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Ook prins Hendrik speelde straperlo, het nieuwe roulette van mr. Adama Zijlstra

Kurhaus was in 1933 even gokpaleis
“Faites vos jeux, place
your bets, uw inzetten
graag”. Een gokje wagen aan de roulettetafel in het casino is tegenwoordig volkomen
legaal, maar dat is
niet altijd zo geweest.
Rechercheurs van de
Haagse politie deden
in de nacht van 3 op 4
september 1933 een
inval in het Scheveningse Kurhaus. De
actie was goed voorbereid, want de agenten wisten precies wie
en wat ze in de foyer
zouden aantreffen.
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- Het straperlo roulette legde het Kurhaus geen windeieren, in 1933 draaide het met 30.000 gulden winst per week. -

Tientallen goklustige Hagenaars, die
zich verdrongen rond negen speeltafels.
De opdracht van de rechercheurs was
om de zaal te ontruimen en alles in
beslag te nemen. Drie maanden was
het Kurhaus omgetoverd in een casino.
Drie maanden ook had de overheid dat
oogluikend toegestaan. Maar toen greep
justitie in en werd Scheveningen beroofd
van zijn kortstondige rouletteplezier.
Koning van Scheveningen
Het plan om de badplaats op te vrolijken
met een casino was uitgewerkt door de
man, die in de volksmond de ‘koning
van Scheveningen’ werd genoemd: mr.

Adama Zijlstra (1902 – 1982).
Hij was vanaf 1925 actief als bestuurder
van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS). Adama Zijlstra kreeg
in het voorjaar van 1933 bezoek van de
Amsterdamse reclameman Perel, die
een enthousiast verhaal ophing over een
nieuw roulettespel, dat door een slimme
constructie buiten de wet op de kansspelen viel. Het spel werd in Aken met
groot succes uitgebaat door de handige
Duitse zakenman Strauss. Deze werd
prompt in Scheveningen ontboden. Het
resultaat was dat er negen speeltafels
werden besteld.

- Beeld uit het Polygoon bioscoopjournaal van september 1933, de inbeslagneming van de
straperlotafels in het Kurhaus door justitie. -

Straperlo
Als naam voor het spel koos Adama
Zijlstra ‘Straperlo’, een combinatie van
de achternamen van zijn twee zakenvrienden Strauss en Perel. Het verschil
tussen Straperlo en een normale roulette
was, dat de draaischijf met de nummers
door middel van een motortje in een
constant tempo draaide. Ook stonden de
cijfers, van 1 tot 24. In normale volgorde. Slimme spelers zouden dus kunnen
uitrekenen, in welk vakje het balletje tot
stilstand zou komen. De foyer van het
Kurhaus ging op 15 juni 1933 voor de
eerste keer open als casino. Tientallen
mensen stonden in de rij om een gokje
te gaan wagen. Onder hen was ook de
Haagse hoofdcommissaris van politie
Van ’t Sant, die vrolijk meegokte en tot
opluchting van de eigenaars geen onvertogen woord liet vallen. Als croupiers
waren twintig Belgen aangetrokken, om
van twee uur ’s middags tot twee uur ’s
nachts de gokkende massa van dienst
te zijn.

en Noordwijk het Straperlo in zwang
kwam. Op een zomerdag meldde zich
in het Kurhaus zelfs prins Hendrik. De
prins hield wel van een beetje ontspanning in zijn leven. Dit uitte zich
vooral door zijn ontelbare affaires met
vrouwen, maar ook de nieuwe roulette
vond hij een uitdaging. Het personeel
bracht de prins wel snel naar een aparte
zaal, waar hij het achter gesloten deuren
mocht proberen. De geschiedenis
vermeldt dan ook niet of de prins met
winst op zak het Kurhaus verliet. De
wekelijkse winst van het casino bedroeg
trouwens zo’n 30.000 gulden.

Hoog bezoek
Het spel, met een minimum inzet van
vijftig cent en een maximum van tien
kwartjes, werd zo’n groot succes dat
ook in andere badplaatsen als Zandvoort

Verbod
Maar de onverwachte populariteit van
het spel zou het bestaan van de casino’s
verkorten. De regering zag verbaasd en
geschrokken dat steeds meer onderdanen

- Mr. Adama Zijlstra (rechts) in de zaak
straperlo bij de rechtbank in 1934. -

KEES TALEN
... sinds 1953

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

WONINGONTRUIMING
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

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71

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

OPLEVEREN

070-2050259

- Pag 14

zich in de poel des verderfs stortten en
greep in. Dat kon, omdat ambtenaren
van het ministerie van justitie weinig
moete hadden om aan te tonen, dat het
verschil met de gewone Franse roulette
te klein was om Straperlo als een echt
behendigheidsspel te beschouwen.
De politie pakte als eerste het Kurhaus
aan, waarna de exploitanten voor de
rechtbank werden gedaagd. Een pikant
detail was hun veroordeling, die bestond
uit een symbolische boete van vijftig
cent, de minimum inzet. Bij die lage
straf zal waarschijnlijk een overweging zijn geweest, dat het spel door de
autoriteiten eerst een tijdje oogluikend
was toegestaan. Het vonnis betekende
wel het einde van het Scheveningse
rouletteplezier . Het zou uiteindelijk tot
1984 duren, voordat er in de badplaats
opnieuw kon worden gegokt. Door een
wijziging in de wet op de kansspelen
was de roulette legaal geworden. En
uitgerekend in het Kurhaus klonken
op 16 juli 1984 weer voor het eerst de
woorden: “Faites vos jeux, place your
bets, uw inzetten graag”.

Willem Goudriaan

willemgoudriaan@yahoo.com
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Dierentuin assenaar
Ongeveer 40 jaar geleden ging ik met
mijn 3 kinderen naar de dierentuin
in Wassenaar, dit was een echt uitje
voor ons. Na de sluiting ben ik me
altijd blijven afvragen wat er van
over is gebleven. Ik zou er heel graag
eens willen rond lopen om te kijken
of er nog iets van over en te herkennen is. Is er iemand die weet of dat te
realiseren is en hoe zou mij er erg
gelukkig mee maken.

Mw. Taal – opier

Monster
gree aal@ nmail.nl
--------------------------------------------inda eershoek
In verband met een re nie van de
lagere school ordi Sacratissimo
ben ik naarstig op zoek naar inda
Meershoek, geboren 1 ( ) februari
1960. Zij woonde in de jaren 60, begin 0 boven de MeerWaarde winkel
van haar ouders in de Keizerstraat
in Scheveningen. Haar oudere zusje
heet Marja en haar jongere zusje
Wendy. Mede doordat wij in die jaren
goede schoolvriendinnetjes waren
zou ik het enorm leuk vinden haar
weer terug te zien. Helaas hebben
mijn zoekpogingen via Facebook,
Schoolbank en internet geen resultaat
gehad. Wel heb ik begrepen dat ze nu
Hagemans van haar man’s naam heet.

Karin van Oevelen

arin anoe elen@ca ema.nl
--------------------------------------------Hercules 1 jaar
Gym vereniging Hercules bestaat 100
jaar. Dit willen wij vieren en wel op

R EVE

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!

e nie evin 9 aar
Op zaterdag 29 maart 2014
gaan veel oud-leerlingen van
de Stevin HBS en het Stevin
Lyceum uit Den Haag elkaar
weerzien. Voor de HBS-ers
van de jaargangen tussen
1960 en 1970 wordt een
reünie georganiseerd, die

De Stevin HBS (eerdere naam: de
e HBS) was van 1925 tot 1963
gevestigd aan de aamstraat, achter
de drukkerij van de Haagsche
ourant. In 1963-1964 fuseerde
de school met de Zuiderpark HBS
en vond verhuizing plaats naar de
Zuidlarenstraat Melis Stokelaan.
Naam werd toen het Stevin yceum
en er werden andere schoolafdelingen toegevoegd.
Mammoetschool
Heel wat leerlingen uit die jaren
hebben toen dus de overgang van
een kleine middelbare school naar
een van de eerste mammoetscholen

d.m.v. van een re nie op 8 maart a.s.
in de Bethel kerk Scheveningen. Bij
deze een oproep aanmelding voor
oud leden. Zie ook de website
www.cgvscheveningen.nl
of bel o6-51498516
de o o urner een an ercule
in
ewonderd door rouwen in
radi ionele che ening e leder
drach .

Nico van der Zwan

nico ander wan@ho mail.com
---------------------------------------------

olo on

Douwe Egberts punten
Plezier Voor onze 1 Eurobank sparen
wij Douwe Egbertts punten voor de
aanschaf van kof e
en thee om onze hulppakketten mee
aan te vullen. Wij zijn niet de allergrootste organisatie,
maar wel heel serieus met onze zaak
bezig. Om u enig idee te geven wat er
zoal bij komt kijken: voor 1 pak kofe zijn ongeveer 550 punten nodig
en voor een pakje thee ongeveer 180

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, eidschendam-Voorburg,
ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 4.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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meegemaakt. In latere jaren vonden
opnieuw fusies plaats en is uiteindelijk de Scholengemeenschap
Den Haag Zuid West ontstaan,
waarvan het oemer Visschercollege een onderdeel is.We hebben
in elk geval een fantastisch mooie
website: www.stevinreunie2014.
nl die Henny Weerwag de avond
van onze eerste ontmoeting al in de
lucht had. Dankzij het gastenboek

op de website lijkt af en toe alsof
de re nie al begonnen is.
Zaterdag 29 maart om 15.00 uur
begint dan de echte re nie aan de
oemer Visscherstraat. Er hangen
daar dan grote borden met uitvergrote foto’s van vroeger jaren,
bewaard gebleven brieven van
directeuren et cetera. We hebben al
aardig wat aan herinneringstrofee n
binnen gekregen.

punten. Onze vraag is dan ook: heeft
u nog ergens punten liggen, hoe weinig ook en doet u er verder niets mee,
doneer ze dan aan de 1 Eurobank.
Voor nadere informatie, zie onze
website: www.1eurobank.nl Ook al
lijken voor u een paar punten niet
de moeite waard, voor ons zijn alle
beetjes van harte welkom. Opsturen
kan naar: 1 Eurobank, p a. Poortugaalstraat 308, 2 29 HM Zoetermeer.
Of bel eerst met 06-410358 2. Ook
kunt u voor informatie bellen
naar onze voorzitster: Mevr. Susanne
Welbie: 06 -2482929 .

gebouwtje van hout op palen gezet
(tijdelijk) waar alles vanuit geregeld
werd. Als iemand foto’s heeft kan dat
ook in De Oud-Hagenaar gezet worden, lijkt mij. Misschien weet iemand
hier ook wat over te vertellen. Ik heb
zelf als kind dit nog meegemaakt.

