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Toko Semarang, een schat in Duinoord
‘Expats’ komen en gaan en dragen niks bij aan de buurt • ze doen ook zichzelf trouwens tekort

Veel traditionele bewoners van het 
Statenkwartier en Duinoord vinden dat 
de explosie van het aantal expats, zeer 
goed verdienende werknemers van  de 
nieuwe internationale instituten in de 
buurt (als OPCW– dat net de Nobel-
prijs voor de Vrede heeft gescoord) het 
karakter van de buurt ‘en de sociale 
samenhang ‘vermoorden’. 
Expats komen en gaan, geven weleens 
waar een hoop geld uit, maar ze dragen 
persoonlijk niets duurzaams bij. ‘Living 
life in the fast lane’ lopen ze in werk- en 
woonomgeving blind voorbij aan mooie 
dingen in hun buurt, als de prachtzaak 
van meneer Goh Oen Gwan (¤ 1929) - 
ik vind een van de allerbeste toko’s die 
de stad biedt, maar die voor expats niet 
zo spetterend overkomt waarschijnlijk.

 Toko Oen
Als ik Toko Semarang schrijf moet ik 
mezelf meestal corrigeren. Mijn vingers 
tikken bijna automatisch Toko Oen. 
Dit komt door de naam van eigenaar., 
die eeuwen lijkt te overleven, en zijn 
twee zonen die in de tachtiger jaren op 
de hoek van de Danckertsstraat eethuis 
Toko Oen begonnen. Deze naam bleek 
net iets te brutaal voor ‘t statig Haagje 
maar Toko Semarang, met vader Goh 
Oen achter de kassa, hield onveranderd 
stand. Nog stand, want daar gaat het 
hier om. Ook Meneer Goh Oen heeft 
niet het eeuwige leven, al heeft dit lang 
zo geleken.

Onlangs nodigde ik een 15 jaar jongere 
vriendin in het Statenkwartier uit om 
mee te gaan naar ‘mijn’ Indonesische 
schatkamer, wetend dat ook zij deze 
Haagse Geheimtip niet kent. De Danc-
kertsstraat inlopend zag ik het al. “De 
markies hangt uit” zei ik, “dus hij is 
open”. Als altijd meldde het deurbordje 
gelukkig nog steeds “Woensdag t/m 
Zaterdag 12.00 – 18.00 uur”, vooral 
dankzij zijn nichtje Titi – steevast 
achter de vitrine staand of in de keuken 
haar helpende handen uit de mouwen 
stekend, zowel in de toko zelf als op 
pasars vanaf Hourusthallen tot op het 
Malieveld. Maar 2013 was Semarang’s 
laatste jaar op de Pasar Malam – Tong 
Tong wel te verstaan

Kostbare ingrediënten
Tal van mensen, al of niet Indo, zijn 
met mij gek op de verse  ingrediënten 
van Meneer Goh Oen. Ook mijn in 
Hamburg wonende zus Nina slaat tij-
dens haar jaarlijkse reis naar Den Haag 
geen bezoek aan hem over om onder 
meer haar favoriet, Sambal pecil – een 
groothandelpakket met 60 pakjes! – mee 
terug naar huis te nemen.
Tot mijn favorieten behoren Meneer 
Goh Oen’s huisgemaakte sambals, 
bereid met ingrediënten die vers uit 
Indonesië overkomen. Mijn levenslange 
lieveling: Sambal badjak.

Heksenblaadjes
Al meer dan 40 jaar staat op mijn 

standaard boodschappenlijstje voor 
weekinkopen, vanuit economisch 
omgaan met ruimte op papier, één 
woord: Heksenblaadjes – mij alleszeg-
gend over de reeks bovenaan genoemde 
kostbare ingrediënten. En al net zo lang 
werk ik met de ruwstenen vijzels van 
Meneer Goh Oen: één kleine diepe en 
de ondiepe (bijna platte) met een grotere 
diameter. De laatste vijzel heeft een 
beter geheugen dan ik: op de onderkant 
herinnert de geschreven tekst “Guus” 
met de hierbij voor mij genoteerde kor-
tingsprijs mij aan het feit, dat hij deze 
wekenlang voor mij  reserveerde – mis-
schien wel mijn mooiste en blijvende 
herinnering aan kruidenaar Meneer Goh 
Oen Gwan.

Een snoepje
Ook typisch voor Meneer Goh Oen: 
iedereen die zijn toko bezoekt, of je 
iets koopt of niet, krijgt van hem een 
snoepje. En bij besteding van 10 euro 
of meer – aan droge en natte kruiden of 
de door Titi vers bereide maaltijden die 
je thuis alleen nog hoeft op te warmen 
– krijgen klanten steevast een spaarbon 
voor zijn niet weg te denken spekkoek.

Guus van Baar
Oud-redacteur / verslaggever AD
guusconfuus@gmail.com

- Meneer Goh Oen, eigenaar van de zaak, altijd opgewekt heer en meester achter de kassa, met achter hem zijn grote steun nicht Titi. Wereldkoppel!  -
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rijden met de tram en dat ze derhalve 
een boete ging uitschrijven. Aan mijn 
uitleg had ze geen boodschap. Die 
boete heb ik onder protest betaald 
via de bank (ik krijg bijstand en loop 
zelden met meer dan 10 euro op 
zak). Wel heb ik besloten dat ik geen 
gebruik meer maak van de HTM, 
ik leg nu alles af per taxibus van de 
gemeente Den Haag. Daar weten ze 
tenminste wel wat klantvriendelijk-
heid is. 

okelien oning
fo elien oning@gmail.com
---------------------------------------------

eld terug met excuses
Omdat ik beide handen vol had met 
reisbagage die ik eerst moest neerzet-
ten, moest ik van de controleur die 
nota bene achter mij was ingestapt 25 

euro betalen omdat ik te laat incheck-
te, anders kreeg ik een boete. Omdat 
ik later kon aantonen dat er maar 
3 minuten had gezeten tussen het 
verlaten van de trein en het inchecken 
in de tram kreeg ik uiteindelijk de 25 
euro terug en excuses van de HTM.

Mw. D. Lubbers
din l a@ nmail.nl 
---------------------------------------------
Verkeerd t pe bus
Het probleem met de bussen is helaas 
structureel en minder afhankelijk van 
de rijstijl van de chauffeurs. Door te 
kiezen voor een bepaald ontwerp van 
de firma MAN met een aardgastank 
bovenop het dak is sprake van een 
voor de reiziger oncomfortabel en 
zelfs onveilig vervoermiddel. Typisch 
een geval van doorgeslagen accent 

op milieuaspecten. De bussen zijn 
topzwaar en onvoldoende stabiel in 
bochten en bij remmen en optrekken. 
Voeg daarbij de indeling met zitplaat-
sen achterin via trap te bereiken en er 
is m.i. sprake van een onveilige situ-
atie. Niet alleen voor ouderen maar 
ook voor minder validen en reizigers 
met kleine kinderen. Andere nadelen 
van dit mislukte busontwerp voor 
de reiziger zijn het ontbreken van 
airconditioning en vaak haperende 
stopsignalen. Verder zijn er geen ‘ge-
lede’ bussen, waardoor er te weinig 
zitplaatsen zijn op drukke lijnen.
Verder biedt de HTM abri’s ua si-
tuering en architectonische vorm die 
weinig of geen beschutting bieden 
bij slecht weer. Het busplatform bij 
het Centraal Station is een voorbeeld 
hoe het vooral niet moet wat betreft 

Veel mensen herkenden zich in de 
kritiek en dikten die aan met eigen 
slechte ervaringen, maar er waren 
zeker ook lezers die het OV roemden 
en een lans braken voor de HTM en 
(in mindere mate trouwens) Veolia.

€ 10 goedkoper
De prijs van een Veolia-kaartje (  4 
zonder overstaprecht) voor mensen 
zonder OV Chipkaart vindt niemand 
in orde, maar is makkelijk te omzei-
len als het reizen binnen Den Haag 
blijft, leren we van menigeen. Veolia 
vermijden en voor de HTM kiezen, 
dan ben je altijd voor op z’n hoogst 
 6 uit en weer thuis (2 x  3 mét 

overstaprecht). Waar je ook woont, 
er is altijd wel een HTM-halte op 
loopafstand. Dat is  10 goedkoper 
dan het Veolia-voorbeeld op de voor-
pagina in het vorige nummer.

‘Stop de OV Chip-chaos’
Vrijwel tegelijk met onze publicatie 
trokken ANWB, Consumentenbond 
en over aan de noodrem m.b.t. de 
OV Chipkaart. Op 2 oktober startten 

de drie belangen-
organisaties de 
actie ‘Stop de OV 
Chip-chaos’. Bij 
problemen met de 
OV-chipkaart wor-
den reizigers constant van het kastje 
naar de muur gestuurd. Dit blijkt uit 
vele meldingen die de organisaties 
hierover ontvangen. Zij dringen er 
samen bij de openbaar vervoersor-
ganisaties en TLS (producent van de 
OV-chipkaart) op aan om veel beter 
samen te werken en een gezamenlijk 
serviceloket te openen, met één cen-
trale website en één telefoonnummer.
Er zijn tal van 
problemen, als met 
het opzeggen van 
de OV Chipkaart 
en het dan terug 
krijgen van reiste-
goed  en ingewik-
kelde procedures 
m.b.t het terug-
krijgen van geld 
na verkeerd in- of 
uitchecken. Ook de 

procedure bij verlies of defect van de 
kaart is erg ingewikkeld als men met 
meerdere vervoerders reist.

eizigers kunnen de actie van 
ANWB, Consumentenbond en over 
onder meer steunen door de petitie te 
ondertekenen op internet:
www.consumentenbond.nl/ov-petitie

 eroert gemoederen an e ers
De verhaal over HTM en Veolia in de vorige krant 
heeft de gemoederen danig in beroering gebracht. 
Met het aantal binnen gekomen reacties zouden we 
wel drie pagina’s kunnen vullen, maar we plaatsen 
slechts een selectie van (soms ingekorte) brieven.

ndere ervaring
Ondergetekende is 4 jaar, als kind 
reisde ik al met de bus en de blauwe 
en gele tram en nu doe ik dat nog 
steeds. Praktisch 5 dagen van de 
week reis ik op diverse tijden van de 
dag, met tram en bus door Den Haag 
e.o. en mijn waarneming is een ge-
heel andere dan in uw krant door dhr. 
Willem Goudriaan wordt beschre-
ven. Vroeger stond niet ieder jong 
iemand voor een ouder iemand op en 
zeker niet als er een ouder (vader of 
moeder) in de buurt was. “Er is ook 
voor mijn kind betaald” was vaak de 
reactie. Over de controle in tram en 
bus ben ik zeer tevreden. Al is het 
maar voor mijn rechtvaardigheidsge-
voel als altijd betalende klant, ik zie 
vaak genoeg dat frauderen door pas-
sagiers voorkomt. it ervaring weet 
ik dat, vaak genoeg, de controleurs 
van HTM en Veolia de helpende hand 
toesteken met de woorden, “ik check 
wel even voor u in” zeker als de men-
sen oud of minder valide zijn.
Tegen de heer Goudriaan zou ik nog 
willen zeggen: groei mee met de tijd! 
De jeugd met zijn muziek hoort daar-
bij. Als de chauffeur of bestuurder 
zijn muziek voor mij te hard staat, ga 
ik gewoon achterin zitten. Probleem 
opgelost.

ac ues Alter
.alter@casema.nl

---------------------------------------------
Zelfde ervaring
Vorig jaar ging ik met tram 1 vanaf 
halte Bierkade naar de dag van de in-
ternationale organisaties in het World 

orum. Toen ik kwam aanlopen 
stond tram 1 bij de halte. Ik zwaaide 
met mijn stok (ik ben slecht ter been 
en verplaatst me met een stok) en 
de bestuurder was zo vriendelijk de 
voordeur voor mij open te houden. Ik 
ben op de dichtstbijzijnde vrije stoel 
gaan zitten om mijn OV Chipkaart 
uit mijn tas te halen. Aangezien de 
tram tussen de halte Bierkade en 
Centrum erg schommelt, ben ik met 
de OV chipkaart in de hand blijven 
zitten tot de halte centrum en toen 
de tram stilstond opgestaan om mijn 
kaart te activeren. Daar werd ik bijna 
besprongen door een vrouwelijke 
HTM controleur die instapte en die 
mij meedeelde dat ze me betrapt had 
op het zonder geldig reisbewijs mee-

verblijfsklimaat en aantrekkelijk 
openbaar vervoer. Zeker ‘s avonds 
als de fre uentie tot een minimum 
is terug gebracht. En van sneeuw 
ruimen bij drukke haltes heeft de 
HTM nog nooit gehoord. Ik heb deze 
punten wel eens gemeld op de klach-
tensite van de HTM maar zelfs een 
standaardreactie kan er niet af.

Louis oyen
l .ro en@ n lanet.nl
---------------------------------------------
Kritiek van rijinstructeur
e wordt in de bussen inderdaad elke 

kant opgeduwd als die gasten rijden, 
ik heb oudere vrouwen nadat de bus 
begon te rijden vaak bijna zien val-
len terwijl ze een plaatsje zochten. 

atsoenlijk rijgedrag kennen ze niet, 
ik ben zelf beroeps militair rijinstruc-
teur en zo hebben w j dat zeer zeker 
niet geleerd. Als je ‘met lading’ rijdt 
(personen vallen ook onder die term) 
dan dien je daar goed rekening mee 
te houden.

Mobarc Davelaar
m er a n@ otmail.nl 
---------------------------------------------
Vrouwelijke chauffeurs

egelmatig maak ik gebruik van 
HTM buslijn 24 naar het centrum en 
de rijstijl van de mannelijke chauf-
feurs is bedroevend, de vrouwelijke 
chauffeurs rijden over het algemeen 
veel bedachtzamer en met meer 
gevoel voor de afnemende reacties 
van ouderen.

Gerard Hoogerwerf
g. ooger erf @ n lanet.nl
---------------------------------------------

oedkoper dan auto
Mijn vrouw en ik zijn midtachtigers 
en hebben dit jaar veelvuldig gebruik 
gemaakt van het vervoer met bus 130 
en de trams lijn 1 en 1 . De trams 
waren wel eens overvol, maar altijd 
werd ons desgevraagd een stoel of 
bank aangeboden  de chauffeurs, 
mannen en vrouwen, waren altijd 
ten minste correct tot vriendelijk en 
wij hebben nimmer een onvertogen 
woord gehoord. a de prijzen zijn niet 
kinderachtig, maar nog altijd aanzien-
lijk goedkoper dan vervoer per auto.

. Bik
o . i @ lanet.nl

den reizigers constant van het kastje procedure bij verlies of defect van de 



Zes-en-tachtig jaar heeft de klok 
geluid op zondagmorgen en vroeger 
ook in de middag. De mensen uit de 
wijk kwamen dan in grote getalen 
hun huizen uit om “ter kerke” te gaan 
zoals men het vroeger zo mooi kon 
verwoorden.
Ik ga hier niet uit de doeken doen wat 
er zich in de laatste decennia allemaal 
in Den Haag heeft afgespeeld wat 
betreft de kerken. Acht kerken gingen 
de Valkenboskerk al voor in het sluiten 
van de gebouwen. atholieken en 
Protestanten gingen wat dit betreft 
hand in hand.

usical kerk
Mensen gingen verhuizen, grote 
gezinnen werden steeds kleiner en 

het bijdragen aan de kerk werd steeds 
smaller! We hebben het nu over de 
Valkenboskerk. Vroeger Gerefor-
meerd, later Samen op Weg met de 
Hervormden en nu al weer vele jaren 
P N kerk.
In de laatste periode werd het gebouw 
ook wel ‘Musical kerk’ genoemd. Niet 
dat het een theater is geworden. Nee, 
maar door de jeugd en ouderen uit 
de gemeente van de Valkenboskerk 
zijn er inderdaad al heel wat musicals 
uitgevoerd. Dominee laas offeman 
had als regisseur een grote vinger in 
de pap bij deze manifestaties. Succes 
verzekerd! erkgang en musicals, ze 
liepen als een trein maar helaas liep de 
trein de rails uit.

redikanten
Nog een paar predikanten uit vroegere 
tijden die een stempel hebben gedrukt 
op het wel en wee in de Valkenbos-
kerk: Ds van der Linden en Ds. Heule 
(Brugdiensten voor jongeren) en Ds. 
Vesseur en Ds. Van der Sluys (Evan-
gelisatie). 
Vooral de nu nog bestaande jeugd uit 
deze kerk liet zich natuurlijk niet ken-
nen: een gezellige afscheidsdag werd 
in dit gebouw gehouden. Cabaret, 
gedichten , terugblikken, orgelspel, 
gezang en kof  e, drankjes plus een 
uitgebreid diner en verder enkele 
workshops. Dat gebeurde reeds op 
zaterdag 2 oktober. 
Omzien naar vroeger en ons voorbe-
reiden om naar elders te vertrekken. 
Wordt het de Marcuskerk aan de an 
Luykenlaan, De Oase in Laakkwartier 
of gaan de gemeenteleden zich ergens 
anders aansluiten  In die driehoek 
blijft de Valkenboskerk in geest be-
staan al zit de deur van het gebouw op 
slot. Voor veel gemeenteleden is het 
afzien en terugzien hoe het allemaal 
was in het verleden. Anderen kiezen 
hun eigen weg en kijken er wat nuch-
terder tegenaan.

as gerenoveerd
Valkenboskerk, pas gerenoveerd, hoe 
is het mogelijk! Het orgel is zwak 
maar deed het nog wel.
De unieke marmeren preekstoel zit 
al jaren verborgen achter een groot 
gordijn. Hij kon gewoonweg niet 
worden gesloopt. De toiletten waren 
pas vernieuwd, net als de keuken en 
stiekem weg dachten wij: ach, het 
sluiten van deze kerk zal wel nog wel 
wat uitblijven na de renovatie!
Nieuwe stoelen en vloerverwarming... 
wie doet ons wat  Nou ja, een onaf-
hankelijke commissie heeft anders 
besloten: de Valkenboskerk moet 
dicht. Een lekkend dak, dat gedeelte-
lijk gerepareerd was, gaf de doorslag. 
Het werd allemaal veel te duur.

Klok loopt door
We zullen het boeiende verleden 
achter ons moeten laten. Velen hebben 
hun huwelijk laten inzegenen in deze 

kerk en velen zijn van hieruit begra-
ven. Hoeveel kinderen zijn er in 86 
jaar gedoopt  Veel, heel veel!
Ach, ik zei het al, acht kerken zijn ons 
voorgegaan en die kerkgangers beleef-
den hetzelfde als nu de Valkenbosge-
meente. Misschien een voordeel voor 
de bewoners rond de Valkenboskerk: 
de klok zal op zondagmorgen niet 
neer luiden. Zelfs de voedselbank zal 
hoogst waarschijnlijk ook verdwij-
nen  en het Geestelijk Voedsel moet 
nu gezocht worden in de hiervoor 
genoemde drie kerken of elders.
Het is niet anders. Voorlopig kunt u 
uw horloge nog wel aanpassen aan het 
uurwerk van de Valkenbostorenklok, 
die doorloopt. Wat er met de kerk gaat 
gebeuren is nog onbekend, maar een 
supermarkt wordt het zeker niet!

Peter Willemse
il o@casema.nl
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Meneer Bennik

Op 15 december a.s. gaat de Valkenboskerk dicht. Een dominant gebouw op de hoek van de Zui-
derparklaan  oosduinsekade dat letterlijk en figuurlijk gezien mocht worden in Den Haag. l 
zou het alleen maar zijn om zijn 3  meter hoge toren met het verlichte uurwerk waar velen hun 
horloge op gelijk hebben gezet.

- e alken oskerk, de negende rij in en aag die z n deuren moet  sluiten. og 
on ekend is wat ermee gaat ge euren. Maar een supermarkt wordt het zeker niet. -

Een lekkend dak gaf uiteindelijk de doorslag 

a ken oskerk gaat s uiten

- 
- e musical Weg van Mensen onder regie van dominee laas o eman, die in juni  

werd uitgevoerd in de alken oskerk. -

Er wordt nog gewerkt aan het boek 
en Stig maakt nog graag plaats voor 
bijzondere verhalen en illustraties. 
Stig heeft al meer documentaire 
boeken met op zijn naam staan, als  

een ‘slootjesboek’ over zijn geboorte-
dorp Pijnacker en het boek ‘100 jaar 
op stoom in eigen boezem’ over het 
vaarverleden en de opkomst van de 
gemotoriseerde veilingschuit in het 

gebied van het Hoogheemraadschap 
van Del  and, inclusief Den Haag en 
het Westland.
De auteur maakt zijn boek mede als 
ode aan de Haagse pontjesbazen van 

weleer  veermannen, die hun stadge-
noten, of bezoekers van de residentie, 
op zijn minst een omweg hebben 
bespaard. 

aatste veerman
De laatste veerman die Den Haag 
heeft gekend, aap Plagmeijer, onder-
hield tientallen jaren een verbinding 
met zijn pontje tussen de Trekweg en 
het industrieterrein De Binckhorst.

Stig zou het graag horen als er nog 
mensen zijn die zich Plagmeijer en 
zijn pont herinneren.
 
Meer over het Haagse ‘pontjesboek’ in 
wording is te vinden op 
www.antonstig.nl/pontjesboek - voor 
reacties en foto’s: info antonstig.nl 
of  u belt hem op: 06-51  89 296.

Kent u mensen die elkaar ‘vonden’ op één van de pontjes, die Den Haag ooit rijk is geweest  
Herinnert u zich nog een door uw ouders vertelde anekdote hierover  Of heeft  u in het familie-
album misschien nog een foto van een Haags pontje, of andere bruikbare tips daarover  as 
iemand uit uw familie hier ooit zelf veerman  Of heeft u of een bekende van u  thuis een schil-
derij, of tekening van een Haags pontje aan de wand  uteur nton Stig hoort het graag.

Elkaar ooit gevonden op een pontje  

aags ont es oek  in aantocht 

- e cover van het 
eoogde aagse pontjes-
oek van nton tig. nzet 

zwart-wit oto s  aags 
Gemeentearchie . -
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

 

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

gezindten begraven. 

HTMC

HTMC

070 - 3907722
ook te vinden op uw smartphone

www.htmc.nl - info@htmc.nl 

HTMC
DÉ TAXI VOOR DE HAAGSE REGIO

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

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: 

Schoenenspeciaalzaak 

Van Asperen

Piet Heinstraat 37

2518 CB  DEN HAAG

T    070-3454562

E    info@vanasperen.nl

W  www.vanasperen.nl

Bent u al lid  

van de Burenhulpcentrale?
Iedereen kan wel eens een helpende 
hand gebruiken…een buur die even een 
boodschap meeneemt als u ziek bent, 
iemand die even de hond uitlaat of even 
helpt met een klein klusje in huis of tuin.  
Als vrienden of familie even niet kunnen 
helpen, is er de burenhulpcentrale. 

De burenhulpcentrale is een slimme te-
lefooncentrale die Haagse buren bij elkaar 
brengt als er iets nodig is. Burenhulp is  

voor alle leeftijden en gratis.  
De burenhulpcentrale is een initiatief van 
de Gemeente Den Haag en de Haagse 
Welzijnsorganisaties. 

Wilt u gebruik maken van de buren-
hulpcentrale? Of wilt u af en toe gebeld 
worden om hulp te bieden? 

