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Opwindend spektakel met voortdurende actie rond het bewierookte altaar

Naar de nachtmis met vader en moeder
Kerstavond weer, op
24 december op weg
naar de nachtmis in de
katholieke Onze Lieve
Vrouwe van Goede
Raad-kerk aan de
Bezuidenhoutseweg.
Daar liep ik dan. Iets
na elf uur ‘s avonds,
een tijd waarop ik al
lang zou liggen slapen normaliter. Maar
nu in donkere straten,
samen met m’n met
vader en moeder, elk
in onze feestkleding.
Koud en stil, af en toe
een auto. Zwijgend
doorstappen, want we
moesten er op tijd zijn.

Eindejaarsnummer:

was in
•Kerst
de jaren 50

eenvoudiger
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terug’
•’Blikkie
op de Haagse
voetbalhistorie
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Haag voor
•Den
de lens van
Piet Gispen
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grote
•Het
Kerstkruiswoordraadsel
- Volgens mijn vader was de toren van Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad wel 50 meter hoog en konden er zeker 800 gelovigen in de kerk. -

- Pag 14

Opgewonden stemming

In het Latijn

Nachtelijk ontbijt

Onze bank
Klokslag twaalf uur

carelgoseling@hotmail.com

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

Stijl & Traditie
Tijd voor u!
(Bezoek aan huis mogelijk)

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71

Parkstraat 93 | 2514 JH ’s-Gravenhage | 070 364 48 30
w w w.el lenslentze .nl

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

!Wij kopen uw
goud en zilver!
Kapot óf Heel, Wij geven veel!
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O ROE E EN BRIEVEN
Ochtendknutselclub

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de
hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of brieven@deoud-hagenaar.nl Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Nat r voor on en o d
De beste plek om de natuur te beleven is
buiten. Het is gewoon leuk om als (groot)
ouder met je (klein)kind naar een bos of een
park te gaan.

h aal@ iggo.nl
Rijswijkse wielerbaan
os achterro @hotmail.com
Ongein van ulius

corrie egraa ri s i @gmail.com
Ve ivo

anne e ielinga@hotmail.com
Kapper Van der Linden

assenheim
r no rac@li e.nl
Goedheiligman

root mmers
atona @gmail.com

o o on

hen . r ssee@gmail.com

itgever:

dverteren in meer grote steden:

administratie deoud-hagenaar.nl

Distributie:

€ 49,90

oofdredacteur directeur

Vormgeving:

De Oud- agenaar op internet
www.deoud-hagenaar.nl
www.facebook.com/deoudhagenaar
twitter.com/#!/deoudhagenaar
ontact-informatie:
Advertenties

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

2 december: ‘Oud en
Nieuw’ met O en
Karsten Klein
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et koude water in voor het goede doel

e d ame Nie

aarsd i in i d in

Maar liefst honderdvijftig dappere duikers trotseren op januari 2 4 om . uur de ijskoude Noordzee tijdens de Zeldzame Nieuwjaarsduik in Kijkduin Den aag . Door mee te doen
aan deze duik zamelen deelnemers geld in voor wetenschappelijk onderzoek, lotgenotencontact en familiedagen.

Echt iets doen

- e nieuwjaarsduik in ijkduin o

andacht n geld

januari 0 . -

De teller loopt

at aan bod komt
Meedoen

de
roefbalonnen

ee

se inter ost o de

ensvaart

ls appetizer op de Kerst organiseren u gensmuseum ofwijck en De Vlietvaart in de twee weken voorafgaand aan
Kerstmis een bijzonder sfeervol arrangement ter afsluiting van
het ugensjaar.

- e a meer laats aan de Vliet ij useum o wij k in Voor urg. -

Erwtensoep

Data en vaartijden

Meneer Bennik

-plus en
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ier scheiden
e e en
cheiden
doeone samen

Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de ko-

Omdat persoonlijke verhalen mensen vaak meer aanspreken dan een opsomming van interessante feiten, zullen wij de komenmende tijd wat van onze praktijkervaringen met u delen. iteraard zijn de personages fictief, maar alles wat zij meemaken is
de
tijd
onze praktijkervaringen
u delen.
iteraard
zijn de personages
fictief,
maar alles
wat zij meemaken
is echt
echt
enwat
uit van
het leven
gegrepen. opelijk met
herkent
u iets in
de belevenissen
van Robbert
Bovenwater
en Nadine
van Bloemzetel
en
uit
het
leven
gegrepen.
opelijk
herkent
u
iets
in
de
belevenissen
van
Robbert
Bovenwater
en
Nadine
van
Bloemzetel
en zet
en zet het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. ant hoe heeft u alles geregeld
het u aan weer eens naar uw eigen situatie te kijken. ant hoe heeft u alles geregeld
Mediation

