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Nowee’s Wilde Westen aan de Statenlaan    
Arendsoog en Witte Veder als alternatief voor Old Shatterhand en Winnetou

Het Letterkundig Mu-
seum is in het bezit 
gekomen van de lite-
raire nalatenschap 
van de Haagse school-
meester Jan Nowee 
(1901-1958) en zijn 
zoon Paul (1935-1993). 
Beiden werden be-
kend door de immens 
populaire Arendsoog-
serie, die vader Jan in 
1935 begon en waar-
aan zijn zoon Paul nog 
vele delen toevoegde. 
De boeken vormden 
het stichtelijke alter-
natief voor Karl May, 
wiens Wilde Westen te 
ruw werd gevonden.

De ‘katholieke cowboyverhalen’ over 
Arendsoog en Witte Veder vormden het 
door Rome goedgekeurde antwoord op 
de ruwe boeken van Karl May, met in de 
hoofdrollen Old Shatterhand en Winnetou. 
In 1993 verscheen het 63ste en laatste deel 
uit de reeks,  Arendsoog…premiejager? 
De collectie die het Letterkundig Museum 
in Den Haag verwierf bestaat onder meer  
uit typoscripten, fanmail, correspondentie 
met Uitgeverij Malmberg, plakboeken 
met knipsels en foto’s, reclamedrukwerk 
en drie schrijfmachines waarmee vader 
en zoon Nowee hun succesvolle verhalen 
schreven.

Goed katholiek
Jan Nowee werd in 1901 in Arnhem in een 
goed katholiek middenstandsgezin gebo-
ren. Hij volgde de kweekschool, sloeg zijn  
vleugels uit naar Den Haag en schopte 
het in 1935 tot de mooie betrekking als 
directeur van de nieuwe Sint Paulusschool 
aan de Weesperstraat 85 in Den Haag, 
opgericht door de parochie van de Heilige 
Theresia.
In het jaar van zijn benoeming in Den 
Haag als schooldirecteur publiceerde 
Jan Nowee bij Malmberg ook zijn eerste 
Arendsoog-boek. Bij Spaarnestad, het 
streng katholieke Haarlemse uitgeverij-

bedrijf had Jan Nowee op dat moment 
al behoorlijk wat educatieve boeken en 
verhalende boeken voor kinderen op zijn 
naam gezet. Maar deze uitgeverij  wilde 
niks weten van Arendsoog - ondanks dat 
Nowee zijn eerste deeltje nota bene had 
laten goedkeuren door de censuur van de 
katholieke kerk. Uitgeverij Spaarnestad 
meldde: “Tegenover het knallen van zóó-
veel schoten heeft ‘de Geest’ geen kans”.
Uiteverij Malmberg durfde het avon-
tuur wel aan en gaf tot aan zijn dood 19 
volledige delen uit. En na Jan’s dood in 
1958 werd er nog een, al bijna voltooid, 
20ste Arendsoog-boek uitgebracht. Dit 
boek, Arendsoog en de Goudkoorts, werd 
afgemaakt door zijn zoon Paul Nowee.

Nog 43 delen van Paul
Zoon Paul Nowee werd geboren in het 
jaar dat zijn vader het allereerste Arends-
oogboek uitbracht, 1935. Hij was er een 
van de toentertijd - onder katholieken niet 
uitzonderlijke - 14 kinderen (7 jongens en 
7 meisjes) die zijn vader kreeg met Alida 
Maria van der Lem, met wie Jan in 1927 
trouwde.
Uiteindelijk leverde Paul, die de smaak te 
pakken had gekregen bij het voltooien van 
het 20ste deel van zijn vader, de grootste 
bijdrage aan de reeks, met nog 43 delen!

Uitgebracht in 16 talen 
De uitgeverij van de serie, Malmberg 
in ‘s-Hertogenbosch, besloot met de 
jonge Paul (22 jaar pas toen) verder te 
gaan. Anvankelijk combineerde Paul 
het Arendsoogwerk nog met een baan 
als journalist van de Geassocieerde Pers 
Diensten. Maar na 6 jaar gaf hij zijn baan 
als journalist bij de GPD op en wijdde hij 
zich geheel aan Arendsoog. En waarom 
ook niet? Hij werd er door het aanhou-
dende succes echt steenrijk van. De serie 
werd in 16 talen vertaald en uitgebracht; 

in 1973 kreeg Paul van uitgeverij Malm-
berg ‘een gouden boek’ ter gelegenheid 
van het uitbrengen van het 3-miljoenste 
Arendsoog-exemplaar.
Paul was op dat moment trouwens al 
steenrijk geworden door het enorme suc-
ces van Arendsoog, wat hij - als vrijgezel 
trouwens - onder meer had verzilverd door 
de koop van een mooi pand aan de Sta-
tenlaan in het Haagse Statenkwartier.

Nooit naar Amerika
Het Wilde Westen van vader Jan en 
zoon Paul was 100% fantasie - een 
beetje jattend van de vermaledijde 
Karl May, wat eenvoudig onderzoek 
in de bibliotheek en verder niks meer 
bijzonders dan schrijverstalent en het 
‘herspelen’ met kindersentiment. Een 
kunst natuurlijk.
Vader Jan Nowee had praktisch de 
gelegenheid nooit om Amerika eens 
te bezoeken, maar Paul werd een 
keer een gratis reis naar Arizona 
aangeboden. Hij werd ziek en het 
kwam er niet van.
Wat vader en zoon betreft bleef het 
Wilde Westen zo altijd een fantasie, die ze 
niettemin met een grote impact overbrach-
ten op kinderen, als was het werkelijk.
In de loop der jaren werd het katholicisme 

er trouwens behoorlijk uitgefi etst in de 
reeks. ‘M’n vader liet in deel 2 al een pa-
ter doodgaan,” aldus Paul. ‘De katholieke 
kerk was toen al een blok aan z’n been.’

Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@gmail.com
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Een passend
afscheid,

een dierbare
herinnering

-  Op schoolreisje in 1952 van de Paulusschool; met links achter Jan Nowee en zijn vrouw Alida Maria. Ze waren dat jaar 25 jaar trouwens gehuwd. -

-  Jan was een erg strenge vader vond zijn 
zoon Paul. Ze overleden beiden jong, op 

57-jarige leeftijd en in Den Haag. -

-  Deel 2 uit de reeks van vader Jan Nowee 
was gewijd aan indiaan Witte Veder, de 

beste vriend en metgezel van Arendsoog.
 Witte Veder, bekend om zijn scherpe oren 

en als uitmuntend spoorzoeker, bekeert zich 
in dit deel tot het Christendom. Jawel! -
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Doggersbankborrel in Duindorp
De vroegere Duindorp-
jeugd was op 19 april weer 
bijeen tijdens de Dog-
gersbankborrel in af  
Duinzicht aan de Duive-
landsestraat. Vele jeugd-
vriendinnen en jeugdvrienden uit de jaren 50 ontmoetten elkaar. Ze 
woonden destijds in de Doggersbankstraat, Tiengemetenstraat en 
Pluvierstraat. Enkelen zagen elkaar na 55 jaar weer terug en haalden 
hun geweldige jeugdherinneringen uit Duindorp op. De volgende 
borrel staat bij leven en welzijn gepland voor september 2015; als u 
er eigenlijk bij hoort maar nog nooit bent geweest, laat het dan even 
weten.

Frits Langerak
Fuutlaan 10, 2623 MV Delft
angerak@casema.nl

---------------------------------------------------------------------------------

Fouten in Oorlogsherinneringen
In De Oud-Hagenaar van 15 April staan twee artikelen die gaan over 
de laatste bezettingsmaanden van 1945 in de regio. Hieruit blijkt 
weer dat alle herinneringen die men heeft niet altijd kloppen met de 
werkelijkheid. In het voorjaar van 1945 werd voedsel gedropt (ope-
ratie manna) door de geallieerden en niet door de Amerikanen.
Blikjes cornedbeef, chocolade, kaken etc. Natuurlijk geen deeg! 
Wel kreeg het Zweedse Rode Kruis toestemming van de bezetter om 
meel en boter per schip aan te voeren voor de hongerende bevolking 
in wat we nu de Randstad noemen. Van dat meel werd brood gebak-
ken door geselecteerde bakkers en konden burgers met speciale bon-
nen hun brood afhalen. Voor het wecken van levensmiddelen was 
veel brandstof nodig en dat ging echt niet op een noodkacheltje.
Het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 was in de 
heel vroege ochtenduren en veel bewoners lagen nog in bed. In de 
herinnering van Mevrouw Smeele zat haar Vader nog op kantoor en 
werd door haar broers opgehaald. Haar moeder op hongertocht naar 
Brabant? Dan moest ze wel door de frontlinie want het Zuiden was 
toen al maanden bevrijd. Overigens alle waardering voor uw krant!
 
Johanna van den Braak
circu @hetnet.nl
---------------------------------------------------------------------------------

Bevrijding in Indië - een special waard
Uw blad van 15 april bevatte allerlei herinneringsverhalen van de 
bevrijding van Nederland. Nu zitten er onder de 55-plussers ook 
velen die in het toenmalige Nederlands Indi  hun bevrijding hebben 
meegemaakt, waaronder ondergetekende. Zou het iets zijn als u ook 
ons onze herinneringen in uw blad zou laten vertellen, omstreeks 15 
augustus? Ik zou zeker ook mijn bijdrage hieraan willen verlenen. Ik 
denk wel dat de ouderen uit die contreien een Indi - nummer van De 
Oud-Hagenaar zouden waarderen

Mw R. Van Alphen  (82)
r.j.a.alphen@ ersatel.nl

aschri t  at indt de redactie een mooi idee  aar e graag aan 
mee erken. erhalen en oto s ijn elkom en e ullen el  ook 
ast eens in de geschiedenis duiken.
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OP O PJ S N B V N
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!

a en  i   in o enst aat
Hij verdiende 14 gulden in de 
week. Dat vertelde Peter Wil-
lemse in de krantenserie van 
Wim Willems in de toen nog 
gehete Haagsche Courant. Een 
leuke vertelling over zijn eerste 
stap in 1952 naar zijn werk bij 
de PTT. 

Hij moet toen 16 jaar zijn geweest 
want in 1953 was het mijn beurt deze 
stap naar de PTT, Telefoondistrict ‘s-
Gravenhage gelegen in de Torenstraat 
te wagen toen ik als 15 jarige fl. 10,17 
per week ging verdienen, daarvan 
moest nog wel 17 cent worden ingele-
verd voor het afbetalen van de stofjas 
die je tijdens werkzaamheden moest 
dragen. Peter Willemse en ik waren 
geen collega’s. Hij deed zijn best in 
de tekenkamer en ik in de werkplaats. 
Eigenlijk kennen we elkaar helemaal 
niet, hoewel, ik meen hem nog dikwijls 
op de TV als zanger op de voorste rij 
te zien staan zingen in het koor van het 

RM, het hristelijk Residentie  Man-
nenkoor waar wij in de zestiger jaren 
als zangers dan toch collega’s moeten 
zijn geweest.

7.30 tot 16.55 uur
In de werkplaats werden we opgeleid in 
de telecommunicatie, een scholing van 
twee jaar in het leerlingenstelsel van 
de VEV, de Vereniging tot Bevordering 
van Elektrotechnisch Vakonderwijs in 
Nederland, een hele mond vol! Halfacht 
in de morgen was de aanvangstijd tot 
vijf minuten voor vijf in de namiddag, 
dan stonden wij, de aankomende vak-
mensen, in de startblokken om zo snel 
mogelijk het gebouw te verlaten. Geen 
minuut eerder was toegestaan daar 
werd streng op gelet. We kregen onder-
richt  van opzichter de heer Morizon 
en zijn consorten de heren van Beek, 
Oosterman en later meneer Damen. We 
kregen ook wekelijks huiswerk mee 
naar huis, verslag en tekening maken 
van een onderdeel dat gebruikt werd in 
de telefonie zoals een stapschakelaar, 
een relais, een kiesschijf, etc. E n van 
onze medewerkers het kleine manneke 
Prins (op de foto midden onder) kon 
geweldig mooi tekenen en werd er door 
onze superieuren zeer om bewonderd. 

Prins kon ook goed voetballen, dat 
bleek op een bedrijfsvoetbaltoernooi 
tegen de PTD, de Plaatselijke Telefoon-
dienst in Den Haag.