Bel 070-2629999
of kijk op www.burenhulpcentrale.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: 0800 8192

Algemene informatie: 0800 1292

www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniek

John de Groot Marcus Benjamins

Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd   1 06-01-2011   11:34:26
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WONING-
ONTRUIMING

Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

In- en verkoop inboedels
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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

Stijl  & Traditie
Persoonlijke uitvaartzorg
24 uur: 070-70.70.007

 J.S. van der Meer, Kostenloze 
wilsbeschikking, www.stijlentraditie.nl

Met Waardigheid, Aandacht en Tijd ! 

deoud-hagenaar.nl

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

Kijk meteen naar de nieuwe mogelijkheid
voor lezers en non-profit instellingen

om gratis op de site te adverteren 



an is op 22 februari 1891 in Alkmaar 
geboren. Hij was de oudste zoon van 
Evert Wils en annetje Blankman. Zijn 
vader had een aannemersbedrijf en hier 
was an vaak te vinden. Van 1903 tot 
190  volgde hij een nijverheidscursus 
aan een avondschool in Alkmaar. Vooral 
het constructief tekenen stond hier 
centraal en hier maakte hij gebruik van 
wanneer hij - zo jong als hij was - teke-
ningen maakte voor het bedrijf van zijn 
vader. Vooral zijn praktisch inzicht valt 
op in de ontwerpen die hij later gemaakt 
heeft en dat is gezien het voorgaande 
niet zo verwonderlijk. In 1910 slaagde 
hij voor het HBS diploma. In 1913 gaat 
hij in Den Haag als tekenaar bij een ar-
chitectenbureau werken.  In 1914 trouwt 
hij met Gepke van der Vee en ze gaan in 
de Anna van Buerenstraat wonen. Later 
ging hij voor de architect H.P. Berlage 
werken en zo kwam hij in aanraking met 
het werk van rank Lloyd Wright.

rank lo d right
an Wils had grote bewondering voor 

het werk van de Amerikaanse architect 
rank Lloyd Wright (186 -

1959) en dat is dan ook 
zichtbaar in zijn eigen 
ontwerpen. Hierbij 
vallen vooral de 
horizontale lijnen 
op en het laten 
samensmelten van 
de ruimten binnenin 
een gebouw met die 
erbuiten. Volgens de 
overlevering kwam 

rank Lloyd Wright 
vooral tot dit soort 
ideeën omdat hij als kind met blokken 
gespeeld had en dan niet zomaar wat 
blokken. Tijdens de wereldtentoonstel-
ling van 18 6 in Philadelphia zag zijn 
moeder een doos met blokken liggen 
die door de Duitse opvoedkundige 

riedrich r bel, de bedenker van de 
kleuterschool, ontwikkeld was. Dit 

speel/leermateriaal wordt overigens nog 
steeds gebruikt en werkt kennelijk. Het 
feit dat hij de mens centraal stelde en 
niet de architect zelf, sprak an Wils ook 
duidelijk aan. 

De Stijl
an heeft ook enkele jaren meegewerkt 

aan het tijdschrift De Stijl. Dit 
tijdschrift is in 191  in 

Leiden uitgegeven 
door een aantal min 
of meer gelijkge-
stemde kunstenaars 
en architecten. 
Theo van Doesburg 

was de redacteur en 

mensen als Piet Mondriaan en Gerrit 
ietveld werkten er ook aan mee. We 

kunnen hier van een kunstbeweging 
spreken. Centraal stond de gedachte dat 
de vormgeving zo eenvoudig mogelijk 
moest zijn en dat er vooral gebruik 
gemaakt moest worden van primaire 
kleuren aangevuld met zwart, wit en 
grijs. Denk maar aan het latere werk van 
Mondriaan en het ietveld-Schr derhuis 
dat naar een ontwerp van Gerrit iet-
veld in 1923/1924 in trecht gebouwd 
is. Ook in het werk van an Wils zijn 
hier sporen van terug te vinden.

Vrijmetselarij
Wat an Wils binnen het socialisme en 
communisme niet gevonden had, vond 
hij wel bij de Vrijmetselarij. Van 1929 
tot zijn dood is hij dan ook lid geweest 
van de loge L’ nion rédéric in Den 
Haag. Het ging dan vooral om begrip-
pen als broederschap, geestelijke en 
morele verhef  ng, onderlinge waarde-
ring en wederzijdse hulp.
Naast zijn beroep als architect heeft hij 
ook nog wel het een en ander gedaan. 
Hij schreef artikelen in Het Vaderland, 
hij  was lid van het bestuur van de 
Haagsche unstkring, van de Bond van 
Nederlandse Architecten en van het 
Algemeen Haags Comité. Dit comité 
organiseerde na de Tweede Wereldoor-
log een groot aantal festiviteiten in onze 
stad. Van de kermis tot het bloemen-
corso, van het koninginnenconcert tot 

voorstellingen in Diligentia. Mijn vader 
was penningmeester van het AHC en 
heeft an Wils dan ook goed gekend. Als 
waardering voor zijn ontwerpen en al 
die andere werkzaamheden werd hij tot 
Of  cier in de Orde van Oranje Nassau 
benoemd. 

Doorbraak 1920
Hoewel hij v r 1920 ook al een 
groot aantal ontwerpen voor onder 
andere arbeiderswoningen in Woerden, 
Gorinchem en Oudewater op zijn naam 
had staan, kwam de echte doorbraak 
in dat jaar en dat had te maken met het 
ontwerp voor het woningbouwcomplex 

Daal en Berg aan de limopstraat in 
Den Haag. (Wilt u hier meer over weten 
dan moet u het artikel over het café 
Westend in ditzelfde blad gepubliceerd 
maar eens lezen) Zowel nationaal als 
internationaal werd hier in uiterst posi-
tieve zin aandacht aan besteed. Enkele 
jaren later, in 1924, ontwikkelde hij de 
plannen voor een Olympisch Stadion 
voor de Spelen van 1928 in Amsterdam. 
Op 11 februari 19 2 is an Wils in Voor-
burg overleden.

Carl Doeke Eisma
carleisma@ lanet.nl 
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an ils 1891-1972 , Haags architect met groot praktisch inzicht

ormge ing moest o een oudig moge i k i n
Zowel in het artikel over professor Van oelje augustus 2011  als in het onlangs verschenen 
artikel over het café estend kwam de architect an ils ter sprake. Ook hij heeft zijn sporen in 
onze stad achtergelaten. 

CoornhertCentrum
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Erasmusplein 87
2532 RG   Den Haag
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De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW   Den Haag

Wijndaelercentrum
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Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM   Den Haag

 

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

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

Erasmusplein 87   -   2532 RG  Den Haag   -   www. humanitaswoonzorgplus.nl
Centraal telefoonnummer: 070 - 447 02 22    -    e-mail: servicelijn@hwzplus.nl 

ormge ing moest o een oudig moge i k i n

- latge ouw aan het oze  sra lsplein in en aag, ge ouwd in - . -

- an Wils, geportretteerd door saac sra ls in . -

- et tijdschri t e tijl, waar an Wils een 
paar jaar aan meewerkte. -

- e apaverho  in  
oto uro Thuring . -

Voorbeelden van an ils’ werk in Den Haag
Tot slot nog enkele voorbeelden van het werk van an Wils die in Den Haag 
gerealiseerd zijn. ijk er een naar als u in de buurt woont of bent.
 a aver of ge ou d in -
 latge ou  Daal en erg  limo straat -  -
 latge ou  o ef sra ls lein -
 antoorge ou  an Al emadelaan  -
 in el uis Am assade  oogstraat  
 Denne ove  ad uis eg  -
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U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief ge-

schreven door een fan met een prettig leesbare stijl."

-  Boek van de Week in Voetbal International 

nr. 26 van 26 juni 2013

"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse 

voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

-  Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter 

en een geboren Hagenaar

De Voetbaljaren 0 is een mooi vormgegeven 
boekje over succesvolle jaren van ADO c. . 

C Den Haag, toen de club van zich liet horen 
in de nationale en internationale arena en in 
19 5 de NVB-beker won door een 1-0 over-
winning tegen C Twente in de otterdamse 
‘ uip’. 
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd 
op de herinneringen aan de club die auteur 

oeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef 
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid 
met veel extra’s.

De Voetbaljaren 0 (ISBN: 9 8-94-91168-54-3) 
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.

ijk voor meer informatie op  

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL 

VOOR SLECHTS

12,95

  Gewoon 
    goed geregeld



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:   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

Open een uitvaartdeposito 
en wij storten er € 210,- op!
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Minister Asscher van Sociale Zaken 
heeft 6  miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor de aanpak van werkloos-
heid onder ouderen. Een groot deel 
daarvan (28 miljoen) is bedoeld voor 
bijscholing en plaatsingen. Werklozen 
en werkgevers kunnen per direct aan-
spraak maken op deze regelingen.
Bijscholingen blijken vaak hard nodig 
om oudere werknemers aan een baan 
te helpen. Het probleem is dat juist 
oudere werklozen niet zelden een 
beroep hebben, dat een hoge fysieke 
productiviteit vraagt. Een werkgever 
kiest liever voor een naar zijn mening 
productieve vent/vrouw dan iemand 
die volgens hem mede door zijn leef-
tijd en gezondheidsproblemen aan het 
afzakken is.
Een bij- of omscholing van deze 
werkloze werknemers, waardoor zij 
minder zwaar fysiek werk hoeven te 
doen, zou het ei van Columbus kunnen 
zijn. Werkzoekenden en werkgevers 
kunnen maximaal 50 euro aanvra-
gen voor de cursussen. Er is wel een 

belangrijke voorwaarde: er moet 
concreet uitzicht zijn op een baan. Na 
verloop van tijd zal uit de resultaten 
van het ‘Actieplan 55PlusWerkt’ 
duidelijk worden of het werkt.

Aantrekkelijk maken

Het actieplan wordt breed gedragen 
door de werkgeversorganisatie VNO-
NCW, M B Nederland, vakbonden, 
gemeenten, de re ntegratie- en uitzend-
branche en de uitkeringsuitvoerder 

WV. De grote uitzendorganisaties 
AB , NBB , andstad, Tempo Team, 

SG Groep, Manpower en Timing 
hebben als streefdoel gesteld dat zij 
samen met het WV 22.500 werkloze 
55-plussers aan de slag willen helpen. 
Meer nog dan de scholingscursus-
sen denken wij dat de nanciële 
ondersteuning voor werkgevers en uit-
zendbureaus het aantrekkelijk maakt 
werklozen in dienst te nemen.
De werkzoekenden zullen zich ook 

exibeler moeten opstellen, omdat 
zij beter af zijn met een baan (al gaat 

het om het minimumloon) dan dat zij 
thuis zitten met een werkloosheidsuit-
kering die na de eerste twee maanden 

0 procent van hun loon bedraagt.

In het actieplan is een plaatsingsbonus 
opgenomen. De bonus wordt hoger 
naarmate het uitzendbureau de werk-
loze werknemer langer plaatst. De 
bonus is 300 euro bij een plaatsing van 
minimaal drie maanden. Daar komt 
nog eens 00 euro bovenop als de 
plaatsing minimaal zes maanden be-
draagt. Na een jaar komt er nogmaals 
500 euro bij.
Voorwaarde is dat de 55-plusser voor 
minimaal de helft van het aantal uren, 
waarvoor men een uitkering krijgt, 
aan de slag gaat. Het minimum aantal 
werkuren per week moet tenminste 
gemiddeld 12 uur zijn.
De werkloosheid onder ouderen is 
een van de grootste problemen in het 
kabinetsbeleid. Zonder dit nieuwe ou-
derenbeleid slaagde uitkeringsinstantie 

WV erin jaarlijks ongeveer 18.000 

oudere werklozen aan de slag te 
krijgen. Dat moeten er dus aanzienlijk 
meer worden. Werkgevers moeten er 
ook van overtuigd worden dat veel ou-
deren kennis en ervaring meebrengen, 
hetgeen een bedrijf ten goede komt.

Alleenstaanden

Er zijn nog andere redenen om werk-
loze ouderen aan het werk te helpen. 
Het is een bekend gegeven dat sommi-
gen, vooral alleenstaanden, in de put 
raken doordat zij dag in dag uit niks 
te doen hebben. Ze kunnen moeilijk 
omgaan met die nieuwe situatie met 
als gevolg dat zij in een vicieuze cirkel 
belanden en steeds dieper wegzinken.

Aan de andere kant blijkt ook dat 
steeds meer ouderen van boven de 

65 jaar aan het werk blijven, vaak in 
deeltijd of op freelancebasis. Volgens 
de laatste cijfers (uit 2009) van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) is in heel Nederland het aantal 
65-plussers, dat blijft doorwerken in 
tien jaar tijd meer dan verdubbeld naar 
129.000 mensen. Hiervan zouden er 

6.000 gemiddeld meer dan 12 uur per 
week werken. Ongeveer de helft is aan 
de slag als zelfstandige. Daarbij gaat 
het (traditioneel) voornamelijk om 
boeren, tuinders en winkeliers.
De overigen zijn in loondienst, met 
name in de leeftijdsgroep 65-69 jaar. 
Dat mensen steeds vaker doorwerken, 
heeft natuurlijk ook te maken met het 
feit dat ouderen gemiddeld tter zijn 
dan vroeger.

Erf- en schenkingsrecht

Zus wil codicil en regeling 

pinnen

 doe mantel org voor een roer 
van  en een us van  aar. i n 
us gaat ec ter geesteli  ac teruit. 
e e en afges ro en dat i  aar 

laatste il ga sc ri ven. aar i  
eet niet recies oe. aarsc i nli  

laat e een edrag van circa  
na. e il dat aar egrafenis 
daarvan ordt etaald en na aftre  
ervan gaat de rest naar aar er  en 
eventueel nog naar roers en us. i  
is nooit getrou d ge eest en eeft 
geen inderen. oorts en i  erg 
gesc ro en van aar mededeling 
dat e niet meer eet oe e contant 
geld moet o nemen e egt  er is 
alti d el iemand o aardig om aar 
te el en. at is u  advies

Als het om een codicil gaat (een 
handgeschreven verklaring) dan 
moet uw zus die wel eigenhandig 
schrijven, dagtekenen en onder-
tekenen. Overigens lijkt het ons 

geen probleem, als de potentiële 
erfgenamen goed met elkaar om-
gaan, onderling afspraken te maken 
over hoe de uitvaart moet worden 
geregeld en aan wie de ‘spulletjes’ 
nagelaten worden. Een codicil wordt 
beschouwd als een eenvoudig alter-
natief voor een testament.
In het codicil mag echter geen geld 
nagelaten worden aan anderen dan 
de wettelijk erfgenamen. Wél mag 
erin staan wie de nanciële zaken 
na overlijden regelt. Dus als uw zus 
vermogen nalaat aan anderen dan de 
wettelijk erfgenamen, bijvoorbeeld 
de kerk, zal zij toch een testament bij 
een notaris moeten laten opstellen. 
Anders erven de wettelijk erfgena-
men de volledige nalatenschap. Die 
kunnen uiteraard op hun beurt weer 
naar wens van de overledene schen-
kingen aan anderen doen.

 hebt gelijk dat het grote risico’s 
met zich meebrengt als iemand haar 
met bijvoorbeeld pinnen - en dus het 
prijsgeven van haar code - helpt. Dat 
kan veel beter geregeld worden. Met 
een machtiging van haar, waarbij 
een pasje door de gemachtigde kan 

worden verkregen. Het punt is nu 
ook weer, dat zij in staat moet zijn 
iemand te machtigen. Is zij geheel 
handelingsonbekwaam dan rest nog 
het mentorschap (voor bijvoorbeeld 
u) of het zwaardere ‘onder curatele’. 
In beide situaties moet echter de 
kantonrechter worden ingeschakeld. 
Misschien moet u eerst de zaken 
maar eens goed bespreken met uw 
betreffende zus.

Familierecht

Deel van pensioen

gaat naar ex

 en van mi n ste tot mi n ste 
ge u d ge eest. i  is verteld dat 

 rocent van mi n aanstaande en-
sioen van voor mi n sc eiding naar 
mi n e  gaat  lo t dit

Voor pensioenverevening tellen al-
leen de huwelijkse jaren. In hoeverre 
er bij u pensioenverevening (verde-
ling van opgebouwde rechten) heeft 
plaatsgevonden weten we niet. Dat 
kunt u terugvinden in uw echt-

scheidingsconvenant of navragen 
bij de pensioeninstelling, waarbij 
uw pensioen is opgebouwd. Is er 
indertijd helemaal niks vastgelegd, 
dan kunt u het beter zo laten als u 
daardoor gunstiger uit bent. Thans 
worden de opgebouwde pensioen-
rechten met elkaar vergeleken en als 
er een redelijk verschil is, dan wordt 
een deel daarvan overgedragen aan 
de ex-partner die minder pensioen 
ontvangt. iteraard kan bij de afwik-
keling van het uit elkaar trekken van 
vermogens ook besloten worden op 
een andere manier compensatie te 
verlenen. Dat moet allemaal wel in 
een convenant worden vastgelegd. 
Vaak erg ingewikkeld!
Met uw 0 procent doelt u waar-
schijnlijk op uw opgebouwde ouder-
domspensioen tijdens uw huwelijk, 
waarvan na uw overlijden mogelijk 

0 procent naar uw ex gaat. Anders 
weten wij het ook niet.

Fiscale zaken

Kleine bijverdiensten

bij AOW en pensioen

 ri g sinds een alf aar AO  
en een ensioent e  i  doe nog 
regelmatig at foto er  voor een 
lein rant e.  verdien daarmee 
at i . et is niet veel.  sc at 
et o  ongeveer dui end euro er 
aar. oet i  dat o geven in mi n 
aarli se elastingaangifte  Of 
estaat er oiets als een elastingvri  
i verdien edrag er aar  Of an i  
eter er orden

Inderdaad moet u belastingaangifte 
doen als het inkomen uit arbeid is. 
Maar al uw kosten voor verwerving 
(binnen de belastingwetgeving) van 
dit inkomen mag u bij ‘nevenver-
diensten’ - zonder verdere onder-
bouwing - aftrekken, mits binnen 
redelijke proporties. De opdrachtge-
ver kan u als vrijwilligermisschien 
ook een jaarlijkse (netto) vergoeding 
geven. Als de opdrachtgever het niet 
als aftrekpost (kosten) aan de Be-
lastingdienst opgeeft, is hier sprake 
van een ‘zwarte uitbetaling’. Het 
heeft geen zin bij dit geringe bedrag 
zzp’er of zelfstandige te worden.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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De 55-plussers zijn in verhouding de grootste groep die werkloos is. Er zijn er thans 102.000 in heel 

Nederland en als er geen maatregelen worden genomen loopt dat aantal nog op. Gemiddeld geno-

men zijn zij bijna driemaal zo lang werkloos als jongere werkzoekenden. We hebben het hier nog 

niet over de werklozen die in de bijstand zitten of de mensen die het wel geloven en om wat voor 

reden dan ook niet aan de slag gaan.

Eindelijk is er extra aandacht voor het in het arbeidsproces terugbrengen van werkloze ouderen. Veel werkgevers aarzelen om uiteenlopende 
redenen een oudere aan te nemen. Het schrikbeeld van de ‘ingenieur op de tram’ is nog niet aan de orde, maar sommige werklozen zouden 
wel wat flexibeler kunnen zijn door sneller een minder passende baan te accepteren.

Werkloze 55-plussers aan de slag helpen
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r o  uit eze agenda evat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud- agenaar interessant kunnen zijn  tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
e t u activiteiten te melden  tuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

Tot en met 28 oktober

Ontdek de ierstraat in trium stadhuis
Op dinsdag 1 oktober heeft wethouder Rabin Baldew-

singh (Archeologie)  de tentoonstelling: "Ontdek de Bier-

straat, het leven rondom de Bierstraat in 17de-eeuws Den 

Haag"geopend. Ter ere van deze tentoonstelling is ook het 

Oyevaar bier gepresenteerd, speciaal voor de gelegen-

heid gebrouwen op basis van een 17de eeuws recept . De 

tentoonstelling is tot maandag 28 oktober 2013 te zien in 

het atrium van het stadhuis. 

Tussen 1992 en 1995 is in de Bierstraat in Den Haag 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn veel 

bijzondere vondsten blootgelegd. De tentoonstelling geeft 

een beeld van het leven in Den Haag in de 17de eeuw en 

van de voorwerpen die er toen in de Bierstraat gebruikt 

werden. Op de plek van het Haagse stadhuis stond tus-

sen 1612 en 1794  bierbrouwerij De Oyevaar. In samen-

werking met Henri Reuchlin van Duinbier BV en Fiddler 

Brouwerij in de Haagse binnenstad is het 17de eeuwse bier 

opnieuw uitgebracht onder de naam "Oyevaar". Tijdens 

de opening is dit bier uitgedeeld. Daarna is het te koop in 

de horeca in de stad. Onder andere bij Café Rootz in de 

Grote Marktstraat.

Tot en met 8 december

aravaggio in alerij rins illem V:
Een jongen gebeten door een hagedis
Op donderdag 10 oktober is in museum Galerij Prins 

Willem V (Buitenhof 33 in Den Haag) een topstuk van de 

de Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610) gepresen-

teerd, een bruikleen uit de National Gallery in Londen, die 

tot en met zondag 8 december is te zien in Den Haag. Dat 

is bijzonder omdat geen enkel Nederlands museum een 

werk van Caravaggio bezit.

Het gaat om 'Een jongen gebeten door een hagedis', een 

doek van ongeveer 66 x 50 cm, dat wordt gezien als een 

topstuk van de Italiaanse meester. Caravaggio’s schil-

derijen veroorzaakten rond 1600 een sensatie in Rome. 

Tijdgenoten raakten er niet over uitgesproken dat hij zon-

der voorbereidende schetsen en alleen naar levend model 

werkte. Sommigen vonden zijn rauwe voorstellingen niet 

te rijmen met de verheven, religieuze onderwerpen

van zijn schilderijen. Anderen waren juist enthousiast 

over de heftige en intense wereld die Caravaggio hen 

voorschotelde en stonden in de rij voor een werk van 

hem. Caravaggio’s invloed op andere schilders was 

groot. Tijdens Caravaggio in de Galerij worden daarom 

naast het schilderij van Caravaggio twee voorbeelden van 

het caravaggisme opgehangen uit de collectie van het 

Mauritshuis: één van Peter Paul Rubens en één van Gerrit 

van Honthorst.

LUNCHPRAATJES OP DONDERDAGEN

Iedere donderdagmiddag tijdens Caravaggio in de Galerij 

praat een van onze Caravaggio-kenners rond lunchtijd de 

bezoekers op zaal bij over Caravaggio. Deze lunchpraatjes 

starten om 12.45 uur en duren een kwartier. Opgeven is 

niet nodig en er zijn naast het entreekaartje geen extra 

kosten aan verbonden.

Galerij Prins Willem V is een verborgen juweel in het 

historische centrum van Den Haag. Stadhouder Prins 

Willem V van Oranje-Nassau liet de zaal in 1774 bouwen 

om er zijn schilderijen tentoon te stellen. De wanden 

hingen er bomvol, zodat de rijkdom van zijn verzameling 

goed te zien was.

Galerij Prins Willem V is afzonderlijk en in combinatie 

met de naastgelegen Gevangenpoort te bezoeken. Meer 

informatie, ook over openingstijden en toegangsprijzen, 

is te vinden op www.galerijprinswillemv.nl

o. 16 en do. 17 oktober

n Theater Dakota: premi re irma ES 
van het stuk STE  in nieuwe bewerking
Liefde is... grote verwachtingen, kleine irritaties en de 

zoektocht naar de perfecte bank. In STEL zien we twee 

koppels op hun eerste dag samen in een nieuw huis. In 

afwisselende scènes proberen vier mensen antwoord te 

vinden op de vraag: is samen beter dan alleen? Ieder stel 

probeert op zijn eigen manier de problemen in hun relatie 

op te lossen. Herkenbaar, grappig en confronterend.

Een eerdere versie van STEL speelde in 2012 op locatie 

in New Babylon in Den Haag. Nu wordt, met opnieuw 

bewerkte tekst, een geheel nieuwe voorstelling gepresen-

teerd. Vandaar dat STEL opnieuw in première gaat.

