden in de Oude erk in
Rijswijk wordt de jaarlijkse Monumentenprijs uitgereikt aan een persoon of
organisatie, die zich heeft ingezet voor
het behoud van cultureel erfgoed in
Rijswijk. Iedereen is daarbij welkom.

Te Werve Van Vredenburchweg 10 ,
van 1 16 u nota bene het andhuis
Te Werve zelf is niet geopend voor
bezichtiging en het Gemaal van de
Plaspoel- en Schaapweipolder Jaagpad
6, 1 16 u , 14.00 16.00 uur .
Herberg Van Ouds t Nest en Hofrust
Oude Raadhuis zijn speciaal vanaf
1 .00 uur geopend voor een drankje
Van Ouds t Nest ook voor lunch en
diner Hofrust tot 16.00 uur .

- De Duiventoren op het
Landgoed Te Werve. -

Te We e
kunt in Rijswijk onder meer een
kijkje nemen in de Oude erk Herenstraat 6 B, 1 16 u , de Hofrust
apel met het dit jaar gerestaureerde
orgel uit 1888 Herenstraat 44B, 1
-1 u , de St. Bonifatiuskerk Van
Vredenburchweg 69, van 1 17 u en
het andhuis Den Burch Julialaantje
4, van 13 1 u . Bijzonder dit jaar
zijn de openstellingen van de Oranjerie
en de Duiventoren op het andgoed

et oute
De HVR heeft in samenwerking met de
gemeenten Den Haag, Delft, Westland
en Midden Del and ook een brochure
met twee ﬁetsroutes samengesteld
1. De Oranjeroute.
Deze route volgt in grote lijnen de
oninklijke route van Den Haag, via
Rijswijk naar Delft. Deze route werd
gebruikt als leden van de oninklijke
familie werden bijgezet in de Nieuwe
erk te Delft. De route leidt u vanaf
Den Haag langs verschillende schitterende monumenten, waarvan een aantal
zijn opengesteld.
. De andgoederenroute.
Vanaf de 17de eeuw werd in navolging
van de hofcultuur rondom de Oranjes,

buitenplaatsen en landgoederen gesticht. Deze werden veelal op de hoger
gelegen strandwallen gepland en boden
welgestelden de kans om te vluchten
uit de overvolle en vieze stad in de
zomer. Met de bouw van monumentale landhuizen en aangelegde tuinen
kon de eigenaar zijn macht en pracht
tentoonstellen. Veel van deze buitenplaatsen bestaan nog en dragen bij aan
de groene omgeving in een stedelijke
omgeving.
De brochure met deze routes is op
zaterdag 14 september gratis af te
halen bij de kraam van de HVR op het
Strandwalfestival. Daar worden die
dag ook oude Jaarboeken en andere
uitgaven op het terrein van de geschiedenis van Rijswijk tegen dumpprijzen
aangeboden
la e n
Voorafgaand aan de OMD organiseert de HVR een lezing Macht en
Pracht op dinsdag 10 september met als
speciﬁek onderwerp Sporen van 0
jaren slavernij . Dit jaar is het 1 0 jaar
geleden dat de slavernij in Suriname
en de Antillen door ons land werd afgeschaft. In de Rijswijkse buitenplaats

- Lezing op 10 september over o.m.
Willem van Hogendorp (173 1784). -

Sion zette Willem van Hogendorp en
zijn zoon Dirk zich eind 18de eeuw in
voor de afschafﬁng van de slavernij,
maar vonden nog weinig gehoor. De lezing wordt verzorgd door de historicus
Jacques Moerman, die veel onderzoek
heeft gedaan naar het overzeese Nederlandse erfgoed en hierdoor in aanraking
kwam met het onderwerp slavernij. In
de lezing worden unieke beelden en
bijzondere archiefstukken getoond.
Deze gratis lezing wordt gehouden in
Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B,
aanvang 0.00 uur.
Meer informatie over het
Strandwalfestival op internet
www.strandwalfestival.nl

- Gemaal van de Plaspoelen Schaapweipolder -
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pen epet t e C . Re . annenkoo
n e e ke k
Het Christelijk Residentie Mannenkoor (CRM) is al 85
jaar actief in Den Haag en de regio en geeft regelmatig
concerten, ook elders in Nederland en in het buitenland.
Er wordt een breed repertoire gezongen. Het koor heeft
versterking nodig en houdt daarom op de woensdagavonden 4, 11, 18 en 25 september van 19.45 tot 22.00
uur ter kennismaking open repetities in de Bergkerk, aan
de Daal en Bergselaan 50a in Den Haag. Neem uw partner
gerust mee! Zie ook: www.crmmannenkoor.nl

T

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

e en okto e

Ro e ou e ena en a Haa lan en
el t
• zo. 1 & 15 september en 6 & 20 oktober: ZilverUitje in
Bastacafe: elke 1e & 3e zondag v.d. maand van 12.0020.00 uur in Bastacafe , Scheveningseveer 7 in Den Haag.
• vr. 6 september & 4 oktober: Roze Plus Soos: elke 1e
vrijdag v.d. maand van 14.00-16.30 uur maand in Wijk-en
DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in
Voorburg.
• vr. 27 september & 25 oktober: Roze Ouderensalon,
elke laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in
Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft
• zo. 8 september & 13 oktober: Soos Samen 50plus
(i.s.m. Rainbow Den Haag), elke 2e zondag v.d. maand
van 16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 in Den Haag.
BUITEN DE REGIO
• zo. 8 september & 13 oktober: Ouderencafe, elke 2e
zondag v.d. maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon
(COC Leiden) in Leiden.
• zo. 29 september & 27 oktober: Zondagmiddagsalon,
elke laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in
Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175 in
Rotterdam.
Bijna alle ouderensozen serveren na afloop een maaltijd
voor een schappelijke prijs.
Zie verder ook: www.roze50plus.nl

epte

e

a a ee e n ulc
tu o
et e po t e oo aan e l nen
Voor de in Noordwijk geboren schilderes Maria Neefjes is
een leven zonder schilderen niet denkbaar. Na haar studie
aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten
bleef Maria Neefjes in Den Haag wonen, waar zij sinds
1982 werkt als zelfstandig beeldend kunstenaar.
Ze reist veel; door het vertrouwde Europa, door Azië (met
grote liefde voor Indonesië), Mexico, Australië, Noord
Amerika, Noord Afrika, etc. Alle gebeurtenissen in haar
leven -inclusief de reis-indrukken- vindt men terug in
haar werk. Jaarringen verraden het verleden van een