Bert Barendrecht

mary arendrech @ iggo.nl
--------------------------------------------Verversingskanaal roeien
Ik ben op zoek naar foto’s van de
roeiwedstrijden door leerlingen van
de visserijschool die in het verversingskanaal werden gehouden, aan
de kant van de Kranenburgweg en de
Houtrustweg. Bij de brug was er een

itgever:
Mr. onstant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First oyal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
Tel.: (0 0) 42 509 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

van tevin HB -klas 3A. -

Teun van der Toorn

eun d l@ all.nl
--------------------------------------------os uchachos
Wie weet er iets over het orkest ‘ os
Muchachos’ Een Haags orkest dat
in de n de oorlog speelde, zo tussen
’44 en ’54, In dit 12-koppige orkest
speelde o.a. an van der Vijgh, an
Mol, Wim Ninaber, Menno Tichelaar,
Mat Mathews, Frans deHue, Wim
van Beek, Ad van der Gein, een
vrouwelijke pianiste ‘Nelly’ en als
zangeres Anneke Schilperoord.
Ze speelden azz, het American
Songbook maar ook umba’s
en Tango’s. Ze traden o.a. op in
Metropole, maar ook in Amsterdam
(Savoy), Valkenburg (Pavillon), uik

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud- otterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud- trechter
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Bert Winter, oud-leerling van de
Stevin en lid van de Haagse band
The Scarlets, verzorgt samen
met zijn vrienden voor muzikale
intermezzo’s. De school biedt de
mogelijkheid van een kleine maaltijd en een drankje. Ook worden er
professionele foto’s genomen.

Frank Bom

. . om@ ic mail.nl

( aramella) en uxemburg en de
Provence. Wie kent deze mensen
Familie Heeft u foto’s, opnamen

en e Tichelaar

rene @ onne .nl
--------------------------------------------Stef van Kolfschoten
Ben op zoek naar Stef van Kolfschoten, een bekend spoorman werkte
aan het Staatsspoor aan de ijnstraat
en in de jaren 1960-19 0 als kruier
voor de Heer de Beer. Ik heb met Stef
samengewerkt als kruier en later met
hem bij de Wagonlit als bevoorraders
van de treinrestauraties. Hij kende
mij als an, zoon van an van de kofetent die stond onder de kap van het
station bij de taxi-standplaats. Stef
houdt van voetbal maar vooral van
opera, hij moet nu tussen de 0 en 5
jaar oud zijn en ik hoop iets van of
over hem te horen.

an ezel

angeli a. anre el@gmail.com

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

(0 0) 42 509
06 - 23 00323
(0 0) 42 509
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Ruim

- ieuwe werkkleding voor een zorgboerderij, n van de vele projecten
die het abobank timuleringsfonds
de afgelopen jaren heeft mogelijk
gemaakt.. -

ieuwe ronde
van Rabobank
Stimuleringsfonds subsidies
ot 1 april kunnen weer
nieuwe aanvragen bij het
Rabobank Stimuleringsfonds Den Haag en omgeving Rijswijk, Voorschoten,
assenaar worden ingediend. Voor nieuwe toekenningen is ongeveer
€1 .
beschikbaar.
edio mei wordt beslist wie
een bedrag ontvangen.

In december zijn weer 28 toekenningen gedaan voor in totaal ruim
9 .000 euro. Het hoogst toegekende
bedrag was dit keer 9.000. Hospice
Wassenaar krijgt dat voor ‘sta-op
fauteuils’ in de nieuwe vestiging, die
binnenkort betrokken wordt.
Andere grote bedragen gaan naar
Stichting Voorschot in Voorschoten,
die een nieuwe woon- en werkomgeving voor autistische jongeren
ontwikkelt en de Stichting iedjesfabriek, die een programma in het uliana Kinderziekenhuis gaat uitvoeren
om het verblijf van zieke kinderen
aldaar op te vrolijken.
eer info
Alle informatie over het abobank
Stimuleringsfonds en het aanvraagformulier vindt u op de speciale
onternet Stimuleringsfondspagina’s:
rabobank.nl denhaag
Daar vindt u ook de lijst met alle
in december gedane toekenningen.
Dat geeft in een indruk van het soort
aanvragen dat in aanmerking komt.

bezoekers op eerste Haags All

Pagina

clusive Festival

ran opgang voor
ensen e eperking

Er komt dit strandseizoen een extra strandopgang op de Scheveningse boulevard voor mensen met een beperking tussen de haven en het Zwarte ad. Daarnaast wordt op het strand
ter hoogte van het arlton each Hotel een derde betonpad met uitkijkplateau aangelegd
zodat de vloedlijn ook hier per rolstoel bereikbaar is.

Wethouder abin Baldewsingh (Volksgezondheid) maakte dat zaterdag 8
februari bekend tijdens het eerste All
INclusive festival in het stadhuis, een
evenement voor Hagenaars met en
zonder beperking. uim 500 mensen
bezochten het festival dat in het teken
staat van het vergroten van begrip
en acceptatie voor mensen met een
beperking. Het programma bood interactieve workshops, kinderactiviteiten,
V-checks, optredens en een bevlogen
debat. uim 40 Haagse instanties

- pening door wethouder abin Baldewsingh van
het goed bezochte eerste All clusive estival in
het atrium van het Haagse stadhuis.( oto alerie
Kuijpers). -

het Scheveningse strand komend
strandseizoen verder wordt vergroot
met de aanleg van een extra opgang
en een betonnen pad naar de vloedlijn. Eerder zijn in Kijkduin en bij de
Scheveningse haven ook al betonnen
paden richting zee aangelegd. abin
Baldwesingh: “Ik vind het belangrijk
dat iedereen, ongeacht beperking,
in staat is om van dichtbij te kunnen
genieten van het strand en de zee. Met
de komst van deze nieuwe faciliteiten
en met de eerste editie van dit All

waren vertegenwoordigd: van WV
tot het Bronovo Ziekenhuis, van O
Mondriaan, de Haeghe Groep tot aan
Middin en Voorall.
Van zee genieten
Wethouder Baldewsingh nam actief
deel aan het programma door in
gesprek te gaan met werkgevers en
inwoners van Den Haag over het werven en aannemen van mensen met een
handicap. Tijdens de opening maakte
hij bekend dat de bereikbaarheid van

INclusive Festival zetten we weer een
nieuwe stap in het inclusief beleid van
de gemeente Den Haag”.
nclusief beleid
Inclusief beleid richt zich op het
vooraf rekening houden met mensen
met een beperking bij het maken van
beleid of aanbieden van voorzieningen. Bijvoorbeeld door een drempelvrije stad waardoor iedereen met
een beperking zich vrij in de stad kan
bewegen.

ar voor org a pagne is egonnen
Vrijdag februari werd de Hart voor Zorg campagne gelanceerd
in useum eelden aan Zee. edewerkers van welzijnsorganisaties gingen er samen met Dennis eening aan de slag om
een promotiefilmpje op te nemen. Dit is onderdeel van de Hart
voor Zorg campagne, bedoeld om te laten zien welke diversiteit
aan vrijwilligerswerk er is in de zorg. ethouder Karsten Klein
eugd, elzijn en Sport gaf de aftrap.

Vrijwilligers maken een wereld van
verschil voor Hagenaars die afhankelijk zijn van zorg. Toch weten veel
mensen niet wat vrijwilligers allemaal
doen in de zorgsector. Deze campagne
is dan ook bedoeld om te laten zien dat
er meer mogelijk is dan kof e schenken in een verzorgingshuis.
Onschatbare waarde
Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld van
onschatbare waarde bij het ondersteunen en tijdelijk vervangen van
mantelzorgers. Door de inzet van deze
vrijwilligers kunnen mantelzorgers
hun zorgtaken af en toe overlaten
aan een enthousiaste vrijwilliger en

hebben zij even tijd voor zichzelf.
Ook boodschappen doen of wandelen
met iemand met een beperking of
voorlezen bij multiculturele families
die de Nederlandse taal nog niet
goed spreken, zijn opties. Net als een
luisterend oor bieden aan of chatten
met leeftijdsgenoten met psychische
problemen.
Wethouder Karsten Klein: “Voor veel
Hagenaars betekent de vrijwillige
inzet van anderen enorm veel. Het
maakt hun leven een stukje mooier
of rijker. Zeker voor de zwaksten in
de samenleving en zij die hulp nodig
hebben, maken vrijwilligers vaak een
groot verschil.”

- Begin van de campagne in het Museum Beelden aan Zee. ( oto os van eeuwen) -

Samenwerkingsverband
De Hart voor Zorg campagne is een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en zorg-, welzijnsen vrijwilligersorganisaties. Deelnemende organisaties zijn Voor Welzijn
(telefonische hulpdienst Sensoor en
Survivalkids), tra (Voorleesexpress),
Middin (maatjes voor mensen met een
beperking), Welzijn Scheveningen

(vervoersdienst), WZH (zorgvrijwilligers), Philadelphia Zorg (maatjes
voor mensen met aandoening uit het
autisme spectrum en of verstandelijke
handicap)
Meer informatie over vrijwilligerswerk
in Den Haag en vrijwillige vacatures
zijn te vinden op:
www.haagsehelden.nl

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
CoornhertCentrum
identiteit
– kwaliteit –Duinhage
humane waarden –Wijndaelercentrum
menselijke maat
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Belastingservice voor senioren
O P O en K O elpen u oo dit aar eer bi
Oo als u geen blau e envelop ri gt an et to
ee

onta t op

et de lo ale afdeling van

de

et invullen van u belastingaangifte
oeite aard i n o

aangifte te doen

O P O of K O en

eld u aan

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

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

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

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com

Erf- of Schenkbelasting betaald?
Laatste kans om die terug te eisen!
Hebt u in de periode 2005 tot heden erfbelasting, schenkbelasting of successierechten als particulier betaald of moet u
dat nog doen vanwege een erfenis of

28 februari. Het is uw laatste kans om de
belasting terug te vorderen.
Schrijf u in via collectiefonrecht.nl of

schenking?
Meldt u zich dan snel aan voor ons proces
bij het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens! De inschrijving is verlengd tot

van maandag tot vrijdag van 08.30 tot
21.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot
16.00 uur via 0224 224 264.

BijdehandZorgt bij u thuis!
Zorg is mensenwerk. Daarom vinden
wij het belangrijk dat onze cliënten
zoveel mogelijk te maken krijgen
met dezelfde zorgverlener. Hetzelfde
gezicht, op vaste tijdstippen bij u thuis.
Ons aanbod is uitgebreid en flexibel.
Daar zijn we voor. Zorg op maat. Van
1 tot 24 uur.

Zorg naar behoefte. Zorg op maat.
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Slaap-en waaknachten
Terminale zorg
24-uurs zorg
Ondersteuning bij dementie

Omdat geen zorgvraag hetzelfde is denken wij graag met u mee.
Neem daarom contact met ons op, dan werken we samen aan een passende
oplossing. Van particuliere thuiszorg tot een complete zorgvakantie.