Ouderschapsplan

Op de rem

Vraag advies

estament aanpassen

lles aanpassen
ersoonlijk advies

otaris

Begin 2014 met een
nieuwe woning
Sociale huurappartementen nieuwbouw Leidschendam

START
VERHUUR:
11 DECEMBER
2013
De Gilden, woongebouw 3 en 4
Direct meer weten?
Kijk op www.vidomes.nl onder
‘nieuwbouw’ of neem contact op met
KlantContactCentrum van Vidomes:
telefoon 088 – 845 66 00 (ma-vr 8-17 uur)
of info@vidomes.nl.

De Zaagmolen

Op loopafstand van het gezellige Damcentrum en Sluisgebied

Rustig wonen in hartje Leidschendam

Ruime 2- en 3-kamerappartementen van ca. 70 tot 93 m2

2- en 3-kamerappartementen van ca. 53 tot 91 m2

Royale eigen buitenruimte

Ruime keuze in woningtypen

Inclusief eigen parkeerplaats

Inclusief eigen parkeerplaats in parkeerkelder

Kale huur:

Kale huur:

• 2-kamerappartementen (1 of 2 pers.) vanaf € 597,35

• 2-kamerappartementen (1 of 2 pers.) vanaf € 532,38

• 3-kamerappartementen (1 tot 3 pers.) vanaf € 648,45

• 3-kamerappartementen (1 tot 3 pers.) vanaf € 602,75

• 3-kamermaisonettes (1 tot 3 pers.) vanaf € 670,47

Oplevering De verwachte oplevering is in februari/maart 2014.
Reageren? Inschrijven kan vanaf 11 december via www.woonnet-haaglanden.nl.

w w w.vidomes.nl
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Dinsdagmiddag 10 december 2013

och was het knus, bijna niet meer voor te stellen
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cadeautjes waren waren er niet bij

en

eenvo di er

Vroeger werd kerstmis heel anders gevierd dan tegenwoordig, in ieder geval was het sober en
simpel. e hadden wel een kerstboom, met daarin echte kaarsjes en wat versiersels waarvan
ik me vooral het trompetje herinner. En in de boom hingen chocoladekransjes die we alleen op
de beide kerstdagen mochten pakken.

ondue thuis

Diner bij de

V

- k aan ta el als kind met het kerstont ijt. -

Zingen in de
kerk
- Voor ieder ij het kerstdiner van de V was
er altijd een mooi in het rans gesteld menukaartje zoals hier in
.-

- Onvergetelijk zijn de oekjes van .G. van der ulst die we
met kerst o de zondagss hool kregen zoals hier het deeltje
e ilde agers. -

lon asschier@hotmail.com

Naar de opa’s en oma’s

- en van de kerstdiners van de hristelijke ongeren Vereniging waar ik ij was. -

Duinhage

Loosduinen

Escamp
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag

Wijndaelercentrum

l
l

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum

- ijn vader en een vriend aan de kerst orrel.-

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag

l
l
l

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag

l
l
l

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

identiteit

-

kwaliteit

-

l
l

Wonen met zorg
Tijdelijk verblijf
Wonen voor 55+
Thuiszorg
Zorgabonnement Zeker Thuis
Dagverzorging
Activiteiten en cursussen
Ondersteuning mantelzorgers
Wijkservicepunt voor advies
Café-restaurant

humane waarden

-

menselijke maat

pagina
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,- p.p.

it jaar zin in een bijzondere kerst
oek dan nu deze unieke kerstreis, met
verblijf n gala kerstdiner met drankjes en live muziek in het luxe Hilton erlin
ijdens de kerstperiode is erlijn n zee van lichtjes. e prachtige verlichting
en vele kerstmarkten, waarvan de grootste markt zich pal voor het Hilton
bevindt, maken erlijn tot een waar kerstparadijs
U verblijft in het stijlvolle
t n er n
, op een unieke locatie aan de historische Gendarmenmarkt, in hartje stad. e beroemde laan Unter den inden ,
de winkels in de riedrichstra e, het historische heckpoint harlie, de pera
en het musical theater bevinden zich op loopafstand. Het hotel beschikt over 2
restaurants, een bar en een wellness-centrum.