Kaarten kosten € 12 (met de Ooievaarspas € 6) en zijn te 

bestellen via www.theaterdakota.nl, 070 326 5509 of aan 

de kassa van Theater en Filmhuis Dakota (Zuidlarenstraat 

57). De voorstellingen op 16 oktober (try out) en de 

première een dag later beginnen om 20.15 uur.

Van 20 t m 26 oktober

et kleinkinderen in de herfstvakantie 
naar oza in euzenland  van abarber
Theaterschool Rabarber in Den Haag maakt zich op voor 

de terugkeer van de voorstelling ‘Roza in Reuzenland’ die 

aankomende herfstvakantie weer te zien zal zijn. 

De familievoorstelling (5+) speelde al eerder in de mei-

vakantie, maar wordt wegens succes nog één week her-

haald in theater Merlijn. ‘Roza in Reuzenland’ vertelt het 

verhaal van het kleine weesmeisje Roza, die op een avond 

door de Reus wordt meegenomen naar Reuzenland. 

Daar leert ze alles over ‘fl itspoppers’,’fopskottel’, dromen 

vangen en over de gemene reuzen uit Reuzenland. Roza 

en Reus verzinnen samen een plan om voor eens en voor 

altijd van de slechte reuzen af te komen. 

Volgens regisseur Jeroen de Graaf is het stuk zo’n succes 

geworden omdat het verhaal tot de verbeelding spreekt. 

‘Het gaat over dromen, vriendschap en geloven in het 

onvoorstelbare. De voorstelling is een combinatie van 

muziek, dans en theater’, aldus de Graaf. ‘De kinderen 

kunnen zich herkennen in Roza, een dapper meisje dat 

wil strijden tegen het kwaad. Wie wil er niet de held zijn?’.  

De rol van de Reus wordt deze herfstvakantie vertolkt 

door Tom Voet (21 jaar en volgt op dit moment de the-

atervooropleiding ‘Het Tussenjaar’ bij Rabarber). Tom is 

één van de talenten die in de voorstelling te zien zal zijn. 

Hij ervaart het spelen van Reus, de hoofdpersoon, als een 

zoektocht. ‘Het is echt zoeken naar wat de essentie de rol 

is. Eenmaal op het goede spoor lukt het wel om dat vast 

te houden, maar het vinden is lastig’. 

Tom heeft zes weken de tijd gehad om deze rol in te stu-

deren, wat een echte uitdaging was. ‘Je komt binnen in 

een stuk wat al staat en gespeeld is. Het is dus niet meer 

met elkaar ontdekken maar gewoon heel technisch de 

stapjes en pasjes leren van de rol. En daarnaast nog de 

rol eigen maken’.  In de meivakantie werd de rol van Reus door 

twee andere spelers van Theaterschool Rabarber gespeeld. 

Roza in Reuzenland’ is van 20 tot en met 26 oktober te 

zien in Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, te Den Haag. 

Kaarten zijn te bestellen via de website van Theaterschool 

Rabarber: www.rabarber.net  of 070 3450996.

Vrijdag 25 oktober

Europalezing oud-president De Klerk van 
Zuid- frika en prof. Karel van olferen
Om 16.30 in de Kloosterkerk, Lange Vooorhout 4 hoek 

Parkstraat, houden oud-president Frederik Willem de 

Klerk van Zuid-Afrika en professor Karel van Wolferen de 

12de Europalezing. Toegangskaarten zijn voor € 9 via de 

website www.europelecture.com te bestellen.

Het centrale thema van de twaalfde Europalezing is 'Eu-

ropa in de wereld'. Oud-president De Klerk zal stilstaan 

bij de vraag hoe andere werelddelen naar Europa kijken. 

Speelt de Europese Unie een politieke rol op het wereld-

toneel? Ook zal de oud-president zijn toekomstvisie op de 

Europese Unie geven.

Aansluitend analyseert Van Wolferen de verhoudingen 

tussen de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten. 

Welke politieke ontwikkelingen tussen de verschillende 

wereldmachten zijn voor de Europese Unie van belang?

De avond staat onder leiding van de Nederlandse oud-

minister Ben Bot (buitenlandse zaken).

Op de foto De Klerk met Nelson Mandela; De Klerk die 

president was van 1989 tot 1994 staat bekend als de man 

die 'de Apartheid' afschafte in Zuid-Afrika. 

Vanaf vrijdag 25 oktober

Historisch theater uzee Scheveningen: 
Drie vrouwen rond koning illem 1
Van vrijdag 25 oktober t/m zondag 17 november wordt 

op diverse avonden en middagen het theaterstuk 'Drie 

vrouwen rond koning Willem 1' ten tonele gevoerd, in 

het Muzee Scheveningen (Neptunusstraat 92). Voor de 

precieze data, tijdstippen en reserveringen moet u even 

kijken op www.muzeescheveningen.nl en u vindt ook 

nadere informatie op www.hetportretspreekt.nl

In de ruim een uur durende voorstelling, onder regie van 

Freya Ligtenberg, doen de drie belangrijkste vrouwen 

van koning Willem I (1774-1837) 'een boekje open'. Ze 

brengen diens strijd voor het koningschap en hun leven 

aan de zijde van deze eerste Oranje-koning ten tonele. En 

daarin sparen ze elkaar niet...!

Allereerst is daar natuurlijk koningin Wilhelmina van 

Pruisen de Jongere (1774-1837), alias Mimi die te allen 

tijde standvastig naast haar gedreven man bleef staan, 

maar oh zo verlangde naar een rustig leven waarin ze 

zich volledig aan de schilderkunst kon wijden. Ook haar 

eigenzinnige dochter prinses Marianne (1810-1883) 

bezorgt haar met regelmaat grijze haren. En dan is 

daar die andere vrouw, gravin Henriëtte d’Oultremont 

(1792-1864), haar hofdame. Na Mimi's dood neemt 

Willem 1 ondanks fel protest onder het volk Henriëtte tot 

echtgenote, met alle gevolgen van dien.

Zondag 27 oktober

remi re arterre presenteert
muziekprogramma ar wa   auh
Speciaal voor Première Parterre ontwikkelden Astrid Se-

riese en Henk Mak van Dijk - die een speciale band met 

elkaar hebben - een programma, waarin ook Indische 

klassieke piano composities, liederen, teksten en poëzie, 

geïnspireerd op het thema Jauh (ver) een plaats vinden.

De zang van Astrid Seriese kenmerkt zich door een 

krachtige eenheid van tekst en zang, zowel als het gaat 

om een klassieke blues, een Tom Waits song, een lied 

van Louis Andriessen, of een Indische pantun.

Henk Mak van Dijk is een veelzijdig pianist die altijd zoekt 

naar maximale kleur en klank in zijn spel. Hij herontdekte 

de schoonheid van klassieke muziek uit Nederlands-

Indië.

U kunt reserveren via www.premiereparterre.nl of per 

telefoon: 070 - 3352696. Kaarten kosten € 18. U bent 

welkom vanaf 11.00 uur; de uitvoering begint 11.30 uur. 

U vindt Première Parterre aan de Groot Hertoginnelaan  

nr. 52  (met bus 24 uitstappen halte Banstraat).
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oensdag 30 oktober

Het O met Vreugdetranen drogen snel  
in de Koninklijke Schouwburg 
Het Ro Theater (uit R'dam) speelt in de Koninklijke 

Schouwburg de door pers en publiek bejubelde voorstel-

ling 'Vreugdetranen drogen snel'. 

Trouw gaf 5 sterren en de Volkskrant en Telegraaf 4. Deze 

voorstelling is net als Oedipus in het voorjaar een regie 

van Alize Zandwijk met ook nu weer o.a Jack Wouterse, 

Fania Sorel, Herman Gilis en Yahya Gaier. 

Het is een kleurrijke voorstelling, geïnspireerd op de 

energieke, magische en muzikale films van de Servische 

filmmaker Emir Kusturica en de romans van Gabriel 

García Márquez. 

Op het toneel staat een caravan op palen in een groot 

veld met maïs. Dit is het decor van een wereld waarin 

verschillende ontroerende, hilarische, bizarre en groteske 

verhalen door elkaar lopen, zoals over een oma die weet 

dat de geschiedenis zich steeds herhaalt, een doorge-

draaide filosoof, een man die zich dood drinkt en een 

bruiloft die alle kanten op giert. Een theatervoorstelling 

vol dans, muziek, toneel, magie en spektakel die je even 

de ernst van het leven doet vergeten. 

De voorstelling begint om 20.15 uur - maar u kunt vooraf 

ook een inleiding bijwonen (zie onder).

Reserveren kan bij de Koninklijke Schouwburg (zie voor 

meer info de website www.ks.nl) of via www.rotheater.nl/

vreugdetranen 

INLEIDINGEN

Ook dit seizoen organiseert de Koninklijke Schouw-

burg inleidingen bij een groot aantal voorstellingen, zo 

ook bij Vreugdetranen drogen snel. Deze informatieve 

bijeenkomsten worden verzorgd door ons team van 

vaste inleiders. Al onze inleiders zijn ervaren theater-

wetenschappers met allemaal een eigen specialiteit, 

vertelmethode en achtergrond.

De inleidingen gaan over de totstandkoming van de voor-

stelling en de keuzes van o.a. de regisseur, decorbouwer 

of dramaturg. Ook wordt de inhoud van de voorstelling in 

een brede context geplaatst. Uit ervaring is gebleken dat 

het bijwonen van een inleiding de theaterervaring van de 

avond vergroot.

Kaarten voor de inleidingen kosten € 2,50, deze kunt u 

eenvoudig bestellen via de website of direct aan de kassa. 

De inleidingen beginnen 45 minuten voor aanvang van 

de voorstelling en vinden plaats in de Paul Steenbergen 

foyer op de 2e verdieping.

Donderdag 31 oktober

ezing ob ouwman bij Van Stockum: 
over bezetting ed. ndië door apan
Auteur Rob Bouwman geeft bij boekhandel Van Stockum  

aan de Herengracht 60 in Den Haag een lezing over de 

directe gevolgen van de bezetting van Nederlands-Indië 

door Japan en over zijn boek Twee Moeders.

De directe gevolgen van de bezetting van Nederlands-

Indië door Japan worden in de lezing toegelicht aan 

de hand van dagboekfragmenten en eigen ervaringen, 

maar pas nadat Bouwman de geïnteresseerden heeft 

meegenomen in zijn verkenning van de ontwikkelingen 

van Japan in de periode 1890 – 1941, en de rol van 

Soekarno, beiden als achtergrond voor het verhaal van 

Twee Moeders. 

Duizenden moeders van jonge kinderen zijn in de 

Japanse concentratiekampen overleden. De onzeker-

heid van die vrouwen moet onbeschrijfelijk zijn geweest. 

Bouwman’s moeder kon het niet navertellen, zij overleed 

3 maanden voor de bevrijding en haar zuster nam de 

moederlijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend op 

zich. Na de bevrijding maakte zij, onwetend wat haar te 

wachten stond, de verkeerde beslissing door af te reizen 

naar Soerabaja. Daar is de bersiap het ergst geweest. 

Het boek is opgebouwd uit twee geïntegreerde lagen, de 

historische achtergrond en het feitelijke verloop.

De lezing bij Van Stockum (op 5 minuten lopen van 

station Den Haag CS) begint om 19.30 uur. Toegang is 

gratis, maar u wordt wel verzocht zich aan te melden 

door een e-mail naar secretariaat@vanstockum.nl 

of een telefoontje naar 070 - 302 8110 

Als u het boek na afloop van de lezing wilt kopen (€ 15) 

en wilt laten signeren, dan kan dat natuurlijk. Mocht u 

niet kunnen komen maar u wilt het boek wel graag heb-

ben, dan kunt u het bestellen via www.vanstockum.nl

Op 1, 2 en 3 november

Operettevereniging ODES viert 80-jarig 
bestaan in de ijswijkse Schouwburg 
De Haagse Operettevereniging ODES viert dit jaar haar 

80-jarig bestaan en timmert al jaren aan de weg met een 

jaarlijkse grote uitvoering in de Rijswijkse Schouw-

burg - die vroeger in het Haags Congresgebouw werd 

gehouden.

Dit jaar wordt op 1, 2 en 3 november in de Rijswijkse 

Schouwburg opgevoerd de operette Die Fledermaus (van 

Johann Strauss jr.) die door regisseur Dick Schaar en 

choreografe Judith Klanker in een eigen jas is gestoken, 

een spektakel belooft het gezelschap. Repetitor/dirigent 

Miroslow Dimitrov smeedt er met een keur aan goede 

musici en spelers een prachtig kijk- en luisterspel van.

De toegangskaarten kosten € 29 inclusief de garderobe 

en een drankje in de pauze. U kunt uw kaarten bestellen 

via telefoonnummer 079-3611192

KLEINE KORTING

Voor lezers van De Oud-Hagenaar is er een korting van 

€  2 op vrijdagavond 1 november (20.00 uur) en van 

€ 1 op zaterdagavond 2 november (20.00 uur) en zon-

dagmiddag 3 november (14.00 uur).

De Rijswijkse Schouwburg is te vinden aan de Generaal 

Spoorlaan 10, 2283 GM in Rijswijk - vlakbij het oude (al 

lang) leegstaande gemeentehuis.

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

The Jerusalem Passion

Op 26 oktober 2013 wordt 
The Jerusalem Passion uitgevoerd in de 
Dr Anton Philipszaal te Den Haag. Aan de 
uitvoering van The Jerusalem Passion 
nemen circa 240 amateurzangers deel, die 
onder leiding van dirigent Hans Matla be-
geleid worden door het Promenade Orkest 
en zes professionele solisten.  
www.jerusalempassion.nl 

The Jerusalem Passion

Dr Anton Philipszaal, 
Spuiplein 150 te Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 29,50 

Bätz Orgelmaand 2013

De stichting Cultuur en Muziek 
in de Lutherse Kerk organiseert de okto-
ber Orgelmaand. Met een reeks van vijf 
concerten wil de stichting, het Bätzorgel 
(1762) als klinkend monument levend en 
toegankelijk houden. Het orgel leent zich 
uitstekend voor de uitvoering van zowel 
de klassieke orgelmuziek als uitvoerin-
gen van het meer moderne repertoire. 

www.hetbatzorgel.com

Stichting Cultuur en Muziek 

in de Lutherse Kerk    

Lutherse Kerk, 
Lutherse Burgwal 9, Den Haag
Aanvang: zie website
Toegang: € 10,- / € 8,- 

Scheveningse Salon 2013

Tijdens de Scheveningse Salon 
in Muzee Scheveningen zijn werken te 
zien van lokale kunstenaars en werken die 
een relatie hebben met de wijk. Dit jaar 
zijn er 35 werken te bewonderen van 26 
kunstenaars, in maar liefst 9 disciplines. 
Gedurende de Salon zijn er live schilder-
sessies, workshops en ook rondleidingen 
die de kunstenaars zelf begeleiden.
www.artandjazz.nl 

Art&Jazz

Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 90-92 te Scheveningen
Verschillende aanvangstijden, 
zie website
Toegang: gratis

Familie VROM  

Theatergroep Drang liet vier 
regisseurs onderzoek doen naar het 
begrip ‘solidariteit’ in de huidige samenle-
ving. Resultaat is een voorstelling in vier 
scenes gebaseerd op krantenartikelen, 
(vak)literatuur en improvisaties. 
Ervaren acteurs en jonge talenten spelen 
de stukken in de prachtige, doorzichtige 
architectuur van het voormalige ministe-
rie van VROM naast het Centraal Station.
www.drang.nl     

Theatergroep Drang 

Locatie: in het voormalig 
Ministerie van VROM naast CS.
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 17,50/ € 15,-
voor kortingen zie website      

                                                                                                  
Thriller Festival  

Het Nederlands Thrillerfesti-
val in Zoetermeer staat in het teken van 
het spannende verhaal in alle soorten en 
maten. Toneel, film, musical, literatuur, 
tentoonstellingen, lezingen, workshops, 
improvisatieshows, de CrimeZone Awards 
2013, misdaadseries en meet and greets 
met acteurs en schrijvers.
www.thrillerfestivalzoetermeer.nl

Thriller Festival

Zoetermeer 
Locaties en programma: zie de website 

Fonds 1818 agenda

OKT

26 

The Jerusalem Passion

OKT

5-12-19
26-31 

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

                                                                                                  

5-12-19
26-31 

OKT-NOV

19
t/m16 NOV.

OKT. 

OKT-NOV

26
t/m 3 NOV.

OKT. 

OKT-NOV

5
t/m 3 NOV.

OKT. 



Zie hier 220 hectare polder. Veen op klei en zand. 
Ingepolderd tussen 1412 en 1446. Met de Carel 

einierszkade als poldersloot en het riviertje De 
Schenk als afwatering. De Nieuwe Veenmolen, ook 
wel Boschmolen genoemd, uit 1654 op de hoek 
van beiden vormt daarvoor nu nog het ‘levende’ 
bewijs. Het is het stuk land dat nu bekend staat als 
de wijk Mariahoeve. Het noordelijkste  stadsdeel 
van Den Haag dat ik zag voor mijn ogen, als kind 
van het Bezuidenhout, zag ontstaan. Op 28 mei 
1958 ging de eerste paal de poldergrond in kort na-
dat ‘De roon’ de plannen van ir. . van der Sluijs 
had goedgekeurd. Mariahoeve, genoemd naar een 
oude boerderij aan de Bezuidenhoutseweg – langs 
die weg stond een handvol ‘hoeven’ en buitenplaat-
sen, werd gemodelleerd naar de wijk ortedala in 
het Zweedse G teborg. Er kwamen woningen voor 
elke inkomensgroep. Hoog- en laagbouw, villa’s 
en rijtjeshuizen, luxe en eenvoud naast elkaar.  Zo 
moest de sociale segregatie worden tegengegaan.

Eindeloze velden
Als kleine jongen kende ik alleen de eindeloze 
velden. De rood-witte planken ‘hekken’ die de 
doorgang vanaf de Carel einierszkade de huidige 
Vlaskamp, het leine Loo en de Boekweitkamp 
versperden. Vanaf de spoorbaan Amsterdam-

otterdam tot aan de Bezuidenhoutseweg lag de 
‘ijsbaan’ van de Vereeniging Haagsche I sclub. Het 
was niet meer dan weiland met langs de kanten en 
in het midden een soort ‘terpen’ waarop ook palen 
met lampen stonden. Als het vroor werd het geheel 
onder water gezet en kon de schaatspret beginnen. 
Zelfs koningin Wilhelmina en prinses uliana kwa-
men er schaatsen. Het was ook direct tegenover 
Huis ten Bosch. Het clubgebouw, naar het schijnt 
een houten keet aan de Bezuidenhoutsweg, heb 
ik niet meer gekend. Op de Bezuidenhoutseweg 
denderde in mijn tijd tram 4. Een geel gevaarte 
met aan weerszijden koppelingen die eruit zagen 
als speren, waarvan de treeplanken wel een meter 
boven het wegdek zweefden. Binnenin houten 
gelakte banken waarvan de rugleuningen aan het 
eindpunt door de conducteur gewoon werden ‘om-
geklapt’ als de tram het afgelegde parcours weer in 
omgekeerde richting aanvatte.

De spoorbaan
Door het landschap van de polder ploeterde peri-
odiek een trein. Vanaf het punt waar nu de and-
stadrail onder de spoorbaan Amsterdam – ot-
terdam doorkomt, diagonaal naar uitspanning ‘De 
Landbouw’, die vlak bij het huidige café/restaurant 

stond aan het einde van de Bezuidenhoutseweg, 
liep de spoorbaan. De directe verbinding tussen 

otterdam en Scheveningen. Het spoor lag er tot 
1960 al hadden de spoorwegen al jaren eerder 
besloten de lijn te staken. Onrendabel luidde het 
oordeel destijds. Het zou zeker een goudmijn zijn 
geworden. Maar goed, door het opheffen van het 
spoor werd de weg vrijgemaakt voor de woonwijk 
Mariahoeve.

Echtpaar oen
Naar mijn herinnering werden de eerste wonin-
gen  aan ogge- en Haverkamp neergezet.  De 
Vlaskamp deed dienst als toegangsweg. Op die 
Vlaskamp, toen nog gewoon met klinkerbestrating, 
leerde ik  etsen toen pa na een forse duw mijn 
bagagedrager losliet en alleen maar riep ‘trappen’. 
In een kelderruimte aan de oggekamp, hoek ei-
gersbergenweg, zat later een padvindersvereniging 
waar ik korte tijd als ‘welp’ deel van uitmaakte.
Op de hoek van de Carel einierszkade en de Vlas-
kamp, waar nu het politiebureau is gevestigd, stond 
destijds een rood bakstenen huis met puntdak. Hier 
huisden meneer en mevrouw Moen. Min of meer 
de ‘bewakers’ van de schaatsbaan.  Het grootste 
deel van het jaar hielden ze alleen het grasland in 
de gaten. En de woonwagenbewoners die onder de 
enorme populieren huisden die nu nog ten noorden 
van het zwembad Overbosch (19 2) staan.
Voor de aanleg van de speelweide annex voet-
balveld tegenover het voormalige huisje-Moen 
werd de poldergrond tientallen centimeters diep 
omgeploegd en afgevlakt. Ik ben er ooit mijn zil-
veren, met rode handgreep, cowboy-klapperpistool 
kwijtgeraakt. Verdwenen in een groef en nooit 
meer teruggevonden.

oorse rotsblokken
In de waterpartij ten noorden van de speelweide 
kwamen enorme rotsblokken. Aangevoerd op 
diepladers vanuit Noorwegen. Er stond zelfs op 
elk blok steen hoeveel het woog. ennelijk om de 
kraanmachinisten van dienst te zijn die de gevaar-
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ras zover het oog reikt. n alle schakeringen groen. f en toe haast hinderlijk 
onderbroken door waterlopen, boompartijen en een boerderij. De koeien,  
zwart- en roodbont, vormen duizenden stippen. En voor wie goed kijkt kan op 
een mooie, heldere dag, eiden zien liggen.

emodelleerd naar Zweeds voorbeeld uit teborg

ariahoe e, herinneringen aan een ont uikende oon i k

Tekening van Meinert olkert uit  van de ouwput 
Mariahoeve,  met op de achtergrond toren  ats aan het 

ignaland in aan ouw.

Op  augustus  ging de oude scheermesjes a riek 
aan et leine oo volledig in vlammen op 

oto  . oersen

aamgever van de wijk  de oude oerderij Mariahoeve 
aan de ezuidenhoutseweg in  oto  . oersen 

Parkstraat 93    2514 H  ’s-Gravenhage    0 0 - 364 48 30  
notaris ellenslentze.nl    www.ellenslentze.nl

Ellens  Lentze - notariaat en mediation

Advies van de notaris

eer schenken meer voordelen
Als trouwe kijkers van alle nieuwspro-
gramma’s hebben de ouders van Nadine van 
Bloemzetel al snel begrepen dat de vrijstelling 
van de schenkbelasting tijdelijk wordt ver-
ruimd. Tot 31 december 2013 is een bedrag tot 

 100.000 vrijgesteld van de schenkbelasting. 
Vader en moeder Van Bloemzetel slaan meteen 
aan het rekenen. 
Als ze obbert en Nadine nu een ton zouden 
schenken, betekent dat dat hun eerste eigen 
huis opeens wél haalbaar is. Ze zijn er aan toe, 
ze werken er hard voor en ze verdienen het 
om op een goede manier de huizenmarkt te 
betreden, vinden vader en moeder.
In principe kunnen ze het geld gewoon 
overmaken weten ze. Maar hoe zit het dan 
met Nadine’s zus  Want vader en moeder Van 
Bloemzetel hebben een goed leven, maar zij 
kunnen niet beide kinderen zomaar een ton 
geven. En wat gebeurt er met het geld als 

obbert en Nadine uit elkaar gaan  Hoe dol ze 
ook op hun schoonzoon zijn, een cadeau van 
deze omvang is echt alleen voor hun dochter 
bedoeld.
Verstandig als ze zijn laten ze hun testament 
aanpassen zodat de schenking aan Nadine 
later met het erfdeel van haar zus verrekend 
wordt. En om alle onzekerheden weg te nemen, 
laten vader en moeder Van Bloemzetel een 
schenkingsakte opmaken, met daarin een 
uitsluitingsclausule. Hierdoor blijft het geld dat 
zij hun dochter schenken ook na een eventuele 
scheiding van haar.
Als obbert en Nadine die zondag enthousiast 
vertellen over de bezichtiging van hun droom-
huis, hebben vader en moeder Van Bloemzetel 
een leuke verrassing voor hen.