Jan Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
www.collectiefonrecht.nl
info@collectiefonrecht.nl

Wij helpen u graag. Bel 070- 396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl
Stichting Bijdehand en NBBT worden samen BijdehandZorgt. Wij werken hard
aan de nieuwe website. Tot die tijd kunt u voor informatie over onze diensten
terecht op www.stichtingbijdehand.nl

GOUD BLIJFT BLINKEN
€ 30,
Tel: 070 363 66 66. Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur. www.potma-edelmetaal.nl
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
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• www.pepdenhaag.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Voorlichter COC
Haaglanden

O Haaglanden geeft voorlichtingen over seksuele diversiteit
bij scholen voor voortgezet
onderwijs. Alle typen onderwijs,
van vmbo t m vwo, behoren tot
het werkterrein. Als voorlichter
verzorgt u samen met een collega
deze voorlichtingen. Ze zijn interactief door gebruik te maken van
verschillende werkvormen gaat
u met leerlingen in gesprek over
seksuele diversiteit (met homoseksualiteit als hoofdthema). Een keer
per maand neemt u op maandagavond deel aan een vergadering.
Inlichtingen: Bianca van Guine,
tel. (0 0) 365 90 90 of e-mail
voorlichting cochaaglanden.nl

Barvrijwilliger
Bastacafé

Vluchtelingen Werk ijswijk koppelt ‘maatjes’ aan mensen met een
andere achtergrond bijvoorbeeld
buitenlandse mensen die hun (Nederlandse) taalvaardigheid willen
verbeteren. Een koppelaar zoekt
naar de juiste ‘combinaties’. Echt
een leuke klus voor wie graag
mensen uit allerlei culturen leert
kennen en er plezier in heeft die
bij elkaar te brengen.
Inlichtingen: ia Bavelaar, tel.
(0 0) 5 92 20 (vrijdag 10.0012.00 uur) of e-mail
lbavelaar-vwr online.nl
www.vluchtelingenwerkrijswijknl.

enieuwd naar
meer vacatures
Kijk op www.vrijwilligerscentraledenhaag.nl
en zoek zelf naar een
leuke vrijwilligersbaan.

Boek over
roze ouderen

In Stormachtig stil. evensverhalen
van roze ouderen schrijft Eveline
van de Putte over de problemen die
homoseksuele en lesbische ouderen
in zorginstellingen e.d. tegenkomen
naar aanleiding van hun seksuele
geaardheid. Kijk op www.haagseouderen.nl voor een interview met
de schrijfster.

Roze ouderen hoeven niet achter de geraniums

Zilveruitjes en andere
vrijetijdsmogelijkheden
n Den Haag is er het nodige te doen voor lezers van deze
krant. Dat weet u als u de agenda ErOp it bekijkt. aar
wist u dat er ook speciale activiteiten zijn voor homoseksuele, lesbische, biseksuele of transgender vijftigplussers Zij
kunnen elkaar iedere eerste en derde zondag van de maand
treffen in het O -caf
asta aan het Scheveningseveer .
Het O organiseert dan het Zilveruitje, een gezellig uitstapje of samenzijn.

Wim oene van het O vertelt wat
zo’n Zilveruitje precies inhoudt. ‘We
gaan er regelmatig samen op uit. Naar
een museum, een galerie of bijvoorbeeld een wijnproeverij of we maken
een rondvaart.
Op 19 januari zijn we bijvoorbeeld naar
het ouis ouperus Museum geweest
in de avastraat. Soms treden er ook
studenten van het Koninklijk onservatorium voor ons op in Basta. Dan blijven we in het caf , waar we een drankje
drinken en een hapje kunnen krijgen.
Ook “roze” ouderen hoeven in Den
Haag dus echt niet achter de geraniums
te zitten ’ Interessant is ook dat er na
het Zilveruitje, om half zeven, altijd een
goedkope en gezellige maaltijd wordt
geserveerd. ‘Na het bezoek aan het
ouperus Museum bijvoorbeeld kookte
onze kok Bart een Indische maaltijd,’
blikt Wim terug. ‘Dat was een groot
succes.’

edereen
Gemiddeld komen er ongeveer dertig
bezoekers die meedoen aan de Zilveruitjes. ‘Het zijn vooral mannen,’ aldus
Wim. ‘We zouden het leuk vinden
als er wat meer vrouwen bij zouden
komen. Er zijn overigens al heel wat
mannenstellen voortgekomen uit onze
zondagmiddagen ’
Is het Bastacaf ook toegankelijk voor
mensen in een rolstoel En kunnen
die ook meedoen aan de Zilveruitjes
‘ azeker. Ons caf is toegankelijk voor
rolstoelen. egelmatig komt er een bezoeker met een scootmobiel die daarin
ook zijn rollator meeneemt. Er is altijd
wel iemand die een handje wil helpen.’
oedkoop
Wim benadrukt dat lidmaatschap van
het O absoluut geen voorwaarde
is voor meedoen aan de Zilveruitjes.
‘Nee, beslist niet. Iedereen is welkom

Andere roze activiteiten
voor vijftigplussers
Soos Samen
: Oud Roze
Elke tweede zondag van de maand is
het Dienstencentrum opernicus aan
de Daguerrestraat 16 het domein van
homoseksuele, lesbische en biseksuele vijftigplussers.
Samen met hun vrienden kunnen zij
er elkaar ontmoeten in een veilige en
gezellige sfeer. Met optredens door
medebezoekers, lekkere drankjes en
een heerlijke maaltijd. Iedere maand
is er een ander thema. Meer informatie: www.dccopernicus.nl.
heatervoorstelling
Voor wie die iets verder weg wil en
kan reizen, is de theatervoorstelling
Mateloos verlangen interessant.
Het otterdams entrum voor
Theater brengt deze voorstelling in
samenwerking met roze ouderen van
Humanitas Bergweg. otterdamse
auteurs schreven de teksten ervoor
op basis van ontroerende en soms
ook gruwelijke levensverhalen van
roze ouderen. De voorstelling is ook
muzikaal en presenteert een moza ek

We kijken nooit naar een lidmaatschap.
Ook niet bij de andere activiteiten die
we organiseren.’ Er wordt ook geen
toegang gevraagd als de Zilveruitjes
gewoon in het Bastacaf plaatsvinden, en er bijvoorbeeld een muzikaal
optreden plaatsvindt. De deelnemers
moeten alleen hun eigen entreekaartje
betalen bij een bezoek aan een museum
of voorstelling. ‘En de aansluitende
maaltijd kost altijd ,-, ongeacht het
menu.’
Aanmelden
Waar kunnen ge nteresseerden zich
opgeven ‘Dat kan telefonisch bij an

n
reikte het O
ijmegen aan zes woonzorgcentra
een Roze oper uit. Dat is een keurmerk voor zorginstellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit.

De toegang is gratis wel wordt u gevraagd of u vriend van het otterdams
entrum voor Theater wilt worden.
Tijdens de voorstelling wordt een tweegangendiner geserveerd
voor 10,-.

In onze regio zijn inmiddels diverse
zorgcentra en verpleeghuizen in het
bezit van de oze oper:

Voor vragen of reserveringen:
tel. (010)4 38 91 of
e-mail domini ue rcth.nl.

ieuw erkendael
Burgemeester Waldeckstraat 80,
Den Haag

Speeldata:
Zaterdag 22 en zondag 23 februari, zaterdag 19 en zondag 20 april, 1 .00 uur.
ocatie: otterdams entrum voor Theater, Mathenesserdijk 293. otterdam.

Wie bedenkt en organiseert deze activiteiten Wim: ‘De werkgroep Zilver
van het Bastacaf . Overigens: die
werkgroep kan zeker nog vijftigplussers gebruiken die het leuk vinden om
mee te denken en om activiteiten te
organiseren ” Ze kunnen zich uiteraard
bij an of Wim melden.

Keurmerk de Roze Loper

Sinsdien is de oze oper Tolerantiescan ontwikkeld door Kiwa, een
instelling die certi caten verzorgt
voor zorginstellingen, in samenwerking met de ouderenbond Anbo, het
O , zorgkoepel Movisie en de Schorerstichting. De Tolerantiescan is een
hoogwaardig kwalitatief instrument
geworden waarmee objectief kan
worden gemeten hoe tolerant zorginstellingen zijn tegenover homoseksuele ouderen. Dat geldt voor bestuur,
directie en medewerkers, maar ook
voor medebewoners. In zo’n instelling
moet ruimte zijn voor diversiteit en
is het van belang dat homoseksuele
ouderen zich er veilig en gerespecteerd voelen.

van verlangens die voor iedereen
herkenbaar zijn.

van eeuwen (0 0-364 94 01) of bij
mij, Wim oene (0 0-322 89 15). Of
via de website www.cochaaglanden.
nl. Daar staat trouwens ook op wat er
bij het eerstkomende Zilveruitje op het
programma staat.’

- n daar ging weer een van de
inmiddels 9 oze opers -

er leeghuis
e tri
Polanenhof 525, Den Haag
er leeghuis rinsenhof
Gravin uliana van Stolberglaan 1,
eidschendam
choorwi ck
Zaagmolenstraat 96, eidschendam
i ndaelercentrum
atharina van ennesstraat 8,
Den Haag
er leeghuis osch en uin
Scheveningseweg 6, Den Haag
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Voor de hele familie
de allerbeste tandzorg
Als familiebedrijf voorziet Morgenstond al meer dan 70’jaar hele generaties van
de allerbeste tandzorg. Door de slimme combinatie van tandzorg en tandheelkunde
op één locatie kunnen we u altijd de beste oplossing bieden.
Eén adres met vertrouwde gezichten en persoonlijke aandacht.
Ouderwetse service en innovatieve technologie voor de ﬁjnste en modernste tandzorg
voor u en uw gezinsleden.

Tandheelkunde • Implantoloog (NOVI erkend) • Kindermondzorg
• Mondhygiëniste • Rolstoeltoegankelijk

www.ttl-morgenstond.nl

Škoda Service Sneeuwbal Garage B.V.

Samen aan
alles gedacht!

Wij kunnen ook het volledige onderhoud van úw auto
verzorgen. Wij zijn bekend met alle merken.
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s

• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

Aftersalesdealer van

Dag en nacht bereikbaar

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!

www.henning-uitvaart.nl

• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en
bedrij spand na overlijden verhuizen grote
schoonmaak enz
ij ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
uderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs
een moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n tele oontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende o erte uit te brengen
etalingen altijd achtera

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust komen en ontspannen in het allermooiste stukje van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en
!!! geweldige kamers...
3VoorjaarsBloesemarrangement
44=overnachtingen
/ 4 keer uitgebreid ontbijt /
4 keer 3-gangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 177,- p.p (halfpension) “4 voor de prijs van 3”

a
a

a a
g
3
a

4 a
aa

a

(Alleen geldig in de midweken 9 mrt. - 25 april.)

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

5
3
a

aa
a
a €99 95
g
a
g
a a €49 95

g

g/a

g

elijk duidelijkheid g n verrassingen achtera

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

Overnachten in stijl...

a a 13

533
/ 1 3
a a 9

aag
/
1

9

3 8 8
/ 1 3

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils,
bankstellen en sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn onder andere gespecialiseerd
in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Leerbewerking
Wij bekleden al uw zitmeubels met de beste kwaliteiten leder. Tevens kunnen wij diverse leer reparaties
verrichten, o.a stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen.
Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. Wij zijn gespecialiseerd in het repareren
en herstofferen van o.a. CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien
van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of
beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen
wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw
houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect zitcomfort.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende
afspraak bij u thuis
www.miedemaenzn.nl

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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Kie en in en aag e o
aaglan se poli i i
langs e ro e ee la

(advertentie)

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 14 zijn belangrijk voor alle
inwoners van de gemeente. ong en oud, groot en klein, homo en hetero.
Vanuit die gedachte organiseren O Haaglanden en D H Delft verkiezingsdebatten in zes gemeenten in de regio.
ijdens de debatten worden de politici aan de tand gevoeld over hun partijprogramma en hun standpunten, of het ontbreken daarvan, over beleid dat
is gericht op het verbeteren van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.
De reeks debatten begint op
februari in estland. Daarna volgen ijnacker- ootdorp
februari , Den Haag
februari , assenaar maart en
Delft maart . Het laatste debat is op 13 maart in Zoetermeer.