n ne h s

ip
Citytr

rg

n e v

München

3 daags arrangement vanaf € 99,- p.p.
ntdek n van de populairste steden van uitsland Het levendige
nchen
is een van de belangrijkste culturele centra van Europa met veel historische
gebouwen, musea en monumenten. e liggen allemaal op loopafstand van
elkaar en worden afgewisseld door tal van gezellige caf s, winkels,
restaurants, parken en boulevards.
U verblijft in het viersterren
da nn M n ch t
entre, gelegen in een
winkelcentrum, op slechts 10 min. lopen van het bekende arienplatz lein.
Het hotel beschikt over een binnenzwembad, bar/ lounge Hoch en in het
restaurant Grat worden eierse en internationale specialiteiten geserveerd.

et arrangement s nc s ef

et arrangement s nc s ef
• 3 overnachtingen
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet
• Een feestelijke welkomstcocktail
• ‘Heilige abend’ dinerbuffet op
24 december inclusief drankjes

(wijn, bier, water, frisdranken en koffie)

• Kerstdiner buffet met live muziek
op 25 december, inclusief drankjes

• 2 overnachtingen
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• Upgrade naar eerstvolgende
beschikbare kamert pe
• Welkomstdrankje in de hotelbar
op de aankomstdag
• Gratis late check out tot 14:00 uur

r s vanaf €
p.p.
e sper de 15 december 2013 t/m 28 juni 2014, aankomst dagelijks.

r s € 268,- p.p.
ertre 23 en 24 december 2013
eze prijs is exclusief calamiteitenfonds €2,50 per boeking, toeslag vanaf €166,- voor
reizen met de trein, reserveringskosten €2 ,50 per telefonische- of reisbureauboeking.

eze prijs is exclusief calamiteitenfonds €2,50 per boeking, toeslag voor reizen incl. vliegretour, reserveringskosten €20 per online of 2 ,50 per telefonische- of reisbureauboeking.

Informatie & boekingen:
www.arke.nl/comfortland of bel met Arke 0900-8847(15 cpm) of ga langs bij een Arke winkel.
p deze reizen zijn de

- G

r sen ren

voorwaarden van toepassing.

U kunt uw goederen ook brengen bij bovenstaande adressen

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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eruit de meeste huwelijken zijn afgesloten in gemeenschap van goederen. ls het aan drie politieke partijen in de weede amer ligt, die een meerderheid vormen, gaat dat in de toekomst veranderen.

e i s oede

i t overeind

Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen eer het initiatiefvoorstel van VVD, vd en D om
het automatisch trouwen in gemeenschap van goederen aan te passen in wetgeving is opgenomen.
Voor het merendeel van de bestaande huwelijken en samenlevingscontracten zal het geen verschil
maken. Voor deze gezamenlijke boedels verandert er niets, zolang de betreffende mensen vooral
ouderen het zelf niet willen.

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

"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."

i

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

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

ie er

staat

Bijna
pagina’s dik, twee kilo zwaar en voorzien van ruim .
foto’s en
illustraties. Dat is Blikkie erug, aagse voetbalcultuur van toen. Een boek
om lekker lang doorheen te dribbelen, verklaart auteur hris illemsen
nader. En van begin tot eind vol met namen die bij aagse voetballiefhebbers
van de vorige eeuw heerlijke herinneringen oproepen.

lles bewaard

VOOR
SLECH
TS

- et ie jonge O-talent enk ouwaart egin jaren
0 in e ortgids die door de wederverko ers in het
uider ark als volgt werd aange rezen e
ggids
O stellinge der eide el talle -

12,95
WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL

Gewoon
goed geregeld

Bont pallet

- n het allenhok van olland ort een Rotterdammer
en een msterdammer die het in en aag naar hun
zin hadden jaak Roggeveen en or van der art. -

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

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!

- Veel res e t in likkie erug voor overleden aagse
voet allers zoals arel aanders die hier in
na
V O - e as
wordt omhelst door out ronk. -

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
- l lang verdwenen van de velden de u illenlat. Ging dat s hot nou tussen de gewone en de u illenlat het doel in
en was het geen goal O zat-ie er t h in -
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foto’s en illustraties

omvo met heer i e herinnerin en

- egin jaren 0 romotiewedstrijd V O -O

in de erde lasse ijgewoond door ruim .000 toes houwers. - aren 0 de zaterdagse
der tussen V
en
O
met ans Lamens eter ije
en doelman eter Gr tzinger. -

Belevingsepos

- Originele advertentie voor het vermaarde aagse
orthuis van de ge roeders Van ullemen. -