de Boterwaag aan de Grote Markt. Met een passepartout
(t/m 6 september in de voorverkoop € 12,50; op 7 september € 15) kunt u overal terecht en hebt u een plaatsje
in de Museumnachtbus. Zie voor kaartverkoop en het
hele programma: www.museumnachtdenhaag.nl

on a

boom en zo leest men doorheen de tijden in het werk van
Maria Neefjes wat haar fascineerde en bezig hield.
Er zijn jaren waarop alleen werd getekend, jaren van
grafiek en papier, jaren van het heerlijke schilderen op
linnen. Maar hoe verschillend deze perioden ook zijn
of hoe uiteenlopend de formaten en technieken, haar
eigenheid springt gelijk in het oog; haar werk laat zich
direct herkennen. Elk werk is vol intensiteit gemaakt, met
soms ruimte voor speelse invallen waarbij niets te dol is
en haar tempera/olieverf-schilderijen zijn meesterlijk met
hun diep gloeiende kleuren en grote bewegingen.
Het werk van Maria Neefjes valt in de smaak bij verzamelaars en musea uit de hele wereld, behalve in Nederland
had zij dan ook solo-exposities in Spanje, Frankrijk, de
Verenigde Staten, België, Japan, Hong Kong, Portugal en
Denemarken.
De expositie 'Doorgaande lijnen' in de Hardenbergzaal
en Weissenbruchzaal van Pulchri (Lange Voorhout 15 in
Den Haag) toont thema's van haar werk, uit verschillende
perioden en gemaakt met diverse technieken. De expositie is (gratis) te bezoeken t/m 22 september, behalve op
maandagen op alle dagen van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Meer informatie over Maria Neefjes en haar werk vindt u
op de website www.maria-neefjes.nl
Meer informatie over Pulchri op www.pulchri.nl

ate a

epte

e

e e t e u eu nac t en Haa
an a. . uu tot o. . uu
De Museumnacht Den Haag pakt dit jaar nog grootser
uit! Met meer dan 30 culturele hotspots die ’s nachts
open zijn, een KinderNachtRoute, Sneak Peeks op de
Grote Markt en de traditionele opening in de Koninklijke
Schouwburg, belooft het dit jaar weer een prachtige editie
te worden. Vanaf 20.00 uur bent u welkom bij de ruim 30
deelnemende musea. Dat zijn de grote bekende musea,
maar ook een klein museum als Jenevermuseum Van
Kleef. Ook de Koninklijke Bibliotheek, de Tweede Kamer,
het Nationaal Archief en culturele instellingen als de Koninklijke Schouwburg kunt u bezoeken. Het Atrium doet
mee met een Rollerskate disco. De musea blijven tot 1.30
uur open. Daarna zijn er afterparty’s bij de Supermarkt en

Het wereldberoemde orkest, eindelijk terug in Nederland!
Profiteer van de speciale Open Dag aanbieding!

Dans na afloop van het concert mee in
onze tangosalon, gratis toegankelijk.

epte

e

- Recent werk uit 2013: de namiddagvrouw,
tempera-olieverf 110 x 130 cm -

Orquesta COlOr tangO
Ooit maakte dit Orkest haar debuut in
Nederland. Inmiddels is het uitgegroeid
tot een van ’s werelds beste tangoorkesten.
Voorafgaand is er een workshop ism
Tango Centro Den Haag.
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Tijdens de Open Dag kunt u kaarten
bestellen voor Orquesta Color Tango met

€ 7,50 korting.
Orquesta Color Tango
zaterdag 21 september, 20.15 uur
PhilipsSalon
www.philipszaal.nl

Kom op 8 september naar onze Open Dag!
Spuiplein, Den Haag.
Vanaf 11 uur bent u welkom. Er zijn gratis
voorproefjes en spectaculaire kortingen.

ll ake
an en e talen an
een n e aan op on a n oel k
De Leuningjes in Poeldijk, Bill Baker’s Big band en het

Look a oun

Dansorkest De Stalen Band slaan de handen ineen. Eens
in de maand op de zondagmiddag, kunt u tussen 14.00
en 17.00 uur dansen en / of luisteren naar de muziek uit
de jaren veertig en vijftig.
Op zondag 8 september zal deze serie worden geopend
door Dansorkest De Stalen Band met de muziek van
de legendarische Ramblers Radio Show. De radiojaren
van The Ramblers met Theo Uden Masman, arrangeur
Jack Bulterman en zanger Marcel Thielemans komen
weer tot leven. Dansorkest De Stalen Band uit Leiden
brengt in samenwerking met samensteller en presentator
Wim Zweekhorst “ The Ramblers Radio Show “. Het is
een combinatie van datgene waarmee The Ramblers
naam hebben gemaakt: big bandmuziek, aanstekelijke
dansmuziek en Nederlandse (meezing)liedjes, zoals 'Wie
is Loesje?'. Kortom, een radioshow met swing, humor
en fijn om op te dansen.
U kunt er zondag 8 september 2013 bij aanwezig zijn,
aanvangstijd 14.00 uur in zaal De Leuningjes, aan de
Julianastraat 49 te Poeldijk. Zaal open om 13.30 uur.
Entree €10.- inclusief garderobe en een kopje koffie of
thee. Gratis parkeren.
Voor meer informatie: 0174 244761 of 06 24416950

p oto ap

anora a installatie ronin

ille

le ander

Tot en et no e e
p e entee t ano a a e a e tentoon tell n
Look a oun
p oto ap
een o e c t an we k an Jan an e Won n
en een elect e u t we k an e c llen e pano a a oto a en a ko t u t e
ele we el .
De kracht van een panoramafoto zit erin dat het beeld
overeenkomt met ons eigen blikveld,, waardoor de
kijker het gevoel krijgt midden in het weergegeven
beeld te zitten. Daarnaast treedt een soort vervreemding op, 360 beeld toont een onmogelijke werkelijkheid. De kijker ziet op het platte vlak een panoramische afbeelding en vraagt zich af waar hij zich
bevindt. Voor en achter zijn immers in één oogopslag
waarneembaar.

ete
Speciaal voor de tentoonstelling is er een panoramainstallatie geconstrueerd waar een panorama foto van
de kroning van oning Willem Alexander getoond
wordt. Het doek is 4 meter hoog en meter in

omtrek. Net als bij het panorama van Mesdag staat
de toeschouwer in het centrum van de afbeelding,
waardoor een suggestie van werkelijkheid gewekt
wordt. Je staat nu tussen het publiek bij de kroning
en ziet de koning op het balkon. otograaf Jan van de
Woning maakte de foto. De kroning is opgebouwd
uit honderden digitale beelden die samengevoegd
zijn, waardoor de kleinste details waargenomen kunnen worden.