Iedereen die graag wil horen hoe de politieke
partijen in Haaglanden denken over voorlichting in het onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid van sportverenigingen of gemeentelijk
ouderenbeleid is van harte welkom. De toegang
tot de debatten is gratis.
ebsites
O en DWH bieden nog meer informatie aan
de ge nteresseerde kiezers. Binnenkort publiceren zij op hun websites van elke gemeente een
overzicht van de standpunten van alle politieke
partijen, inclusief die van eidschendam-Voorburg, Midden-Del and en ijswijk.
O Haaglanden en DWH Delft organiseren
zes verkiezingsdebatten:

ouderenpartijhoop.nl
Lijsttrekker

Constant Martini:
‘ Lang heb ik in Den Haag
het voortouw getrokken
van progressieve politiek.
Maar je bent nog niet weg
of ze maken er een zootje
van. Samen met u, kiezers
in Den Haag, gaan we dat
rechtzetten op 19 maart! ’

Overzicht debatten
februari Westland (Oikos, Harry Hoekstraat 86, Wateringen), 15.00-1 .00 uur
februari Pijnacker-Nootdorp ( aadzaal,
Emmastraat 165, Pijnacker), 19.30-21.30 uur
februari Den Haag ( O Haaglanden,
Scheveningseveer ), 20.00-22.00 uur
maart Wassenaar (Herberg ‘t Hoekje,
Berkheistraat 48), 13.00-15.00 uur
maart Delft (DWH, ange Geer 22),
15.00-1 .00 uur
maart Zoetermeer ( aadzaal, Markt 10),
20.00-21.15 uur

I� ��� W�o�� L������n� (68), ������
16 �� �� ���ec��� v�� ���P. Al� ������
����l�� �� ��� ��O �� H��l�n� Sp�� ��
�e� ���v�e�b�� �� wa� la��� �es�u�r���
v�� FC D�� H�a�. Al� b������ v�� ��
Nuts�pa��b��� �� F��i� ���r�� �� da�
�� sta� m�e� sc���� �e� ��B’�r� ��
st���r�! K�e� d������us�, s��� ���P

Meer informatie over het O op internet:
www.cochaaglanden.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Voor een uitvaart in stijl

Ik wil graag vrijblijvend:

Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres uitvaartondernemingen
exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen
ervoor dat de uitvaart geheel volgens uw wensen verloopt.

Voorletters & achternaam:

Al onze faciliteiten ademen een rustieke ambiance, zodat u ervan verzekerd bent dat u in
een ongedwongen en vooral persoonlijke sfeer samen kunt zijn om afscheid te nemen.

 Gebeld worden voor informatie
 Een wensencodicil aanvragen

 Informatie toegstuurd krijgen
 Een afspraak maken

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:



Persoonlijk gesprek
Een persoonlijk afscheid begint met een persoonlijk gesprek. Dit hoeft niet altijd na
een overlijden te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld nu al middels een persoonlijk gesprek uw
uitvaartwensen vastleggen.

E-mail:

Stuur deze coupon in een gesloten envelop zonder postzegel naar:
Ad Patres uitvaartondernemingen, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl
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et verschenen: special van het geheel vernieuwde SH E-tijds

MET STERRENCOMFORT

Wij zoeken
nieuwe buren
OM OO

WONEN MET STERRENCOMFORT

STA ED IO N . N L /VI TAALW O N E N
( 070) 391 08 67

A Bouw

en onderhoud

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud

l

l
l
l
l

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
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u
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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

H rr
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n reden ur hwe
Ri wi k
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h rr

nder

m i om

Buren helpen elkaar
in Segbroek
In de wijk Segbroek helpen
wijkbewoners elkaar. Dit gebeurt soms
gewoon natuurlijk, omdat je naast
elkaar woont en elkaar om hulp vraagt,
maar ook via de Burenhulpcentrale.
Zo’n 500 wijkbewoners in Segbroek
doen al mee en helpen elkaar zo af en
toe wanneer dat nodig is.

niek in us rieel e
Ooit was de aakhaven in Den Haag n van de grootste binnenhavens van
ederland. n de vorige eeuw stond het industriegebied achter station Hollands Spoor vol fabrieken met grote schepen en kranen langs de kades. De
afbraak die vanaf de jaren
van de vorige eeuw volgde heeft bijna alle
tastbare herinneringen weggevaagd. Het laatste industri le erfgoed dat nog
overeind staat dreigt nu ook tegen de vlakte te gaan: de entrale erkplaats
van Shell. Het industri le pand uit 19 9 is tegenwoordig in gebruik bij een
groep kunstenaars onder de naam aakhaven en kent een betekenisvolle
geschiedenis.
De aanleg van de aakhaven had diverse oorzaken. De oude havens rond het Spui konden
eind 19e eeuw het groeiende scheepvaartverkeer
nauwelijks meer aan. Bovendien was er een sterke
wens om de grachten in de binnenstad te dempen
wegens stankoverlast. iteindelijk besloot de
gemeente om in verschillende fasen de aakhaven
aan te leggen.
Olie uit ederlands ndi
Ondertussen had zich in Den Haag een bedrijf
gevestigd dat zou uitgroeien tot multinational:
Shell, ook wel Koninklijke Olie genoemd. Voor
het prille begin moeten we terug naar 1883. In dat
jaar startte tabaksplanter A. . Zijlker in toenmalig
Nederland-Indi met de opsporing en winning van
aardolie. Einde negentiende eeuw kende ruwe olie
nog relatief weinig toepassingen. Het merendeel
werd geraf neerd tot lampolie. De snelle opmars
van de petroleumlamp en het spectaculaire succes
van het Amerikaanse bedrijf Standard Oil leidden
wereldwijd tot een exploratiekoorts. Aeilko ans
Zijlker, directeur van een tabaksonderneming in
het toenmalige Nederlands-Indi , vermoedde dat
de ruwe olie die in Sumatra op veel plaatsen spontaan aan de oppervlakte kwam, mogelijkheden
bood voor een systematische petroleumwinning.
In 1890 richt Zijlker de ‘Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indi ’ op. In Indi waren
destijds zestien Nederlandse petroleummaatschappijen actief, acht op ava, zeven op Sumatra en
een op Borneo. De petroleum werd per schip naar

- estijds op de entrale erkplaats van hell, waar
ook de straatpompen werden gerevisioneerd. -

Europa vervoerd. Het recht om olie te winnen in
Indi werd middels concessies uitgegeven door de
Nederlandse overheid.
Dit en omdat er veel rijke geldschieters in de stad
woonden, vestigden veel olie-ondernemingen zich
in Den Haag, wat het de bijnaam ‘petroleumstad’
gaf. Ook het prille bedrijf van Zijlker vestigde
zich in 1890 in Den Haag met een klein kantoor
op het adres elebesstraat 92.
In 190 ontstond een hecht samenwerkingsverband tussen het Engelse bedrijf Shell Transport
and Trading ompany td en de al genoemde
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Exploitatie van de Petroleumbronnen in NederlandschIndi . Onder de naam NV Bataafsche Oliemaatschappij, en later Shell, groeide het bedrijf als
kool. Het bedrijf had twee hoofdkantoren: n
in Den Haag en n in onden. In Benoordenhout verrees begin vorige eeuw rond het Haagse
hoofdkantoor een grote Shell-enclave met grote
kantoren en huizen voor het kantoorpersoneel.

Bijvoorbeeld voor een boodschap bij
ziekte, de hond uitlaten, een vuilnisbak
buiten zetten, een praatje of een
wandeling, een klus in huis of tuin,
vervoer naar het ziekenhuis, vragen over
de computer of tv etc.
De burenhulpcentrale is een slimme
telefooncentrale die buren bij
elkaar brengt als er iets nodig is.
De burenhulpcentrale zet namens
wijkbewoners eenmalige verzoeken uit
voor hulp, waar andere bewoners die in
de buurt wonen vrijblijvend op kunnen
reageren.

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

Bel 070-2629999 of kijk op
www.burenhulpcentrale.nl
De burenhulpcentrale is voor
alle leeftijden en gratis. De
burenhulpcentrale is een initiatief van
de Gemeente Den Haag en de Haagse
Welzijnsorganisaties.

- Architectenstudio lmo ermijs gebruikte de projecthal voor de bouw van
zijn Buijtenkeuken de hoogte van de hal en toegang biedt mogelijkheden
die niet makkelijk elders zijn te vinden. -
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aakhaven

er goe van hell in e aakhaven
aangeschaft zoals een vorkheftruck,
een brandalarminstallatie, een O2installatie en een stoominstallatie
van 10 atmosfeer voor het schoonspuiten van de bedrijfswagens. Op
19 juni 1953 werd de verbouwde en
gemoderniseerde entrale Werkplaats
en entraal Magazijn van Shell Nederland N.V. feestelijk geopend in het
bijzijn van de Nederlandse en Engelse
directies van Shell.

- H , de Haagse tadspartij en roen inks zetten zich sterk in voor het behoud van
het (nog) bestaande comple Maakhaven aan de 1ste ulofdwarsstraat. -

rote benzinebehoefte
Petroleum was in de beginjaren van
de olie-industrie het voornaamste
product. Dit veranderde met de komst
van steeds meer motorvoertuigen
die benzine gebruikten. In Nederland groeide het aantal auto’s tussen
1909 en 1924 tot ruim 30.000 een
stijging, die vooral te danken was
aan de opkomst van de auto voor de
middenstand. Welbekend is de T-Ford.
Dit model was goedkoop doordat de
wagens van alle luxe waren ontdaan
en aan de lopende band konden worden geproduceerd. Ook de verkoop
van stookolie voor schepen, treinen
en machines groeide gestadig. In
1914 was Shell op vier continenten
actief. Het bedrijf kreeg de volledige
keten van oliewinning tot levering
van brandstof aan de consument onder
controle, terwijl concurrent Standard
Oil zich voornamelijk op de raf nage
en het transport had geconcentreerd.
Dit ge ntegreerde Shell-netwerk
van exploratie, productie, raf nage,
transport en verkoop bleek sterk en erg
exibel te zijn en kon de nieuwe grote
vraag op de oliemarkt beter aan dan
Standard Oil en andere olieconcerns.

‘30 van de 20e eeuw werd overgeschakeld op elektrische pompen. Deze
bezaten een kijkglaasje met rotor en
een telwerk. Benzinepompen langs
autowegen werden langzamerhand een
vertrouwd verschijnsel.
elang goede distributie
Voor een bedrijf als Shell, dat het
moest hebben van rechtstreekse
levering aan de klant, was een excellent distributiesysteem essentieel. Het
onderhoud van het wagenpark (o.a.