Met 2 – 8 ten onder
Omdat Prins na de opleiding uit het 
vizier is geraakt vraag ik me af of hij 
de o Prins in het latere Nederlands 
voetbalelftal is geweest. Achter op de 
foto schreef ik de uitslag, we verloren 
met 2-8 en onze keeper was Warmen-
hoven. Ach ja, als ik in het doel had 
gestaan had de tegenpartij heus wel de 
tien gehaald.
Ik herinner mij nog veel namen uit de 
werkplaats mede omdat als er een van 
ons werd opgeroepen de luidruchtige 
stem van de in zijn witte stofjas gesto-
ken van Beek sterk door de werkplaats 
schalde. En wat is er van hen geworden 
en leven ze nog? Het was niet gebruike-
lijk elkaar bij de voornaam te noemen 
daarom noem ik ze bij de volgende 
achternamen: Hattink; Avontuur, hij 
woonde ergens in het Westland; Gente-
voort; Schipper uit Roelofarendsveen, 
na de cursus geplaatst op de afdeling 
Radio Binnendienst en zijn zus in de 
telefooncentrale; Warmenhoven, uit 
Katwijk; Prins; Schouten; Veldhoen; 
van der Klis; Kop, uit Leiden; van Peet, 
uit Scheveningen; Entrop; Meijer; Vel-
linga; van Wageningen; van Reeuwijk; 
van Meer; Brohm; van Kempen; de 
Wilde; Luk; Beekman; Grotendorst; 
van Leeuwen; van Spijk, uit Leider-
dorp; Zonneveld, uit Leiden; Stegeman, 
jawel de echte!! hij hield het niet lang 

uit bij de PTT en ging snel terug bij zijn 
vader werken; Peneman uit Alphen a d 
Rijn; Wanders; de Kroon, bij gelegen-
heden de fotograaf; Lag t, met grijze 
stofjas, deed aan schermsport; Kamp; 
Kardolus; Mulder; Wiesner.

BELOP
Het eerste jaar werden we ook gecon-
fronteerd met de min of meer verplichte 
lichaamsbeweging van een kwartier 
naast je werkplek, het z.g. BELOP: 
Bedrijfs Lichamelijke Opvoeding. Om 
tien uur mocht de draadomroep aan 
waar we de arbeidsvitaminen tijdens 
het werk konden beluisteren. Opval-
lend  was de grandioze meezingende 
en nogal zware lage stem van Van Peet. 
We liepen ook stage bij verschillende 
afdelingen, zo mocht ik lange tijd 
rond huppelen bij de TOS: Telegraaf 
Overdraag Station waarvan ik de heren 
van der Kruk en de sympathieke heer 
van Deemter goed heb leren kennen. 
Ging daar ook een zekere Bos vanuit de 
werkplaats heen?
Na het leerlingenstelsel zijn we allen 
naar verschillende PTT-afdelingen 
uitgewaaierd. Het zijn veel mensen die 
ik nog steeds in mijn herinneringen zie 
dwarrelen als Rijksambtenaren door de 
gebouwen, omringd door het Kerk-
plein, de Prinsestraat, de Nobelstraat en 
de Torenstraat.
Reacties stel ik zeer op prijs. 

Jaak de Graaf
oetermeer

corjac @ iggo.nl 

- edrijfsvoetbal 22 juni 1955, P  orenstraat tegen P D Marni straat - foto  de roon. oven 
v.l.n.r.  van Meer, rohm, Warmenhoven, van empen, de Wilde, uk Onder v.l.n.r.  de raaf, van 

der lis, Prins, eekman, rotendorst -
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Op de begraafplaats Oud Rijswijk staat 
een monument ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van de Slag om pen-
burg en gefusilleerden bij spoorweg-
overgang ‘t Haantje. Daar werden op 
7 oktober 1944 tien Haagse verzets-
mensen gefusilleerd als represaille voor 
sabotage aan de spoorlijn; iets waar zij 
zelf trouwens geen aandeel in hadden.
De Slag om penburg vond plaats bij 
het uitbreken van de oorlog, als opmaat 
van de Duitsers om Den Haag in te ne-
men. In de nacht van 9 op 10 mei 1940. 
Midden in de nacht, even voor vier uur, 
naderden grote aantallen vliegtuigen 

vanaf de Noordzee. Dat waren Duitse 
vliegtuigen die over Nederland waren 
gevlogen en op de Noordzee waren 
gedraaid. De Nederlanders zouden 
moeten denken dat het om Engelse 
vliegtuigen ging die op weg naar 
Duitsland waren. Tijdens het volgende 
bombardement landde een bataljon 
Duitse parachutisten ten noorden en ten 
westen van penburg bij de autoweg en 
het vliegveld. Er volgde zware strijd, 
waarbij de Nederlanders uiteindelijk 
overwonnen. Een betrekkelijk succes 
helaas, want op 15 mei capituleerde 
Nederland.

en boodschap
Locatiemanager Jans Springer: “We 
hebben besloten de jaarlijkse herden-
king op Begraafplaats Oud Rijswijk 
opnieuw te organiseren. We beseffen 
dat het aantal nabestaanden van de 
Tweede Wereldoorlog niet heel groot 
meer is, maar dat is geen reden niet stil 
te staan bij wat er destijds is gebeurd. 
Herdenken is juist voor de generaties 
die de oorlog niet hebben meegemaakt 

een boodschap dat 
zoiets nooit meer mag 
gebeuren. Maar ook 
voor mensen die recen-
telijk iemand hebben 
verloren, is deze avond 
een mooie gelegenheid 

om een dierbare te herdenken en ook 
zij zijn daarom van harte welkom.”

4 mei 15.30 uur
Belangstellenden zijn op 4 mei vanaf 
15.30 uur welkom op de Begraafplaats 
Oud Rijswijk. Om 15.55 uur zal de 
kranslegging plaatsvinden, gevolgd 
door de Last Post en twee minuten 
stilte. Na a oop is er gelegenheid iets 
te drinken in de koffiekamer op de 
begraafplaats. 
In 2015 bestaat Begraafplaats Oud 
Rijswijk 100 jaar. De begraafplaats is 
een ontwerp van tuinarchitect Leonard 
Springer (1855-1940), die onder meer 
ook het Oosterpark (Amsterdam) en de 
Haarlemmerhout (Haarlem) ontwierp. 

ondagmiddag 4 mei wordt op arden Begraafplaats Oud ijs-
wijk  Sir Winston hurchilllaan 33 ijswijk  om 16.00 uur een 
dodenherdenking gehouden. De bijeenkomst wordt georganiseerd 
ter nagedachtenis aan de gevallenen bij de Slag om penburg en 
gefusilleerden bij spoorwegovergang t Haantje. Wieteke van Dort 
zal tijdens de herdenking zingen en een stukje voordragen.

Opening vrijdag  mei 

Nieuw: af  de 
oze nloop 

Na otterdam krijgt nu 
ook Den Haag een roze 
caf  speciaal bedoeld voor 
ouderen: af  De oze 
nloop in de ilverzaal van 

het Humanistische Woon- 
en orgcentrum Wijndae-
lercentrum aan de atha-
rina van ennesstraat 8, 
551 GM Den Haag.