Volop verkrijgbaar

-

i k dvo aat in de

en aag o ket

- raai eeld uit de titanenstrijd tussen RV en V . Ger Oosterveen en im estgeest
he en er een hard hoo d in... -

.-

itel li ie er g aagse
oet alc lt r an toen
a te r hris illemsen it
ge er ha ter ne
aste er
oo ri s
e cl sie
er en osten lle oto s
li ie er g archie hris
illemsen.

a o e namen

Blikkie TTerug
erug

- n likkie erug ook veel aanda ht voor het ameuze aagse a voet al uit de jaren 0 en 80. ier het el tal van de
legendaris he kroeg aas warte il l ers. -

Een greep uit de namen die we in
Blikkie erug tegenkwamen:
Ron te Slaa, Bertus de Harder, Cor Pijtak, (de begrafenis van) Aad
Mansveld, Leen de Graaf, John Bolman, Rob en Koos van Dullemen, Jan
Vink, Joop Ludwig, Karel Oosterbaan, Wim Fial, Lex Schoenmaker, John
Bolman, René Pas, André en Roland Wetzel, Sjaak Roggeveen, Ton Beije,
Gerard van der Mark, Jan van Geen, Wim Onink, Roel Koster, Dick Peschar,
Puck van Beekum, Rob van der Burg, Wim Schild sr. en jr, Fred Racké, John
Blankenstein, Jacob Brik, ‘Zwarte’ Wil Albers, Frank Kuyl, Karel en Rob
Waanders, Cary van Rheenen, Arie Bakker, Arie den Dulk, Ronald Telle,
Mick Clavan, Jos Boer, Wim Mangelmans, Theo, Johnny en Bert Dusbaba,
Tscheula Ling, Leo de Caluwé, Jaap en Dick Advocaat, Dick van der Toorn,
Ben de Roode, Pieter Donath, Kasper van der Werf, Aad Buitendijk, Peter
Meefout, René Vreeswijk, Henk Baggerman, Maarten Rog, Jan Brand, Mike
Soyer, Fred en Wim Prosman, Joop van Beek, Arie de Zeeuw, Ton Bakhuis,
Sjaak de Bruin, Nico de Roo, Charles Struyck, Kees Mol, Piet Gelauf, Frank
Bok, Joop Quellhorst, Ton Lensink, John Bolman, Puck Hofland, Gerard
Durand, Richard Walther, Peter Pije, Jan Groenenberg, Dick van der Meer,
Kees Dieke, John Neervoort, Harry Heijnen, Martin Kloor, Hans Jung, Guus
Haak, Wim de Jong, Jan Krijger, Bert Blans, Dick Kolstee, Daan Regeer,
Koos Hendriks, Frans Schrurs, Huub Scherpenisse, Rinus Loof, Mick Kok,
Wim Keetman, Chiel Jansen, Ton Thoen, Martien van der Donck, Martin
van Vianen, Frans van der Nolk van Gogh, Ruud Staas, Jasper Harteveld,
Woody Louwerens, Theo van der Burch, Jan Teske, Frank Bijloos, Boudewijn
de Geer, Pim Beukema, John Voordijk, Leen Rog, Dick de Jong, Theo Timmermans, Carol Schuurman en vele, vele anderen.
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AANBIEDING

Behandeling
aan huis

Seniorenledikant, 90 x 200, compleet
met handverstelbare lattenbodem en
40 SG Polyethermatras

Een team van
prothesespecialisten

€ 495,-

Met electrisch verstelbare lattenbodem
en HR 50 matras

€ 790,-

Zie voor actuele informatie

www.henkbosmanbedden.nl
Uitrijdbare seniorbedden:
Auping Auronde op comforthoogte

Om eenvoudig uw bed op te maken !

Winterwarme dekbeddagen

Nieuw!!

De Oud-Hagenaar

Mooi kerstcadeau voor liefhebbers fotografie

en aa voor de

In ‘Den aag met eigen ogen gezien’ laat ik de vele prachtige en vaak
historische plekken van de stad op mijn eigen wijze zien zoals ik de stad op
dat moment zag. et is het resultaat van jarenlang werk en telkens opnieuw
kijken en waarnemen. et presenteert een levende stad in ontwikkeling, als
een samenspel van mens en plek.

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige prothese. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
Pasvormcorrecties en reparaties
Gratis behandeling aan huis
75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzekeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Drijfveren

•
•
•
•

e at itge rei ere i schri ten
in e e licatie i n an
re acte r rans
o nc .