Deze hoge industri le hallen kregen
een zaagtanddak (sheddak) om een
optimale lichtinval te verkrijgen. Aan
de alandkade bevond zich een in de
stijl van de Haagse School gebouwd
gedeelte van twee verdiepingen met
een magazijn, kantoren voor de administratie en een was- en kleedlokaal.
odernisering in 19 3
Met de groei van het autoverkeer en
de daardoor toegenomen vraag naar
benzine, nam ook het wagenpark van

Ruimte voor kunstenaars
De entrale Werkplaats is tot 19 5
in gebruik geweest bij Shell. Bij het
vervoer en de distributie van aardolieproducten van de raf naderij in
otterdam-Pernis naar de consument
heeft deze werkplaats een belangrijke
rol gespeeld. Het zorgde voor een optimaal onderhouden distributie-systeem
waardoor Shell haar positie als marktleider kon behouden en versterken. Na
het vertrek van Shell is het gebouw
in gebruik geweest bij o.a. BOVAG,
DAF-trucks en andere autobedrijven.
iteindelijk kocht de gemeente Den
Haag het pand in 2002 in het kader
van de herontwikkelingsplannen voor
aakhaven-West met de bedoeling het
gebouw op termijn te slopen. Tot die
tijd mochten kunstenaars er hun atelier
betrekken.

- e projecthal in het Maakhavencomple , hier in gebruik voor een muziekconcert. -

Drie grote bedrijven (Standard Oil,
Shell en ontinental Petroleum ompany) wierpen zich op de verkoop van
benzine in de lage landen. Aanvankelijk werd benzine verkocht in blikken
bij de drogist en de etsenmaker. De
oliebedrijven beschikten over depots
langs belangrijke spoor- en waterwegen. Met een vulinstallatie werden
de blikken afgevuld. ater ontstond
de handpomp waarmee de benzine
rechtstreeks in de tank van de auto
gepompt werd. Probleem hierbij was
de bemetering. Klanten vertrouwden
de zaak aanvankelijk niet. De visible
pump was daarop het antwoord met
twee zichtbare reservoirs van 5 liter.
Het ene werd volgepompt, en het andere verdween in de tank. Ook kreeg
de benzine een kleurtje. In de jaren

benzinetankauto’s, vliegveldwagens en
zware stookoliewagens), alsmede het
onderhoud van alle Shell-benzinepompen diende van hoge kwaliteit te zijn.
De Bataafsche Import Maatschappij
(BIM), een werkmaatschappij van
Shell, liet daarom in 1929 een centrale
werkplaats bouwen in aakhaven.
Vlakbij het treinspoor en het water van
de Petroleumhaven.
De Deventer architect .D. Postma
ontwierp een groot rechthoekig
gebouw. Aan de 1e ulofsdwarsstraat
bevond zich de ingang naar een grote
werkplaats voor het repareren van het
wagenpark en een montagehal voor
het onderhoud van de benzinepompen en ander distributiemateriaal.

Shell sterk toe. Zwaardere 10- en
18-tons trucks werden in gebruik
genomen. Het aantal benzinepompen in Nederland groeide navenant.
Daarnaast werden de pompen
technisch steeds gecompliceerder.
Vooral de nieuwe elektrisch aangedreven “computorpompen” vergden
veel specialistisch onderhoud. In
1951 was de entrale Werkplaats te
klein geworden en werd besloten tot
uitbreiding. Behalve dat het bestaande
pand werd verbouwd, verrees naast het
oude complex een nieuw gebouw: de
schilderswerkplaats en het magazijn
voor banden en slangen met daarboven een portierswoning. Ook kwam er
een cursuslokaal voor het personeel.
Tegelijkertijd werd nieuwe apparatuur

weede leven
uim 10 jaar later zitten de kunstenaars er nog steeds. Onder de naam
Maakhaven hebben ze het gebouw

een tweede leven gegeven. Het oude
industri le pand is nog in oorspronkelijke staat en blijkt een inspirerende plek voor de inmiddels 30 man
vrouw sterke kunstenaarsgroep. Er
zijn studio’s, werkplaatsen en ateliers
gebouwd voor beeldend kunstenaars,
architecten, choreografen, muzikanten,
dansers, acteurs en andere creatieve
beroepsbeoefenaren. Er vinden muziekoptredens en festivals plaats en er is
een grote hal voor tijdelijke kunstprojecten. Het deel dat in 1953 werd
bijgebouwd is nog steeds in gebruik
bij een garagebedrijf. Onlangs hebben
ze te horen gekregen dat de gemeente
het complex wil gaan slopen om
vervolgens de grond in kavels te gaan
verkopen aan particulieren.
Haagvaarder nr.
Voor organisaties als het Haags
Monumentenplatform en de Stichting
Haags Industrieel Erfgoed (SHIE)
is sloop geen optie. Het markante
industri le pand uit het eind van de
jaren ‘20 dient als n van de laatste
herinneringen aan de belangrijkste
industriehaven van Den Haag naar
het oordeel van de SHIE te worden
behouden. Afgelopen maandag, 1
februari, verscheen het 80-ste kwartaalbulletin Haagvaarder van SHIE,
waarin dit keer de Maakhaven centraal
staat. Het eerste nummer van het
blad (dat een complete facelift heeft
ondergaan) werd in de voormalige
Shell werkplaats tijdens een feestelijke
bijeenkomst overhandigd aan oris
Wijsmuller, fractievoorzitter van de
Haagse Stadspartij, die zich samen
met Groen inks in Den Haag binnen
en buiten de gemeenteraad tot het
uiterste inzet om het pand te redden
van de sloop.
Voor een abonnement op Haagvaarder
of het aanvragen van een proefnummer kunt u terecht op de website
www.shie.nl of een e-mail sturen naar
info shie.nl

Peter Bos

an erman@ded .nl
n erne www.maa ha en.nl

- en tankwagen van hell krijgt een verfje. - (Achtergrondbeeld pagina de hoge industri le hallen van de werkplaats kregen
een zaagtanddak (sheddak) om een optimale lichtinval te verkrijgen. -
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anssen Danst

ow ong s ow is een dansvoorstelling die gaat over de tijd, die almaar vooruit
snelt en ons door de vingers glipt. e zien een man, verloren in een ruimte waar
niets en niemand meer is. angzaam wordt hij weer omringd door anderen die
dansen, liefhebben, afscheid nemen, intimiteit zoeken, plezier maken.
Dit meeslepende dansevenement met tien dansers en de band lamo ace rack
speelde in
als locatievoorstelling en werd alom bejubeld
anssen manifesteert zich al twintig jaar als een van de belangrijkste choreografen
van ederland.
rouw

ucent Danstheater
rijdag
februari

20 korting

0. 5 uur

ijk voor meer informatie en kaarten op www.ldt.nl of bel

I

N

.

op alle rangen,
ovv ud agenaar

50 Plus reizen tegen
betaalbare Prijzen!

peciale aan iedin

naar alpe
osta lanca
van 12 t/m 19 maart 2014
App smeralda uites
a € 419, oor € 359, p p

Inclusief:
 Opening en optreden Joke Bruijs

Inclusief:
 Vlucht Rotterdam Valencia v.v.

 Volledige verzorgde riviercruise
 Verblijf op het luxe MS Switzerland II
 Mooie vaarroute Midden Nederland

eel meer cruises

PATHÉ BUITENHOF
PROGRAMMA T/M JULI 2014

peciale aan iedin

6
Nederland op z’n mooist
van 6 t/m 11 april 2014
met
itzerland II
a € 399, oor € 369, p p

n no

Speciaal voor le er
van de Oud agenaar

MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

 Transfer Valencia—Calpe v.v..
 Nederlandse reisbegeleiding
 Logies in app. Esmeralda Suites

n no

eel meer

www.pathe.nl/buitenhof

alpe

Zebradreef 191
3564 PR Utrecht

NI

da en ‘Alles Inclusief’
informeer naar alle speciale A
I

Senior Hotel ‘t Witte Veen
Witteveen / Drenthe € 209,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Dennenhoeve
Nunspeet / Veluwe € 224,
- p.p
Actie Weken

a

€ 179, p p
N

Senior Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald € 238,
- p.p
Actie Weken

In 2014 maken we weer verschillende tochten:
estroute Oostroute eeland oord- rabant riesland en een be oe aan Dinant staan
op et progra
a n et voor- en na aar ver orgen i oo
ee ends voor groepen tot a
0 personen of dagto ten voor a 40 pers

€ 65,-

Prijs
p.p. per dag

Voor informatie en boekingen:

 055

5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

e- ail a o va antievaarten g ail o
internet
a o va antievaarten nl

SHAKESPEARE-CONCERTEN
HET RESIDENTIE ORKEST HERDENKT DE 450STE GEBOORTEDAG VAN WILLIAM SHAKESPEARE

A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
SHAKESPEARE
IN LOVE
Vr 4 april 20.15 uur
Dr Anton Philipszaal
Muziek en theater wisselen elkaar af in dit programma.
U hoort onder meer het orkestrale ‘Falstaff’ van Elgar en
Hummels kleurrijke ‘Oberons Zauberhorn’, de elfenkoning uit
Shakespeares ‘A Midsummer Night’s Dream’. Tsjaikovski liet
zich inspireren door Shakespeares beroemdste liefdeskoppel: Romeo en Julia. Het werd een van de mooiste werken
uit de Romantiek met schitterende liefdesmelodieën.

Vr 11 april 20.15 uur
Zo 13 april 14.15 uur
Dr Anton Philipszaal
Dirigent Jan Willem de Vriend selecteerde speciaal voor dit concert delen uit ‘The Fairy Queen’. Deze opera van Purcell, losjes
gebaseerd op Shakespeares komedie ‘A Midsummer Night’s
Dream’, is een van de mooiste partituren van de Engelse Barok.
Ook Mendelssohn was een groot bewonderaar van Shakespeare.
Vijf jaar voor zijn dood kreeg hij de opdracht om toneelmuziek te
schrijven bij Shakespeares fabelachtige komedie ‘A Midsummer
Night’s Dream’ over het elfjesrijk van Oberon en Titania. De feeerieke sfeer wordt door Mendelssohn bijzonder fraai neergezet
met als hoogtepunt de wereld beroemde bruiloftsmars.

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

Hoe stra tel 0 5

84 80
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
KABK
GraphicAlert, Chantal Bekker

FEB

23

Haags Vocaal Ensemble

Op zondag 23 februari 2014
brengt het Haags Vocaal Ensemble het
concert ‘1555 – Karel V’: een terugblik op
de regeerperiode van Karel V als hertog,
landgraaf en heer van de Nederlanden.
I.s.m. het Koninklijk Conservatorium,
afd. Oude Muziek zingt het Haags Vocaal
Ensemble Karels muziek: muziek voor
hem, muziek over hem en muziek die hem
inspireerde, waaronder zijn lijflied ‘Mille
regretz’. Het programma staat onder
leiding van de Belgische dirigent Erik van
Nevel.
www.haagsvocaalensemble.nl
Haags Vocaal Ensemble
Elandstraatkerk, Elandstraat 194, Den Haag
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: € 15,-, voorverkoop € 10,FEB/MRT

28 FEB Toneelvereniging Thalia
& 1 MRT Op 28 februari en 1 maart 2014

brengt toneelvereniging Thalia in het
Stadstheater te Zoetermeer de klucht
in drie bedrijven ‘3 vrouwen om ... een’,
geschreven door Johan Blaaser.