e tentoonstelling is voor u lie dagelij s
toegan elij t m novem er
van . uur
tot . uur o on en feestdagen van .
tot . uur Panorama esdag eestraat
en Haag. elefoon
nternet www. anorama mesdag.com
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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

enidorm astards. s dat nou leuk

Een ouwe an e ke a op n coote t e n n e k eukel e pak o e et t otto c eu t. Twee e
aa e a e
e elkaa
e u alte oo e e e et o en w l op e oo te tellen an un ek
uele u t patt n en n e a elopen nac t. e o tan e
l en tee a t n to
e e a n ac te .

met ulius Pasgeld

Ik lig in een deuk als ik het zie.
Mevrouw Pasgeld moet me dikwijls
kalmeren als ik stikkend van het
lachen van de bank afrol. Wat zou ik
graag een rol willen spelen in de tvserie Benidorm Bastards. Al was het
alleen maar om zelf al die onnozele
jongeren ook eens in totale verbijstering achter te laten. Want wat denken
die jongens en die meisjes eigenlijk
wel Dat ouderen complete ouwe
lullen zijn Dat ouderen nooit eens
uit hun dak gaan Denkt de jeugd nou
echt, dat ze het alleenrecht hebben op
vette lol, eenvoudige overtredingen,
een brutale bek Denken ze nou echt,
dat oude mensen nooit scheten laten
Dat ouderen slechts zijn geneigd tot
wellevendheid en rechtschapenheid
en niet in staat tot luim, scherts en
spontaniteit
ennelijk wel. Want anders zou het
programma niet zo n succes zijn.
Anders zouden die jongeren niet
iedere keer met hun bek vol tanden
achterblijven als ouderen eens een
keer iets doen wat bij jongeren zelf
schering en inslag is.

chique bejaardensoos en daar, de ene
na de andere sigaar rokend, urenlang
weggezonken zit in een diepe fauteuil
en dan ineens aan de butler vraagt of
het toegestaan is dat hij het bovenste knoopje van zijn overhemd los
mag doen omdat het zo warm is. Of
dat een jong meisje zich tijdens een
gesprek met haar vriendinnetjes laat
ontvallen dat ze zo langzamerhand
genoeg heeft van die stomme praatjes
op acebook en Twitter en dat ze
dan haar smartphone in de Suezkade
gooit. En dat een oudere op een
bankje daar toevallig getuige van is.
En haar, als ze uit het zicht verdwijnt,
perplex nakijkt. Als ik niet oppas verzin ik een heel nieuw programma bij
elkaar. Ibiza Oldies zou dat kunnen
heten. Want zoals het op Benidorm
miechelt van de ouderen, zo stikt het
tegenwoordig van de jongeren op
Ibiza. Stel je voor een jongen van 16
die pas een snorscooter koopt als hij
er echt zeker van is, dat die scooter
niet kan worden opgevoerd en dat
hij er dan voor de zekerheid ook nog
een helm bij koopt om vooral veilig
te kunnen rijden. En dan een close-up
van het gezicht van de scooterhandelaar als die jongen in een uiterst kalm
tempo wegrijdt.

- Benidorm Bastards: scheuren met de scootmobiel -

gens spontaan gedrag of zogenaamd
misplaatste creativiteit. Tja. En na
een lang leven durf je dan dus geen
vinger meer uit te steken. Bang, dat
die er onmiddellijk afgehakt wordt.

Aanpa en
Ik kan er geen genoeg van krijgen.
Een deftige oudere vrouw die zich
gretig onder haar rokken laat grijpen
door een heer op leeftijd en dat dan
net niet helemaal uit het zicht van een
jong stelletje dat elkaar op een bankje
af zit te likken. Waarom z j wel en dat
bejaarde paar niet Had dat bejaarde
paar zich dan in de loop der jaren
moeten aanpassen en moeten leren
wat fatsoen is Of is het juist fantastisch, dat ze dat in de loop der jaren
nog steeds niet geleerd hebben.
Klappen e a
Oudere mensen zijn door de molen
van het leven gegaan en hebben dikwijls klappen gehad. Onvermijdelijke
opstoppers van het leven zelf wegens
verlies bijvoorbeeld. Of teleurstelling.
Maar vaak ook volstrekt onnodige
opdonders soms zelfs letterlijk we-

Maar de Benidorm Bastards niet.
Die blijven onverbeterlijk jong. Na
al die jaren nog steeds niet
afgestompt. Nog steeds in
voor een grap. En waarom
ook eigenlijk niet
En of het nou allemaal in
scene is gezet of niet kan me
niet eens wat schelen. Ja,
natuurlijk. De gedragingen
van de oudjes in Benidorm
Bastards zijn in scene gezet.
Dat weet ik heus ook nog
wel. Maar ik bedoel die
- Clockwork
stomverbaasde gezichten
ldies. van de omstanders. Die
mensen die eerst nauwelijks
op durven kijken maar ondertussen
hun oren niet kunnen geloven. En pas
als het zich misdragende oudje een
eind verder is, de ogen pas durven opslaan en het oudje peinzend nakijken.
Dat is op den duur natuurlijk een
formule geworden in die serie. En
het zou me niks verbazen, als al die
geschokte omstanders ook gewoon
een rol spelen in de serie. Maar dat
kan me dus niet schelen. Omdat het
allemaal net zo goed echt had kunnen
zijn.