Eindejaarsschenking
De verruiming van de vrijstelling van de 
schenkbelasting is een tijdelijke regeling die is 
bedoeld om de woningmarkt weer een zetje in 
de goede richting te geven. En daarmee kunt 
u uw kinderen bijvoorbeeld helpen om een 
volgende stap te zetten in hun leven. De stap 
naar een eigen huis misschien. En wanneer uw 
kinderen dat eigen huis al in bezit hebben, kunt 
u ze wat meer armslag geven door ze te helpen 
de lopende hypotheek te verlagen.
De schenkbelasting is wat de ontvanger van 
uw gift aan de belasting moet betalen. Tussen 
1 oktober 2013 en 31 december 2013 is maar 
liefst  100.000 vrijgesteld van de schenkbe-
lasting. Normaal is dat  51.40 . Maar deze 
regeling geldt niet meer alleen voor ouders die 

iets aan hun kinderen tussen de 18 en de 40 
jaar willen schenken.  kunt een ton schenken 
aan wie u maar wilt! Bedenk eens wie u zou 
willen en kunnen helpen
Als voorwaarde geldt dat het ontvangen 
bedrag besteed wordt aan de aankoop van een 
eigen woning, de renovatie van een bestaande 
woning of het a  ossen van een hypotheek-
schuld. 

Als u wilt dat de schenking alleen voor uw 
kind bestemd is, en niet voor een eventuele 
partner, dan is schenkingsakte met een uitslui-
tingsclausule wel verstandig. En ook als u het 
een kind wel en de anderen niet een bedrag 
schenkt, is het verstandig uw testament aan te 
laten passen, zodat de schenking met ieders 
erfdeel wordt rechtgetrokken.
Mogelijk geldt deze vrijstelling tot 1 januari 
2015, maar een besluit hierover is nog niet 
genomen. Wilt u er dus zeker gebruik van 
maken, doe dat dan nog dit jaar!

ersoonlijk advies
Deze tijdelijke regeling kan veel voor u en uw 
dierbaren betekenen, maar laat u altijd goed 
voorlichten! Mijn collega’s en ik adviseren u 
graag, op ons kantoor of bij u thuis of op de 
zaak. Want wij weten hoe belangrijk de steun 
van ouders of een onverwachte gift kan zijn.

Michael Lentze
Notaris

Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een 
opsomming van interessante feiten, zullen wij de komende tijd wat van 
onze praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn de personages fictief, 
maar alles wat zij meemaken is echt en uit het leven gegrepen. Hopelijk 
herkent u iets in de belevenissen van obbert ovenwater en adine van 

loemzetel en zet het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. 
ant hoe heeft u alles geregeld

et is on ton 
om te ge en
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emodelleerd naar Zweeds voorbeeld uit teborg

ariahoe e, herinneringen aan een ont uikende oon i k

ten voorzichtig in het water moesten 
leggen, bovenop vooraf gemaakte 
funderingen. Ik herinner me nog een 
enorme berg aarde die aan de Vlas-
kamp lag, direct tegenover de Gerst-

kamp. Daar groeven we als kinderen 
in. En we vonden van alles. Stukjes 
porseleinen servies, delen van aarde-
werken pijpen en lege patroonhulzen. 

estanten van het bombardement op 
het Bezuidenhout in de Tweede We-
reldoorlog  Wie zal het zeggen. Ooit 
heb ik met een vriendje nog een hele 
doos ‘gevaarlijke’ patroonhulzen naar 
het politiebureau aan de Wilhelmina 
van Pruisenweg gebracht. Daar zit nu 
Siemens.
Ik heb de berg, die later met gras en 
onkruid begroeide, overigens ook wel 
eens in brand gestoken. En dan snel 
wegwezen voordat de brandweer er 
aan kwam.

‘Voor de rijken’
De haaks op de Vlaskamp staande ats 
waren overigens bedoeld voor ‘rijke’ 
bewoners van Mariahoeve. Ze waren 
eigendom van Shell en Nationale 
Nederlanden. Die plaatsen er onder 

meer hun buitenlandse werknemers 
in. Zoals het gezin van mijn Noorse 
schoolvriend Erland. Later zat daar ook 
ergens in die ats mijn tandarts.

fbranden ndiana
‘Grote’ gebeurtenissen waren er 
uiteraard ook. Zo ging op 1 augustus 
1961 het oude gebouw van de Indiana 
Scheermesjesfabriek in vlammen op. 
’s Middags sloegen de vlammen plots 
aan alle kanten uit het pand dat op de 
plek stond waar The British school in 

the Netherlands nu de ingang aan Het 
leine Loo heeft. Tientallen brand-

weerlieden met een groot aantal auto’s 
bestreden de vuurzee. Gadegeslagen 
door een enorme menigte belangstel-
lenden. Om aan extra water te komen 
liepen de slangen naar de sloot aan de 
Carel einierszkade. De slangen waren 
echter niet meer berekend op langdu-
rige dienst onder hoogdruk. it gaten 
spoot overal het water omhoog, nog 
voordat het de eindbestemming had be-
reikt. Bij thuiskomst stonken we enorm 
naar rook. De scheermesjesfabriek, 
die dat overigens al lang niet meer 
was, brandde helemaal af. Volgens de 
geruchtenmolen lag er oud papier in 
het pand en dat was door kwajongens 
aangestoken. Voor de goede orde:  ik 
was het niet!

Koningkerk en V. . .
In oktober 1962 werd de eerste paal 
geslagen voor de Christus oningkerk 
( . .) op de hoek van de Granaat- en 

obijnhorst. De bisschop was erbij. 
De vaandels wapperden in de wind. 
Er weerklonk gewijde muziek en het 
rook naar wierook.  In augustus 1964 
werd de kerk in gebruik genomen.  

De katholieken hebben het gebouw 
overigens al lang verlaten bij gebrek 
aan gelovigen. Ander ‘hoogtepunt’  
de komst van V. .C. naar Het leine 
Loo in 1968. Inclusief houten overdekt 
tribune die overkwam van het oude 
complex aan de Schenkkade (ook 
daar zit nu Siemens).  Ineens konden 
buurtbewoners naar ‘topvoetbal’ gaan 
kijken. Ik herinner me een duel van 
V. .C., ik meen voor de NVB-beker, 
waar toch zeker drieduizend men-
sen aanwezig waren. Inmiddels was 
tramlijn 6, die het Stuyvesantplein als 
eindpunt kende, al doorgetrokken naar 
de ‘keerlus’ Het leine Loo/Hofzicht-
laan (1961) en het net geopende station 
Mariahoeve (1966). Tram 4 bestond 
al lang niet meer. Het was in april 
1959 bus 4 geworden die sinds medio 
1966 via de Vlaskamp de nieuwe wijk 
inreed. Eerst tot aan de Hofzichtlaan 
later tot station Mariahoeve.

inkelcentra
De wijk liep aardig vol. Er kwamen 
kleine winkelcentra aan de Haver-
kamp, Tarwekamp, de Denenburg,  
Zweden/Walenburg,  Catharinaland en 

rsulaland. Inmiddels is de bedrijvig-
heid daar vrijwel verdwenen. Alleen 
de winkels aan rsulaland mogen zich 
nog op enige klandizie verheugen.
Begin zestiger jaren ging aan Het 

leine Loo winkelcentrum Makado – 
waarvan de een de klemtoon op de eer-
ste ‘a’ legde en een ander op de tweede 
– open. Een overdekt winkelpaleis, nu 
winkelcentrum Mariahoeve geheten. 
Maar voor ons was de zeer steile oprit 
naar het parkeerdek veel interessanter. 
Wie haalde het op zijn ets in één keer 
naar boven te trappen  En wie durfde 
zonder te remmen weer naar beneden 
te sjezen  Mariahoeve was toch een 
paradijs. De atgebouwen kon je alle-
maal zo in. Zo ook de toren ats aan de 
Haverkamp. Lift naar boven en je had 
een schitterend uitzicht over heel Den 
Haag. Tot aan Scheveningen toe.

oze oseph uns
De ats met gallerijen vormden ook 
een prima a eiding. Zeker de gal-
lerijwoningen die aan het eind van de 
gallerijen een trap hadden die ze met 
elkaar verbond, en beneden op straat 
uitkwam.  ennen en gek doen totdat 
je door een bewoner werd tegengehou-
den. Of, zoals ik, ineens een pan water 
in je gezicht gegooid kreeg.
Dat niet iedereen gelukkig was in de 
nieuwe wijk ‘bewijst’ de volgende 
anekdote.  Minister oseph Luns (bui-
tenlandse zaken) kocht ooit een luxe at  
in de hoogbouw aan Hendrinaland. 
De bewindsman constateerde echter 
al snel dat menig buurtbewoner min 
of meer op straat woonde en, tot zijn 
grote ontzetting, er de hele dag met 
het klussen aan auto’s in de weer was. 

Luns schreef het gemeentebestuur een 
boze brief met het verzoek een einde 
te maken aan deze praktijken. B en 
W berichtten de minister echter dat er 
weinig aan te doen viel aangezien zijn 
mede-wijkbewoners dat in hun oude 
woonwijken, van waaruit ze wegens 
sanering waren overgeplaatst, ook 
deden.  En er verder weinig tot geen 
overlast door ontstond. Luns trok zijn 
conclusie. Hij verhuisde.

sabellaland 2256
Trots was iedereen op het feit dat 
Isabellaland de Laan van Meerdervoort 
versloeg. De laan stond bekend als de 
langste straat van Den Haag. Dat was 
mede gebaseerd op het hoge huisnum-

mer dat de laan kende. Isabellaland 
overtrof dat met huisnummer 2256. 
Dat het daarbij ging om heel veel 

atwoningen over een korte afstand, 
werd gemakshalve ‘vergeten’. Inmid-
dels kent Mariahoeve 13.500 inwoners 
in bijna .900 woningen. De meesten 
daarvan zijn gebouwd voor 196 . In 
het laatste bestemmingsplan, van begin 
dit jaar, kondigt de gemeente aan dat 
op een groot aantal plaatsen nieuwe 
woningen gebouwd gaan worden. 
Bijvoorbeeld aan de Ametisthorst, 

rsulaland, Isabellaland (ex-Duinoord-
terrein), Hongaren/ innenburg, en het 
oude NAM-terrein aan de Boekweit-
kamp.  Bij bestaande bebouwing van 
maximaal vier bouwlagen mag er een 
verdieping opkomen. Mariahoeve kent 
(nog) veel groen. En veel water, al is 
dat alleen bestemd voor de waterhuis-
houding. Helaas is er weinig meer 
over van de plaatjes uit mijn jeugd. 
Het  gras is weg, net als de koeien. En 
Leiden is al lang onzichtbaar. Zelfs bij 
heel helder weer.

Carel Goseling
carelgoseling@ otmail.com

e moderne  uit reidingswijk ortedala in 
het weedse G te org werd in de jaren  
ge ouwd mensen en was een voor eeld 

voor Mariahoeve.

lats als deze zijn t perend voor ortedala, dat 
huisvesting iedt voor zo n .  weden.

l in de jaren  werd er gewerkt aan het it reidingsplan Mariahoeve, deze tekening 
werd in  gemaakt met het oog op de noodzakelijke grenswijziging daarvoor met de 

Gemeente oor urg.

ucht oto van M uit  van o.m. de oggekamp, averkamp en eigers ergenweg.

e ewoners waren trots op het moderne 
wonen Mariahoeve, getuige deze prent-

rie kaart uit .
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TON KOOPMAN
MET MOZARTS 
REQUIEM

Rond het feest van Allerzielen klinkt een van de meest 
aangrijpende composities ooit geschreven: het Requiem 
van Wolfgang Amadeus Mozart.

Vr 8 november 20.15 uur
Zo 10 november 14.15 uur
Dr Anton Philipszaal Den Haag

RESIDENTIE ORKEST
ONTVANGT ARTHUR 
EN LUCAS JUSSEN

Arthur en Lucas Jussen, de twee pianospelende broers 
uit Hilversum, staan regelmatig op internationale podia 
met wereldberoemde orkesten. Bij het Residentie Orkest 
zetten ze de tanden in het speelse Concert voor twee 
piano’s en orkest van Poulenc.

Vr 15 november 20.15 uur
Dr Anton Philipszaal Den Haag

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

NIEUW: MAANDAG 19:15 UUR!

DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

www.pathe.nl/buitenhof

HAAL NU 

HET NIEUWE 

PROGRAMMA- 

BOEKJE!

In The Concert That Never Was vertolken Sebastian Anzaldo en Sharon 
Owens, met live-orkest, de hits die we allemaal kennen van Frank Sinatra 
en Barbra Streisand: ‘New York’, ‘Come Fly With Me’, ‘My Funny Valentine’, 
‘Strangers in the Night’ en vele andere. 

Na wereldwijd volle zalen komt deze hitshow eindelijk naar Nederland! 
Laat u meeslepen in een magisch concert dat eigenlijk nooit heeft bestaan. 
The concert that never was… 

Een sensationeel eerbetoon aan 

  Wereldsterren Sinatra en Streisend, rechtstreeks uit Las Vegas

Exclusief voor lezers van 

meer dan  

20 % korting
1e rang: € 29,- ipv € 34,50 
2e rang: € 23,- ipv € 27,50

Dr Anton Philipszaal
Spuiplein 150
2511 DG Den Haag
(070) 88 00 333

voor uw steun in onze strijd tegen het verkwistende en misplaats-

te nieuwbouw Spuiforum, tegen de vernietiging van het eerste 

gebouw van de  wereldberoemde architect Koolhaas en voor een betaal-

baar efficiënt cultuur en concertgebouw en het behoud van het Spuiplein.  

Uw steun heeft ons steeds geïnspireerd om door te gaan met ons verzet 

tegen het Spuiforum.  De strijd gaat nog voort en wij rekenen daarbij  uw 

steun!  Op 31 oktober beslist de Gemeenteraad.

Het is de coalitie van VVD, PvdA, D66 en CDA die het plan ondanks het 

brede verzet van de Haagse bevolking willen doordrukken. Bel, schrijf of 

email uw politieke partij of uw favoriete raadslid. Bel de burgemeester en 

vertel ook hem wat u van de drammerigheid van de coalitiepartijen  vindt. 

Of kom inspreken tijdens de raadscommissie Ruimte op 15 oktober a.s. om 

19.30 uur. 

ook aan de Haagse Stads-

partij, de SP, GroenLinks, 

raadslid Kucuk van de ID democraten 

en alle andere kritische raadsleden.

Laat de Haagse kiezers spreken, laat 

het Spuiforum meewegen in uw keuze 

bij de komende gemeenteraadsverkie-

zingen, daarmee kan de politiek laten 

zien dat ze u en alle Hagenaars seri-

eus nemen.

GEEN SLOOP VAN 

THEATERS, MAAR 

HERGEBRUIK!! 

Werkgroep dooievaar +

www.spuiforum-krankjorum.nl

cda@denhaag.nl

d66@denhaag.nl

pvda@denhaag.nl

vvd@denhaag.nl

DIT MAG NIET GEBEUREN   
LAAT UW STEM HOREN

GEEN SLOOP, MAAR HERGEBRUIK VAN DE 
THEATERS EN BEHOUD VAN HET SPUIPLEIN!! 

DANK

DANK
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In Zweden zijn ouderen het beste 
af, het land staat op de eerste plaats. 
Daarna volgen Noorwegen en Duits-
land. Als 91e, en laatste, eindigt Af-
ghanistan. Bij het onderzoek is gelet 
op inkomen, gezondheid, werk- en 
opleidingskansen en de mate waarin 
de omgeving is ingericht op ouderen.
Overigens blijken relatief rijke 
landen niet noodzakelijkerwijs een 
betere omgeving voor ouderen te bie-
den. Zo staat België bijvoorbeeld pas 
op de 24e plek. Ook snelle economi-
sche groei is niet altijd van positieve 

invloed op de levenskwaliteit voor 
ouderen. Brazilië en China maken 
die groei door en staan vrij hoog (31e 
en 35e), maar economische groei-
landen als India en usland staan 
slechts op de posities 3 en 8.
Wereldwijd zijn er nu bijna 900 
miljoen mensen ouder dan 60. In 
2050 zullen dat meer dan 2 miljard 
mensen zijn.

 • www.pepdenhaag.nl

• www.haagseouderen.nl

Een oude bewoonster van ariahoeve koestert een bijzon-
dere herinnering aan prins ernhard. ‘Op Koninginnedag 
reed hij vaak met de prinsesjes in een open auto door onze 
wijk,’ vertelt ze. En dat was niet alles: hij sprak daar zomaar 
bewoners aan. Ooit ging zo’n gesprek over het theehuis van 
koningin Emma, dat op de nominatie stond om gesloopt te 
worden. ‘ ernhard vond dat dit erfgoed onder alle omstan-
digheden behouden moest blijven,’ aldus de bewoonster, ‘en 
liet dat de wijkbewoners op hoge toon weten ’

Het is een van de vele herinneringen 
aan het Huis van Oranje die onge-
twijfeld onder Hagenaars leven. Want 
onze buurgemeente Delft mag dan de 
Prinsenstad heten, Den Haag kan prat 
gaan op het rijkste Oranjeverleden. Bij 
ons hebben diverse Oranjes gewoond, 
bij ons staat het werkpaleis van het 
staatshoofd en bij ons vindt elk jaar 
Prinsjesdag plaats!

Digi-Tale
Herinneringen daaraan vormen het 
onderwerp van een nieuwe Verhalenta-
fel die binnenkort van start gaat. Bij een 
Verhalentafel komen Hagenaars met 
herinneringen, foto’s of objecten over 
een bepaald onderwerp bijeen om die 
op georganiseerde wijze te verzamelen. 
Eens per week komen zij samen om 
hun verhalen en voorwerpen letterlijk 
op tafel te leggen. Dat gebeurt niet zo-
maar, er komt echt iets van. Zodra een 
verhaal is verteld, helpen professionals 
en vrijwilligers om dat in een hypermo-
derne vorm te gieten: een ‘Digi-Tale’.  
Een Digi-Tale is een superkort  lmpje 
dat verhaal, beeldmateriaal en geluid 
met elkaar verbindt. En zo ook uw 
herinnering kan vastleggen!
Deze Verhalentafel s worden georga-

niseerd door de Bibliotheek Den Haag 
met het Haags Gemeentearchief en het 
Haags Historisch Museum. Er zijn al 
diverse van die projecten uitgevoerd, 
bijvoorbeeld rond  winkels in Den 
Haag, Indisch leven en 125 jaar Haagse 
Huishoudschool. ijk maar eens op de 
website www.haagseherinneringen.nl. 
Want daar worden dergelijke Digi-Tales 
ook op geplaatst! Zo worden herinne-
ringen van gewone Hagenaars bewaard 
en kan iedereen ze bekijken.

ewaard in museum
Binnenkort gaat er dus een Verhalenta-
fel van start rond ‘200 jaar oninkrijk. 
Onderdanen en Oranjes, 1813–2013’. 

ortom: hebt u ooit iets meegemaakt 
met betrekking tot het koningshuis  Als 
leverancier, hofpersoneel of gewoon 
als bewoner van de Hofstad  Be-
waart u bijzondere herinneringen aan 

oninginnedag, Prinsjesdag, recepties, 
diplomatieke ontvangsten, een doop, 
huwelijk, inhuldiging, begrafenis of 
wellicht een ontmoeting met de Oran-
jes, van koningin Wilhelmina via de 
prinsen en prinsessen tot koning Willem 
Alexander  Hebt u bijzondere foto’s 
van balkonsc nes, de kerkgang in de 

loosterkerk of de Oranjes bij rampen  

Vrijwilligers
vacatures Doe mee in de Centrale Bibliotheek aan het Spui

Of beschikt u wellicht over een unieke 
Oranje-verzameling
Dan zijn de organiserende instellin-
gen heel benieuwd naar uw verhalen, 
foto’s, voorwerpen of documenten! 
De Digi-Tales die hiervan worden 
gemaakt, komen natuurlijk op www.
haagseherinneringen.nl te staan. Maar: 
ze zullen ook feestelijk worden gepre-
senteerd en een plaats krijgen bij de 
tentoonstelling ‘Landgenoten! Onder-
danen en Oranjes, 1813-2013’, vanaf 
eind 2013 in het Haags Historisch 
Museum. Historicus obert van Lit, 
gastconservator van deze tentoonstel-
ling, zal de Verhalentafel leiden.

Deelnemen
De Verhalentafel vindt wekelijks 
plaats, vanaf vrijdag 25 oktober tot 6 
december, van 9.30 tot 12.00 uur, in 
de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
het bewaren van een stukje geschie-
denis  Dan kunt u zich aanmelden 
bij Heleen Hebly van de Bibliotheek 
via tel. 06 11 95 32 65 of e-mail 
h.h.hebly dobdenhaag.nl. Deelname 
is gratis, maar let op: het is wel be-
langrijk dat u bij alle zeven bijeen-
komsten aanwezig kunt zijn.

‘Nederland goed voor ouderen’
ederland staat op de vierde plaats van landen waar het 

goed leven is voor ouderen. Dat blijkt uit het eerste interna-
tionale onderzoek van ouderenorganisatie Help ge nterna-
tional en de Verenigde aties.

Verhalentafel over Hagenaars 
en de Oranjes

rogramma verhalentafel 200 jaar Koninkrijk
25 oktober: Introductie ‘ oninklijk Den Haag’! door obert van Lit 
 en kennismaking deelnemers
1 november: Ophalen van herinneringen / verzamelen van beeldmaterialen
8 november: Bezoek aan het Haags Historisch Museum
15 november: ort verhaal schrijven met docente biogra  eschrijven 
 P. van Munster
22 november: Inspreken van tekst voor de Digi-Tale
29 november: Monteren tot een kort  lmpje (met technische begeleiding)
6 december: Afronding Digi-Tales

Ook speciale bedden en bed- en 
linnengoed komen vaak onterecht 
voor rekening van de nieuwe 
bewoners.

Onduidelijkheid
Volgens de richtlijn van het CVZ 
zijn de verzorgingshuizen zelf ver-
antwoordelijk voor een verstelbaar 
bed als dat voor de zorg nodig is. 
Toch vraagt meer dan een kwart 
van de instellingen al bij voorbaat 

aan de bewoners zo’n bed mee te 
brengen.
Verder dwingt 1 op de 5 huizen 
nieuwe bewoners om lakens, 
handdoeken en washandjes mee te 
nemen. Ook deze zaken horen vol-
gens het CVZ door de instellingen 
te worden verzorgd.
Het onderzoek onder 152 verpleeg- 
en verzorgingshuizen staat in de 
Consumentengids van oktober 
2013.

Kritiek op verzorgingshuizen
eer dan de helft van de verzorgingshuizen laten bewoners 

ten onrechte kosten maken voor het ‘woonklaar’ maken 
van de woonruimte. Dit druist lijnrecht in tegen de richtlijn 
‘Daar hebt u recht op in een Z-instelling’ van het ol-
lege voor zorgverzekeringen VZ , aldus stelt De onsu-
mentenbond.