In het begin van de jaren vijftig vallen er
ontslagen in de hondenartikelenfabriek
“Bello”. Dit leidt tot zeer vermakelijke en
heftige situaties.
www.thaliazoetermeer.nl
Toneelvereniging Thalia
Stadstheater, Theaterplein 10,
Zoetermeer
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 12,50 incl. garderobe en
pauzedrankje

Vinke, tenor Rudmer de Vries en Rixt van
der Kooij op de piano.
www.scbdenhaag.nl/kamerbreed2013-2014.pdf

grammering bestaat het festival verder
uit debatten, workshops, muziek en een
tentoonstelling.
www.arabwomensﬁlmfestival.nl

Paleiskerk Den Haag
Paleisstraat 8, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 14,- (studenten € 7,-)

Het Arabische Huis voor de Kunsten
Locatie: Filmhuis, Spui 191, Den Haag
Aanvang: zie website
Toegang: zie website
FEB/MRT

MRT

7-8-9

15 FEB De Odyssee
- 1 MRT Het is voor het eerst dat het

4e Arab Women’s
Film Festival

Het Arab Women’s Film Festival is het
jaarlijkse en wereldwijde filmfestival dat
een select aantal films vertoon waarin
de Arabische vrouw centraal staat. Deze
vierde editie wordt georganiseerd door
AHK, Filmhuis Den Haag en The American
Book Center. Naast de reguliere pro-

MRT

5

eeuwenoude reisverhaal van de Odyssee
als dansvoorstelling met live muziek ten
tonele wordt gebracht. De mythe wordt
verteld van de Griekse held Odysseus die
na de Trojaanse oorlog tien jaar lang moet
rondzwerven. Verschillende verhaallijnen
worden door middel van dans, beeld en
muziek verteld.
www.deodyssee.nu

Kamerbreed Klassiek

Concert ‘Franse Laat Romantiek’ met jong talent georganiseerd door
Kamerbreed Klassiek. U kunt genieten
van La mort de l’amour van Ernest
Chausson, uitgevoerd door alt Carina

Lonneke van Leth Producties
Locatie: FOKKER Terminal,
Binckhorstlaan 249, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: zie website
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INFORMATIE EN KAARTEN:

Kaartjes

€25,-

Zondag 3 februari

Extaze
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maart

ouden toneeljaren: interview met Anne
il lankers in de Kon. Schouwburg
Anne Wil Blankers viert dit seizoen met de voorstelling
Madame Rosa haar gouden toneeljubileum. Speciaal
voor deze gelegenheid voert Hein Janssen, theaterredacteur van de Volkskrant, live een uniek vraaggesprek
met de grande dame van het toneel. Dit vindt plaats op
zondagavond 2 maart a.s. in de Koninklijke Schouwburg
in Den Haag.
Anne Wil Blankers stond vijftig jaar geleden voor het
eerst op de planken in de Koninklijke Schouwburg in
Den Haag. Ze debuteerde als Desdemona naast Paul
Steenbergen en Ko van Dijk. Ter ere van haar gouden
jubileum regisseerde Theu Boermans van het Nationale
Toneel haar in Madame Rosa, de rol waarmee Simone
Signoret diepe indruk maakte in de legendarische film
La vie devant soi. Deze voorstelling is nog te zien t/m 7
mei 2014.
Koninklijke Schouwburg Den Haag: zondag 2 maart,
2015 uur, www.ks.nl of 0900 – 345 67 89 (10 cpm)
Violist ijmen Huisingh pianist homas
eijer in de ieuwe Kerk om 1 . uur
Mediterrane sferen om de winterkou buiten te houden op
deze februarimiddag. De jonge toppianist Thomas Beijer
en de violist Tijmen Huisingh spelen een afwisselend
Spaans programma. Thomas Beijer won in 2007 de
prestigieuze Young Pianist Foundation Competition. De
pers waardeert zijn ‘bevlogen’ spel met ‘uitstekende
timing, stemvoering en spanningsopbouw (Leeuwarder
Courant).’
Tijmen Huisingh viel al op met zijn ‘intens vioolspel’
tijdens een ‘diep ontroerende vertolking’ van muziek van
Piazzolla samen met Carel Kraayenhof (Noordhollands
Dagblad). Te horen zijn delen uit Iberia van Albéniz en
een solostuk van Granados, de Spaanse Chopin. Na door
Spanje geïnspireerde composities van Thomas Beijer zelf,
sluiten de twee musici af met
De Falla’s El amor brujo, een ballet vol suspense en
flamenco-invloeden. 14

in Pulchri
S
C
A
L
A

S
C
A
L
A
Het Scala herleeft in Pulchri
Programma 27 februari 2014
Marco Martens: rap
Esther Didden: column
Stefan Serneels: Panorama no. 5, film en interview
Delphine Lecompte: poëzie
Henk Oosterling: over zijn project Rotterdam Vakmanstad/Skillcity
Karel de Rooij en zijn nieuwe Scala. Interview en entr’actes van
magic man Dan Lefay en jongleur David Severins
Presentatie: Cor Gout
Licht en geluid: Harold Verra
De (Weissenbruch-) zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur
(graag tijdig aanwezig) en loopt door (zonder pauze) tot 21.45 uur.
Na afloop een kleine toegift van een van de artiesten in het Pulchri-restaurant. Entree: € 5,00

ExtazeinPulchri9OH.indd 1

10-02-14 14:05

Zet uw gebruikte spullen niet op straat!
Geef ze een tweede kans door ze ons aan te bieden op
Zilverstraat 40 of bij één van onze kringloopwinkels.
U gaat opgeruimd het nieuwe jaar in en uw spullen vinden
een nieuw thuis. Daarnaast geeft u ons dak- en thuislozenproject hiermee een zinvolle dagbesteding.
De hele maand februari ontvangt u bij het inleveren van
spullen van ons een bon voor 25% korting die u kunt
gebruiken in onze winkels!
Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Kerketuinenweg 55 • Loosduinsekade 156 • Piet Heinstraat 25 & 69
•Weimarstraat 364 • Westduinweg 196 •
Platinastraat 105 (Zoetermeer)

Vormgeving: Els Kort Foto Kerel de Rooij: Roy Beusker
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eel belastingbetalers gruwen ervan aangifte doen voor de inkomstenbelasting. en jaarlijks ritueel waaraan niet te ontkomen valt als men een blauwe brief in de bus krijgt. Maar ook als
er niet automatisch een blauwe brief wordt toegestuurd, kan het interessant zijn aangifte te doen.

e veran eringen i e inko s en elas ing
V r 1 april gaan miljoenen ederlanders weer hun verplichte of vrijwillige aangifte voor de inkomstenbelasting invullen. articulieren en zelfstandigen. De gratis hulptroepen vrijwilligers van allerlei instellingen staan weer klaar, maar ook de marktsector is weer volop bezig zich te profileren
om ingewikkelder zaken tegen betalingen op te lossen voor degenen die niet in staat zijn het zelf
naar behoren te doen.
Niet iedereen is even blij als de
blauwe enveloppe in de bus valt. De
reacties zijn zeer verschillend. Wijlen
mijn vader, een eenvoudige bouwvakker, zei vroeger tegen mij: “ aat mij
maar veel belasting betalen, dan weet
ik ook dat ik goed verdiend heb.”
De wrevel over belastinghef ng neemt
vele vormen aan, schrijven de auteurs
van de Belasting Almanak 2013 (Elsevier) in hun inleiding. “Bekend zijn
de verhalen over ‘zwartspaarders’, die
hun geld onderbrachten bij buitenlandse banken. Een aantal van hen liep
tegen de lamp toen de Belastingdienst
de beschikking kreeg over cd-roms
en micro ches met gegevens over
klanten van die banken. Dat leidde
tot een grote stroom procedures bij de
rechter.”
In 2013 waren er enkele veranderingen in de hef ngen van de inkomstenbelasting. De belangrijkste, die

veel mensen treft, heeft te maken met
de aftrek van hypotheekrente en van
speci eke zorgkosten, waarbij vanaf
1 januari 2013 bepaalde posten niet
meer aftrekbaar zijn. De doorwerkbonus voor oudere werknemers is
vervallen. W l is er een ‘werkbonus’
ingevoerd voor wie een laag inkomen
heeft. Mensen komen dat vanzelf in
hun digitale aangifte tegen. Voorts is
de levensloopregeling per 1 januari
2013 afgeschaft.
Digitaal gemak
Voor de doe-het-zelvers is het met de
digitale aangifte eigenlijk vrij simpel.
Er is een grote mate van zelfcontrole.
Men moet zich wel inloggen bij de
Belastingdienst met een zogenoemde
veilige DigiD-code. Voor een vlotte
afhandeling is het natuurlijk wel zaak
alle relevante gegevens van u en
uw eventuele partner bij de hand te

hebben, zoals alle jaaropgaven van
lonen en uitkeringen, documenten
van de Belastingdienst, spaarsaldo en
beleggingen, gegevens over de eigen
woning, en - zeker als het gaat om ouderen - alle uitgaven voor chronische
ziekten.
Er zijn ook mensen die geen ‘blauwe
brief’ van de Belastingdienst krijgen,
omdat zij geen bijzonderheden hebben. De loonhef ng (de belastinginhoudingen) is meteen de eindhef ng.
Toch is het soms aan te raden te
bekijken of men toch geen recht heeft
op een teruggave. Kan men het zelf
niet, dan zijn er vrijwilligers van onder
meer vakbonden, oudereninstellingen,
kerken en zorgcentra, die u kunnen
helpen. W l is het van belang ook alle
benodigde gegevens te kunnen overhandigen. Vooral de jaaropgaven van
inkomen (salaris, AOW en pensioen)
zijn van belang.

Ouderen die 65 jaar worden en naast
hun AOW een redelijk pensioentje
krijgen, hebben vaak niet in de gaten
dat zij over dat jaar een behoorlijke
belastingaanslag kunnen krijgen.
Het kan namelijk gebeuren dat het
pensioenfonds te weinig loonhef ng
heeft ingehouden. Wil de gepensioneerde achteraf niet zo’n hoge aanslag
krijgen, dan kan hij of zij om een
voorlopige aanslag aan de Belastingdienst vragen. Ook zou een gepensioneerde zijn pensioenfonds kunnen
vragen meer loonhef ng in te houden,
maar fondsen doen dat vaak niet. Zij
zijn daartoe ook niet verplicht.
Alternatief
Een andere optie zou, volgens een
woordvoerder van het ministerie van
Financi n (waaronder de Belastingdienst valt), kunnen zijn dat de
gepensioneerde bij de SVB een loonbelastingverklaring inlevert waarop hij
aangeeft dat de SVB geen algemene
hef ngskorting meer toepast. Dat
betekent dat vanaf dat moment de
SVB over de AOW-uitkering de volle
loonhef ng moet inhouden. En als het

pensioenfonds dat ook doet bij de pensioenuitkering dan wordt er bij elkaar
meer loonhef ng ingehouden en is er
mogelijk geen of aanzienlijk minder
inkomstenbelasting als nahef ng verschuldigd. Dan is de rekening achteraf
dus weggewerkt of sterk beperkt.
Specialist raadplegen
Worden de belastingperikelen wat
ingewikkelder, zoals in het geval
hiervoor, dan is het raadzaam betaalde
specialisten in te schakelen als men
zelf niet zeker van zijn zaak is. Dat
gebeurt bijvoorbeeld vaak bij kleine
zelfstandigen en zzp’ers, waarbij de
ondernemersactiviteiten zich mengen
met die van de particuliere uitgaven,
bij bezit van ander onroerend goed,
bijzondere beleggingen en ink vermogen, of bij ingewikkelde echtscheidingsconstructies.
Een veel gemaakte fout bij ouderen is
dat zij AOW, pensioenen n vutuitkeringen zetten bij inkomsten uit ‘tegenwoordige’ dienstbetrekking, terwijl zij
toch echt slaan op vroegere zaken. De
vragen in de digitale aangifte geven
wel de richting heel goed aan.

ragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten zoals erfrecht , belastingen en andere nanci 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’.