Duinhage

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

Wijndaelercentrum

l

l
l
l

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

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

-

kwaliteit

-

- ong of oud, of beide -

nw e ou e
Toch geloof ik, dat een programma
als Ibiza Oldies geen succes zal zijn.
Jongeren die de levenservaring van
een tachtigjarige hebben en zich met
allerlei hulpmiddelen door het leven
slaan boeien niet. Ouderen die zich
gedragen als een puber wel. Waarom
eigenlijk Waarom zijn krasse,
onwijze oudjes wel leuk om naar te
kijken en wereldwijze tieners niet
Zou het komen, omdat ik zelf een
kras, onwijs oudje begin te worden
en het daarom vreselijk leuk vind om
naar krasse, onwijze oudjes te kijken
Ben ik dan de enige die steeds
maar weer hikkend van de lach
van de bank afrol tijdens Benidorm
Bastards Mail het naar
julius.pasgeld deoud-hagenaar.nl
U t en n en e
t
De uitzendingen gemist ijk op
internet van RT 4 http www.
hebikietsgemist.nl programma 089
rtl-4 benidorm-bastards.html

- Benidorm Bastards: fuck you -

Loosduinen

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

I a l e
Zou er ook een markt zijn voor een
volstrekt tegenovergesteld programma Een programma, waarin jongeren op hun beurt ouderen versteld
laten staan over hun gedrag Bijvoorbeeld dat een jongeman van pakweg
17 jaar oud z n dag doorbrengt in een

l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

identiteit
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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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Verhalentafel

Ontmoetingscentrum Dementie biedt hulp

Tuindersdorp
Loosduinen

Andere gedachten

Oud- bewoners van oosduinen kunnen van donderdag 19 september tot
eind oktober wekelijks aanschuiven bij
een Verhalentafel van Bibliotheek Den
Haag in samenwerking met het Haags
Gemeentearchief, Haags Historisch
Museum, oosduins Museum en
V RWelzijn oosduinen.In bibliotheek oosduinen halen zij van 9.30
tot 1 .00 uur herinneringen op aan de
tuinderijen, de wasserij, de veilingschuiten etc. Hun verhalen, foto s,
voorwerpen en documenten leveren
uiteindelijk Digi-Tales op, superkorte
ﬁlmpjes. Deze worden bewaard op een
traditionele plek, zoals het oosduins
Museum, maar zijn ook door iedereen
te bewonderen op de website www.
haagseherinneringen.nl
Wilt u een bijdrage leveren aan het
bewaren van een stukje oosduinse geschiedenis
kunt zich zich aanmelden via tel. 06 11 9 3 6 of e-mail
h.h.hebl dobdenhaag.nl
Deelname is gratis, maar het is wel
belangrijk dat u bij alle zeven bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.

Vrijwilligerswerk
goed voor bloeddruk ouderen
et alleen
cultuu
oe
oo ou e en
w ll e
we k ook!
u e en e aa l k
n
ten
uu
w ll e
we k oen e kle nen et
co op een o e loe
uk.

Onderzoekers van Carnegie Mellon
niversit in Pittsburgh VS stelden
in 006 en in 010 vragen over vrijwilligerswerk en sociale en ps chologische factoren aan 1164 Amerikanen
van 1 tot 91 jaar, en maten hun bloeddruk. Wie in 006 minstens 00 uur
per jaar vrijwilligerswerk deed, bleek
4 jaar later 40 procent minder vaak
last te hebben van hoge bloeddruk
dan wie geen vrijwilligerswerk deed.
Volgens de onderzoekers zijn er sterke
aanwijzingen dat gezond ouder worden
samenhangt met sociale banden. En
vrijwilligerswerk kan ouderen na
pensionering, partnerverlies of vertrek
van kinderen aan nieuwe sociale interactie helpen. ortom maak snel een
verkwikkend wandelingetje naar de
vrijwilligersvacaturebank van PEP aan
de Riviervismarkt , of kijk op
www.vrijwilligerscentraledenhaag.nl

Haa e ac ten n n et ee e el e. Hun l e e wel. eek
en Co e o
e n
n no
tee
tapel ek op elkaa . Ik
enk wel een wat e en we toc een oe
uwel k. Haa eu
n c e en n en et we k al
a
te n e u
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wel e tel e a l e op e Laan Cope n en Haa
e uwel k
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ee t et on
kwal k eno en oo . el
n oe e n et.

Maar wat er gisteren is gebeurd
Vandaag Zojuist Corrie heeft
geen idee. De diagnose werd
vijftien jaar geleden gesteld
Alzheimer. En de laatste tijd gaat
het snel. “Ze vergeet wat ze net
gezegd heeft”, vertelt haar man.
“Vanochtend bijvoorbeeld, vraagt
ze reek, wat gaan we vandaag
doen Je gaat naar de Mallemok,
zeg ik. Maar ik heb nog niet geantwoord of ze begint opnieuw. reek,
wat ga ik vandaag doen Wel twintig keer. Het is onbegrijpelijk dat
iemand zichzelf zo vaak herhaalt.”
De kinderen - vijf jongens en een
meisje - maken zich zorgen, net als
hij. “Ik wil haar niet alleen laten. Ze
zegt wel ga jij maar weg , maar ik
durf het niet. Vorig jaar zomer was
ik een stukje ﬁetsen, belt ze mijn
schoondochter in paniek op Ik
weet niet waar reek is. ”

dat betreft heb ik geen klagen. Zo
is Corrie niet.” “We hebben nooit
ruzie”, zegt Corrie. “Ik denk wel
eens wat hebben we toch een goed
huwelijk.” Het gaat ook best goed,
vinden ze allebei, want het kan
erger. Een verpleeghuis zou pas
echt verschrikkelijk zijn. Corr kan
zich nog prima behelpen. “Mijn
gedachten zijn niet meer dezelfde,
maar verder ben ik zo gezond als
een vis.” Hun dochter doet de
grote huishoudelijke klussen. reek
stofzuigt. De rest doet Corrie stoffen, wassen en koken. “Nooit is het
eten aangebrand of niet gaar”, zegt
reek. “De was gaat ook zoals het
moet geen zwarte sokken bij witte
onderbroeken.” Heel lang heeft hij
geprobeerd om zijn vrouw op het
goede spoor te houden . Nu gaat hij
er niet meer tegenin als ze iets zegt
wat niet klopt. “Dat heeft geen zin.”

wa te okken
Twee zussen van Corrie hadden
de ziekte ook en zijn inmiddels
overleden. “Als ik van mijn zwager
hoor wat hij allemaal met zijn
vrouw heeft meegemaakt. Schreeuwen, gooien, schoppen, slaan. Wat