Gastvrouw of 
heer in Verpleeg-
huis Mariahoeve

 komt assisteren in de huiska-
mer: kof  e en thee schenken  
bewoners helpen bij het eten en 
stimuleren aan activiteiten mee 
te doen  en samen met hen een-
voudige activiteiten uitvoeren, 
zoals de krant lezen, spelletjes 
doen, naar muziek luisteren, 
wandelen.

lorence, Verpleeghuis Maria-
hoeve
Hofzichtlaan 115
2594 Z  DEN HAAG
Iris Schaart
Tel .0 0- 54 64 92
E-mail: iris.schaart  orence.nl

Chauffeurs voor
de wijkbus bij
Zebra
De Stichting Wijkbus Centrum 
vervoert ouderen en minder va-
lide wijkbewoners uit de Schil-
derswijk, Centrum en Transvaal 
in hun wijk. Bijvoorbeeld voor 
een bezoek aan de huisarts, een 
activiteit of het stadsdeelkan-
toor. De stichting is op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers 
die de wijkbus willen rijden.

 hebt hier uiteraard een geldig 
rijbewijs voor nodig. Het is ook 
van belang dat u goed kunt om-
gaan met ouderen (behulpzaam, 
beleefd en vriendelijk).
Als vrijwilliger bij Zebra (de 
organisatie voor brede maat-
schappelijke ondersteuning in 
de wijken Centrum, Schilders-
wijk en Transvaal) krijgt u een 
PEP-pas, hebt u recht op een 
onkostenvergoeding en bent u 
verzekerd conform het participa-
tiebeleid van Zebra.

De heer A. Spaans
Stortenbekerstraat 201
2525 SE  Den Haag
Tel. 0 0-205 22 20
E-mail: 
a.spaans zebrawelzijn.nl

enieuwd naar 
meer vacatures  
Kijk op www.vrijwilligers-
centraledenhaag.nl
En zoek zelf naar een 
leuke vrijwilligersbaan.



De huidige pachter van de Grenshoeve, Ad 
van der Marel, zal het melkveehouderij-bedrijf 
voortzetten op de 19de eeuwse Hoeve Bee-
restein, ook een pachtboerderij van Duiven-
voorde, gelegen aan de aaphorstlaan in de ge-
meente Wassenaar. Er is inmiddels een nieuwe 
stal gebouwd naast Beerestein die voldoet aan 
de hedendaagse eisen en afgestemd wordt op de 
huidige en toekomstige veestapel. Beerestein 
is gebouwd in 1849. In de gevel zit een steen 
met dit jaartal en de initialen G.S. ( hr. Gustaaf 
Steengracht). De boerderij is vanaf de herbouw 
in 1849 tot 200  bewoond geweest door de fa-
milie Brak. Bij de gemeente Wassenaar staat de 
boerderij te boek als ijksmonument onder de 
naam “Boerderij Berestein”. Stichting Duiven-
voorde duidt de boerderij aan als “Hoeve Bee-
restein”. In bezit van Landgoed Duivenvoorde 
zijn thans nog (maar) drie pachtboerderijen die 
een agrarische bestemming hebben. 

it De ier
In het boekje “favorieten van Duivenvoorde” 
wordt vermeld, dat de grootvader van Arend 
van der Marel (in 2012 overleden vader van 
Ad van der Marel) “rond 1840 met een koppel 
koeien uit De Lier is gekomen en zich gevestigd 
heeft op de Grenshoeve”. In een pachterslijst uit 
1860 (kasteel-archief) komt de naam Van der 
Marel echter niet voor. Ook staat geschreven 
dat de hoeve voor die tijd kennelijk een andere 
naam had. Mevrouw Greta van der Marel, moe-
der van de huidige pachter Ad van der Marel, 
vertelde, dat zij in dit verband dacht, de naam 
“Hoeve Welgelegen” wel eens gehoord te heb-
ben! De gebroeders Ad en loor van der Marel 
hebben, gevraagd naar wat zij wisten over 
(vroege) geschiedenis van de hoeve, enkele 
interessante details aangedragen, die wellicht 
iets kunnen toevoegen aan thans bekende de 
bouwhistorie van de Grenshoeve.
Mijn belangstelling gaat al vele jaren uit naar 
de bouwgeschiedenis van de Grenshoeve. Ik 
heb de familie Van der Marel leren kennen, toen 
ik, destijds aangesloten bij het IVN, deelnam 
aan onderhoud van het “elzenhakhout” in de 
aangrenzende polder. Het erf van de boerderij 
was korte tijd de uitvalsbasis voor een vrijwil-
ligersgroep. Tot op heden heb ik contact met de 
familie gehouden.  Als je het erf betreedt en je 
kijkt alleen al aandachtig naar de noordgevel 
van de hoeve, dan kunnen de nodige sporen van 
bouwhistorie worden afgelezen en al dan niet 
met de nodige fantasie, nader worden ingevuld.

ouwhistorie
Willem baron Schimmelpenninck van der 
Oye is de mening toegedaan, dat Arent VIII 
Wassenaer van Duivenvoorde (1610-1681), 
opdrachtgever is geweest voor de bouw van de 
Grenshoeve. Dat de bouw in het midden van 
de 1 e eeuw heeft plaatsgevonden, is bevestigd 
door bouwhistorisch onderzoek, kort voordat 
de boerderij in de periode 1961-1964 ingrijpend 
is verbouwd. In het kasteelarchief heb ik geen 

enkel document aangetroffen over stichting 
van pachtboerderijen van Duivenvoorde. De 
opzet van de gevels van de Grenshoeve wijkt 
af van het gangbare type boerderijen uit deze 
periode, hoewel het pand een toch gangbare L-
vormige plattegrond heeft met de opkamer aan 
de noordzijde. Voorhuis en opkamer liggen in 
elkaars verlengde en vormen een dwarshuis ten 
opzichte van het langshuis. In de noordgevel is 
een voegnaad zichtbaar die suggereert dat een 
uitbreiding van het woongedeelte heeft plaats-
gevonden. Dit klopt ook. ond 1 50 is een 
tweede opkamer toegevoegd, die ook onder-
kelderd is. Deze toevoeging leidde onder meer 
tot een andere entree van de kelderruimten en 
tevens werd het “zadeldak” van de oorspronke-
lijke opkamer vervangen door een zogenoemd 
schilddak. In de zuidgevel zijn een tweetal 
ontlastingsbogen opgenomen in het metselwerk. 
Dit zijn restanten van een zoldervenster in de 
oorspronkelijke topgevel en een venster in het 
voorhuis. De kelder onder de oudste opkamer 
is overkluisd met twee kruisgewelven die uit de 
bouwtijd van de hoeve stammen. De tweede, 
ongeveer een eeuw later gebouwde kelder, is 
overdekt met troggewelven op zware balken. 
Vermeldenswaard is ook dat de ingang van de 
hoeve nog steeds op de oorspronkelijke plaats 
in de voorgevel is gesitueerd ook al wordt 
die thans niet meer als toegang tot de hoeve 
gebruikt. Hier komt het gezegde “met de deur 
in huis vallen” vandaan. Met het openen van 
deze deur stond je dus gelijk in het woonge-
deelte van de boerderij. De driebeukige stal met 
standvinken is in 1838 herbouwd. Dit blijkt uit 
een jaartalsteen met de initialen van Nicolaas 
jonkheer Steengracht van Duivenvoorde, die 
deze gedenksteen heeft gelegd. In 1963 is het 
woongedeelte vernieuwd en zijn maar liefst 
5 vensters in 18de eeuwse trant toegevoegd. 
Andere beschreven historische bouwdetails 
en wijzigingen worden in dit bestek buiten 
beschouwing gelaten.

Overleveringen
Bekend is dat bepaalde feiten en gebeurtenis-

sen van generatie op generatie kunnen worden 
doorgegeven. Sprekend over de geschiedenis 
van de boerderij met de familie Van der Marel, 
zijn in dit verband toch ook enkele vermel-
denswaardige zaken te noteren. Een paar van 
deze notities. De Grenshoeve zou ooit volledig 
door water omgeven zijn geweest. Voor het 
huis langs en nagenoeg in het verlengde van de 
oude beukenlaan, liep een pad dat uitkwam op 
de Noortheylaan. Het oudste gedeelte van het 
woonhuis, ter plekke van de oorspronkelijke 
opkamer, was ooit gedeelte van een “wacht-
post”. Dit bouwwerk, gelegen op de toenmalige 
grens van het kasteelterrein, diende om het 
landgoed te bewaken en zo nodig te verdedi-
gen. Op de plek van de “wachtpost” is later 
de boerderij gebouwd. Een gedeelte van het 
‘verdedigingsbouwwerk’ is opgenomen in de 
oude boerderijgevel.

eit of fictie
loor van der Marel, (broer van de huidige 

pachter en mede bewoner van de hoeve) heeft 
in de loop van de tijd bij graafwerkzaamheden 
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Vier generaties Van der arel hebben gewoond en gewerkt op de 
renshoeve, gelegen aan de Veurseweg 350 in Voorschoten. De renshoeve 

zal binnen afzienbare tijd een andere bestemming krijgen. De hoeve zal zijn 
agrarische functie verliezen en naar het zich laat aanzien tot ‘woonboerderij’ 
worden getransformeerd, zoals dit ook geschiedde met een aantal andere 
pachtboerderijen ooit behorend tot het domein van andgoed Duivenvoorde.

De renshoe e, een ascinerende oerderi  o  het andgoed Dui en oorde
eneraties Van der arel  vragen opwerpende kloostermoppen  de oorspronkelijke donjon  onderkelderingen, troggewelven en standvinken  het behoud van boerenerfgoedeneraties Van der arel 

Introductie
 en een ge oren agenaar  die oont in oor urg 

en vri illiger is o  et istorisc e landgoed Duiven-

voorde in oorsc oten. oor De Oud- agenaar e  

i  een eel e no te  gesc iedenis gesc reven over 

een van de de eeu se ac t oerderi en  nog steeds 

e orend tot et landgoed. n mi n ver aal ordt oo  

de veldtoc t van aarten van ossum naar Den aag 

aange aald  de aanse acties en de gevolgen daarvan 

voor et ge ied rond oorsc oten en eidsc endam. 

ie ergens gaat i en  ieder is van arte el om 

o  Duivenvoorde - iet alti d meer als i / i  at meer 

eet over de istorisc e ac tergronden  
dan valt er meer te genieten. eer retentie dan een 

i drage daaraan leveren e  i  niet.

eter omi n
ri illiger o  andgoed Duivenvoorde

- oordgevel gezien vana   de eukenlaan, 
welke laan reeds in  op een prent is te zien. -

- ooi erging uit de e eeuw met ruimte voor de melkopslag. -

- erging  stal medio e eeuw, 
deels gemetseld, deels gepotdekseld. - - asteel uivenvoorde, al in  genoemd. ijzonder is dat het nooit werd verkocht maar altijd door vererving overging. -

- Oprijlaan naar de Grenshoeve gezien vana  de eurseweg. e oerderij hoort tot de drie op andgoed uivenvoorde die nog een agrarische estemming he en. Maar dat zal gaan veranderen. -



 Krant voor de 50-plusser Dinsdag 15 oktober 2013 pagina 15

De renshoe e, een ascinerende oerderi  o  het andgoed Dui en oorde
eneraties Van der arel  vragen opwerpende kloostermoppen  de oorspronkelijke donjon  onderkelderingen, troggewelven en standvinken  het behoud van boerenerfgoed

en onderhoud, enkele (toevallige) waarne-
mingen gedaan op het terrein van de hoeve. 
In de grond, niet zichtbaar, en haaks op de 
voorgevel, ligt het restant van een zware 
funderingsmuur. Achter het erf, niet zichtbaar, 
ligt in de grond een oude waterput die is (op)
gemetseld met stenen van een groot formaat! 

ond de hoeve zijn in de loop van de tijd een 
aantal oude munten gevonden. De oudste nog 
te determineren munt is een Hollandia duit uit 
de eerste helft van de 1 de eeuw. Dat zijn toch 
zaken die mijn fantasie prikkelen. Ik heb nu 
eenmaal iets met geschiedenis en zeker met 
historische gebouwen. Als ik mijn fantasie de 
loop laat, dan zou het hier navolgende zomaar 
geschreven kunnen worden!

antasie
De zichtlijn vanuit het venster van de oude 
opkamer van de Grenshoeve ligt nagenoeg in 
het hart van de oude beukenlaan. Deze laan 
is op een kaart uit 1 03 reeds te zien. De laan 
loopt langs de asteelhoeve en verbindt beide 
hoeven met een inmiddels in onbruik geraakte 
oprijlaan naar het kasteel. Op een redelijke 
beukenlaan, waard om als zodanig geportret-
teerd te worden rond 1 00, zullen m.i. bomen 
gestaan hebben van, laten we zeggen, rond 
100 jaar oud. De asteelhoeve wordt n.a.v. 
bouwhistorisch onderzoek 50/ 5 jaar ouder 
ingeschat dan de Grenshoeve. Het zou zomaar 
kunnen zijn dat de laan, lopend dus langs de 

asteelhoeve naar wat nu de Grenshoeve heet, 
rond 1600 reeds bestond. Waar liep die laan 
dan naar toe, gezien vanuit de asteelhoeve
De bouw van de Grenshoeve wordt echter 
gesteld op circa 1650. De restanten van boven 
aangehaalde in de grond liggende funde-
ringsmuur naast het woonhuis, de situering 
van het venster boven de oude opkamer ten 
opzichte van het zicht op de beukenlaan, de 
ligging van de hoeve op de “grens” van het 
domein  de bewering dat hoeve ooit volledig 

door water was omgeven, zou zo maar een 
indicatie kunnen zijn dat ter plaatse van de 
Grenshoeve een ouder gebouw heeft gestaan! 
Wellicht zelfs inderdaad wel een bouwwerk 
“ter verdediging” zoals in overlevering werd 
verwoord. Zo ook de oude onder het huidige 
maaiveld liggende waterput (op)gemetseld 
met “grote bakstenen”. Dit zou kunnen duiden 
op kloostermoppen. De kloostermop is een 
middeleeuwse baksteen, ook wel kloostersteen 
of monniksteen genoemd. Deze baksteen is 
in Nederland vanaf de 13de eeuw gebruikt en 
was hét bouwmateriaal voor o.a. kastelen en 
kerken. Afmetingen verschillen  hoe groter hoe 
ouder. In de loop van de tijd is een standaard 
formaat toegepast van 28,5 x 13,5 x 8,5cm. Als 
er in de beschreven waterput inderdaad kloos-
termoppen zijn verwerkt, rijst de vraag hoe die 
daar dan komen. Dan maar weer terug naar 
de kop boven deze passage: “fantasie”. Zover 
mij bekend, is het kasteel in de jaren ‘30 van 
de 1 de eeuw rigoureus verbouwd. De kern 
van het kasteel bestaande uit (nog gedeelten 
van) de oorspronkelijke donjon, is toen (deels) 
afgebroken. Het metselwerk van de donjon 
bestond ongetwijfeld uit kloostermoppen. Het 
is dus niet onlogisch te veronderstellen dat de 
vele uitgebroken stenen zijn hergebruikt bij of 
voor bouwwerken op het domein. Zo ook bij 
de beschreven waterput  In het depot van het 
kasteel zijn enkele kloostermoppen aanwezig, 
naar verluid ooit uitgebroken bij aanleg van de 
toiletgroep. Afmeting van deze moppen: 33 x 
16,5 x 8 cm. Vroege exemplaren dus.

aarten van ossum
In 1538 heeft de beruchte krijgsman Maarten 
van ossum, in dienst van arel van Gelre, 
een veldtocht ondernomen naar Den Haag 
alwaar deze heer aardig heeft huisgehouden. 
De route naar Den Haag van het leger van de 
krijgsman liep onder meer over het grondge-
bied van Voorschoten en Veur. Vele woningen, 

maar vooral boerderijen in dit gebied zijn toen 
gebrandschat en geplunderd. Boerderijen in 
deze periode waren nog overwegend gebouwd 
van hout hoewel de onderkeldering al wel 
veelal uit gemetselde bakstenen bestond. Bij 
herbouw van de afgebrande boerderijen en 
nu in baksteen, zijn sommige oorspronkelijke 
kelders opgenomen in de nieuwe boerderijen. 
Bekend is ook dat Spaanse troepen in de laat-
ste fase van de Tachtig arige Oorlog aardig 
hebben huisgehouden in de omgeving van 
Voorschoten en Veur. Ook in deze wat latere 
periode in de 16de eeuw, waren met name 
weer de boerderijen de dupe. Dit was bijvoor-
beeld ook het geval bij de thans prachtig geres-
taureerde Bohemenhoeve, aan de Noortheylaan 
1. Gezien het vorenstaande, zou het mij niet 
onlogisch voorkomen als ter plaatse van de 
Grenshoeve ooit een ander gebouw heeft 
gestaan. Het zij een verdedigingswerk voor het 
kasteel of wellicht toch een voorloper van de 
Grenshoeve die is verwoest in de roerige 16de 
eeuw door van ossum of de Spaanse troepen. 
Het zij nogmaals gezegd, de kop van deze pas-
sage is fantasie, maar toch!

ijgebouwen
Het erf van de Grenshoeve heeft een karakte-
ristieke uitstraling, met een tweetal interessante 
bijgebouwen. Op het achtererf ligt een hooi-
berging uit de 19de eeuw met eiken ankerge-
binten en delen van oud muurwerk. echts op 
het erf ligt een unieke gepotdekselde schuur 
met stal. Deze schuur, die deels is opgetrok-
ken uit vakwerk met standvinken stamt uit 
de 18de eeuw. In de voormalige paardenstal 
zijn de originele hardstenen drinkbakken nog 
aanwezig. Het hardsteen komt waarschijnlijk 
uit de Belgische Ardennen.
In het achtergedeelte van de stal zijn de stieren 
gehuisvest. De oude paardenstal wordt in het 
voorjaar gebruikt om lammeren te onder te 
brengen. Een dergelijk bouwwerk, stammend 
uit circa 1 50 komt in de wijde omgeving niet 
(meer) voor. Aan de schuur wordt echter door 
de huidige eigenaar al jaren geen onderhoud 
meer gepleegd. Het is triest om te zien hoe de 
oud Hollandse dakpannen in toenemende mate 
door de verrotte panlatten vallen. Dit proces 
gaat steeds sneller. Naar mijn mening zou dit 
in cultuurhistorisch opzicht interessante bij-
gebouw van de Grenshoeve niet teloor mogen 
gaan. Wellicht dat in het kader van een nieuwe 
bestemming van de hoeve de schuur gerestau-
reerd zal kunnen worden opdat dit bijgebouw 
behouden zal blijven bij het geheel van het 
beeldbepalende complex van de hoeve. Een 
pleidooi dus voor behoud van het boerenerf-
goed in deze omgeving.

Peter omijn
c.romi n@gmail.com

ronnen  
Arc ief asteel Duivenvoorde

oerenerfgoed oerderi oe  oorsc oten 
en assenaar   o ert van it en arla 

c effer  
istorisc e tudi n oorsc oten 

onder redactie van Dr. . . van der ou  
. ie oo  o  internet  

. asteelduivenvoorde.nl - icht op de oostgevel links  en noordgevel rechts  van de hoeve. -

- uidgevel met in de jaren  van de vorige eeuw geplaatste ramen 
in e eeuwse trant. -

- n  her ouwde stal met gevelsteen van
 onkheer icolaas teengracht. -

- erging  stal medio e eeuw, van een andere kant gezien als op 
de oto helemaal links onder op pagina . -

- oordgevel met oorspronkelijke onderkeldering
linker geveldeel e eeuw . -

- Oprijlaan naar de Grenshoeve gezien vana  de eurseweg. e oerderij hoort tot de drie op andgoed uivenvoorde die nog een agrarische estemming he en. Maar dat zal gaan veranderen. -
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

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.

Toen je jong was kende je nauwelijks angst. D t was in ieder geval vroeger 
w l beter. u je wat ouder bent, weet je tenminste precies waar je bang voor 
moet zijn. En anders verzin je zelf wel wat.

Duizend angsten uitstaan
Het gebeurde vorige week. Ik had 
een paar kilometer voor de rotonde 

penburg in een  le gezeten. Lang-
zaam begonnen de auto’s zich weer in 
beweging te zetten. Behalve één auto 
een eindje voor me op de middelste 
rijstrook. Voorzichtig manoeuvreerden 
de achterliggers op die strook zich 
links en rechts voorbij die stilstaande 
auto. Langzaam reed ook ik er op de 
linkerbaan langs en was, evenals alle 
andere automobilisten om mij heen, 
blij dat de zaak weer in beweging 
kwam.
Snel wierp ik bij het passeren een blik 
in de stilstaande auto. Er zat een oude 
dame in. Helemaal ten einde raad. 

ennelijk had ze haar motor uitgezet 
tijdens het wachten. En kreeg hem 
nu niet meer aan. Met een gebaar, 
waarvan niet helemaal duidelijk was of 
het uit wanhoop voortkwam of uit een 
poging tot verontschuldiging, hief ze 
beide armen uit het geopende portier-
raampje en schudde die ten hemel. 
Alsof daar haar redding vandaan moest 
komen in plaats van bij de alarm-
centrale die ongetwijfeld al door een 
alerte automobilist met een telefoontje 
was verwittigd omtrent de zojuist 
ontstane noodsituatie. Dat hoopte ik 
tenminste. Want niemand deed wat om 
het arme mens te helpen. Niemand kon 
trouwens wat doen. itstappen en de 
auto naar de vluchtstrook duwen  Te 
midden van het inmiddels steeds har-
der optrekkende verkeer  Ik reed ook 
verder. Maar kreeg het beeld van die 
arme vrouw maar niet uit mijn hoofd.
Waarom had ik nooit eerder zoiets ge-
zien  Waarom was het mij nooit over-
komen  Volgens de kansberekening 

zou ik nu wel spoedig aan de beurt 
zijn. ortom: de nacht daarop werd 
ik schreeuwend wakker omdat ik aan 
de beurt was. ‘Wat is er in godsnaam 
aan de hand ’ vroeg mevrouw Pasgeld 
naast me. ‘De motor van mijn auto 
sloeg af in een  le. En ik kreeg hem 
niet meer aan’, antwoordde ik, nog 
badend in het zweet. ‘Ga maar weer 
lekker slapen’ zei mevrouw Pasgeld. 
Maar dat was makkelijker gezegd dan 
gedaan.

ngsten
Bang om iets fout te doen. Bang om 
een  guur te slaan. Bang om een ander 
tot last te zijn. a. Die angsten ken ik 
mijn hele leven al. Maar het lijkt erop 
dat er steeds meer angsten bijkomen 
naarmate ik ouder word. Als ik op 
reis moet bijvoorbeeld. Dan ben ik al 
twintig minuten onderweg. En ergens 
bij de Brienenoordbrug schiet me 
ineens te binnen dat ik niet zeker weet 
of ik het gas wel heb uitgedaan. Mijn 
onrust is pas over als ik helemaal terug 

ben gereden en met zekerheid heb 
geconstateerd dat het gas inderdaad uit 
was. Vroeger had ik dat niet. Ook al 
was het huis ontploft als ik weer terug 
kwam. Nou en  Mij een zorg.
Nu ik toch bezig ben met het etaleren 
van mijn huidige huiver en beklem-
mingen kan ik net zo goed nog wat 
angsten noemen. Wat bijvoorbeeld 
te denken van het volgende: je staat 
nietsvermoedend bij de kassa van 
de supermarkt je boodschappen af te 
reken, steekt je pinpas in de automaat 
en ineens weet je je pincode niet meer. 