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

OPRUIMING
John, Martijn en Jasper Jellema

DEN HAAG
Prinsestraat 10d.
070-3668053, dinsdag t/m zondag geopend

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

Verkrijgbaarheid

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

rweer?
e
t
n
i
w
t
e
id op h
e
r
e
b
r
o
o
oed v
Bent u g

Mijn camera’s

A

mail gis en@ ietgis en.com
nternet
. ietgis en.com

e
uden w baar !
o
h
n
e
Sam ad begaan
onze st

In de winterperiode staat de gemeente dag en nacht klaar om
de gladheid te bestrijden. Zo houden we de stad zo goed mogelijk
bereikbaar voor het verkeer. U kunt zelf ook een bijdrage leveren.
Door bijvoorbeeld uw stoep of portiek sneeuwvrij te houden.
Vanaf 15 november kunt u op diverse locaties kleine hoeveelheden
GRATIS strooizout ophalen. Vergeet niet zelf een emmer of tas
mee te nemen!
Voor de locaties en alle actuele informatie over gladheidbestrijding:
kijk op www.denhaag.nl/gladheid of bel de gemeente op 14 070.

Scan de
QR-code
voor tips en
strooiroutes:

Noordeinde 2
Bijna elke Hagenaar kent dit ruiterstandbeeld (uit 1845) van Willem van Oranje
wel, op het pleintje tegenover Paleis
Noordeinde. Maar hier is het door Piet
Gispen uit een hoog perspectief in beeld
genomen, wat het prachtig laat uitkomen.
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ens van iet is en in
int acobus de Meerderekerk
aan de arkstraat 2
In 2010 werd een grote restauratie van de kerk afgerond, die maar liefst 9 jaar duurde. Er zitten een
hoop aandachttrekkende geometrische elementen
in dit beeld. Mooi zijn natuurlijk de twee vrouwen
op weg naar de ingang, onder wie een non; die
kom je in Den Haag toch nog wel gewoon tegen
op straat.

Neherkade 2
De ‘zebraklok’ die de Haagse ontwerper Jaap Karman in 1975 maakte voor het plein bij Station Den
Haag Centraal. Een paar jaar was hij weg wegens herinrichting van het plein, toen stond hij hier aan
de Neherkade ‘in opslag’. Inmiddels is hij weer terug bij CS.

Nobelstraat en Korte Nobelstraat 2

Gezicht op de stad gezien vanaf het arnegieplein 2

Deze straatjes behoren tot de alleroudste van Den Haag. Zo staat het Café Restaurant De Hardanz op
nr. 11b bijvoorbeeld op de fundamenten en keldergewelven van een stadskasteel uit de 14de eeuw.

De nieuwe skyline van Den Haag in ontwikkeling, gesymboliseerd door de hijskraan rechts. Op de
voorgrond rechts de vorige generatie – in de buurt van het Vredespaleis.

tationsweg in de vroege ochtend 2

Beatri laan 2

Sfeervol licht en schaduwen, met de adem van vroeger tijden in Den Haag.

Voor wie lang niet in Den Haag is geweest een onherkenbare plek. Nieuwe kantoren aan de Beatrixlaan, met de verhoogde futuristische ‘buis’ voor de tram.

Nieuwe itleg en Maliestraat gezien vanaf de outweg 2

De Koninklijke chouwburg aan het Korte Voorhout 2

Foto’s kunnen voor de beschouwer ook betekenis hebben op een manier die de maker er zelf niet in
heeft gelegd. Voor mij (FHvP) is dat het geval bij dit pittorekse beeld, met het op mooie dagen zeer
geliefde terras aan het water van café Hathor. Bijna 20 jaar geleden struikelde hier ’s avonds laat mijn
vriend en collega-journalist Roy de Riemer (1932 – 1994) en kwam in dit ondiepe water terecht,
ondanks zijn ruim 2 meter lengte verdronk hij erin.

De schouwburg werd in 1766 gebouwd als stadspaleis voor Karel van Nassau-Weilburg en in 1802
door een groep welgestelde Hagenaars overgenomen om er een schouwburg van te maken. De rij
zware palen op de voorgrond zijn een teken van de moderne tijd; ze moeten voorkomen dat terroristen
met bomauto’s de gevel kunnen naderen van de tegenover liggende Amerikaanse ambassade.

2
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Gebr.’s van

der De l Beheermy B.V.