Hal e k u teek
Sinds de opening, afgelopen januari, gaat ze elke dinsdag en vrijdag
naar Ontmoetingscentrum Scheveningen in de Mallemok, speciaal
voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers. In het begin bleef

haar dochter er ook de hele dag bij.
“Ik wil mijn man ontlasten”, zegt
Corrie. “Als ik hier ben, heeft hij
een beetje vrijheid.” Ze laat het
sieradendoosje zien dat ze gemaakt
heeft. Nu breit ze een wollen sjaal.
Volgende keer zal Monique van
Bussel een borduurwerk voor
haar meenemen het Straatje van
Vermeer. De activiteitenbegeleidster wist het via via te bemachtigen.
“Een halve kruissteek, vindt u dat
erg mevrouw Bommezijn ” Mooie
borduurpatronen zijn steeds moeilijker te krijgen, klaagt Corrie.
Een paar straten verderop, thuis,
doet reek wat hij het liefste doet
lezen. Digitaal, op zijn computer of
tablet, of papier. De nieuwste editie
van Vrij Nederland lag gisteren
al in de bus. Als de zon schijnt,
kan hij ook weer eens een ﬁetstochtje maken. Heen en weer naar
Hoek van Holland, heerlijk vindt
hij dat. Maar vanmiddag gaat hij
eerder terug naar de Mallemok. De
bezoekers hebben een feestelijke
high tea voorbereid, met taart, cake
en broodjes, speciaal voor hun
mantelzorgers. “De rollen worden
omgedraaid”, legt de activiteiten-

begeleidster uit.Vanavond zal hun
dochter bellen om te vragen hoe het
is gegaan. Corrie zal haar voorlezen
uit het dagverslagboek , waarin ze
met wat hulp van Monique haar dag
beschreef. “Als Corrie het naar haar
zin heeft, heb ik het ook prima”,
zegt reek. De oud-metaalbewerker
telt zijn zegeningen. “We zijn al zo
oud. Ik word zelf ook wat vergeetachtig, merk ik. Maar we zijn nog
steeds heel erg gek op elkaar.” Elke
nacht slapen ze hand in hand.
antel o e
Een Ontmoetingscentrum Dementie
is er voor mensen met geheugenproblemen én hun mantelzorger s .
Het centrum biedt brede ondersteuning, waardoor de bezoekers het
vaak langer volhouden om thuis
te blijven wonen. Op de dagsocieteit kunnen ze aan verschillende
activiteiten meedoen knutselen,
bewegen, geheugentraining, praten
over vroeger en muziek maken of
luisteren. Mantelzorgers kunnen er
terecht voor praktische adviezen,
begeleiding en lotgenotencontact.
In Den Haag zijn veertien ontmoetingscentra.

Waar zijn de Haagse ontmoetingscentra gevestigd en wanneer zijn ze geopend?
Stadsdeel Centrum
- HWW Paulus Potter,
Paulus Potterstraat 184
Ma. t m vr. van 9 tot 16 u.
- WZH Transvaal,
Natalstraat 10
Ma., wo. vr. van 10 tot 16 u.
- lorence Het Schakelpunt,
Burg. Patijnlaan 1900
Wo. van 13 tot 16 u.
- Stichting E kenburg,
Van imburg Stirumhuis,
Van imburg Stirumstraat 30
Di., do. vr. van 10 tot 1 .30 u.

Stadsdeel Escamp
- WZH Hoge Veld,
aan van Wateringse Veld
Ma., wo. en vr. van 10 tot 16 u.
- WZH Waterhof,
Polanenhof 130
Ma., wo. vr. van 10 tot 16 u.
- WZH Zuiderpark,
Harderwijkstraat
Ma. t m vr. van 9.30 tot 1 .30 u.
- Ontmoetingscentrum Randveen,
Randveen 8G
Ma., wo. en vr. van 10.30 tot
1 .30 uur

Stadsdeel Haagse Hout
- WDC Mariahoeve,
Ivoorhorst 1
Ma., do. en vr. van 9.30
tot 1 .30 u.
Stadsdeel Laak
- lorence Mooi in participatie,
Cromvlietplein
Di. en do. van 10 tot 1 .30 u.
Stadsdeel Loosduinen
- Cardia Cli nten Service,
Mozartduin 1 B
Di., wo. en vr. van 9.30 tot
1 .30 u.

-

oosduinsehof OCplus ,
Glen Millerhof
Ma. t m za. van 10 tot 16 u.

Stadsdeel Scheveningen
- De Mallemok,
Westduinweg 38D 40,
tel. 416 0 0
Di. en vr. van 10 tot 1 .30 u.
Stadsdeel Segbroek
- E kenburg,
ruisbessenstraat 1 ,
tel. 7 0 70 00
Wo. en vr. van 9.30 tot 16 u.

Meer informatie en contactpersonen: www.geheugensteunpunt.nl

SOC-debat: toekomst van de zorg
e te el ke u e en Co
e
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e
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Op woensdag september gaat
dat over de toekomst van de zorg.
Vanaf 01 worden gemeenten
verantwoordelijk voor onderdelen

van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten AWBZ die belangrijk zijn voor ouderen. Wat gaat er
veranderen Wat zijn de consequen-

ties Welke oplossingen zijn er
Een deskundige zal dit onderwerp
inleiden. Dagvoorzitter dhr. Ramlal, ﬁnancieel directeur zorginstel-

ling MEE en oud-wethouder.
ocatie MCH Westeinde, ijnbaan
3 14e verdieping , 13.30-17.00
uur inloop vanaf 13.00 uur .
Toegang, kofﬁe, thee, versnapering
en afsluitend drankje gratis.
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WBS ontruimingen
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
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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

In de boot is plaats voor 30 man. Maar voor de
boot van 3 uur hadden zich zoveel mensen aangemeld dat er een tweede boot moest worden ingezet.
Daardoor konden we in onze boot comfortabel
zitten. De zwemvesten waren tegelijkertijd kussentjes dus een zere kont kreeg je niet. Het was
gezellig druk aan de Bierkade nabij het Spui waar
we moesten aanmonsteren. De eerste indruk was
dat het merendeel van de toeristen van buiten Den
Haag kwam. Ze zouden zich tijdens de tocht wat
nadrukkelijker manifesteren, wanneer ze verschillende herkenningskreten slaakten als daar ben ik
volgens mij wel eens geweest en als je door die
straat loopt kom je volgens mij bij het Paleis uit .