Wat was dat nou toch  Iets met een 6  
Of was dat nou een 3  Maar dan  Het 
zweet breekt je uit. ‘Geeft niks hoor’, 
zegt de caissi re. Ik zet uw boodschap-
pen zolang wel even hier. Ga maar 
naar huis.  vrouw weet het vast wel. 
En dan schrijft u het op, komt terug, 
rekent af en neemt uw boodschappen 
weer mee’. Tja, en daar sta je dan. 
Bedremmeld druip je af. Het is me 
nog nooit overkomen moet ik zeggen. 
Maar toch word ik er, nu ik wat ouder 
ben, bij het idee alleen al niet rustiger 
op.

Dieselvrees
En neem nou bijvoorbeeld eens het 
voltanken van je auto. Natuurlijk. Ik 
tank nooit iets anders dan Euro 95. Dat 
staat ook steeds duidelijk op de pomp. 
En voor de zekerheid staat het ook nog 
eens op het tankpistool. Maar toch zal 
het me een keer gebeuren, dat ik per 
ongeluk diesel tank. En dat ik dat dan 

pas een paar kilometer verder merk. 
a. Ik weet heus wel, dat er op de 

dieselpistolen een groot etiket zit met: 
Let op! Diesel! Maar dan ken je mij 
niet. Ik kan soms zo in gedachten zijn, 
dat ik het niet eens zou merken als er 
allemaal blote meiden om me heen 
liepen. En ach. Het zal me misschien 
nooit gebeuren. Dat ik per ongeluk 
diesel tank, bedoel ik. Vanwege een 
gelukkig gesternte, maar je kan niet 
altijd geluk hebben! Dus de kans blijft 
er dik inzitten, dat ik na het tanken 
wegrijd met de slang nog in mijn 
vuldop. Dat lees je namelijk vaak, Dat 
mensen wegrijden met de slang nog in 
hun vuldop. En waarom zou mij dat 
dan niet gebeuren  

Soorten
Er bestaan verschillende soorten angst. 
Zo ben ik ook bang dat het aantal 
traptreden naar de zolder ineens is ver-
anderd en dan moet ik ze dus steeds 
opnieuw tellen. Of dat er een eendje in 
het parkje tegenover ons is doodge-
gaan. Ook steeds weer tellen dus. 
Zo lijd ik ook aan de angst, dat ik 
dingen niet meer onder controle heb. 
D e angst is volgens mij wél volkomen 
terecht. Want hoe ouder je wordt, hoe 
minder je de dingen onder controle 
hebt. Dat is nou eenmaal zou. ‘ a’, 
troost mevrouw Pasgeld me dan. 
‘Maar daar hoef je n  toch nog niet 
bang voor te zijn ’ En dan zeg ik: ‘Als 
ik er n  niet bang voor ben, kan ik me 
er ook niet op voorbereiden. Dan over-
komt het me ineens. Zo maar. Plotse-
ling. Van de ene dag op de andere’.
‘Nou, én’, zegt ze. ‘Laten we hopen, 
dat het zo gebeurt. Dat bangelijke 
gezeur vooraf is toch ook nergens 
goed voor ’ 

Ook steeds beduchter voor de wereld  
Mail het naar: ulius. asgeld deoud-
hagenaar.nl

- ngsten ter hoogte van de rienenoord rug. -

- Wegrijden met de slang er nog in, kan me overkomen. - - neens weet je je pincode niet meer, het zweet reekt je uit. -

- endjes dan maar veilig naar innen halen is geen doen natuurlijk. -

Pieter uit Weesp

Zoekt u een boek ? 

pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com 

Is het boek dat u zoekt
niet meer nieuw verkrijgbaar,
probeer het dan eens bij mij !

Vaak in prima staat en niet duur.

Aangesloten bij

      Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e orgadres
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

mode in maat 38 t/m 52 
maandag- en koopavond gesloten 

e on e ode

Laan van Meerdervoort 555  
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03

www.dejongdamesmode.nl

ode
die i
u t
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Sudoku     Sudoku D    Sudoku E    Sudoku 

3 6 7 8
2 1 5

9
3 8 9
1 8

7 5 3
7

9 8 3
4 6 2 7

tra Sudoku s oor koude dagen
Enkele lezers informeerden al ongerust naar de Sudoku’s, of we er mee waren gestopt mis-
schien  ee hoor, ze zijn er nog en we houden ze erin  Zes in totaal deze week voor de koude 
en regenachtige dagen die ons binnenhouden. 

2 1 6
6 4 7

7 8 3

7 2 8 3
9 3 5 7

6 4
5 1 2 6
2 9

3 5
8 9 4 5

5 4 2
7 2 6 4 5

6 7
8 9

3 4 1
1 9 2

6 2

2 5 8
3 6
7 4

4 2 9
5 1 3 2

7
1 7 2 6 8

5 4 8
2 8

4 7 5
3

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

8 1
9 2

5 1 6 9

1 7 3 5
5 3 8 4 7

2 4 7 6 9
6 5

4
9 2 8
7 2 9

7 1 8 9 6 5
2 3 8 1

Sudoku Sudoku 
We hebben drie bonusprijzen (het boek van 
Casper Postmaa) verloot onder inzenders 
van de laatste tijd, de gelukkigen zijn: 
Emmy Sleeboom (Den Haag), on Sal  sch-
berger (Leidschendam), en Arie van den Bor 
( ijswijk).

ieuwe puzzel
 moet op zoek naar de cijfers in de grijze 

vakjes van de zes Sudoku’s.
Wat we vragen is dus een reeks van zes 
cijfers, die u allemaal goed moet hebben om 
naar een prijs mee te dingen.

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

Donderdag 2  oktober

Stuur per e-mail naar:
puzzel deoud-hagenaar.nl 

Zet in de onderwerpregel:
O lossing udo u nr. 

ies van de maand of bel en bestel    038-4600023

r aan geen de v e en meer  

De e ele ris e v e en a  van 
edisana ee  drie 

em era rnivea s en een 
i neembare l e 

binnenv ering die wasbaar 
is   graden  

r w veilig eid s a el  de e 
v e en a  a ma is  i  na

  min en

Elektrische voetenzakan  44,95

38,95Nu

Bestel snel online via onze webwinkel www.volharding-voordeel.nl

De e  is eer eenv dig e gebr i en 
d r i n gr e e sen  ex ra l id

 ges re sv l me en andige e sen  
anneer   de alarm n  dr  n

vangen  d r  e ie en ers nen een 
alarmberi  n nnen i  dire  w l a ie 

vragen da  e  al i d nnen vinden  

 andig  
e  ins ellen van de ele n an  a s and 

via in erne  w rden gedaan d r w amilie 
die nie  in de b r  w n  en  n  w 

idige im aar e bli ven gebr i en

GSM-telefoon met 
locatievinder

an  149,95

129,95Nu

en eerli  gewarmd bed v r e  
sla en gaan  De e de en me  een 
aangename a e es s a el  

a ma is  i  na  r en 
is v r ien van een 

em era rregelaar me  
 s anden en ra ige 

rb verwarming van  a  
v r een eer r e warm i d

De flexibele verwarmingsdraden
rgen v r een geli e 

i edis rib ie
me ingen  

ers ns  x  m
  ers ns  x  m

Elektrische onderdekenan  49,90

43,90Nu

Di  bed e  is  wee manieren e 
gebr i en  als andgree  m ma eli  in 

en i  bed e s a en en als bed e  er 
v r ming van val ar i en  

an i  bed is e  bed e  gema eli  i  e 
s iven naar  en  m en naar

 beneden e la en  n l sie  andige 
berg as  die ver e  bed e  e s iven is  

Di  bed e  is  ges i  v r 
b xs rings en s iraalb dems

 reed es   m   m en  m  
g e vana  ma rasb dem   m  

g e naar beneden ge la   m  
aximale belas ing   g

Verstelbaar bedhekan  169,95

139,95Nu

Verzendkosten per bestelling € 5,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf met een acceptgiro                  www.volharding-voordeel.nl

2-Persoons nu voor 89,95
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In de nieuwste locatievoorstel-
ling van Theatergroep Drang 

buigen vier regisseurs zich over het 
begrip solidariteit. Ervaren acteurs 

staan naast talentvolle jonge acteurs 
in dit vierluik, dat zich afspeelt in de 

prachtige, doorzichtige architectuur (van 
Prof. an Hoogstad) van het voormalig 

Ministerie van V OM naast het Centraal 
Station. In vier sc nes komen uiteenlopende, 
menselijke lotgevallen naar voren, gesitu-
eerd in verschillende ruimtes in het immense 
gebouw. Na de allereerste bezichtiging van 
de bijzondere locatie was voor regisseur 
Pieternel Bollmann acuut duidelijk dat de 
unieke binnentuin architectuur hét decor 
voor haar voorstelling moest zijn.

nspiratie
iek Wishaupt heeft zich laten inspireren 

door het moderne straatbeeld van groot-
ouders, zeulend met baby’s, peuters of 
kleuters. En regisseur Mirjam Angenent 
- zelf een zzp’er – vraagt zich af hoe sterk 
vriendschap is als je ook continu elkaars 
concurrent bent. En al zitten we niet al-
lemaal zelf in het schuitje van de asielzoe-
ker, de zzp’er, de jonge ouder of de ouder 
wordende grootouder, een zekere mate van 
herkenbaarheid is onontkoombaar.
Alweer ruim een jaar geleden kwam bij de 
artistieke leiding van Drang (Lucienne van 
Amelsfort  Ton Theo Smit) de gedachte 
op een voorstelling te maken met als thema 
loyaliteit. Dan ligt solidariteit al gauw in het 
verlengde.

‘Ik verbaas mij over het stilzwijgen dat toe-
staat dat langzaam maar zeker van bovenaf 
de pijlers van de beschaving worden doorge-
zaagd. En wat doen wij  Niets! En wat doe 
ik  Ik maak een voorstelling.
Zet dat zoden aan de dijk  Misschien...’ al-
dus Lucienne van Amelsfort. Met humor als 
krachtig wapen wordt in amilie V OM de 
dringende noodzaak én schurende complexi-
teit van solidariteit pijnlijk duidelijk

o es in de a icos  
egie: iek Wishaupt 

Spel: Ellen van ossum, Arjan Gebraad

hoeni  oebelinii 
egie: Pieternel Bollmann 

Spel: Toos Scheffers, Diewertje van der ee

ohesie 
egie: Mirjam Angenent Spel: Cézanne Te-

gelberg, Sophie van der Eijk, osa Veltman

oef oef is aan et 
egie: Lucienne van Amelsfort 

Spel: Wim Meuwissen, Sirwan amal araj, 
ogier Helwig

Speelperiode
Premi re zaterdag 19 oktober  woensdag 
t/m zaterdag van 23 oktober t/m 16 novem-
ber. Op 16 en 1  oktober zijn de try-outs. 
Aanvang voorstelling 20.00 uur.
De normale toegangsprijs bedraagt  1 .50 
maar met verschillend soort passen zijn er 
kortingen. Zie daarvoor op de reserverings-
website: http://bestellen.drangticketverkoop.
nl/registratie/drang.html 
Of bel naar: 0 0 – 346 46 45

Het is een slechte zaak als we vooral solidair zijn met mensen met wie we in hetzelfde schuitje 
zitten. Solidariteit krijgt juist gestalte, zodra we ons het lot aantrekken van mensen waar we in 

ons dagelijks leven niet of nauwelijks mee te maken hebben , aldus oud-minister ronk.

Op locatie gespeeld in het transparante ministerie van volkshuisvesting 

Theatergroe  Drang s ee t ami ie 

- cteur ogier elwig in een scene van ucienne 
van mel ort, oe  oe  is aan zet  

rdito otogra  e  -

- it de scene van ieternel ollmann,
 hoeni  oe elinii , in de prachtige

 innentuin van het ge ouw 
rdito otogra  e  -

Wij bieden persoonlijke verzorging, 
verpleging en hulp bij ziekte, maar ook 
praktische hulp en ondersteuning bij 
ongemakken of hulpbehoevendheid. Geheel 
afgestemd op uw wensen en behoeften. U 
kunt tekenen op getzelfde gezicht, op vaste 
tijdstippen en het nakomen van afspraken.

• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Vervanging van een mantelzorger
• Terminale zorg
• 24-uurs zorg
• Begeleiding/
  ondersteuning van   
  Alzheimerpatiënten

Bel ons voor advies en informatie op 
070-396.33.65 
tijdens werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.

Telefoon : 070-396.33.65
Website : www.stichtingbijdehand.nl
E-mail : info@stichtingbijdehand.nl

Uw eigen hulp vanaf een paar 
uur per week tot 24 uur per dag.

Niet tevreden over uw thuiszorg?

anger thuis blijven wonen door slimme techniek 

orence introduceert domoticako er

Bel vrijblijvend voor meer informatie
of voor een afspraak

06 373 44 113
Lippe Biesterfeldweg 22  2552 EC  Loosduinen

info@balanspunt.nl  www.balanspunt.nl

EXTRA ENERGIE •  ONTSPANNING • MEER IN BALANS

Op vertoon van deze bon 50 % korting
op een eerste Reiki behandeling!

Dé praktijk voor Reiki
Bel vrijblijvend voor meer informatie

of voor een afspraak
06 373 44 113

Lippe Biesterfeldweg 22 • 2552 EC  Loosduinen
info@balanspunt.nl • www.balanspunt.nl

EXTRA ENERGIE •  ONTSPANNING • MEER IN BALANS

Op vertoon van deze bon 50 % korting
op een eerste Reiki behandeling!

Dé praktijk voor Reiki

Door slimme domoticatechnieken te 
gebruiken, kunnen mensen langer 
zelfstandig blijven wonen, ook al is er 
veel zorg nodig. aar over alle moge-
lijkheden van domotica is vaak nog 
weinig bekend. Daarom introduceert 
zorgaanbieder lorence een overzich-
telijke koffer waarmee diverse domoti-
catechnieken bij iemand thuis kunnen 
worden gepresenteerd.

De producten variëren van slimme, goedkope bouw-
marktoplossingen geschikt als inzet ter ondersteu-
ning van de veiligheid tot professionele zorgproduc-
ten met dienstverlening. 

at domotica is
Domotica, ook wel huisautomatisering genoemd, 
zorgt ervoor dat iemand minder afhankelijk wordt 
van zorg of mogelijk zelfs zonder zorg kan. Vaak 

willen mensen in een verpleeghuis of verzor-
gingshuis wonen omdat ze dat veiliger vinden. 
Thuis kunnen ze zich eenzaam voelen en als er 
aangebeld wordt, worden ze soms angstig om de 
deur te openen omdat ze niet weten wie er voor de 
deur staat. En als je valt, is er niemand die het ziet. 
Slimme technische faciliteiten kunnen hiervoor een 
oplossing bieden. Mensen kunnen langer zelfstandig 
blijven wonen. Hulpmiddelen zorgen ervoor dat 
contacten weer makkelijker gelegd kunnen worden 
en dat mensen zich veiliger voelen in hun eigen 
huis. Ook kunnen zo de mantelzorger en de familie 
worden ontlast.

Ook een i ad hoort erbij
Stel dat een cliënt zich zorgen maakt over een 

wondje. Vroeger zou de verpleegkundige langs moe-
ten komen om het te bekijken. Maar met beeldbellen 
via de iPad kun je de wond ook laten zien aan de 
verpleegkundige. Dat is gemakkelijker, sneller en 
goedkoper dan dat er iemand op bezoek moet ko-
men. Als er echt iets is, komen de verpleegkundigen 
van lorence uiteraard gewoon langs. Bijkomend 
voordeel van de iPad is dat je er via het beeldbellen 
ook je kleinkinderen in Amerika mee kunt zien. En 
zien wie er voor de deur staat. Veiligheid en con-
tacten worden bevorderd. De cliënt zal dus minder 
vaak om die reden naar een verzorgingshuis willen.

dvies
De huisverpleegkundigen van lorence komen met 
een voorlichtingskoffertje bij mensen op bezoek, om 
de verschillende mogelijkheden en toepassingen uit 
te leggen. Sommige toepassingen kunnen een-
voudig bij de bouwmarkt om de hoek aangeschaft 
worden en door een handig familielid ge nstalleerd. 

iteraard is het ook mogelijk om tegen betaling 
een installatiebedrijf te laten komen. lorence kan 
adviseren welke hulpmiddelen het beste kunnen 
ondersteunen.. Leden kunnen met de lorencePas 
diverse producten met korting aanschaffen. Enkele 
toepassingen zijn verzekerd via de ziektekostenver-
zekering.
Meer weten over domotica  Bel het Cliënt Contact 
Centrum van lorence via 0 0 - 41 31 000 of ga 
langs bij de plaatselijke Gezondheid en Zorgwinkel. 
De adresgegevens staan op www.  orence.nl



Bij de Carolusschool aan 

het Kortenbos hebben de 

wethouders Revis (Finan-

ciën en Stadsbeheer) en 

Van Engelshoven (Onder-

wijs, Jeugd) donderdag 26 

september het startsein 

gegeven voor de investe-

ring van 21 miljoen euro 

in 103 projecten verspreid 

door Den Haag. De stoep 

voor de school en het 

plein waar de kinderen 

spelen worden met inzet 

van een ondernemer uit de buurt omgetoverd tot een mooie, groene omgeving. Daar 

zijn zowel de kinderen als buurtbewoners welkom.
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Wethouder Marnix Norder (Stadsontwik-

keling, Volkshuisvesting): "Het onderzoek 

laat zien dat er in Den Haag meer vraag 

is naar betaalbare huurwoningen dan 

aanbod. Den Haag groeit jaarlijks met 

ongeveer 6000 mensen, zij moeten wel al-

lemaal een goede plek kunnen krijgen. De 

particuliere huurmarkt is nu vaak een uit-

komst voor jonge huishoudens. We gaan 

daarom volop door met het aantrekken 

van nieuwe investeerders voor middeldure 

huurwoningen van pakweg €800/mnd."

Doordat starters vooral kiezen voor huur, 

blijft de verkoop van goedkope apparte-

menten achter. Toch concluderen de on-

derzoekers dat er nog dynamiek zit in de 

Haagse woningmarkt. Den Haag beschikt 

over een ruime hoeveelheid huurwonin-

gen, dat komt ook doordat particulieren 

die hun huis niet verkocht krijgen het 

tijdelijk te huur zetten.

Van bijna een kwart van alle Haagse 

eigenaar-bewoners is de hypotheekschuld 

momenteel hoger dan de geschatte ver-

koopwaarde. Van de jonge eigenaren staat 

ongeveer de helft van de hypotheken ‘on-

der water'. Dit zijn vooral woningen uit de 

jaren zestig en de zeer recent gebouwde 

huizen zoals in Rustenburg Oostbroek en 

Laak maar ook in Zuidwest en Mariahoeve.

Sociale huurwoningen

De gemeente Den Haag heeft een aantal 

regelingen getroffen om de doorstroming 

op de woningmarkt te bevorderen. Zo is er 

een starterslening in de maak met als doel 

dat huizen duurzaam worden gereno-

veerd. Ook krijgen mensen die van een 

sociale huurwoning verhuizen naar een 

duurdere woning een premie van 5.000 

euro. "Dat is belangrijk voor de mensen 

met lagere inkomens. Zeker in een tijd 

waarin het behoud van werk en inkomen 

voor veel mensen onzeker is geworden", 

aldus wethouder Norder.

Jonge huishoudens 
kiezen vaker voor huren
Steeds meer jonge Haagse huishoudens kiezen onder invloed van de crisis op de 

woningmarkt voor huurhuizen. Voor het eerst in tientallen jaren stagneert daardoor 

de opmars van het eigen woningbezit. Waar dat in 2009 nog 34 procent was is het in 

2012 gedaald naar 29 procent. Alleen onder 60-plussers neemt het eigenwoningbezit 

nog toe. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De Haagse woningmarkt in beeld'. 
Dit blijkt uit de geactualiseerde nota ‘Be-

heren op niveau', die wethouder Boude-

wijn Revis (Financiën en Stadsbeheer) naar 

de gemeenteraad heeft gestuurd. In de 

nota staat dat de werkvoorraad, uitge-

drukt in geld, met 33 procent is gedaald: 

van bijna 110 miljoen euro tot krap 74 

miljoen euro; dat is ruim 35 miljoen euro 

minder.

"We hebben in vier jaar een grote stap 

vooruit gezet", zegt de wethouder. 

"Werkzaamheden in de openbare ruimte 

worden beter op elkaar afgestemd, zodat 

er meer werk kan worden verzet met min-

der geld. Er wordt planmatiger gewerkt, 

om te voorkomen dat er achterstanden 

ontstaan. Daarnaast heeft het college bij 

zijn aantreden structureel 20 miljoen euro 

extra vrijgemaakt voor het schoonhouden 

van de stad, handhaving en onderhoud 

van wegen en groen. Ook zijn er gelden 

beschikbaar gesteld om parken, speelvoor-

zieningen en de openbare verlichting aan 

te pakken. We hebben in de afgelopen 

collegeperiode veel meer straatbomen 

geplant dan gekapt, ruim 2700 stuks. Het 

resultaat is ernaar. Den Haag ligt er beter 

bij."

Grote stap vooruit 
in onderhoud openbare ruimte
De Haagse plantsoenen, straten en speelplekken liggen er beter bij dan vier jaar gele-

den. Lantarenpalen vallen minder vaak uit. Veel enge donkere plekken zijn inmiddels 

verlicht. Dat alles komt doordat er in de afgelopen vier jaar een fl inke inhaalslag is 

gemaakt in het onderhoud van de openbare ruimte.

Wethouder Rabin Baldewsingh (Duurzaam-

heid) heeft eind vorige maand de eerste 

duurzame lichtmastreclame onthuld. Alle 

lichtmastreclames worden in de komende 

maanden vervangen door nieuwe duur-

zame exemplaren. Als alle bakken in 

exploitatie zijn, is een energiebespa-

ring gerealiseerd van ruim 80%. Er 

hangen op dit moment ongeveer 

600 van die bakken in Den Haag, 

hoewel er met de exploitant (NPB 

Lichtmastreclame) een contract 

bestaaat voor 800. Als die allemaal 

hangen kost dat de gemeente 

40.000 euro p.j. aan stroom, straks 

nog maar 6.000 euro. Overigens 

wordt de vervanging door NPB 

betaald. (Foto: Jos van Leeuwen).

Het project bij de Carolusschool is één van 

de tientallen projecten die de komende 

maanden van start gaan. Het doel is de 

stad mooier, schoner en op orde te maken 

en tegelijkertijd het Haagse midden- en 

kleinbedrijf de kans te geven opdrachten 

te verwerven. "Een project als dit is niet 

alleen goed voor de buurtbewoners en de 

school. Het is ook goed voor de mensen 

die hier het werk komen doen, want die 

verdienen er een boterham aan", aldus 

wethouder Boudewijn Revis (Financiën, 

Stadsbeheer).

Sportparcours

Bij de Carolusschool onthulden beide 

wethouders een groot bord met daarop 

het ontwerp van de ruimte om het school-

gebouw. Die wordt groen en daagt uit 

om in te spelen. Er komt onder meer een 

sportparcours, dat ook toegankelijk zal 

zijn voor buurtbewoners.

Wethouder Van Engelshoven: "Dit alles 

gebeurt op initiatief van één van de buurt-

bewoners. Het plan verbindt de school met 

de buurt. De buurtbewoners voelen zich 

verantwoordelijk voor de eigen leefomge-

ving en gaan daarmee aan de slag."

In de afgelopen jaren zijn er met behulp 

van de subsidie al 230 nieuwe groene 

daken (25.000 m2) aangelegd in Den Haag. 

Het oorspronkelijke budget van € 630.000,- 

is daarmee uitgeput. Met de aanvullende 

€ 250.000,-  kan er nog eens 10.000 m2 

groen dak worden aangelegd.  