Het opzetten van dit caf  vloeit 
voort uit het diversiteitsbeleid 
van het Wijndaelercentrum. Vorig 
jaar behaalde het centrum het 
Kiwa-keurmerk De Roze Loper, 
waarmee voor de buitenwereld 
duidelijk is dat het centrum in alle 
aspecten van de bedrijfsvoering 
rekening houdt met homoseksuele 
bewoners.

Nog een taboe
Homoseksualiteit is in veel 
verzorgingshuizen nog een taboe, 
maar het Wijndaelercentrum hoopt 
met het diversiteitsbeleid en het 
organiseren van verschillende ac-
tiviteiten hier iets aan te doen. Het 
caf  wordt iedere eerste en derde 
vrijdag van de maand gehouden 
van 14:00 tot 17:00 uur met telkens 
een thema waarover een gesprek 
gevoerd kan worden. Soms luchtig, 
soms wat zwaarder, maar vooral 
gezellig. 

Opening
Op vrijdag 2 mei wordt af  De 
Roze Inloop (om 16:00 uur) of-
ficieel geopend. De middag wordt 
muzikaal opgeluisterd door vocaal 
entertainer Harald Veenstra. Hij 
maakt cabareteske liedjespro-
gramma’s voor senioren waarbij 
hij put uit het repertoire van 
onder anderen Wim Sonneveld, 
Toon Hermans, Dorus, Paul van 
Vliet, onny Vandenbos en Louis 
Davids. Iedereen is altijd van harte 
welkom, ook mensen uit de buurt 
of van elders uit de stad of regio, 
bovendien is er geen leeftijdsgrens 
en de toegang is gratis.

Help de bijen

Haagse aaiactie
Wegens zeer groot suc-
ces wordt er een tweede 
ophaaldag Help de Bijen 
georganiseerd.

Op donderdag 8 mei kan een ieder 
een zaaipakket ophalen tussen 
10:00  16:00 uur bij de balie van 
het Nutshuis op de Riviervismarkt 
5, Den Haag. Een zaadpakket is 
ook bij de Haagse stadsboerderijen 
op te halen. Het gaat erom bijen te 
helpen aan voedsel, dat moet voor 
medio mei in orde zijn. Ook zijn de 
pakketten aan te vragen: 070  361 
69 69 of via geert.vanpoelgeest
haagsmilieucentrum.nl

Slag om penburg herdacht en slachtoffers represaille bij overgang t Haantje

oden e den in   ei in d i swi  

De Haagse 55-plussers zijn tamelijk 
tevreden over verkeer en vervoer in 
Den Haag en geven het als rapportcijfer 
een 7,6 (op een schaal van 10). Twee-
derde van hen gebruikt maandelijks tot 
diverse keren per week het openbaar 
vervoer. Vergeleken met twee jaar 
geleden is dat een stijging. Ruim 20% 
ziet verbetering, 16% daarentegen ziet 
achteruitgang.

nstapgemak
De tevredenheid geldt vooral stiptheid, 
betrouwbaarheid, fre uentie, de dicht-
heid van het vervoersnet, RandstadRail 
en het verbeterde instapgemak. Onte-
vreden is men over de lagere fre uentie 
’s avonds en in het weekend en de 
drukte tijdens de spitsuren.
Opmerkelijk gezien veel eerdere kritiek 
is dat maar liefst 9 op de 10 Haagse 
55-plussers in het onderzoek aangaf 
redelijk tot goed te spreken te zijn over 
de OV-chipkaart (handig in gebruik, 

automatisch opladen, geen kaartje meer 
hoeven kopen). Wel is voor sommigen 
het in- en uitchecken met de chipkaart 
wennen en worden de kosten te hoog 
gevonden.

a ibus
Ouderen zonder auto noemden als 
steunpilaren voor hun mobiliteit vooral 
de Taxibus, het OV in zijn algemeen-
heid en de scootmobiel. 80% van hen 
vindt openbaar vervoer belangrijk. 
Het wordt voor bijna alle reisdoelen 
gebruikt (bezoek aan familie, vrienden, 
stadscentrum en medische voorzienin-
gen).

De Stedelijke Ouderen ommissie kwam onlangs met de resul-
taten van een onderzoek over mobiliteit en vervoer, dat werd 
gehouden onder 5 0 Haagse 55-plussers. 

aa se l sse s e en 
 een oed a o t i e

- uchtvaartschilder Dirk van ijn legde een moment vast van de lag om penburg
op 1  mei 19 . De Nederlanders hielden heldhaftig stand. -

Antiekbeurs 
Delft stopt 
Het Bestuur van de Oude 
Kunst- en Antiekbeurs Delft 
heeft besloten de antiek-
beurs in Museum Het Prin-
senhof te stoppen. De beurs 
stond dit najaar gepland 
van 1  t m 1 september. 

eden voor dit onverwachte 
besluit is dat Museum Het 
Prinsenhof zes maanden voor 
de beurs heeft laten weten 
dat een belangrijke zaal, het 
Gastenkwartier, opeens niet 
meer beschikbaar is. Ook 
bleken twee in de entreehal 
geplande stands plotseling 
een punt van discussie.

Beursvoorzitter Patrick M.A. Buch: 
“Museum Het Prinsenhof is mo-
menteel gesloten omdat het opnieuw 
wordt ingericht. Bij het maken van de 
plannen heeft men blijkbaar ‘vergeten’ 
rekening te houden met de antiekbeurs 
in september, terwijl de beursdatum al 
in oktober 2013 bekend was. Dat het 
Gastenkwartier niet meer beschikbaar 
is, werd ons vrijdag 11 april terloops 
verteld tijdens een gepland gesprek 
over de huurafdracht, terwijl dit bij het 
museum al maanden intern bekend is.”
De antiekbeurs zou dit jaar voor de 
vijfde maal worden gehouden en trok 
veel publiek. 

- ien Haagse verzetsmensen werden op 7 oktober gefusilleerd 
bij de spoorwegovergang t Haantje in ijswijk. r staat een 

monument, met een pla uette die de namen vermeldt. -
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Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen

bĳdraagt aan het rouwproces. Daarom helpen wĳ u uw wensen in kaart

te brengen. En organiseren wĳ, samen met u, een afscheid dat bĳ u past.

Want een goed afscheid helpt u verder. 