Gelijk duidelijk eid g n errassingen a teraf

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

Iedere uitvaart uniek. Yarden
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,
u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.
Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op
de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag
Melding van overlijden:
Algemene informatie:

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

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

ac ten

Iedere uitvaart uniek

- Bij de Lijnbaan. -

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

06-01-2011 11:34:26

Gewoon
goed geregeld
Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!


n el
Is Amsterdam bekend om zijn grachten, in Den
Haag praten we over singels. Het is de verdedigingslinie van water die rond 1600 is aangelegd.
Omdat Den Haag geen stadsrechten had, is Den
Haag nimmer ommuurd geweest. Vandaar het idee
van prins Maurits tot het aanleggen van de singels,
die in geval van een aanval enige soulaas moesten
bieden. Binnen de singels ligt het oude Den Haag.
Wanneer je je ogen dicht doet, zie je in gedachten
een polderlandschap aan de andere kant van het
water. Wat moet het er landelijk uit hebben gezien
en dan geen lawaai van al dat hedendaagse stadsverkeer. Een blik op de huidige Schilderswijk en
je kan nauwelijks geloven dat dit vroeger tot aan
de horizon allemaal weiland is geweest. En dat is
eigenlijk nog slechts zo n 1 0 jaar geleden.

ou e Haa e e c e en . at
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Het onvergetelijke aan de tocht is -naast de gezelligheid en de historische wetenswaardigheden- ook
het grote aantal bruggetjes, waar we onderdoor
moeten varen. Enkele zijn z laag dat we onze
hoofden fors moesten buigen om geen letsel op te
lopen. De gids waarschuwt ons gelukkig bijtijds
door ook zelf het voorbeeld te geven. Het zorgt
telkens weer voor veel gelach en grote hilariteit onder de toeristen. Geen idee hoeveel bruggetjes we
passeerden, maar er zaten wat venijnige exemplaren bij. Allemaal erg leuk om mee te maken
u wal
Vanuit de rondvaartboot lijk je heel andere zaken
van Den Haag op te merken. Even lijk je het
afgebroken Zuidwalziekenhuis weer terug te zien,
wanneer de gids er sprankelijk over vertelt. Ze had
het over een muurtje dat er nog stond en herinnerde aan de eerste gemotoriseerde ambulances die
met spoed uit moesten rukken en dan wel eens in
het water waren gereden. Een vorm van onzorgvuldigheid of misschien bravouren. In ieder geval
er kwam ter bescherming een muurtje. De gids
vroeg zich ironisch af hoeveel wagens er tegen dat
muurtje op hadden gereden Maar terugkerend op
de naam van de Zuidwal inderdaad Den Haag
had destijds ook zo zijn walletjes langs de singel
En dat vinden we terug in diverse namen als
Noordwal, Prinsessewal en dergelijke.
Kl nen
De boot bracht ons via het Buitenom en Bij de
Westermolens naar de Veenkade, waar bij de
Torenstraat hard gewerkt wordt aan een h permo-

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!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

- Zuidwal en m en Bij. -

M

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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ater e ien
- nder een brug langs de Mauritskade. -

wat verwijst naar de oude kazerne die
daar even buiten de stadssingel in 1770
is gebouwd. Het was de oudste kazerne
van Den Haag en is in 1974 gesloopt.
Daarvoor in de plaats zijn winkels
gekomen met woonhuizen er boven.
Aan de overkant van de straat zijn nog
enkele sfeervolle huizen te vinden met
b zondere geveltjes die herinneren aan
de voor deze omgeving zo welvarende
19e eeuw.

- Noordwal. -

derne ondergrondse parkeergarage, die
onder het singelwater moet komen te
liggen. Gevolg van deze stremming
was dat we een stukje moesten kl nen
om in de verderop liggende boot te
stappen. Een gezellige bedoeling
rondom de boot. En dat allemaal zo
vlak onder de Haagse toren, die als één
van de weinige ter wereld zeskantig
is en dus ook zes uurwerken telt De
oorspronkelijke toren is gebouwd in de
1 e eeuw door Jan van Beieren en staat
naast de kerk. Bovenop is als windvaan
een ooievaar te vinden als oeroud s mbool voor de Hofstad. De tocht wordt
vervolgd met een blik op de muur van
de indrukwekkende Paleistuin, die door
Juliana is opengesteld voor publiek.

Haag woonden vroeger diverse fortuinlijke Indi gangers die daar compleet
met bedienden en koks hun huishouden
hadden. De rijkdom straalde ervan
af. De Mauritskade straalt nog steeds
een elitaire sfeer uit. Wanneer je daar
nu langs vaart heb je zicht op veel
ambassades van diverse Zuid-Amerikaanse landen zoals Venezuela, Chili,
rugua en Brazili . Wanneer we de
smalle, doch beeldschone Denneweg
kruisen, is het moeilijk te beseffen dat
deze straat een heel lange geschiedenis
heeft die vele eeuwen terug gaat. Aan
de andere kant van de Mauritskade
gaat de straat over in de rederikstraat,

Han e an u
Aan het Smidswater met talrijke
oergezellige terrasjes aan het water en
bruggen met bloembakken, gevuld met
vriendelijk ogende hanggeraniums, wanen we ons even in het buitenland. Je
zou hier bij wijze van spreken zomaar
een ransman verwachten, compleet
met stokbrood en Alpinopet. De
toeristen aan wal en in de boot wuiven
allervriendelijkst naar elkaar alsof ze
elkander al jaren kennen. Ze moeten
er zelf om lachen. Ja, dat is vaak als
mensen een dagje uit zijn, dan zijn ze
uitgelaten en in opperste stemming. En
blije mensen geven de blijheid weer

- Hooigracht. -

door aan anderen De tocht verloopt
voorspoedig. Via de Prinsessegracht
komen we onder de Oostbrug op de
Oranjebuitensingel. Op eens zitten we
te midden van de vele ministeries, die
Den Haag de bijnaam van ambtenarenstad geven. Het ministerie van
Onderwijs zit in de Hoftoren ook wel
toepasselijk De Vulpen genoemd.
Het gebouw is met zijn 14 meter het
hoogste kantoorgebouw van de stad.
Nadat we de bocht zijn omgegaan komen we terecht op de ilebomen, waar
we wederom een oude buurt bekijken
die inmiddels de nodige nieuwbouw
herbergt. We passeren de Nieuwe Haven met zijn ooit zo fameuze Blonde
Doll en het overbekende amgroen

met zijn degelijke en alom geroemde
Ambachtsschool. En zo is na anderhalf
uur het rondje gemaakt wanneer we
weer op de Bierkade uitkomen. We
nemen afscheid van de gids, die als
vrijwilligster haar diensten bij de Ooievaart aanbiedt een allervriendelijkste
Haagse vrouw met veel gevoel voor
ironie, waarbij ze heerlijk sto cijns
bleef kijken.
Zie voor prijzen, tijden en data, kaartjes reserveren e.d. op internet bij
www.ooievaart.nl
of bel naar 070 - 44 18 69 menukeuze