Wethouder Rabin Baldewsingh: "In 2040 

willen we dat Den Haag een klimaat-

bestendige stad is. Dat doel kunnen we 

alleen bereiken met de hulp van alle Hage-

naars, met mensen die zelf verantwoorde-

lijkheid nemen. De gemeente wil daarom 

graag mensen ondersteunen bij de aanleg 

van een groen dak door een deel van de 

kosten te blijven subsidiëren". 

Fijnstof 

Groene daken hebben een positieve in-

vloed op het terugdringen van fi jnstof, op 

de waterhuishouding en op de geluids-

hinder en de hitte die de stad genereert. 

Daarnaast hebben groene daken een 

positieve invloed op de groenbeleving 

van mensen. Door de uitbreiding van het 

subsidiebudget kan een aantal aanvra-

gen met substantiële oppervlaktes alsnog 

gehonoreerd worden en kunnen nieuwe 

aanvragen weer in behandeling worden 

genomen. Meer informatie over de subsi-

dieregeling is te vinden op: www.denhaag.

nl/home/bewoners/to/Subsidie-groene-

daken

Investering 21 miljoen biedt kansen voor Haagse ondernemers 

Meer dan 100 projecten 
maken de stad mooier 

- Ingrid van Engelshoven en Boudewijn Revis bij een impressie van 

de herinrichting van het plein (Fotograaf Evert Klein Nagelvoort) -

Extra subsidie voor groene daken 
De gemeente Den Haag stelt € 250.000,-  extra beschikbaar voor de subsidieregeling 

Groene Daken. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. 

Duurzame 
lichtmastreclame



pagina 20 Dinsdag 15 oktober 2013 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

Kessler Stichting, De la Reyweg 530  2571 GN Den Haag ,070 8 500 500, kesslerstichting.nl , ING 199

Open huis 1 november

Open huis op vrijdag 1 november 
van 15.00 - 16.00 uur.
Adres: Loosduinse Uitleg 146

Parckhaeghe
en
Brinckhaeghe
Den Haag

Verhuurinformatie

z o r g v a s t g o e d

010 229 47 00

070 342 01 01

 Riant wonen met zorgfaciliteiten binnen handbereik, indien gewenst

 Mooie 3- en 4-kamerappartementen

 Luxe (open) keuken en moderne badkamer

 Heerlijk zonnige balkons en terrassen

 Te huur vanaf € 869,- p/m, excl. servicekosten 
 (dit is een huurprijs met tijdelijke korting)

 Per direct te huur

Laan van Nieuw Oost Indië 100 - 2593 BX Den Haag - T. 070 - 360 67 30 - E. info@teaks.nl - www.teaks.nl

OPRUIMING SHOWROOM MODELLEN

Ook grote collectie in occasions van bijna 

nieuw tot mooi sleets vanaf € 295,00

Teaks at Home de schapenspecialist heeft een unieke collectie 

schapenleren club fauteuils en banken. 

De meubelen worden al 40 jaar in eigen atelier op ambachtelijke 

wijze in Nederland geproduceerd en handmatig gepatineerd. Onze 

meubels worden op volledig op maat gemaakt zowel zit diepte/ 

hoogte kleur en afwerking.

Al onze meubelen mogen nu weg met kortingen tot wel 70% om 

plaats te maken voor de 2014 collectie.

Openingstijden:

Maandag 12.00 - 17.30 uur

Dinsdag/Zaterdag 11.00 - 17.30 uur of op afspraak



Kleinschalig

In verpleeghuis Het Zamen heeft elke 

cliënt een eigen ruime kamer met grote 

badkamer. Per zes cliënten is er een ge-

zamenlijke huiskamer.  In de huiskamer 

wordt er gegeten en vinden alle dagelijks 

activiteiten plaats. De bewoners worden 

verpleegd door een vast team van mede-

werkers. 

Langer zelfstandig

De ruime zelfstandige appartementen in 

Het Zamen, zijn de ideale woningen om 

langer zelfstandig thuis te blijven wonen. 

De bewoners kunnen rekenen op zorg op 

maat met behoudt van eigen regie. Ook 

kan er een volledig pakket thuis worden 

geboden. Alle woningen zijn voorzien van 

domotica, zoals een video/spreek/luister-

verbinding waarmee direct contact met 

zorgverleners mogelijk is. De woningen 

zijn uistekend toegankelijk met scootmo-

biel of rolstoel. Van de 132 appartemen-

ten, zijn er nog een aantal beschikbaar.

Hospice Claude Monet

In het hospice heeft de cliënt zijn eigen 

appartement binnen de muren van een 

zorgcentrum. De cliënt kan zijn persoon-

lijke wensen aangeven en houdt tot het 

einde de regie in handen, waarbij familie 

en naasten indien aanwezig en wenselijk 

een belangrijke rol spelen.  De cliënt kan 

in zijn eigen appartement, in een zo hui-

selijk mogelijke sfeer, familie en naasten 

ontvangen. 

Zorg op maat

Stichting Eykenburg staat bewoners van 

Den Haag bij om met de zorg die zij nodig 

hebben, ouder te kunnen worden. Er 

wordt een optimaal pakket geboden van 

a tot z, van alarmering tot ziekenhuisbe-

geleiding. In verschillende wijken word er 

zorg aan huis geboden en in geheel Den 

Haag huishoudelijke verzorging. 

Stichting Eykenburg heeft twee woon-

zorgcomplexen: Huize Eykenburg aan de 

Kruisbessenstraat en het recent geopen-

de Het Zamen aan de Esperantostraat. 

Voor meer informatie kijk op www.

eykenburg.nl of bel met 070-7507000.

“Veelzitters” zijn bekend met rugklach-

ten, die meestal niet op een eenvou-

dige manier verhopen kunnen worden. 

Rugklachten kunnen chronisch worden, 

waardoor deze van invloed zijn op het 

dagelijks handelen.  Zitten in combina-

tie met rugklachten vereist specifieke 

aandacht. Een standaard goede stoel, 

die wellicht op maat gemaakt is, brengt 

niet altijd de gewenste oplossing!

Oorzaken rugklachten

Rugklachten kennen veel oorzaken: Li-

chaamsbouw, lichamelijke conditie, leeftijd, 

maar ook een foutief aangeleerde manier 

van zitten. Vooral het verkeerd zitten speelt 

een duidelijke rol in het ontstaan en be-

houden van rugklachten.  Onderuitgezakt 

zitten verhoogt de kans op het ontstaan en 

verergeren van rugklachten.

Kantelmechaniek

Zorgdrager in Delft levert stoelen van de 

beste merken met een uniek kantelmecha-

niek. Dat zorgt ervoor dat u met een rechte 

rug gekanteld achterover met een goede 

rugondersteuning kunt zitten. De rug 

wordt hierdoor optimaal gedragen doordat 

het gewicht van het bovenlichaam door 

de zwaartekracht in de rugleuning van de 

stoel wordt gedrukt. Daarnaast worden 

de schuifkrachten, die het onderuitzak-

ken veroorzaken, sterk verminderd. Laat u 

door Zorgdrager maar eens goed, en altijd 

vrijblijvend, adviseren wanneer u meer wilt 

weten.

Zorgdrager 

Schieweg 87a 

2627 AT  Delft 

015-2850549

Het woonzorgcomplex gebouwd op de toekomst

Het Zamen is open

Zorgdrager in 
Delft: verstand 
van zitten

Het moderne woonzorgcomplex Het Zamen aan de Esperantostraat is sinds deze 

zomer geopend. Het Zamen ligt in het centrum van Den Haag tussen Park de 

Verademing en de Loosduinseweg. Het zorgcentrum bestaat uit een verpleeghuis, 

levensbestendige appartementen in de sociale sector, Hospice, Diagnostisch Cen-

trum, Dagverzorging en een restaurant.  Vanuit Het Zamen biedt Stichting Eyken-

burg  ook Thuiszorg aan bewoners in de wijk. 
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Kernpunt bij Bothe is al sinds jaar en dag 

het geven van een goed advies, aangepast 

aan de individuele situatie en wensen van 

de klant door deskundig personeel. De 

merken die gevoerd worden voldoen aan 

de hoge eisen gesteld aan materialen, 

technologie en ontwerp, waarbij het eigen 

merk Sleep en Dream een prominente rol 

vervult.

Persoonlijke aanpassing

Sinds de aanschaf van een laatste bed is er 

meestal geruime tijd verstreken. Op het 

gebied van slaapcomfort is er qua ligging, 

techniek en materialen veel veranderd. 

Maar ook het lichaam is in de loop der 

jaren veranderd. De gewrichten en spieren 

functioneren op een ander niveau. En bij 

de ouder wordende mens is een goede 

slaap en uitgerust wakker worden essenti-

eel voor een gevoel van algeheel welbe-

vinden. Bij het aanschaffen van een nieuw 

bed bestaan er bij Bothe dan ook schier 

eindeloze mogelijkheden om deze aan te 

passen aan de persoonlijke 

wensen en behoeften van de 

klant.

Tot eind december heeft 

Bothe leuke acties in verband 

met hun 80 jarig bestaan.

Een passie voor keukens

Naast de passie staat de service hoog in 

het vaandel bij Wim van der Ham Keukens. 

De begeleiding is van A tot Z geregeld en 

geen moeite is ons teveel om het onze 

klanten naar de zin te maken.

Wim van der Ham Keukens staat voor 

een kwalitatief hoogwaardige collectie 

keukens, variërend van Duitse, degelijke 

woonkeukens tot trendy Italiaans design, 

waaronder het topmerk Bontempi Cucine 

en het ambachtelijk merk Mereno.

Doordat wij grootschalig kunnen inkopen, 

rechtstreeks bij de fabrikanten, bieden 

wij zeer concurrerende prijzen. Daarnaast 

hebben we goed zicht op de kwaliteit en 

levertijd en naleving van garanties.

Kom sfeer proeven in onze showroom en 

wij laten u graag laten zien welke mo-

gelijkheden er zijn in combinatie met de 

bijbehorende apparatuur en accessoires. 

Onder het genot van een kopje koffie 

nemen wij alle tijd u te begeleiden om de 

droomkeuken uit te zoeken.

Zo kun je het gevoel omschrijven dat al ruim 50 jaar de drijfveer is achter Wim van 

der Ham Keukens. Het resultaat van die gedrevenheid is een groeiend aantal Wim 

van der Ham Keukens door heel Nederland en een groeiend aantal tevreden klanten.

Bothe bedden bestaat 80 jaar en is op 

de dag van vandaag een vertrouwd 

adres als het gaat om deskundig advies 

op het gebied van alles wat te maken 

heeft met slaapcomfort.

Bothe biedt al 80 jaar slaapcomfort

Wim van der Ham Keukens – Den Haag

Theresiastraat 168-178

2593 AT  Den Haag

Tel. 070-3835010

Wim van der Ham Keukens – Zoetermeer

Wattstraat 14

2726 JA  Zoetermeer

Tel. 079-3300900
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Cardia biedt mogelijkheden tot wonen met zorg, passend 
bij uw persoonlijke voorkeur. Veilig en comfortabel in een 
woonzorgcentrum, of vertrouwd bij u thuis. 

Hart voor zorg

Cardia

Cardia is een 

christelijke 

zorgorganisatie 

in Den Haag 

en omgeving. 

Compassie met 

mensen en de 

kracht van hoop, 

geloof en liefde 

inspireert ons. 

Persoonlijke aan-

dacht met uitste-

kende kwaliteit, 

dat is ons ‘Hart 

voor zorg’.

Wonen met zorg?  

Huren met zorg 

Uw eigen appartement met alle 

voordelen van wonen in een 

woonzorgcentrum: 

• Rustig en betaalbaar  

wonen in Landscheiding,  

Mariahoeve. 

• Gezellig en betaalbaar 

wonen in Tabitha,  

Loosduinen. 

• Modern en ruim wonen in 

Onderwatershof, Rijswijk.

Zorg & service thuis 

Het comfort van professionele 

zorg in uw eigen vertrouwde 

omgeving. Wij bieden: 

• Verpleging 

• Persoonlijke verzorging 

• Huishoudelijke hulp

• Persoonsalarmering 

• Maaltijdservice 

• Ontmoetingscentra en 

dagbesteding

• Maatschappelijk werk 

Wilt u zorg aanvragen of heeft u interesse in onze appartementen? 

Mail naar info@cardia.nl of bel met de cliëntenservice 070 - 33 84 600
www.cardia.nl

Wonen in Het Zamen

Modern woon-zorgcomplex aan de Esperantostraat 

in Den Haag heeft zijn deuren geopend. 

Verpleeghuis Het Zamen

Verpleeghuiszorg voor mensen met 

lichamelijke en/of dementerende 

klachten, waarbij thuis wonen niet meer 

mogelijk is

■ Kleinschalig wonen

■ Ruime eigen kamer met badkamer

■ Grote huiskamer per zes kamers

■ Flatscreen tv

Hospice Claude Monet

■ Zes luxe ingerichte driekamer-

appartementen

■ Eigen regie

■ Voor iedereen toegankelijk, ongeacht de 

aandoening of beperkingen

■ Eigen huisarts meenemen mogelijk

■ 24 uur zorg aanwezig

Zelfstandige 

levensbestendige appartementen

Huurprijs vanaf 564 euro

Sociale huurwoning, huurtoeslag mogelijk

■ Comfortabele ruime woningen met 

woonkamer, slaapkamer, hobbykamer, 

badkamer en loggia (55m2 - 100m2)

■ Uitstekend toegankelijk met rolstoel en 

scootmobiel

■ Stalling voor scootmobiel met laadpunt in 

de woning

■ Veilige leefomgeving

■ 24-uurs zorgverlening aanwezig

Diagnostisch centrum

voor ouderen met vermoeden van lichte 

tot matige gedragsveranderingen

■ Observatie, diagnostiek

■ Preventie en vroegsignalering

■ Behandeling, ook van bijzondere 

doelgroepen

■  Verblijf van bijzondere doelgroepen

■ Advies behandeling en/of woon-

voorziening

Thuiszorg

Vanuit Het Zamen wordt Thuiszorg  

in de wijk geleverd

■ Verpleging aan huis

■ Zorg aan huis

■ Huishoudelijke hulp

■ Palliatieve zorg

■ Alarmeringsservice

Bel voor meer informatie 070 - 750 70 00      www.eykenburg.nl

Algemene voorzieningen

■ Domotica in elke kamer en 

appartement, zoals video/spreek/ 

luisterverbinding waarmee direct  

contact met zorgverleners  

mogelijk is

■ Dagverzorging

■ Grote binnentuin

■ Sfeervol restaurant

■ Kapsalon

■ Fysiotherapie

Driekamerwoning met balkon

Oppervlakte van ca 96 m2 tot 110 m2

 Netto huurprijzen van € 875,00 
tot € 1.096,00

Inclusief parkeerplaats onder het gebouw

Servicekosten zijn € 67,50 
(excl. stookkosten)

Exclusief voor 55-plussers

De Componist in Loosduinen
Rustig wonen nabij strand en in het groen

www.decomponistdenhaag.nl

Nog enkele 
appartementen

beschikbaar

Javastraat 1a

2585 AA Den Haag

(070) 342 01 01

verhuur@frisiamakelaars.nl

Frisia Makelaars

NIEUWBOUW



Het wooncomplex is in juli 2013 opgele-

verd en ligt dichtbij het strand, winkelcen-

tra en openbaar vervoer. De zorg, waar 

men gebruik van kan maken zodra daar 

behoefte aan is, wordt geboden door het 

Wijndaelercentrum. 

De twee- en driekamerappartementen 

hebben een ruime badkamer met douche, 

wastafel en hangend toilet. Ook is er nog 

een apart toilet in de hal. Daarnaast heb-

ben de woningen zowel een berging in 

de woning met ruimte voor wasmachine 

en droger als een berging in de parkeer-

garage. 

Bewonersconsulent

Een echte aanvulling op het wooncom-

fort is dat de bewonersconsulent het 

aanspreekpunt is voor bewoners van De 

Componist. Zij maakt hen graag wegwijs 

in de nieuwe woonomgeving. Zij ziet erop 

toe dat bewoners prettig kunnen wonen 

en precies de service krijgen die gewenst 

is. Voor meer informatie kunt u ook een 

kijkje nemen op

www.decomponistdenhaag.nl

Nadat het filiaal van Henk Bosman 

Bedden in Het Zicht, na ruim 40 jaar, 

voorgoed de deuren sloot, is de ver-

koop van seniorbedden ondergebracht 

in de Prinsestraat, een gerenommeerde 

beddenspeciaalzaak in het Hofkwartier 

in Den Haag. 

Daar treft u naast de traditionele 1 per-

soons seniormodellen in diverse lengte- en 

breedtematen leverbaar, ook  2 persoons 

uitrijdbare comfortkamers aan. Enkele 

compleetaanbiedingen zijn uit voorraad 

leverbaar en altijd geprijsd inclusief vak-

kundige bezorging en montage door eigen 

professionals. Ook het afvoeren van uw 

oude bed is gratis en zo nodig kunnen ze u, 

op afspraak, halen en brengen in de regio 

Den Haag, voor een bezoek aan de winkel.

Kwaliteit en service zijn bij hen nog vanzelf-

sprekend, evenals een goed advies. Zij hou-

den rekening met uw persoonlijke wensen, 

lichaamsbouw en uw budget bij de keuze 

voor een slaapsysteem, matras, dekbed of 

hoofdkussen.

Ruim assortiment

Het assortiment bestaat verder uit box-

springcombinaties, lattenbodems, spiralen, 

ledikanten, slaapkamermeubilair, linnenkas-

ten en slaapbanken. Naast de verkoop van 

waterbedden hebben zij ook de bijbeho-

rende accessoires, textiel, pompverhuur, 

verhuis- en reparatieservice. Tevens onder-

scheiden zij zich met een uitgebreide collec-

tie bedtextiel. Moltons, lakens, hoeslakens, 

slopen ed. hebben zij in allerlei maten, 

kleuren en kwaliteiten op voorraad. 

Wellicht het meest in het oog springend  

zijn de Italiaanse dekbedovertreksets van 

merken als:  Bassetti, Bellora, Cassilin, Mi-

rabello en Zucchi. Verder  voeren zij de vol-

gende merken: Acro,  Auping,  Bella Donna,  

B-Linea,  Brinkhaus,  Cassenz,  Domme-

lin,  Essenza,  Formesse,  Hasena,  Jalla,  

Kreamat, Leboma,  Nolte,  Selva,  Silvana,  

Stretch-Top,  Tempur,  TTI,  Texeler,  Ubica,  

Undercover,  Vroomshoop,  Zoeppritz

HENK BOSMAN BEDDEN

Prinsestraat 10d , Den Haag.

Wonen in De Componist

Rustig wonen nabij strand en in het groen

Henk Bosman Bedden: 
Een begrip 
in de regio

De Componist is een prachtig nieuw-

bouw wooncomplex gelegen in de 

bosrijke omgeving van Loosduinen, 

Den Haag. De combinatie van frisse 

zeelucht, een fijne buurt en een 

woning die van alle woongemakken 

is voorzien maakt dit wooncomplex 

uitstekend voor 55+ers. Onbezorgd en 

comfortabel leven binnen handbereik.
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Wonen in Parckhaeghe of Brinckhaeghe 

Wonen zonder zorgen

Parckhaeghe & Brinckhaeghe bieden 

zelfstandig wonen met de mogelijkheid 

om gebruik te maken van extra zorg en 

service indien u dat wenst. Wonen op 

meerdere niveaus; geen zorgen voor nu, 

maar ook geen zorgen voor later. De 

appartementen zijn gelegen naast het 

Woonzorgpark Loosduinen, waarbij men 

middels een abonnementservice diensten 

zoals huishoudelijke diensten, verzorging 

en maaltijden kan krijgen.

De appartementen

De appartementen variëren in woonopper-

vlakte van 71  tot 118m2 en zijn voorzien 

van een luxe keuken met inbouwappara-

tuur. Op het balkon, serre of terras kunt u 

genieten van de zon, het hele jaar door. 

Alle appartementen hebben een berging 

in de onderbouw evenals een parkeer-

plaats (optioneel) op eigen terrein. De 

woningen zijn bereikbaar per lift. 

De locatie

Het zeer uitgebreide winkelcentrum 

Loosduinse Hoofdplein bevindt zich direct 

tegenover het gebouw. Verder is Kijkduin 

met zijn gezellige terrasjes en het fraaie 

duingebied goed bereikbaar, evenals het 

recreatiegebied Madestein. Het centrum 

van Den Haag is per openbaar vervoer 

goed bereikbaar. 

Open huis

Vrijdag 18 oktober en 1 november wordt 

er een  open huis georganiseerd in de 

modelwoningen van de complexen. U 

bent van harte welkom van 15.00 tot 16.00 

uur! Het adres van de modelwoningen is 

Loosduinse Uitleg 40A en 146 te Den Haag. 

Een bezichtiging op afspraak is natuurlijk 

ook mogelijk.

Per direct beschikbaar

Er zijn inmiddels verschillende woningen 

beschikbaar. Heeft u interesse, dan kunt 

u contact opnemen met de makelaar 

voor meer informatie of een bezichti-

ging.

MVGM: 010-2294700 en

Frisia Makelaars: 070-3420101.

De Kessler Stichting, Thuis in Den Haag

Vanuit onze statige hoofdlocatie aan de De 

la Reyweg in Den Haag en diverse andere 

locaties in de stad, bieden we onze cliënten 

vele vormen van zorg, opvang, verblijf en 

begeleiding. Ook zijn we nog steeds op 

straat te vinden met de soepbus. Na een 

succesvolle reddingsactie kunnen we nog 

steeds ook de dakloze Hagenaars voorzien 

van soep, brood, fruit en een luisterend 

oor. 

Houvast verliezen

Het zal u ook opgevallen zijn, de crisis treft 

steeds meer mensen. Niet alleen meer de 

mensen die al langer in de marge van de 

samenleving leven worden getroffen. Nu 

zien we dat ook mensen, die zich voor-

heen redelijk konden handhaven, sneller 

afglijden en het houvast verliezen. De 

alleenstaande moeder die haar baan kwijt 

raakt, geen reserves en steunend netwerk 

heeft en de energierekening niet meer kan 

betalen. 

Mensen die na een scheiding blijven zitten 

met een restschuld en in sociaal- emotione-

le en financiële problemen komen. Het zijn 

maar twee voorbeelden uit onze praktijk. 

Dagelijks melden mensen zich voor een 

plek in de nachtopvang, een langere op-

name of voor hulp bij budgetbeheer.

Het is de kerntaak van de Kessler Stichting 

om sociaal kwetsbare mensen juist díe hulp 

te bieden die nodig is om zo zelfstandig 

mogelijk te blijven. 

We willen onze cliënten weer een toe-

komstperspectief bieden. Zo werken we 

bijvoorbeeld samen met een aantal Haagse 

woningbouwcorporaties waardoor we 

cliënten ook in hun eigen woonruimte kun-

nen begeleiden en kunnen voorkomen dat 

zij verder in de problemen raken. 

Meer informatie over de Kessler Stichting 

vindt u op www.kesslerstichitng.nl

Al meer dan honderd jaar is de Kessler Stichting een begrip in Den Haag. Begonnen als ‘Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden’ 

in een pand aan de Steijnlaan, zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een professionele en gespecialiseerde instelling voor maat-

schappelijke opvang.

De woongebouwen Parckhaeghe en Brinkckhaeghe in Den Haag bestaan uit zeer 

comfortabele drie- en vierkamer appartementen. De fraaie en moderne gebouwen 

zijn gelegen aan de Loosduinse Uitleg in het prettige stadsdeel Loosduinen, direct bij 

het winkelcentrum Loosduinse Hoofdplein.
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www.gantelzicht.nl06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UURIEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UURIEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR

Kom naar het open huis! 
Locatie: Het Endhof, Poeldijk

INRUIL BESPREEKBAAR

- vrij uitzicht over duinen of zee

- twee of drie balkons

- parkeren op eigen afgesloten terrein

TE HUUR vanaf € 875,-  
incl. parkeren, excl. servicekosten

NU 1 MAAND GRATIS HUREN! 