Yarden Crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, Den Haag, 070 397 8411

Yarden Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7, Rĳswĳk, 070 396 1967

Yarden Begraafplaats Oud-Rĳswĳk, Sir Winston Churchilllaan 233, Rĳswĳk, 070 396 1967

Yarden Crematorium, Begraafplaats en Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen,

Kamperfoeliestraat 2a, Den Haag, 088 927 2300

www.yarden.nl

GOUD BLIJFT BLINKEN

€ 30,

500

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)

nieuw in den haag!

Thuishulp     
voor iedereen!

Huishoudelijke hulp nodig? Tel. 070-3600799 

www.hoekhelpt.nl

Gebrek aan tijd, ziekte, of tijdelijk ongemak? 
hoekhelpt Thuiszorg helpt u bij het huishouden.

Wij helpen u 
vertrouwd aan
professionele 
thuishulp, zorg 
en hulp bij 
klusjes in huis.

*tijdelijke actie.

Als u een indicatie
heeft, is dat prima. 
Maar ook buiten 
de gemeente om
kunt u als particulier
bij ons terecht. 

de eerste
2 uur 

  gratis*

Doordat we de juiste apparatuur 
hebben, kunnen we el s een 
porceleinen kroon in twee uur 
maken , egt e.
Dit wordt gerealiseerd door de 3D  
Cerec machine, waardoor een kroon 
binnen twee uur geslepen, gepast, 
ver ijnd en op kleur aangepast is.

eerdere tandartsen ijn werk aam 
in andheelkundig Centrum oot-
dorp. Als bijvoorbeeld geconstateerd 
wordt dat een wortelkanaalbehande-
ling nodig is o  er sprake is van 
dwarsliggende verstandskie en, 
dan hoe t niet naar een andere 
praktijk doorverwe en te worden. Het 
centrum hee t ook de beschikking 

over een eigen laboratorium. Er is in 
ons centrum ook een tandtechnieker 
werk aam , egt e. De tandtech-
nieker hee t een laboratorium in 
altbommel, maar is n keer per 

week in het centrum aanwe ig voor 
reparaties, rebasingen, rames en 
protheses.
mplantaten plaatsen is de specialiteit 
van ohreh ahiminejad, ij hee t 
daarvoor op internationaal nivo 
nascholing gevolgd en is el s aster 
in rale mplantologie.
mplantaten kunnen de unctie van 
een prothese verbeteren. eel men-
sen en vooral ouderen, weten niet 
dat hun ver ekering de aanpassing 
van een prothese met implantaten tot 
klikprothese grotendeels vergoedt. 

eker in de onderkaak wordt dit 
eigenlijk altijd goedgekeurd , egt 

ahiminejad. ij de onderkaak komt 
het vaak voor dat de prothese niet 
goed blij t itten. Daar kunnen allerlei 
vervelende problemen uit ontstaan. 
mplantaten kunnen de kwaliteit van 

leven van mensen met een
prothese erg verbeteren. n het geval 
dat de uitneembare prothese wordt 
vervangen door implantaten met een 
brug wordt het niet vergoed.

nt ettend kostbaar hoe t het 
allemaal niet te ijn. Per boven- o  
onderprothese is de eigen bijdrage 
1  euro en de rest wordt vergoed 
door de ver ekering na machtiging. 
De aanvraag doen wij voor U.  

Dragen van een los plaatje om een 
a gebroken tand te vervangen, is 
ook niet meer van de e tijd. and-
heelkundig Centrum ootdorp boekt 
prachtige resultaten met implantaten 
en dat mag ook van een centrum van 
dit kaliber verwacht worden.
Hierbij ijn tandheelkundige kosten 
dit jaar vooralsnog a trekbaar van 

de belastingen. U maakt namelijk 
medische kosten. Het is nog maar 
de vraag hoe dat volgend jaar al 
ijn , egt ahiminejad. Wij hebben 

overigens ook a betalingsmogelijkhe-
den via amed waar gebruik van kan 
worden gemaakt.

ij andheelkundig Centrum 
ootdorp ijn als aanvulling op de 

behandeling ook otox o  est lane 
behandelingen mogelijk. impels in 
uw ge icht kunnen met behulp van 

otox worden vervaagd. et het 
speciale est lane ip olume en 

est lane ip e resh krijgt u vollere 
en jonger uit iende lippen. De e 
behandelingen doen we bij vrouwen 
en mannen van alle lee tijden , egt 

ahiminejad.

NOOTDORP – Tandheelkunde in de breedste zin van het woord. Daar staat Tandheelkundig 
Centrum Nootdorp voor. Alle disciplines op het gebied van tandheelkunde zijn in de praktijk 
van Zohreh Rahiminejad vertegenwoordigd. Hierdoor kan de beste service verleend worden.

Tandheelkundig Centrum ootdorp
voor alle disciplines in de tandheelkunde

 

 

 

 

 

Hierbij zijn tandheelkundige kosten dit jaar uw vragen.

Tandheelkundig Centrum Nootdorp

����������� � � ���� �� �������� � � ��� ��� ����

��������������������� � 
�	����������������������

Graag tot ziens!

Dorpsstraat 6, Nootdorp, Telefoon: (015) 2851000
Internet: www.tandarts-nootdorp.nl
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mode in maat 38 t m 52 
maandag- en koopavond gesloten 

De Jong Damesmode

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

www.dejongdamesmode.nl

Mode
die bij 
u past 



n een ver verleden was het vaak zo dat componisten die van zich wilden laten horen een tocht 
langs de uropese hoven maakten. n al was het hof in Den Haag naar verhouding bescheiden 
van aard, componisten als Antonio Vivaldi, Georg riedrich H ndel en Wolfgang Amadeus Mozart 
hebben ons land tijdens zo n tocht ook aangedaan.
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- asteel wickel in Delden, waar nico in 1 92 werd geboren. -

Graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam

- V  concerti armonici  van nico. Het werk is opgedragen aan raaf entinck. -

- nico Wilhelm van Wassenaer 
door J. . van Douven. -

Je kunt je afvragen of wij zelf in die 
tijd - en ik heb het dan met name over 
de baroktijd - componisten van niveau 
in huis hadden? Sinds 1672 resideerde 
koning-stadhouder Willem III  in onze 
stad en vanaf die tijd was er sprake 
van een redelijk bloeiend muziekle-
ven. Er werden zelfs beroepsmusici 
in dienst genomen, die onder an-
dere werk van mensen als Willem de 
Fresch, Pieter Hellendaal en arolus 
Hac uart ten gehore brachten. Toch is 
er n componist die er wat mij betreft 
duidelijk uitspringt en over hem wil ik 
u dan ook iets meer vertellen.