Fiscale zaken
aheffing mogelijk
bij meer dan AO
de i e an de
aa da de
he ng or ing er anuari
word eranderd. he een ela
aar in omen an
. . in
rouw hee een ela aar in omen
an
. . olgen de
an
de ela ing on dan een nahe ng
o leggen. lo di en wa moe en
we doen in on ge al
Er gaat dit jaar inderdaad iets
wijzigen in de algemene hef ngskorting op de AOW. Alleen de
hogere inkomensgroepen, met inke
pensioenen, zullen het merken. De
algemene hef ngskorting wordt
vanaf 1 januari 2014 verhoogd en
afhankelijk gemaakt van het totale
inkomen. Als u een belastbaar inkomen hebt vanaf 19.645 wordt de
algemene hef ngskorting in stappen
afgebouwd. Dat kan in 2015 leiden
tot een hogere nahef ng als de Belastingdienst uw inkomstenbelasting
over 2014 heeft vastgesteld. Bij de
AOW houdt de SVB (die de AOW
uitbetaalt) meestal rekening met de

algemene hef ngskorting. Door de
algemene hef ngskorting betaalt u
minder loonhef ng (loonbelasting en
premie volksverzekeringen). Bij de
AOW houdt de SVB geen rekening
met de afbouw van de algemene
hef ngskorting, omdat de AOW
altijd lager is dan 19.645. Heeft
u nog een ander inkomen, bijvoorbeeld een aanvullend pensioen, dan
zal het pensioenfonds de afbouw
van de algemene hef ngskorting
alleen toepassen op het pensioen
als dit hoger is dan 19.645. Voor
de berekening van de inkomstenbelasting telt de Belastingdienst al uw
inkomens bij elkaar op. Vervolgens
past de Belastingdienst de afbouw
van de algemene hef ngskorting
toe op uw totale inkomen. Bij
belastbare inkomens vanaf 19.645
wordt bij de inkomstenbelasting
de hele afbouw van de algemene
hef ngskorting toegepast, terwijl dit
bij de zogenoemde loonhef ng niet
of gedeeltelijk is gebeurd. Dit leidt
dan tot een nahef ng. Bij hogere
inkomens is vaak toch al sprake van
een nahef ng, omdat bij de berekening van de loonhef ng over de
verschillende inkomens onvoldoende

rekening wordt gehouden met de
oplopende belastingtarieven. De
nahef ng kan voorkomen worden
door bij de Belastingdienst te vragen
om een voorlopige aanslag over het
lopende jaar. Gezien uw belastbaar
inkomen en dat van uw vrouw (zij is
scaal zelfstandig) merken beiden er
weinig van.
ijfrente naast
banksparen
en o mi n
e on lagen en
ouw ind dien geen en ioen meer
o . he de nanci le handdru
wegge e ia an aren en wil die
e i ner i d la en ui eren. e i
nu oo rech o li ren e remie a
re aarruim e i mi n ela ing
aangi e
a. kunt ook gebruik maken van
uw jaarlijks maximale pensioenruimte en daarvoor aanvullende maatregelen nemen, zoals
een lijfrente. Aan uzelf de keus: een
renteproduct (laag), aandelen (beter
op dit moment) of een combinatie
ervan. Overigens, als u sterk in uw
schoenen staat, kunt u beter zelf sparen, zoals u handig hebt gedaan met

uw afvloeiingsregeling. moet ook
beseffen dat een lijfrente weliswaar
thans een scaal voordeel oplevert,
maar dat die, als die tot uitkering
komt, wordt belast tegen het dan
geldende tarief. itgestelde belasting
en dus niet altijd even aantrekkelijk.
Spaargeld in ons
land aangehouden
i n doch er i di aar ge migreerd.
i hee in ederland nog wee
aarre eningen en alle corre on
den ie hiero er om o mi n adre .
oe i in ederland ela ing
e alen o er he aldo o haar
aarre eningen en hoe wer da
Er zitten vele kanten aan haar zaak.
Als zij al is ge migreerd dan is er, zo
nemen wij aan, al contact geweest
met de Belastingdienst over het laatste jaar dat zij in Nederland woonde.
Dan moet een zogenoemde M-aangifte worden gedaan. Heeft zij nog
inkomsten in Nederland, zoals rente
op haar spaarrekening, dan moet zij
een zogenoemde -aangifte doen.
Dan hangt het van een heleboel
andere zaken af, zoals het feit of
haar spaargeld boven de 20.000 euro

komt, of zij nog belasting verschuldigd is over de aangroei. Het voert
te ver dit hier allemaal uit te leggen.
Kijk op www.belastingdienst.nl of
schaf een belastinggids aan.
evenverdiensten
zwart en wit
en enni en i erdienen eiden
nog wa naa on e
. erdien
al wee lad e orger onge eer
er aar i . e aal daar
o er circa
ela ing er aar.
i n enni erdien me hui wer
en e aal geen ela ing.
oe i da
Alle neveninkomsten uit arbeid
moeten worden opgegeven aan
de Belastingdienst. Daarvan mag
een aantal beroepskosten worden
afgetrokken. Als de opdrachtgever al
loonhef ng inhoudt, is de vergoeding vaak netto. Dan nog is het aan
te bevelen elk jaar aangifte te doen
voor het geval belasting kan worden
teruggevorderd. Het zou kunnen zijn
dat uw kennis het niet opgeeft. Maar
dan is het zwart werk en kan hij nog
van een koude kermis thuis komen.
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Kleine
Nostalgie

met ulius Pasgeld
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roeger was heus niet alles beter. el bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we
verlangen dat de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden
De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

i l es la en pu e rekken en
kaar en e sigare en erken

ijltjes blazen doen we nog steeds als we jong zijn. aar putje trekken is voorgoed verdwenen.
Hoe komt het toch dat de ene rage beklijft en de andere in het vergeetboek raakt

aatst vond ik weer zo’n papieren
pijltje in onze slaapkamer op de eerste
etage. Het raam had opengestaan.
emig, dacht ik en er ging ineens weer
een wereld voor me open. Ooit draaide
ik ook pijltjes. Dat leek heel moeilijk
maar eigenlijk was het een uitje van
een cent. Als je het een keer was voorgedaan, kon je het de rest van je leven
zelf. Zelfs nu, op mijn zeventigste, ga
ik er prat op dat ik een pijltje in nog
geen 15 seconden draai en dat vervolgens feilloos van achter een muurtje
door het openstaande raampje van een
voorbij rijdende politieauto schiet.
Benodigd: Een strookje papier van
pakweg 20 x 6 centimeter uit de adiobode
of de ibelle. angs je
rechterwijsvinger leggen
en met je linkerhand
draaien en omhoog schuiven en
dan net zolang trekken tot er een
klein driehoekje overblijft net even
onder de punt. Dan de punt in je
mond en weer draaien. Veel speeksel
toevoegen. Zelfs als dat opgedroogd is
blijft het pijltje intact zodat je een hele
voorraad kan aanleggen. Met krantenpapier ging het ook, maar die pijltjes
vielen dan toch weer uit elkaar nadat
ze waren opgedroogd. En je bleef
zitten met een vieze smaak in je mond.
Het moeilijkst was eigenlijk nog het
afscheuren van het pijltje. Opdat de
achterkant exact dezelfde doorsnede
had als de binnendiameter van de pijp.
Want dat schoot het verst.
Over de blaaspijp zelf zou ik ook hele
boekdelen kunnen schrijven. Ooit
begon ik met zo’n roodbruine, metalen
buis waar ze electriciteitsdraden in
deden. Dat ging prima, maar je moest
de opening, aan de kant waar je mee
blies wel goed afvijlen anders haalde

je je lippen open aan de braamsplinters die waren ontstaan bij het afzagen.
Daar kreeg je dan een ‘prutlip’ van.
Sommigen wikkelden, ter voorkoming
van een prutlip, een laagje Hansaplast
rond het mondstuk. Maar dat deden
eigenlijk alleen kinderachtige jongens.
De ideale lengte van een blaaspijp lag
rond de 40 a 80 centimeter en had een
doorsnee van 16 millimeter. Handzaam en toch snel weg te moffelen
in je mouw. Want het kon natuurlijk
voorkomen dat er ineens een gezicht
voor het slaapkamerraam verscheen
vlak nadat je had geschoten. Daarom
weigerden de meeste jongens gelukkig
ook toen al hun pijltjes te voorzien van
spijkers of spelden. Het idee alleen al,
dat je met zo’n pijltje in iemands oog
schoot was zo afschuwelijk dat iedere
weldenkende schutter daar uit zichzelf
al van af zag. De pijltjes konden
echter ook hard worden gemaakt
door ze in gips of suikerwater te dopen en ze dan te
laten drogen.