Kijkduin, drie- en vierkamerappartementen aan de Westkapellelaan of Domburglaan

De Leyster Leyweg, drie- en vierkamerappartementen

- vrij uitzicht 

- complete keukens  en badkamers 

- eigen parkeerplaats in afgesloten  
garage

TE HUUR vanaf € 849,-   
incl. parkeerplaats excl. servicekosten

- balkons op het zuidwesten

- groene omgeving

- eigen parkeerplaats in afgesloten  
garage

- vrij uitzicht 

TE HUUR vanaf € 740,-
incl. parkeerplaats, excl. servicekosten

- rustige groene omgeving

- ruime tuin aan de achterzijde

- berging aan de voorzijde van de  
woning

TE HUUR vanaf € 900,- per maand

NU 1 MAAND GRATIS HUREN! 

Kraaijenstein De Brink, ruime vierkamerappartementen

Kraaijenstein, vier- en vijfkamer eengezinswoningen

Kijk op www.vesteda.com     voor ons volledige woningaanbod of bel (070) 31 31 800

Per direct te huur!

Open Huis 

Iedere donderdag van  

16.00 tot 17.00 Abdijbrink 19  

Ook te huur inclusief laminaatvloer  

 
GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT

Profiteer mee!
NU € 7.900,-

*
 

Incl. composiet en 
alle apparatuur

Nu 2.395,-*

met gratis vaatwasser.

Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

Zoetermeer  |  Wattstraat 14  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen 
op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Slechte ogen? 

Moeite met het lezen van de ondertiteling van de 
televisie? De Komfox Innovision biedt u de 
oplossing; al uw favoriet programma’s worden 
voorgelezen!

Alle Nederlandse zenders

De bediening van de televisie veranderd niet

2 weken gratis op proef, Prijs €449.-  
incl. installatie en instructie

Kijk voor een demonstratie op 
www.sbrtransport.nl
Tel: 0181-764124



Het juryrapport (link http://goo.gl/

GqBQTS) spreekt over een revolutionaire 

vinding.  Met een minimaal gebruik aan 

grondstof en energie wordt een isolerend 

effect bereikt dat met andere materialen 

niet eens mogelijk is. 

Thermokussen

Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan 

dikke dekens of platen die in een fabriek 

worden gemaakt. Ton Willemsen is de 

uitvinder van het Thermoskussen, een 

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij 

de benodigde lucht pas op de plaats van 

bestemming in het materiaal wordt opge-

sloten. Je zou kunnen zeggen dat hij de 

thermosfl es fl exibel heeft gemaakt. Het 

geringe volume is buitengewoon handig 

bij het aanbrengen in krappe kruipruim-

tes. Dankzij het thermosfl esprincipe heeft 

het systeem een wonderlijk effect op de 

vloertemperatuur. Het maakt de vloer 

nog warmer dan de lucht erboven, een fe-

nomeen dat bouwkundigen aanvankelijk 

voor een groot raadsel plaatste.  

Geen muffe lucht meer

Het Thermoskussen dankt zijn superieure 

isolerende werking aan het feit dat al 

het warmteverlies door straling wordt 

geëlimineerd, terwijl de dikke stilstaande 

luchtlaag, die in het kussen wordt opge-

sloten, zorgt voor een minimaal verlies 

door geleiding. Vloeren worden daardoor 

sneller opgewarmd, bereiken een hogere 

temperatuur en houden ’s avonds de 

warmte langer vast, waardoor de ther-

mostaat eerder naar beneden kan. 

De unieke Thermoskussens worden 

gecombineerd met een stevige folie op 

de bodem van de kruipruimte, waardoor 

de kruipruimte opdroogt. Het droge 

klimaat in de kruipruimte is gunstig voor 

de houten balken en de leidingen en 

ophangbeugels en maakt een einde aan 

muffe, bedompte lucht.  

Ga naar www.tonzon.nl/vloerisolatie/ 

voor meer informatie.

TONZON BV, Enschede Tel. 053-4332391

Email: info@tonzon.nl 

Website: www.tonzon.nl 

De KomFox Innovision is een klein kastje, 

dat direct via een scart kabel wordt aange-

sloten op uw televisie. Dit apparaat leest bij 

een groot aantal zenders met een neutrale 

stem (m/v) de ondertiteling voor.

Ondertiteling wordt voorgelezen bij de 

volgende zenders. NED1, NED2, NED3, RTL4, 

RTL5, RTL7, RTL8, SBS6, NET5, VERONICA, 

VRT1 EN CANVAS. De KomFox Innovision is 

eenvoudig te bedienen door de gebruiks-

vriendelijke en overzichtelijke bedienings-

toetsen. De bediening van de tv verandert 

niet. Bij het wisselen van zender schakelt 

de komfox automatisch mee. Hij wordt ge-

leverd met een handleiding. U kunt er ook 

voor kiezen de KomFox Innovision door ons 

te laten installeren. De kosten hiervan zijn 

€ 65.- Dit apparaat is ideaal voor slechtzien-

den en dyslectici.

Speciale actie

U kunt de KomFox Innovision nu 2 we-

ken gratis thuis uitproberen! Indien u 

tevreden bent zullen na twee weken de 

kosten, € 449,00 voor de KomFox Innovi-

sion, automatisch van uw rekening worden 

afgeschreven.  Bevalt de Komfox Innovision 

u niet, laat dit dan binnen de proeftijd 

van 2 weken weten. U kunt het apparaat 

terugsturen en er worden dan geen kosten 

in rekening gebracht, met uitzondering van 

eventuele installatiekosten. U kunt op onze 

website zien bij welke zorgverzekeraar u in 

aanmerking komt voor een vergoeding.

Heemraad 164, 3232 PP Brielle

Telefoon: 0181-764124

Email: info@sbrtransport.nl

Internet: www.sbrtransport.nl

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm

Uitvinder beloont met Het Duurzaam Lintje
KomFox 
Innovision leest 
ondertiteling 
voor

Minister Plasterk heeft op Duurzame 

Dinsdag 3 september in Den Haag Het 

Duurzame Lintje opgespeld bij Ton 

Willemsen, uitvinder en directeur van 

Tonzon BV. De onderscheiding wordt 

sinds 2008 uitgereikt aan personen 

die zich op bijzondere wijze hebben 

ingezet op het gebied van duurzaam-

heid. Naast Ton werden dit jaar ook 

Wubbo Ockels en Kitty van der Heijden 

onderscheiden. 
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“Ik krijg geen vergoeding voor wonen 

in een woonzorgcentrum, wat zijn nu 

mijn opties?” 

Als u zorg nodig heeft, kunt u kiezen uit 

twee opties. U kunt thuis blijven wonen 

en zorg aan huis ontvangen, mogelijk met 

hulp van uw mantelzorgers. Cardia biedt 

naast professionele verzorging en verple-

ging aan huis ook andere services. Zo bie-

den wij hulp in de huishouding, ontmoe-

tingscentra en kunt u bij ons terecht voor 

heerlijke en gezonde maaltijden, warm bij 

u thuis bezorgd! Ook kunt u ervoor kiezen 

om te huren met zorg in het woonzorg-

centrum. Veel ouderen willen wonen in 

een veilige omgeving, een rijk sociaal leven 

én directe toegang tot zorg, voor nu of in 

de toekomst. Huren bij Cardia biedt u de 

mogelijkheid om zelfstandig te wonen met 

directe toegang tot bijvoorbeeld ons uit-

gebreide activiteitenaanbod, het gezellige 

restaurant en een professioneel zorgteam. 

“Kan ik thuis blijven wonen als mijn 

zorgbehoefte toeneemt?”

Cardia biedt naast verzorging ook ver-

pleging aan huis voor cliënten met een 

zwaardere zorgvraag, zo kunt u ook 

wanneer de zorgbehoefte toeneemt 

veilig thuis blijven wonen. Ook bieden we 

aanvullende diensten zoals persoonsalar-

mering, hiermee staat u altijd in contact 

met onze zorgverleners en bent u in een 

noodgeval verzekerd van hulp. 

“Meer weten?”

Hebt u interesse in het huren van één 

van onze appartementen? Ontvangt 

u momenteel zorg maar zou u graag 

overstappen naar zorg van Cardia? Wilt 

u meer informatie over de mogelijkhe-

den en tarieven van onze services? Onze 

cliëntenservice helpt u graag verder via 

telefoonnummer 070 33 84 600. Meer 

informatie vindt u op www.cardia.nl 

Cardia: zorgen, 
met en voor elkaar 
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- Minister lasterk reikt op uurzame insdag het uurzaam intje uit aan Ton Willemsen. 
oto  simonedegree  http goo.gl T t  -

De zorg in Nederland is aan het verande-

ren. Een vergoeding voor professionele 

zorg wordt minder snel verstrekt en 

daarmee wordt zorgen steeds meer iets 

wat we met en voor elkaar doen. Voor 

mensen die zorg nodig hebben is dit 

wennen en roept het vragen op. Wij zet-

ten een aantal vragen voor u op een rij.  

ondertiteling 

Heeft u moeite 

met het lezen van 

de ondertiteling van 

televisieprogramma’s? 

De KomFox Innovision 

biedt u de oplossing; al uw 

favoriete programma’s worden zonder 

vertraging voorgelezen!

S  Transport

Bij de ingang van de Japanse tuin, die za-

terdag 12 oktober voor twee weken werd 

geopend, is een melkbus geplaatst waar 

bezoekers een bijdrage in kunnen doen. 

Ook per giro 3804427 wordt geld ingeza-

meld. Het is kort dag, want de koeien en 

schapen moeten op 1 november de stal in.

Bij de najaarsopening van de Japanse tuin 

beloofde wethouder Boudewijn Revis 

(Stadsbeheer) elke euro die binnenkomt te 

verdubbelen tot het streefbedrag van 5000 

euro is bereikt. Met dat geld kan de boer 

een oude stal op het landgoed ‘bewoon-

baar’ maken voor het vee.  Revis wees 

erop dat de boerderij net als de speeltuin 

en het Sterrenbos één van de trekpleis-

ters is van Clingendael . “Bovendien is de 

aanwezigheid van een boerderij in vol 

bedrijf, met koeien, schapen en kippen, 

dé reden waarom Landgoed Clingendael 

nog een landgoed genoemd mag worden. 

Daarom hoop ik dat de buurt het voor 

elkaar krijgt dit trieste verhaal een happy 

end te geven.”

Benoordenhout in actie voor de boer
Bewoners van Benoordenhout zijn de actie ‘Buurt steunt boer’ gestart voor boer 

Marcel Kleijweg uit Clingendael, die eind augustus door een brand zijn vee dak-

loos zag worden. 

Help de dieren uit de brand vóór 1 november  
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Ambachtelijke Meubelstoffeerderij

Opa ode i k oon ode i k

Ambachteli ke eubelstoffeerderi  odewi k is er voor uw

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.

Optimale service, garantie en kwaliteit.

SERVICE ALS VANOUDS, Wij halen en brengen gratis!

A   A A

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

Klein oon ode i k

Wassenaar - 070-5118825 • Leidschendam - 070-3989944

Winkel Den Haag, Reinkenstraat 111 

2517 CT  Den haag • 070-3922344

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3 2 zits
of ’n lederen hoekbank voor

 

 ,--
w eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!

Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

arco eer 0 - 0
i verheidsweg  - einenoord - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

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

arco eer elft 0 - 909
uitenwatersloot  - 4  elft - www.marcoleer.nl

Bij inlevering van deze advertentie betaalt u géén transportkosten.

AANBIEDING

Auping actie 2013
Tot € 700,- inruilkorting bij aankoop van 

2 Auping matrassen

Seniorenledikant, 90 x 200, compleet 
met handverstelbare la�enbodem en  
40 SG Polyethermatras

Zie voor actuele informatie

www.henkbosmanbedden.nl

Uitrijdbare seniorenledikanten:

DEN HAAG
Prinsestraat 10d.

070-3668053, dinsdag t/m zondag geopend

Auping Auronde op comforthoogte

€ 495,-

Met electrisch verstelbare  la�enbodem 
en HR 50 matras € 790,-

  i er e immerwerken 
 en onderhoud
  He  en n keuken
  en o  m  m ken
  He  e en n hou en oeren
  He  m ken n ond

H r  Bouw i  een nm n k  
u   u mi  e  hee  u mi  

me een n de i n  md  ik 
een ei en werkruim e he  i n 
de ko en nie  o hoo  

rdoor k n ik oor een 
rede i k rie  werken  

 er rondom o  n uw hui  
onderhoud nodi  d n kom ik 
ehee  ri i end i  u n  oor 

een ri o e

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te   
m i  

h rr nder m i om

ie van de maand
Bel en bestel

038-4600023

Di  bed e  is  wee manieren e gebr i
en  als andgree  m ma eli  in en i  

bed e s a en en als bed e  er v r ming 
van val ar i en  an i  bed is e  bed e  

gema eli  i  e s iven naar  en  
m en naar beneden e la en  

n l sie  andige berg as  die ver e  
bed e  e s iven is  Di  bed e  is  

ges i  v r b xs rings en s iraalb dems  
reed es   m   m en  m  g e 

vana  ma rasb dem   m  g e bed e  
naar beneden ge la   m  

aximale belas ing   g

Verstelbaar bedhekan  169,95

139,95Nu

Bestel hem snel online via onze webwinkel www.volharding voordeel.nl

 er end s en 



Kom kennismaken met dit unieke project. 

Iedere donderdag van 13.30 en 15.00 uur 

is er Open Huis. Verkoopmanager Huib 

Berkhout, of één van zijn collega’s, leiden 

u graag rond in de modelwoning en de 

overige nog beschikbare appartementen.

Woning inruilen

Daarnaast kunnen zij u alles vertellen over 

de eventuele inruilmogelijkheden van uw 

huidige woning. Kom dus geheel vrijblij-

vend langs.

Bent u niet in de gelegenheid om op een 

donderdag langs te komen? Bel dan met 

Huib Berkhout (tel. 06 28 90 16 05) om een 

afspraak te maken wanneer het u uitkomt.

Meer informatie vindt u 

op www.gantelzicht.nl  

Gelukkig draait de winkel niet alleen op 

zonweringen. “Het is ooit begonnen als 

een zaak met alleen verf en behang, nu 

hebben we het complete aanbod voor heel 

het inrichten van een woning. Van behang 

en verf tot vloerafwerking, wandafwerking 

en verschillen- de zonweringen.” Daardoor 

is Fred van Rijn al 40 jaar een begrip in Den 

Haag. Begonnen op de Jan Luykenlaan ver-

huisde de winkel ongeveer 25 jaar geleden 

naar de Leyweg, waar je nog makkelijk 

kunt parkeren.

Eén aanspreekpunt

De kracht van Fred van Rijn is volgens 

Wilko Bil dat het niet zo’n groot bedrijf 

is. “We werken met een kleine ploeg met 

behangers en monteurs. De klant heeft 

één aanspreekpunt, en toch hebben we 

het complete aanbod. Het leuke is het 

directe contact met de mensen. En omdat 

ik zelf bij de mensen langsga is het leuk 

om te zien hoe een huis helemaal opge-

knapt wordt. Van bijvoorbeeld een stoffige 

nieuw- bouwwoning naar een compleet 

ingericht huis.”

Fred van Rijn Zonwering & Woondecora-

tie, Leyweg 1150/1152. 

Meer info: tel. 070-3211400 of 

www.fredvanrijn.nl

Wonen aan het water 
in het hart van het Westland

Fred van Rijn: meer dan zonwering

  

Heeft u altijd gedroomd van een luxe, levensloopbestendige woning direct aan het 

water en in het groen? Dit is uw kans! Aan het riviertje de Gantel in Poeldijk zijn di-

verse koopappartementen per direct beschikbaar.

“Het gaat als een speer!” Wilko Bil, de eigenaar van Fred van Rijn Zonwering & Woon-

decoratie aan de Leyweg heeft geen last van de crisis. Wel heeft hij te maken met de 

seizoenen: “De zonweringen doen het nu natuurlijk goed, maar in oktober, november 

is dat relatief rustig.”
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De collectie bestaat uit fauteuils, banken  

en hockers.Verder hebben wij een collectie 

banken en stoelen geïnspireerd op de Art 

Deco perioden van ca 1890 tot 1930 met de 

kenmerkende hout elementen.Tevens heb-

ben we een collectie eettafel stoelen.

Aanpassing meubels

Al onze meubelen kunnen op uw maat 

en smaak aangepast worden, zowel 

zithoogte, zitdiepte en de val van de rug 

kunnen we aanpassen. Ook leveren we 

diverse kleuren in schapen leer  tevens 

hebben we een grote collectie meubelstof-

fen in huis  en naar wens rundleer. Ook 

voor uw herstoffering bent u bij ons aan 

het juiste adres. Sinds enkele jaren zijn we 

ook  gespecialiseerd in een grote collectie 

schapenleren meubels met ervaring, scha-

penleer word met de jaren alleen maar 

mooier en karaktervolle, dus als u niet 

wilt wachten met deze uitstraling van uw 

nieuwe meubel denk dan eens aan onze 

schapen met ervaring meubels.

Graag zien we u in onze winkel te Den 

Haag waar een zeer grote keuze aan meu-

bels te vinden zijn. Ook zijn we leverancier 

van JASNO shutters

Internet: www.teaks.nl

E-mail: info@teaks.nl

Gespecialiseerd in:

- Herstoffering van banken en fauteuils  

- Vernieuwing van binnenwerken  

- Fauteuils op lengtemaat maken

- Fineren en politoeren  

- Leerreparaties

- Antiek restauraties  

- Biezen, Rieten en Rotan stoelen

- Vloerbedekking en gordijnen  

- Leerrestauraties

- Optimale service, garantioe en kwaliteit

Wat houdt ambachtelijke 

meubelstoffeerderij in:

Ambachtelijk houdt in dat wij, opa, zoon 

en kleinzonen samen al sinds 1930, dus 

reeds meer dan 80 jaar ervaring hebben in 

de meubelrestauratie en meubelstoffering. 

De kleinzonen, deze zijn op dit moment de 

eigenaren, zijn op 13 jarige leeftijd begon-

nen het “vak” te leren bij opa en oom, 

hierdoor is een grote vakkennis verkregen. 

Deze jongere generatie - Theo Lodewijk - 

heeft naast de meubelstoffering zich ook 

ontplooit in het verdere interieur en hij is 

nu ook interieuradviseur. 

Vierde Generatie

De zoon Kees (18 jaar) van Theo Lodewijk 

is de vierde generatie Lodewijks, ook hij 

wordt inmiddels door vader en opa onder-

wezen om een ambachtelijke vakman in 

de meubelstoffeerderij en restauratatie te 

worden. Tijdens zijn vrije dagen is hij aan 

het stofferen en zeer leergierig om alle 

technische details van het vak te leren, hij 

is erg enthousiast, het stoffeerderbloed 

kruipt waar het niet gaan kan.

Het prima stappenplan: Garantie voor het 

grote genieten.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij 

Lodewijk is zo’n specialist. Met een uniek 

stappenplan, dat gebaseerd is op optimale 

service en garantie voor kwaliteit. 

Voor meer informatie kijkt u op 

www.stofferinglodewijk.nl of e-mailen 

naar info@stofferinglodewijk.nl

Teaks at home:  

Schapenleren kwaliteitsmeubelenAmbachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk: 
voor uw “totale meubelrestauratie”

Teaks at home produceert al 35 jaar 

de hoogste kwaliteit schapenleren 

zitmeubelen van Nederlandse bodem. 

De Collectie word in eigen huis met de 

hand geproduceerd volgens ambachte-

lijke meubelmakers.

OONSPECIAL
1 3
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Het Duurzaam Lintje
voor revolutionaire vinding
Uitvinder van de schoonste en meest effectieve vloerisolatie 

beloont met het Duurzaam Lintje TONZON Vloerisolatie: De beste 

basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. 

Een droge kruipruimte en een warme vloer. Ontdek waarom het 

TONZON Vloerisolatiesysteem ook in uw situatie de meest voor de 

hand liggende oplossing is en waarom het voor het milieu de beste 

keus is. 

Wist u dat de energie die nodig is voor grondstof, productie, 

transport en het aanbrengen van de Thermoskussens al binnen 

enkele winterweken is terugverdiend? 

“En we besparen ook nog eens 

fl ink op de stookkosten.”

“De kou is eindelijk uit de vloer dankzij 

TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

Uw vloer nu nog 
onbehaaglijk en koud? 

Kies direct voor TONZON Vloerisolatie. 

De enige oplossing die echt werkt en het milieu nauwelijks belast:

Hoe werkt het?

Aan de onderkant van de vloer, in uw kruipruimte, worden 

Thermoskussens bevestigd; een opvouwbaar, fl exibel en 

zeer sterk isolatiemateriaal. 

Deze thermosfl esachtige zakken worden gevuld met gratis 

aanwezige lucht. Het zand in de kruipruimte van het huis 

wordt afgedekt met een stevige Bodemfolie. Deze dubbele 

aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitge-

straald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de 

woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt 

radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht.

Comfort van warme vloer

Een warme vloer zonder vloerverwarming. Minder last 

van koude voeten en energiezuinig, want er hoeft minder 

gestookt te worden. Reuma patiënten melden spontaan bij 

TONZON dat hun klachten aanzienlijk afnemen door het 

warmere, drogere klimaat onderin de woning.

Vloerverwarming? Gouden besparingstip!

Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte 

van de woning nu nog vaak onnodig mee verwarmd, ook 

bij woningen waarvan de vloer al is voorzien van EPS of 

PUR-schuim. TONZON Thermoskussens houden ook 

hier de warmte optimaal tegen. 

De besparing op het gasverbruik kan oplopen tot wel 40%. 

Bij woningen zonder vloerverwarming kan de besparing op 

stookkosten oplopen tot wel 20%.

Zelf doen of laten doen?

Het aanbrengen van TONZON vloerisolatie is veilig uit te 

voeren, geen giftige chemicaliën, vezeltje of stof. Ook een 

vrachtwagen komt er niet aan te pas. 

TONZON heeft een netwerk van gespecialiseerde, 

erkende installateurs die de complete uitvoering kunnen 

verzorgen, voor die mensen die het niet zelf willen of 

kunnen aanbrengen.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Verlaag uw 
woonlasten 
help het 
milieu

TONZON Vloerisolatie is de enige 

vloerisolatie die echt effect heeft 

op de vloertemperatuur dankzij het 

unieke thermosfl esprincipe.  

Zie ook de vele spontane reacties 

op www.tonzon.nl en de websites 

van onze gespecialiseerde 

ambachtslieden. 

Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of 

mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 

(€ 0,10 p/min) of 

info@tonzon.nl. 

Scan voor meer 

informatie de QR-code.

Informatie

Waarom TONZON 

Vloerisolatie?

Heel betaalbaar

Minder last 

van Reuma

Meer weten?

TONZON Vloerisolatie is heel 

betaalbaar.

De totale kosten voor bijvoorbeeld 

een woning van 30 m2 bedragen 

slechts € 1.200,- inclusief materiaal, 

montage en btw. Voor een woning 

van 50 m2 is dit slechts € 1.750,- 

onder standaard condities.

Zowel mevrouw Romein uit Koog 

aan de Zaan als mevrouw Vos uit 

Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen 

dat ze nu minder last hebben van 

reuma. Het warme droge klimaat 

onderin de woning heeft kennelijk 

een positieve uitwerking.

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie

foto: @simonedegreef