1600 tot 1 50
Het is gebruikelijk om wat we de 
klassieke muziek zijn gaan noemen 
in tijdvakken te verdelen. E n daar-
van is de barok. Grof gesteld gaat 
het dan om de periode van 1600 tot 
1750. In 1600 werd de eerste echte 
opera in Florence opgevoerd en in 
1750 is Johann Sebastian Bach over-
leden. Ik ga geen poging wagen om in 
details duidelijk te maken waarin deze 
periode zich van andere onderscheidt. 
Dat zou broddelwerk worden of een 
veel te lang verhaal. Wanneer u in de 
gelegenheid bent moet u maar eens 
muziek uit deze tijd gaan beluisteren.
Wat wel opvallend is, is het feit, dat 
aan de vocale muziek die tot dan toe al 
of niet onder begeleiding van instru-
menten uitgevoerd werd, de instru-
mentale muziek als zelfstandig feno-
meen werd toegevoegd. Ook is het zo, 
dat de ontwikkeling binnen de muziek 
niet alleen stond. De schilderkunst, 
de beeldhouwkunst 
en de architectuur 
ontwikkelden zich 

uiteraard ook en dit geldt ook voor 
de politiek en de wetenschap.

Kasteeltelg
Graaf Unico Wilhelm van Was-
senaer Obdam is in 1692 in 
het kasteel Twickel te Delden 
geboren. Een deel van het jaar 
woonde hij met z’n ouders in 
Den Haag in een pand aan het 
Noordeinde, tegenover het Oude 
Hof zoals het paleis Noordeinde 
in die tijd heette. Hij was de 
vijfde zoon van Jacob II van 

Wassenaer Obdam en Adriana Sophia 
van Raesfelt tot Twickel. In Den Haag 
kreeg hij onderricht in het bespelen 
van de klavecimbel en de viool. Hij 
heeft rechten in Leiden gestudeerd en 
heeft zich in de diplomatie voor ons 
land uiterst nuttig gemaakt. In 1723 
trouwde hij met Dodonea Lucia van 
Goslinga en ze kregen 5 kinderen. Na 
het overlijden van zijn broer Johan 
Hendrik in 1745 erfde hij onder meer 
het paleis op de Kneuterdijk en ‘de 
Heerlijke rechten over Wassenaar en 
Zuidwijk’.
Tot het einde van de 19e eeuw was 
Wassenaar in de twee ambachten, 

Wassenaar en Zuidwijk verdeeld. 
Unico reisde veel in verband met 
zijn functie als ambassadeur van 
de Republiek der Verenigde Pro-
vinci n. Zo bezocht hij landen als 
Duitsland en Frankrijk. Hij is in 
1766 in onze stad overleden.

Als componist
Laat ik vooropstellen dat het 
in de kringen waarin Unico 
zich begaf niet gebruikelijk 
was om beroepsmatig muziek 
te componeren. Zoiets was 
beneden je stand. Het bespe-
len van een instrument was 
tot daar aan toe maar dan ook 

alleen voor je eigen plezier en dat van 
enkele anderen. Dit gold ook voor 
het componeren zelf. Het gebeurde 
wel, maar dit hing je niet aan de grote 
klok. Daarom heeft het dan ook tot 
1979 geduurd voordat duidelijk werd 

dat Unico muziek van hoog niveau 
gecomponeerd heeft. In dat jaar deed 
men tijdens archiefonderzoek in het 
archief dat zich in kasteel Twickel 
bevindt een verrassende ontdekking: 
enkele muziekstukken die tot dan toe 
aan de Italiaanse componist Giovanni 
Battista Pergolesi werden toegeschre-
ven bleken door Unico gecomponeerd 
te zijn. Het feit dat ze in Italiaanse 
stijl geschreven zijn, zal hier mede de 
oorzaak van geweest zijn. In die tijd 

was het nog niet 
gebruikelijk om 
een partituur in 

druk te laten verschijnen. Dat was een 
uiterst kostbare zaak, alleen al omdat 
iedere noot met de hand ingetekend 
moest worden.

Verloren werk
Het staat dan ook vast dat er heel 
veel werk verloren is gegaan, ook 
van componisten als Johan Sebastian 
Bach. De partituur werd met de hand 
geschreven, ten uitvoer gebracht en 
vervolgens al of niet bewaard. De 
muziekstukken waar het hier om gaat 
zijn een zestal oncerti Armonici, 
die tussen 1725 en 1740 geschreven 
zijn. Een bekende violist uit die tijd, 

arlo Ricciotti heeft ze in 1740 laten 
drukken. Deze gedrukte versie werd 
in het genoemde archief teruggevon-
den vergezeld van een door Unico 
met de hand geschreven inleiding: 
“Partition de mes concerts gravez 
pour Sr. Ricciotti.” oncerto nummer 
4 werd op Prinsjesdag 2013 gespeeld 
ter aanvulling van het voorlezen van 
de troonrede door koning Willem 
Alexander en dat zegt wel wat. Begin 
jaren ’90 werden nog drie Sonates 
voor blok  uit en basso continuo van 
de hand van Unico ontdekt. Omdat 
de muziek zelf veel meer zegt dan dit 
artikel: er zijn D’s met zijn muziek 
in omloop en ook via outube kunt u 
zijn werk beluisteren.

et dank aan mijn leermeester arry 
an der eer

arl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 

i lo aat   die   a ti    o onee de
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Sfeervol wonen in 

Voorschoten

Te huur: 2-kamerappartementen met 

balkon (sociale huur) gelegen in een 

landelijke omgeving maar nabij Leiden 

en Den Haag

• RichardWagnerligtaanderandvan

Voorschotendirectaanhetplantsoen

• Gerenoveerdemodernekeukenen

badkamer

• Bibliotheek,2logeerkamers,

fitnessruimte,kapper,pedicure,

schoonheidsspecialisteaanwezig

• Sfeervolleontmoetingsruimtewaar

activiteitenwordengeorganiseerd

zoalsborreluurtjes,themakoken

• Winkelszoalsbakkerenslagerbinnen

500meter

• Kalehuurvanaf€615,-envoorschot

servicekosten,inclusiefstookkosten,

€238,13permaand

• Bewonersconsulent088-9210149

ene-mail:wagner@woonzorg.nl

Te huur: luxe 3-kamer appartementen 

met groot balkon (vrije sector), veelal 

uitkijkend over een klein binnen-

haventje

Eerste vier maanden huur cadeau! 