.J.A.M. van der Helm

helmhuis@ iggo.nl

C
t na
Een inke brug onderdoor van de
Prinsessewal naar de Noordwal en we
varen langs de oninklijke Stallen, die
aan het einde van de 19e eeuw Den
Haag hebben verrijkt. Aan de voorkant
zien we het met gordijntjes versierde
raam van het bescheiden appartement
van prinses Christina die daar verblijft
wanneer ze in Nederland is. We zitten
inmiddels aan de deftige kant van de
rondvaart. Aan deze zijde van Den

- Haagse Toren vanaf de Prinsessewal gezien. -

- De ilebomen. -
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Voor de goede oplossers van dit laatste grote kruiswoordraadsel worden
x kaarten ter beschikking gesteld
voor de Musical Soldaat van Oranje
zie achterpagina , 3 jaarabonnementen op het nieuwe voetbaltijdschrift
Gouden Voetbaljaren zie pagina
4 van DOH nr. 17 en nog twee
boeken.
De gevonden slagzin van de puzzel
hiernaast moeten we uiterlijk op
woensdag se tember
van u binnen hebben.
Stuur per e-mail naar
puzzel deoud-hagenaar.nl
Zet in de onderwerpregel
O lossing Oranje u el
W nnaa

Ca a an aa

el

In DOH nr. 16 van 6 augustus
presenteerden we u op deze plaats
een groot kruiswoordraadsel met een
caravan in het hart.
De gezochte slagzin luidde “Gezond
eten en bewegen helpen dementie
voorkomen.” Ook dit keer geen au-

wekul trouwens, dat is echt zo.
Ruim 0 inzenders losten de puzzel
goed op - een stuk meer dan de keer
daarvoor.
We trokken 7 prijswinnaars die een
boek of CD krijgen thuisgestuurd.
W n een plaat

Joke van oon, te eidschendam
Gemma Willems, te Dordrecht
Evert van Maanen, eiderdorp
Min Hulst, te Amsterdam
Rens ter Veen, te Delft
Tineke Slootweg, te Den Haag
ees van der Meer, te Den Haag
W nnaa

u oku

e ta

In DOH nr. 17 van 0 augustus
presenteerden we zes sudoku s,
wederom twee meer dan gewoonlijk.
Maar u mocht er eentje fout hebben,
om toch voor een prijs in aanmerking
te komen. De correcte reeks luidde
8-9- - - -7. De winnaars zijn
Joan Ammerlaan, te Zoetermeer
Gerrit van Ommering, te Den Haag
Cees van Asten, te Den Haag
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m mee te loten voor de toegangsbewi en
van de usical oldaat van ran e ste rang
o maandag, dinsdag of woensdag moet u het
kruiswoordraadsel goed o lossen, maar ook
in het ngelanddiagram hiernaast vinden wie
of wat er ontbreekt!
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In het diagram worden de namen zonder spatie aan
elkaar vast geschreven. Ze kunnen horizontaal staan,
verticaal of diagonaal, in elke richting.Dus eventueel
ook ondersteboven
W e o wat

t e n e pu el

Ada Anton Bezetting Bram Charlotte

Chris Dakota Engeland Erik Hazelhoff
red Juul Vrijdag onden Musical
Paul Prins Bernard RA Tessa
Theu Boermans Vaderland Valkenburg
Verzetsheld Victor Volk Vrijheid
Wilhelmina
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(advertorial)

PROFESSIONELE OOGZORG
BIJ SPECSAVERS
Een reiziger vraagt de buschauﬀeur niet of hij een rijbewijs heeft, net als dat brildragers hun opticien niet om
een diploma vragen. Toch mag iedereen in Nederland zich opticien noemen zónder over een erkend diploma
te beschikken. Specsavers vindt dat je met ogen uiterst voorzichtig moet omgaan en maakt zich al jaren hard
voor kwaliteitsoogzorg geleverd door minimaal MBO-gediplomeerde opticiens.
Bij Specsavers worden oogmetingen
alléén verricht door een MBO-opgeleide
opticien of HBO-opgeleide optometrist.
En niet, zoals soms nog steeds gebeurt,
door medewerkers die een korte eigen
cursus oogmeting hebben gevolgd. De
MBO-opleiding opticien duurt vier jaar.
In die tijd krijgen de studenten onderwijs
in algemene optiekkennis, anatomie en
fysiologie van het oog, en veel wis- en
natuurkunde.
Oogonderzoek
Daarnaast leren ze glazen slijpen, een
vaardigheid die veel precisie en geduld
vereist. Maar het belangrijkste van de hele
opleiding is het onderdeel oogmeting.
Waarom dat zo belangrijk is, heeft alles te
maken met wát er gemeten wordt. Dat is

niet alleen de sterkte van de ogen, maar
ook de oogdruk. Die kan vooral na het
veertigste jaar toenemen en aanleiding
geven tot glaucoom, een aandoening
waarbij de zenuwvezels van het netvlies
geleidelijk verloren gaan. Door op tijd
met medicijnen de oogdruk te verlagen,
kan erger worden voorkomen. Een andere
aandoening waar de oogmeting inzicht
in geeft, is staar. Ook hier geldt: op tijd
weten, is op tijd maatregelen kunnen
nemen.
Kwaliteit waarborgen
Professionele oogzorg bij Specsavers is
dus in de eerste plaats een oogmeting door
MBO-opgeleide opticiens of zelfs HBOopgeleide optometristen. In de tweede
plaats leiden we onze medewerkers intern