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

Schlosshotel Sophia
Roter Landweg 3
33181 Bad Wünneberg - Bleiwäsche
Schlosshotel Sophia, Nederlands vakantiehotel te Bad Wünnenberg /
Bleiwäsche, beschikt over moderne kamers voorzien van bad / douche,
toilet, flatscreen-tv met Nederlandse zenders, fohn en gratis WiFi. Alle
kamers zijn per lift bereikbaar en beschikken over een eigen balkon!

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

5-daags ALL INCLUSIVE arrangement
5 dagen/ 4 nachten op basis van eigen vervoer
Inbegrepen:
* Ontvangst met koffie en gebak
* 4x overnachting
* 4x ontbijtbuffet
* 4x warme lunch
* 4x driegangendiner

AANKOMST
JANUARI 2014 FEBRUARI 2014

* 6 januari
* 13 januari
* 20 januari
* 27 januari

TIJDENS UW VERBLIJF IS ER
REGELMATIG
ENTERTAINMENT, LIVE MUZIEK &
VERTIER
MET BITTERGARNITUUR

€

* 2 februari
* 3 februari
* 9 februari
* 10 februari
* 16 februari
* 17 februari
* 23 februari
* 24 februari

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING
Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WWW.FREDVANRIJN.NL

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

199,95
per persoon

GRATIS CONSUMPTIES. Dagelijks van 17.00 - 24.00 uur
(koffie-thee-frisdranken-vruchtensappen-bieren-jenevers-wijnen-apfelkorn)

4-daags ALL INCLUSIVE arrangement
4 dagen/ 3 nachten op basis van eigen vervoer
AANKOMST
Inbegrepen:
* Ontvangst met koffie en gebak
* 3x overnachting
* 3x ontbijtbuffet
* 3x warme lunch
* 3x driegangendiner
TIJDENS UW VERBLIJF IS ER
REGELMATIG
ENTERTAINMENT, LIVE MUZIEK &
VERTIER MET BITTERGARNITUUR

JANUARI 2014 FEBRUARI 2014

* 3 januari
* 6 januari
* 10 januari
* 13 januari
* 17 januari
* 20 januari
* 24 januari
* 27 januari
* 31 januari

* 3 februari
* 6 februari
* 7 februari
* 10 februari
* 13 februari
* 14 februari
* 17 februari
* 20 februari
* 21 februari
* 24 februari

159,95

€

GRATIS CONSUMPTIES. Dagelijks van 17.00 - 24.00 uur
(koffie-thee-frisdranken-vruchtensappen-bieren-jenevers-wijnen-apfelkorn)

3-daags ALL INCLUSIVE arrangement
3 dagen/ 2 nachten op basis van eigen vervoer

TIJDENS UW VERBLIJF IS ER
REGELMATIG ENTERTAINMENT,
LIVE MUZIEK & VERTIER MET
BITTERGARNITUUR

€

129,00
per persoon

AANKOMST
JANUARI 2014

FEBRUARI 2014

* 3 januari
* 10 januari
* 17 januari
* 24 januari
* 31 januari

* 7 februari
* 14 februari
* 21 februari

Nederlands vakantiehotel
ALL INCLUSIVE

GRATIS CONSUMPTIES. Dagelijks van 17.00 - 24.00 uur
(koffie-thee-frisdranken-vruchtensappen-bieren-jenevers-wijnen-apfelkorn)

Centraal Reserveringsnummer (NL-gesproken)

0049-2953-9626580
www.sauerlandhotels.nl

///

aa

aa

www.sauerlandhotels.nl

ag

15

g

a

Pieter uit Weesp

0

Is het boek dat u zoekt
niet meer nieuw verkrijgbaar,
probeer het dan eens bij mij !
Vaak in prima staat en niet duur.

g
a

pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com

per persoon

* Ontvangst met koffie en gebak
* 2x overnachting
* 2x ontbijtbuffet
* 2x warme lunch
* 2x driegangendiner

Zoekt u een boek ?

a

Aangesloten bij

a a 1 00

a
5
0 0 080080

1 0
a a 9 00

9 00

aag
1

0

1 00

Stormachtig Stil, levensverhalen
van roze ouderen
Tekst en fotografie Eveline van de Putte
met een voorwoord van Arthur Japin
In Stormachtig Stil vertellen 27 oudere
homoseksuele mannen, lesbische vrouwen,
biseksuelen en transgenders, van Nederlandse
en niet Nederlandse komaf, openhartig over
hun (liefdes)leven, hun stilzwijgen en angst
om nog altijd niet geaccepteerd te worden.
Deze unieke verzameling portretten is interessant
voor een breed publiek, en inspirerend voor
hulpverleners, verpleegkundigen en vrijwilligers
in zorginstellingen.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en direct bij
de uitgeverij: www.uitgeverijxanten.nl
ISBN 978-94-91446-08-5
224 pagina’s, fullcolor paperback
€ 21,95
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ie en in en aa e o