• Appartementenzijnvoorzienvaneen

videofooninstallatie

• Openluxekeukenmetinbouw-

apparatuur

• Ruimebadkamermetdouche,ligbad

entoilet

• Recreatieruimteomtekaarten,

borrelenenterelaxen.Tevensisin

dezeruimtefitnessapparatuur

aanwezig

• Parkeerplaatsingarageonderhetpand

• Bushaltevoordedeur

• Kalehuurvanaf€1021,-envoorschot

servicekosten€48,68permaand

• Bewonersconsulent088-9210145

ene-mail:

starrenstaete.galerijflat@woonzorg.nl

Starrenstaete: Hofvliet 2Richard Wagner: Richard Wagnerlaan 73

WoonzorgNederlandverhuurtappartementenindesocialehuuren

vrijesectorvoor55plussers.Inonzewooncomplexenisregelmatig

eenbewonersconsulenttevinden.Daarkuntuterechtvoorvragen

overwonen,zorgenactiviteiten.

Meer informatie: 

www.woonzorg.nl/richard_wagner

www.woonzorg.nl/starrenstaete

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

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. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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. 

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. 

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

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

Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen het volledige onderhoud van alle
bekende merken auto’s verzorgen... ook van úw auto!

• APK
•   onderhoud / reparatie algemeen
•  onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
•  verkoop van nieuwe en  

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

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

• www.haagseouderen.nl

es jaar geleden begonnen wij met bijna niets een buurt-
huis in een leegstaande voetbalkantine. n nu zitten we met 
een eigen ruimte in een spiksplinternieuw schoolgebouw, 
midden in de wijk.  heun Scherpenzeel, voorzitter van een 
bewonerscommissie in Mariahoeve, kan enthousiast vertel-
len over zijn  Buurthuis van de oekomst De Landen. n wie 
er heeft rondgekeken, begrijpt helemaal waarom. 

De Landen is een van de ruim dertig 
Haagse buurthuizen van de toekomst. 
Dat zijn bestaande accommodaties met 
specifi eke doelen en of eigenaren, waar 
voortaan ook andere buurtactiviteiten 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld de senio-
renbingo, zwangerschapsyoga, kinder-
opvang of tangolessen. De gebouwen 
worden dus met andere buurtbewoners 
gedeeld; dat is het principe een Buurt-
huis van de Toekomst.

nitiatief succesvol
Theun vertelt eerst hoe ‘zijn’ buurthuis 
destijds begon. ‘Met een groep buurt-
genoten knapten we die leegstaande 
kantine van een voetbalclub op. Dank-
zij een startsubsidie van de gemeente 
konden we daar wat serviesgoed en 
meubelen voor aanschaffen. We orga-
niseerden er koffi eochtenden en dart-, 
klaverjas-, brei- en hobbyclubs.’
Mooi, ook voor de gemeente, omdat 
een gebouw dat toch maar leegstond 
zo een bestemming kreeg. Maar na een 
paar jaar bleek dat het pand niet meer 
geschikt was om er langer in door te 
gaan. Gelukkig kwamen er destijds 
nieuwe ontwikkelingen op gang. Eerst 
werd in 2010 bekend dat er een nieuwe 
vmbo-school in Mariahoeve zou 
komen. Theun: ‘Ik heb toen aan onze 
stadsdeelwethouder, Marnix Norder, 
gevraagd of we niet op een of andere 
manier van de gymzaal daarin gebruik 
zouden kunnen maken.’ Die vraag 
paste prima bij een idee binnen de ge-
meente: n geheel maken van bijvoor-
beeld een school of verenigingsgebouw 
en een buurthuis. ‘Prompt mochten wij 
in de bouwcommissie van de nieuwe 
school komen meepraten over een 
multifunctionele accommodatie,’ blikt 
Theun terug. En die accommodatie is 
er nu. Sinds januari 2013 zit buurthuis 
De Landen met een eigen ruimte in het 
St. Paulcollege. Bij de bouw van de 
nieuwe school werd daar ook rekening 
mee gehouden.

Heel veelzijdig
Het idee van zulke gedeelde buurtac-

commodaties heeft inmiddels een 
grote vlucht genomen in Den Haag. 
Buurtbewoners moeten er kunnen 
samenkomen voor bijvoorbeeld een 
praatje, een cursus of huiswerkbegelei-
ding. Een sportclub biedt daarvoor zijn 
verenigingsgebouw aan, of een zorgin-
stelling deelt een activiteitenruimte. 
En in Mariahoeve stelt een school dus 
ruimtes beschikbaar. Theun schetst hoe 
dat daar heeft uitgepakt; en hoe oudere 
buurtbewoners daarvan profi teren.
‘Wij mogen hier na schooltijd de aula 
gebruiken, de gymzaal en de keuken. 
In de gymzaal organiseren we op 
donderdagavond ouderengymnastiek 
onder leiding van een therapeut. En 
in de grote keuken, waar de leerlin-
gen overdag les krijgen, houden we 
bijvoorbeeld kookworkshops voor 
buurtbewoners, met een di tist.’ De 
activiteiten worden zo goedkoop 
mogelijk aangeboden, evenals de con-
sumpties. ‘Een mevrouw met alleen 
een bijstandsuitkering moet hier ook 
kunnen komen.’ Inmiddels vindt er 
elke weekdag een koffi eochtend plaats 
en biedt De Landen een kaartavond, 
een computerclub, een creativiteits-

Vrijwilligers
vacatures

middag, een breiclub, bingo en een 
spreekuur van de i-Shop aan.

Wederkerig
Maar er bleek meer aan deze construc-
tie vast te zitten, vertelt Theun. ‘Pas als 
je in zo’n gedeelde accommodatie zit, 
realiseer je je de mogelijkheden daar-
van. De leerlingen bijvoorbeeld hadden 
geen goede reputatie in de wijk. Nogal 
wat leerlingen torsen problemen mee. 
“Daar gaan die rotkinderen weer,” 
hoor je buurtbewoners dan zeggen. 
En andersom hadden veel leerlingen 
niks met bijvoorbeeld ouderen. “Kejje 
niet opzijgaan met die rollator?”, dat 
soort uitspraken. Daar moeten we 
vanaf, vond ik. En dan blijkt dat we 
ouderen in de school kunnen halen. We 
hebben een gespreksgroep met jeugd 
en ouderen georganiseerd, waarin ze 
dingen aan elkaar moesten vragen. 
Dat was een heel intensieve gebeurte-
nis.’ School en buurthuis proberen 

activiteiten ook te combineren. ‘Bij 
een presentatie door leerlingen van 
de hoogste klas zit het buurthuis in de 
jury, of we verzorgen een brunch voor 
een schoolbijeenkomst. Bij winterweer 
zetten we samen een boodschappen-
dienst voor oudere buurtbewoners op.’
Eens per maand houdt de school open 
huis op zaterdag. Het buurthuis is dan 
niet open, maar op verzoek van de 
schoolleiding op die zaterdagen wel. 
‘Buurtbewoners kunnen dan zien wat 
hier zit,’ aldus Theun. ‘De ouderen 
maakten verbaasd kennis. “Wat een 
mooie school,” hoorde je. Eenmaal 
binnen leren ze de andere kanten van 
die zogezegde rotkinderen kennen. 
Andersom maken de leerlingen kennis 
met hen, de wijkbewoners, met oude-
ren en hun leefwereld. Hier komen ze 
elkaar tegen.’