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

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

Henk van het Hof
Opticien
Specsavers Delft

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

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

ALTIJD GRATIS OOG- OF HOORMETING

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
Geldig t/m 29 september 2013. Actie geldt voor monturen vanaf €79. Dit geldt voor één persoon. Kiest u voor een 2e bril
dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen
adviseren wij dunne glazen. Kiest u voor de varifocale glazen dan ontvangt u standaard varifocale glazen. Kiest u voor
de ontspiegelde of meekleurende glazen dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Kiest u voor zonnebrilglazen
krijgt u de UV-ﬁlter en de tint gratis. Voor glasopties zoals dunne of polaroid glazen gelden vaste toeslagen. Acties
gelden niet in combinatie met elkaar. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl
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ori ontaal
. Tevreden . Spaans gerecht 4. Ongeveer . Deel van schedel . Aardkundige 9. Vlaktemaat 0. Graanhalm . Gezel 4. itroep van droefheid . Paradijs
. Tot en met 9. Heel wat 40. Houtsoort 4 . Reeks 4 . ocomotief 44. Vrucht 4 . Rekenopgave 49. Vruchtbaar maken . Plaats . Rustplaats . Jonge kabeljauw
. Eerwaarde heer . Hevig verlangend . eestelijke maaltijd 9. Smart 0. Honingdrank . Plotseling . Vallei . Gebroeders afk.
. Volkshogeschool
. Wig 9. Vrouwelijk schaap 0. Maar . Mannetjesgans . Het gesprokene . Voeg . Dierenverblijf . Gezwollen 0. Romeins keizer . Verheven
. Westerlengte 4. icht gerookt spek . nock-out . Niet volgroeid 9. Hert 9 . In wanorde 9 . Ouderloos kind 9 . Autobrandstof 9 . Treiter 9 . Aardhoogte
99. Gezet 00. Beendervulling 0 . Deel van het leger 0 . lein 04. uiaard 0 . nokig 0 . Algemeen Nederlands 0 . lapje 0. Terrein
. Bazige vrouw
. laar
. Peulvrucht
. Oude munt
. Neon
. age druk
. Met aarde aanvullen
. Smidsgerei
. Gram afk.
4. Vetplant
. Inkomstenbelasting
. Als boven
. oren
. eurmerk 0. Delfstof
. Baar geld 9. Waaronder 4 . De oudste 4 . Grap 4 . Herkenningsmelodie
44. itroep van pijn 4 . Regeringsreglement 4 . Drasland 4 . Een en ander afk. 49. Binnen 0. Toverkunst . Rookproduct
. Overlast
. Vaartuig
0. arakter
. Brandgang
. Week 4. lanknabootsing
. Met behulp van 0. lipperterm
. Nagerecht
. Windrichting 4. nuist
. Eerwaarde
Moeder afk.
. Opgeruimd 0. idwoord
. Zijde
. ied
. Vol wrok
. Werktuig
. Homp 9. lein zwembroekje 9 . Aanspreektitel
9 . Haarwassing 9 . Mannelijk dier 94. Slee 9 . Speelgoed 9 . Jong dier 99. Vermoeid 00. Ernst 0 . Zoogdiertje 0 . Bijbelse ﬁguur 0 . Bladgroente
0 . Verlichting 0. Italiaanse rivier
. Aanwijzend vnw.
. Erfelijkheidsdrager
. Rechtsgeding 4. Norm
. Opgedirkte vrouw
. Hachelijk
9. Bedrog 0. Oude lengtemaat
. Bevredigd
. Voorzetsel
. Oesternet 4. ievelingsstuk
. Regiment infanterie
. Een bod doen
9. Alleenheerseres
. Plaatje
. Getal
. Hete luchtstreek
. Duikergerei 9. Hoeder 40. Deel van de voet.

erticaal
. Onroerend goed . Ontkenning 4. Vertaler . Niet hier . Windrichting . Borstbeeld . Bij voorbeeld 9. Toneelspelen 0. Voerbak . Beroerling . eraar
. Aartsbisschop 4. Operatiekamer . Muziekstuk . wartaal . ledingstuk . Plus 9. Waardeloos 0. Gegroet . Ooruil . Rommelig . Edelmetaal
4. Armoedige woning . Amsterdamse Tijd . Overschot . Bevel 9. Hoofddeksel . ippenloop . Zeer heet . Ruiter . Goede verwachting . Doctor
afk. 4 . Betoog 4 . Ontwerpen 4 . Zeilschip 4 . Ons inziens 4 . Met gebruik van 49. leine vrucht 0. Rustig . Beter worden 4. Spaanse dame . Onduidelijk
9. Beeldmerk 0. Megahertz . Deel van de Bijbel . Zwarte lekkernij 4. Noot . Bezittelijk vnw. 9. Voorzetsel . Ruiterpet . Europeaan 4. Rangtelwoord
. Daar ter plaatse afk.
. Graafwerktuig . Deel van oor 9. Engelsman 0. Tamelijk . Stop . Europeaan . andbouwwerktuig . Stoomschip . Steen
90. andbewerker 9 . Aanmoedigingskreet 9 . Woestenij 94. Baardje 9 . Steensoort 9 . Helderziende 00. ust 0 . Zenuwachtig 0 . Bitter vocht 04. Werkplaats
0 . Viertal 0 . Rond voorwerp 09. Jongen 0. Stortplaats 4. Russisch heerser
. Gezondheid 9. Oosterse titel 0. Muurholte
. Engelse omroep
. erkelijke straf
. Zomers beroep 9. Soort loopvogel 0. Beroep
. Gesloten
. Vordering
. Tijdstip 4. Behoeftig
. Eiergerecht
. Droogvloer
. Nakoming 9. Sportman 40. Ongelegen 44. Wilde haver 4 . Bedorven
. Vaarwel zeggen
. Steenslag 4. Afmeting afk.
. Deel van vinger
. Nagenoeg 9. Gelijklijkend
. Grondsoort
. Gekrulde bontsoort 4. Zeer krachtig
. Indien
. Gewicht
. engtemaat
. Soort slee 9. Veroorzaker
. Bevlieging
. Heilige 4. Soort onderwijs
. Zeurkous
. Schoonmaakster
. Ik 9. Voetbalterm
. Vechtpartij
4. Huivering
. Rijksuniversiteit
. ofﬁedik
. Duidelijkheid 90. Voormiddag 9 . Zijne Excellentie 9 . Schrijfgeld 94. Sprookjesﬁguur 9 . Zijden stof
9 . uchtstrijdkrachten 9 . Weg 00. ast 0 . Bruine verfstof 04. Zwammen 0 . Bang 0 . Onzin 0 . Onder andere 09. Bankkluis 0. Met alle geweld
. Reinigingsmiddel 4. Brood
. Moeder
. Deel van het been
. ol
. Vereniging in oprichting
. Voorzitter
. Ogenblik
. iting van kou
0. Aldus
. Namelijk
. osfor
. Noot 4. De jongste
. Nikkel.

Bianca Buzing - bupuzz wxs.nl
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foto: Joris van Bennekom

BEZOEK ONZE STAND OP HET HAAGS UIT FESTIVAL
zondag 8 september, Lange Voorhout, standnummer 56

Maak kans op: studio-opname met Matteo van der Grijn
Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang een
shoppertas met zomers cadeau*
*

Alleen geldig tijdens Haags UIT Festival en zolang de voorraad strekt.

WWW.SOLDAATVANORANJE.NL I 0900 1353
THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN
IN SAMENWERKING MET
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