V -buis
De roodbruine, metalen buis werd
opgevolgd door de, veel hygienischer,
okergele pvc-buis. Gratis te verkrijgen
op bouwerijen die toen nog niet met
hekken waren afgesloten. Pvc-buis
was daar in enorme voorraden aanwezig. Meestal in grote rollen met
een diameter van zo’n meter of twee.
Het was niet altijd even makkelijk het

All you cAn eAt’
op 80 meter hoogte

€ 18,50 p.p. van di. t/m do.
€ 22,50 p.p. van vr. t/m zo.
Frans nederlandse keuken met
oosterse invloeden.live muziek en
entertainment. reserveren is gewenst
www.queentower.nl tel. 0627421517
l

begin van de buis te vinden en er met
een unior ijzerzaagje een stukje af
te zagen voordat het wakertje van het
bouwterrein je in de gaten kreeg. Maar
als dat lukte had je ook wat. aren na
de invoering van de pvc-buis was het
materiaal in zulke overvloeden aanwezig dat de eenvoudige blaaspijp transformeerde tot dubbelloops geweren
en zelfs mitrailleurs van vijf tot tien
pijpen, bijeengehouden door zwarte,
rubberen ringen van binnenband. Ook
werden de pijpjes voorzien van kolven, bijeen gehouden door elastieken
en met luciferdoosjes ertussen. En van
vizieren van ijzerdraad compleet met
kruisrichtpunt.
Maar het pijltje is in al die jaren nog
steeds niets veranderd. Dat bleek na
zorgvuldige bestudering van het pijltje, dat ik deze week opraapte in mijn
slaapkamer.
utje trekken
Pijltjes blazen, elastieken, knikkeren,
touwtje springen. Het is als het weer.
Het komt en het gaat. En wie er aan
het roer staat zal altijd wel een raadsel
blijven. Maar sommige rages sterven
uit. Wie weet er nog wat putje trekken
is Ik wel. We deden het in de Abeelstraat. Nadat de school was uitgegaan.
Ik weet niet meer precies wie het was.
Het zal onnie van der inden wel
weer zijn geweest. Of anders Peter
Hofman. Ze hadden een rond stukje
leer met een gat in het midden waar
een touw aan zat geknoopt. Het leer
moest je goed natmaken. Dan trapte
je het vast op een putdeksel. Het leer

zoog zich daar dan aan vast. En dan
trok je aan het touw het putdeksel eraf.
Met een stuk binnenband van een auto
ging het ook. Het lukte altijd. En het
was leuk. Erg leuk zelfs. Maar vraag
me nu niet meer
waarom.
Sigarettenmerken
Wat je ook
nooit meer
ziet is kaarten
met sigarettenmerken.
Dat kan ook
niet meer want sigaretten
zitten tegenwoordig
zelden meer in kartonnen doosjes. Gekaart
werd er vooral op
trappen van portieken. Het ging zo. We
knipten thuis zowel
de voorkant als de
achterkant van de lege
sigarettendoosjes van
onze vaders doormidden. En doosje leverde dus vier kaarten op. Mijn vader
rookte oxy. Dat was jammer. Want
dat was een slap pakje van dun papier.
Ik moest het dus hebben van gevonden
sigarettendoosjes van karton. Dat
waren toen bijvoorbeeld Miss Blan-

che, aptain Grant, Golden Fiction,
Players (Navy cut, haha), hief Whip,
Sketch en Bond Street. Tijdens het
spel had ieder een geschud stapeltje
kaarten, met de beeldzijde onder,
voor zich liggen. Een voor een werd
er dan een kaart
omgedraaid en in
het midden op een
stapeltje gelegd.
Wie hetzelfde merk
legde op het merk
dat boven op het
stapeltje lag had gewonnen en mocht het
hele stapeltje in het
midden hebben. Op
een bepaald moment had ik
een hele schoenendoos vol
met sigarettenmerkkaarten.
Waar die gebleven is mag
oost weten. Die zal mijn
moeder wel weer hebben
weggegooid tijdens een
schoonmaakwoede.

Heeft er nog eentje
Ik zou nu heel wat overhebben voor
zo’n doos. Heeft iemand die voor me
Of weet iemand nog meer van die,
al dan niet uitgestorven, jeugdrages
Mail het naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl

Zuiderstaete Accountancy
Uw boekhouding, jaarrekeningen, en belastingzaken accuraat en vakkundig verzorgd.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

ZZP’ers kunnen al vanaf € 500,- bij ons terecht
Den Haag: 070- 308 55 09
Amsterdam: 020-3416515
B.G.G.: 06-46 41 41 89
info@zuiderstaete.nl

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

John de Groot

Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

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

02_Zorg_Fc_Haaglanden.indd 1

Iedere uitvaart uniek
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u oku weer ee en win

moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘4’ in B een ‘8’ in
een ‘ ’ en in D ook een ‘ ’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 8-4- - .

Sudoku A

nzenden

Voor de puzzel van deze week
worden vijf exemplaren van “Eerst
Napels zien ” verloot onder goede
inzenders. We blijven het herhalen: vergeet bij de inzending van
de oplossing niet uw postadres te

Sudoku

5 1

2
8 9

2

9 6
1

9

3

8

7
4 2

5

9
8

6
3

6
3

4
2

1 8

2

7
7 3

6 7
1 4

8

1
3

6

4

vermelden.
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:
Donderdag

februari

Stuur per e-mail naar:
u el deoud-hagenaar.nl

Sudoku

5

8

4
4
9

Paul van iet, te Voorhout

rijswinnaars

In De Oud-Hagenaar nr. 4 van 4
februari vond u ook vier Sudoku-opgaves. De gezochte oplossing luidde
1-4-5-3. De vijf prijswinnaars zijn:
W. van Duinen, te Den Haag
Agnes iel, te Den Haag
. Simons, te ijswijk
Dea de Wit, te Monster

9 3

6

6 9

1 3 5
7

9
1 4
3 2
4
1
8

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

Sudoku D

9
5
7

Zet in de
onderwerpregel:
lo ing udo u nr.

6
2 4
1 8
7
3
3 2
4

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

2
enGriek
land

e
Spanj

-

9

9

Geniet van het milde en zonnige klimaat en de enorme diversiteit van dit bijzondere eiland met een verblijf in het beroemde duinlandschap van aspalomas. Naast
prachtige zandstranden, duinen en tal van uitgaansmogelijkheden in het uiden
vindt u er vulkaanlandschappen, rotsige bergen, bananenplantages, dennenbossen en stuwmeren in het binnenland en Noorden. Een ideale bestemming voor de
zon- en strandliefhebber, maar ook prima geschikt voor een actieve vakantie.

Een heerlijke mix van mooie zand- en kiezelstranden, kristalhelder zeewater, een
rijke cultuurhistorie, afwisselende natuur en Griekse gezelligheid. Verken Kos per
fiets, slenter door de stille dorpjes of schuif aan voor een verrukkelijke moussaka.
Ontdek de middeleeuwse monumenten, de overblijfselen uit de Romeinse tijd,
relax op de zandstranden of in de parken vol bloemen en wuivende palmen.
kunt ook heerlijk shoppen in het autovrije winkelgedeelte.

verblijft in
uitstekend gelegen nabij de duinen en in
de directe omgeving van de palmenoase van aspalomas, op ca. 00 meter van
het strand. et complex bestaat uit verschillende gebouwtjes, verspreid in een
mooi aangelegde tuin, met veel faciliteiten en verzorgde suites.

Geniet van het mediterrane klimaat en verblijf in appartementencomplex
, aan de gezellige hoofdstraat van Tigaki, met het mooiste zandstrand
van het eiland. Ondanks de centrale ligging heerst er een rustige sfeer binnen het
complex en bij het zwembad. Ter plaatse kunt u ook nog ontbijt bijboeken. Een
absolute aanrader voor een onbezorgde vakantie

• Retourvlucht naar Las Palmas
met Arke
• Luchthavenbelasting &
brandstofheffing
• Transfers luchthaven accommodatie
• 7 overnachtingen o.b.v. logies
en ontbijt
• Nederlandstalige hostess

•
•

vanaf €

9,- p.p.
maart t m

mei 20

Genoemde prijs is o.b.v. 2 personen per kamer, beperkt beschikbaar op een aantal vertrekdata. Prijs is excl. reserveringskosten van €20 bij online boeken of €29,50 per telefonischeof reisbureauboeking, calamiteitenfonds €2,50 per boeking en evt. toeslagen.
oek snel, want op op en in ieder geval voor
maart 20 .

•
•
•

Retourvlucht naar Kos met Arke
Luchthavenbelasting en
brandstofheffing
Transfers luchthaven accommodatie
7 overnachtingen in een
-kamerappartement o.b.v. logies
Nederlandstalige hostess
vanaf €

9,- p.p. op op
een aantal data in mei en juni 20

Genoemde prijs is o.b.v. 2 personen per kamer, beperkt beschikbaar op een aantal vertrekdata. Prijs is excl. reserveringskosten van €20 bij online boeken of €29,50 per telefonischeof reisbureauboeking, calamiteitenfonds €2,50 per boeking en evt. toeslagen.
oek snel, want op op en in ieder geval voor
maart 20 .

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

.
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0 -460002
0 8-4 000
estel online via on e webwinkel

el en bestel

oordeelwinkel
Voordeelwinkel
Bedrelaxer
Bedrelaxer

Protect a bed matrasProtect a bed
matrasbeschermer
Beschermt uw
beschermer

Op 2 manieren
bruikbaar, als
rugondersteuning
of als matrasverhoger.
.
Kan geplaatst
worden onder een
normaal kussen.
.

matras tegen vocht,
huidschilfers en
bacterien.
. en
100 katoen
wasbaar in de
machine
E n- en twee
persoons maat
verkrijgbaar.
.

Afm 58 x 46 x 21 cm.
.

Nu
Nu

www.volharding-voordeel.nl
www. ol arding- oordeel.nl

95
45,
45,95

Slapen
Slapen
&
&
Rusten
Rusten

Ringkussen met hoes
Ringkussen met hoes

Sta-op hulp / katapultzit
Sta-op hulp / katapultzit

Vanaf
Vanaf

45
32,
32,45

In twee versies verkrijgbaar:

Comfort Plus zitkussen
Comfort Plus zitkussen
Een zitkussen met
maximaal comfort.
.

Brandvertragend
latex schuim
ringkussen om
de druk op de
stuit in zittende
positie te
verlichten.
.
Diameter 46 cm en met jne hoes.
.

Nu
Nu

95
30,
30,95

De universele sta-op-hulp is een draagbaar
lichtgewicht kussen dat van elke stoel een liftsysteem maakt. Een gasdrukveer in het kussen
. gewicht zodat u wordt gecompenseert uw
holpen met opstaan en zitten gaan.
.

- van 43 - 100 Kg.
.
- van 90 - 154 Kg.
.

Van

N
u
Nu

N
u
Nu

95
21,
21,95

Automatische
Automatische
Kurketrekekrgreep
Kurketrekekrgreep

Geen abonnement meer of gewoon uw mobiele
abonnement of pre-paid kaartje gebruiken..
w krijgt hierdoor een jne Big Button klapGSM en door de bureaulader een gewone
telefoon met hoorn, 3 fototoetsen
en vele andere functies zoals
handsfree om bellen..

Handige automaat..
Werkt op batterijen
en zorgt voortaan
zonder
kracht voor het
ontkurken..

Van 129,95
9,9

Van 33,95
,9

109,95

Speelkaarten
Speelkaarten Set
Set

Alle denkbare
metingen binnen
en buiten d.m.v.
. . .
draadloze buiten
sensoren van het
bekende merk
resta..

Deze set bestaat uit
4 ronde kaarthouders
om uw spel jn vast te
kunen houden en twee
pajes speelkaarten
met extra grote
opdruk..
Van 69,95
9,9

57,95

Nu
Nu

Elke
Elke dag
dag
handig
handig

Weerstation
Weerstation DTX-500
DTX-500

Nu

95
169,
169,95

Voorzien van stretchbare, waterafstotende
hoes met ritssluiting. Afmeting 43 43 5cm.
.
.

Seniorentelefoon
Seniorentelefoon met
met GSM-aansluiting
GSM-aansluiting

Nu
Nu

99,9
199,95

Bovenarm
Bovenarm bloeddrukmeter
bloeddrukmeter

Van 441,70
, 0

Nu

29,95

29,95

Zeer nauwkeurig en
eenvoudig in gebruik,
Werkt op batterijen

5 95 Uw bestelling wordt geleverd met Post l, betaling achteraf met een acceptgiro
Ver endkosten per bestelling € 5,95.

Van 49,9
49,95

Nu

44,95

www. ol arding- oordeel.nl
www.volharding-voordeel.nl