roe de os samen met
deren arti en aa
ie in Den aag op een ouderenlijst wil stemmen heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag
maart in elk geval twee keuzes. O.m. door de advertentie onderop
deze pagina, vernam u al eerder van OO
aagse Onafhankelijke Ouderen artij maar
in het schaats- en sportcentrum De ithof werd op 2 november ook de deelname met een
‘gezamenlijke lijst’ aan de aagse gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt van de
Groep de Mos en de Ouderen artij Den aag.

- Ri hard de os links ij de resentatie in e itho midden aan ta el
kolonel .d. Le ra t van rmel die namens de O
de o de lijst staat. -

Ouderenparadijs

Verwarring vermijden

olitiek op de melodie van et Dorp
- e downloaden via internet het
a tie rogramma aradijs voor ouderen. -

De heer .G. Kranenburg uit Rijswijk schreef een politiek lied voor ons op de melodie die
het best bekend is van im onneveld’s ‘ et Dorp’. Oorspronkelijk is de melodie trouwens van het ranse La Montagne, dat werd vertolkt door chansonnier ean errat.
e oud

Ik was al oud doch wist zeel zeker
Dat dit nooit voorbij zal gaan

e rein

opulariteit

e rein
De ogen van de AOW-er
Gaven warmte en vreugde aan

e rein

dvertentie

staat op de bres voor ouderen; voor
alles dat hen in staat stelt gelukkig, gezond en
gerust de toekomst tegemoet te zien. Dat gaat
over inkomen, over gezondheid, over zorg. Voor
een eerlijk toekomstperspectief is verandering
noodzakelijk.

Kies voor een betere toekomst

is opgericht uit ongerustheid over de toekomst van
onder meer de ouderen, die meer dan anderen de dupe
worden van economisch slechte tijden. Dat begint al bij 45+
waarna het vinden van nieuw werk heel moeilijk is.

Kiezen voor
is kiezen voor solidariteit en
een gezond verbond tussen jong en oud in onze
stad – en binnen ieders eigen kring. Na je 50ste tel
je volledig mee. Wie pech of tegenslag heeft in het
leven verdient hulp; de inzet van mantelzorgers,
vrijwilligers en helpende buren moet beter worden
gewaardeerd en ondersteund.
is geen ‘wild initiatief’ van mopperende
protesterende Hagenaars, maar is positief op de
toekomst gericht. Iedereen wordt ten slotte oud.
is vooral vóór en niet tégen.

Een jaarlidmaatschap kost €10 of
zoveel meer als u er voor over hebt.
U kunt uw bijdrage overmaken aan
Ouderenpartij HOOP te Den Haag,
op rekeningnummer:

U kunt ons e-mailen via:
Of u kunt schrijven naar:
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Er wordt meegepuzzeld van Groningen tot ohannesburg

in met het
rote erst r is oordraadse

Lekker puzzelen in de donkere dagen van het najaar. Dat hebben we geweten met het Grote interklaaskruiswoordraadsel meer dan
goede oplossingen kwamen er binnen Enorme score, die nog eens onderstreept
hoe ontzettend goed De Oud- agenaar wordt gelezen.
Inzenden

interklaas en warte iet
komen elk aar uit an e met a elt es van ran e!
rijswinnaars

De prijzen gaan naar de volgende
goede inzenders:

aandag

anuari 0 4

aves erst r is oordraadse
orizontaal

Verticaal
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25

2

2

36

42

51

63

3

2

1

3

0

104

106

11
124

143

126
132
138

128

133

134

130
135
141

158

164

184

185

1 3

1 4

18

211
21

22

226
234

228

235

236

242

22

206

20
213

222

230

214
223

231

23

215
224

232

238

23

244

248

225
233

240

245

246

241
24

24

103

1 8

202

221

243

1 6

201

212
220

1 8

1 0

1 5

205

218

21

18

1 4

210

168

183
188

200

162

1

182

204
20

161

1 6

1 3

203

154

16

1 5

1

148

153

166

186

1 8

14

160

181

1 2
1

15

165

1 2
180

142

152
15

1 1

123

12

140

151

1

83

122

146

163

1 1

111
116

121

12

156

1 0

103

110

145

155

48

102

10

13

150

216

5

101

120

13

208

88

4

108

125

14

16

8

3
100

11

144

82

115

131
136

86

2

10

118

6

6

114

113

61

68

8

105

112

205

60

85

1

56

81

84

6

188

55

80

83

1 0

54

5

8

8

48

6

4

1

41

4

53

66

18

40

46

65

1

33

5

64

16

32

58

62

15

31

52

5

14

24

45

50

13

38

44

4

12

23

30

3

43

11

22

28

35

0

10

21

26

34
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186

125

58

105

50

140

201

211

16

2

14

1 6

20

2

41

120

46

6

141

1

6

1 0

148

180

53

2

132

234

140

20

1 1

143

33

203

4

1

100

5

1 5

14

142

133

116

114

12

42

244

23

1 3

104

44

85

61

1 1

30

1 4

115

3
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(advertorial)

SPECSAVERS STEUNT
DIVERSE GOEDE DOELEN

NOG RECHT OP EEN
GRATIS BRIL IN 2013?

Wist u dat als u een bril of hoortoestel bij Specsavers koopt u automatisch het werk van een goed
doel steunt? Alle Specsavers winkels doneren namelijk per verkochte bril of hoortoestel een vast
bedrag aan Stichting Specsavers Steunt. Deze stichting schenkt dit bedrag vervolgens aan lokale
goede doelen die de samenleving ten goede komen. In de afgelopen jaren hebben alle Specsaverswinkels al ruim 600 lokale initiatieven blij kunnen maken met een donatie.
Lokale goede doelen kunnen
een ﬁnancieel steuntje in de
rug vaak goed gebruiken.
Specsavers richtte in 2010
daarom Stichting Specsavers
Steunt op om iets terug te geven aan de lokale gemeenschap.
Na een jaar sparen maakt elke Specsavers-winkel een of twee
goede doelen in de omgeving blij met een donatie.

SPECSAVERS STEUNT VERSCHILLENDE GOEDE DOELEN

Lokale inwoners kiezen hun doel
Van jeugd- en sportverenigingen, tot dierenambulances
en kinderboerderijen. Specsavers steunt in 2014 weer
ruim 100 lokale goede doelen. Ook Specsavers Den Haag
Leyweg spaart in 2014 voor een nieuw lokaal initiatief. Op de
website www.stichtingspecsaverssteunt.nl kunnen lokale
initiatieven uit heel Nederland zich presenteren aan het grote
publiek en stemmen verzamelen. De goede doelen met de
meeste stemmen worden gesteund door de Specsaverswinkel uit hun stad of dorp.

WINKELPARTNER BETROKKEN BIJ LOKALE GEMEENSCHAP
Saeed Mogahwar, optometrist van
Specsavers Den Haag Leyweg, is trots
dat hij met zijn winkel iets terug kan doen
voor de lokale gemeenschap: “Betaalbare
oog- en hoorzorg voor iedereen. Dat is
waar Specsavers voor staat. Maar we gaan
nog verder. We zijn erg betrokken bij de
lokale gemeenschap en leveren graag
een bijdrage aan het goede werk van
liefdadigheidsinstellingen. En dat doen we
met Stichting Specsavers Steunt.”
Saeed Mogahwar
Optometrist
Specsavers Den Haag Leyweg

“Lokale goede doelen kunnen vaak wel
wat extra hulp gebruiken. Zo ontvangen
doelen vaak weinig tot geen subsidie en zijn
zij geheel afhankelijk van donaties. Ik vind
het fantastisch dat wij samen met onze
klanten op deze manier kunnen bijdragen
aan het goede werk in onze buurt. Het is
fantastisch om met eigen ogen te zien wat
voor een waardevol werk deze initiatieven
verrichten.”

Tip! Door onze speciale contracten met zorgverzekeraars kan uw zorgpas u bij
Specsavers een topdeal opleveren. In veel gevallen komt u zelfs in aanmerking
voor een gratis bril of contactlenzen.
Kom snel langs of check het online op: zorgverzekeraarvoordeel.specsavers.nl

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Den Haag Plein Lange Poten 43  070 356 2312
Den Haag Leyweg Leyweg 1032a  070 359 5344
Delft Brabantse Turfmarkt 91  015 214 0205
Leidschendam Winkelcentrum Leidsenhage  070 301 9333
Rijswijk Winkelcentrum In de Bogaard  070 394 1100
Zoetermeer Het Rond 75  079 331 7250

© 2013 Specsavers Optical Group.
specsaversnederland. www.specsavers.nl