‘Scholieren en ouderen
komen elkaar hier echt tegen’

Beheerder voor 
buurthuis Bethel

Stek heeft met buurt-en-
kerkhuis Bethel een laagdrem-
pelige plek gerealiseerd waar 
mensen gemakkelijk contact 
krijgen en zich thuis kunnen 
voelen. In Bethel staan sfeer, 
aandacht, wederkerigheid, 
respect voor verschillen en 
gezelligheid centraal. Maar 
zo’n centrum heeft ook een 
praktische kant, en daar 
zoekt Bethel iemand voor: 
voor het gereedmaken van 
de ruimte voor gastgroepen, 
het verzorgen van koffi e en 
thee, opruimen en afwassen.  
Tijdens de wachttijd is het 
mogelijk klusjes te doen. 
Enige handigheid is natuurlijk 
mooi meegenomen, maar een 
vriendelijke, gastvrije houding 
is net zo belangrijk!

nlichtingen  Klaas Bruins, 
 06 389 516 38

-mail
 kbruins stekdenhaag.nl

Initiator van
activiteiten
in Kortenbos

Buurtcentrum De Nieuwe 
Kronkel (DNK) in Kortenbos 
is hard op weg een Buurthuis 
van de Toekomst te worden 
(zie het artikel hiernaast). In 
het gebouw aan het Westeinde 
vinden allerlei activiteiten 
plaats van, voor en door wijk-
bewoners en andere betrokken 
Hagenaars. Om er een bloei-
end buurthuis van te maken, 
zijn zogenaamde kadervrijwil-
ligers nodig. Zij vinden het 
vooral leuk om samen met an-
deren een gewenste activiteit 
(kookclub, kinderactiviteiten, 
repaircaf , etc.) daadwerkelijk 
van de grond te krijgen en op 
te zetten!

nlichtingen  M. Spaans
el.  (070) 750 71 75  en 

(070) 215 69 38,
-mail

administratie kortenbos.org

Benieuwd naar 
meer vacatures  
Kijk op 
www.denhaagdoet.
nl en zoek zelf naar 
een leuke vrijwilligers-
baan. 

Buurthuis van de Toekomst De Landen

Meer dan 30 Haagse accommodaties hebben sinds voorjaar 01  de titel Buurthuis 
van de oekomst gekregen. e krijgen daarbij een officieel tegeltje aan de gevel. 

ie: www.denhaag nl buurthuisvandetoekomst

entrum
De hinese Brug

scamp
Manege De Eendenkooi; Korfbalver-
eniging Ready; Korfbalvereniging 
Ons Eibernest; Ontmoetingscentrum 
Morgenstond

Haagse Hout
St. Paulcollege Buurthuis De Landen; 
Sportvereniging VU ; Hockeyvereni-
ging HDM

Laak
Stadsboerderij Molenweide; HVV 
Laakkwartier

Leidschenveen- penburg
Jongerencentrum ’t Plekkie; Stads-
boerderij Landzigt; Sportvereniging 
Leidschenveen; Voetbalvereniging 
Hercules; Buurtcentrum de p

Loosduinen
Sportvereniging GDA; Honk- en 
softbalvereniging Storks; Wijndaeler-
centrum; HVV Ras; Sportvereniging 
Wings; Sportvereniging Loosduinen; 

Zorgcentrum Houthaghe; Voetbal- en 
cricketvereniging uick; Sportver-
eniging Houtwijk; The Hungry Mind; 
Sportvereniging DUNO

Scheveningen
HWW Zorg, De Eshoeve; SVV 
Scheveningen; M A; Wijkwinkel 
Scheveningen

Segbroek
Woonzorgcentrum Jonker Frans; 
Korfbalvereniging Achilles; Tennis-
vereniging Breekpunt

uim 30 Buurthuizen van de oekomst
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GREEPLOOS  |   LANDELIJK  |   MODERN  |   DESIGN  |   HANDGEMAAKT

*Vraag naar de actievoorwaarden. Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na verspreiding, gelden alleen 

op volledige keukens, niet voor lopende orders en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Nu 2.395,-*

met gratis vaatwasser.

Nu 4.998,-*

Incl. alle apparatuur

THE RIVERDALE KITCHEN

Kom gerust een 

kijkje nemen in 

onze showroom

Zoetermeer  |  Wattstraat 12 -14  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

Solisten: Annemieke Rademaker - sopraan, Anneke Bliek - sopraan, Bas Volkers - tenor, 
Ard Verkerke - tenor, Maarten van Manen - bas • Organist: Bas de Vroome

Voorverkoopadressen: De Gaech Antiek, Schipluiden; Drogisterij Dio Vitaal, Den Hoorn;  
Muziekhandel van Buytene, Delft; Leden van Vivace of via website van Vivace

www.zangverenigingvivace.nl

Maria van Jessekerk
23 mei 2014

Monteverdi

Burgwal 20, Delft • Aanvang 20.15 uur • Toegangsprijs € 17,50

Maria
Vespers

Koor en orkest Vivace

Dirigent Koos van Beurden

Voor een uitvaart in stijl
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.

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.

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

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Ik wil graag vrijblijvend:

 Gebeld worden voor informatie  Informatie toegstuurd krijgen
 Een wensencodicil aanvragen   Een afspraak maken

Voorletters & achternaam: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoon: 
 
E-mail: 

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



Ergotherapie is een paramedisch 
beroep, net als fysiotherapie en 
logopedie. Het is bij veel mensen nog 
niet zo bekend. Ergotherapie zit in de 
basisverzekering. Iedereen, van jong 
tot oud, heeft recht op 10 uur ergothe-
rapie per jaar. De meesten worden ver-
wezen door een huisarts als zij thuis 
problemen hebben met het uitvoeren 
van veelal dagelijkse activiteiten. 
Deze kunnen veroorzaakt worden door 
lichamelijke of geestelijke klachten. 

Oplossingen zoeken
Zelf werk ik vooral voor oudere men-
sen met chronische klachten. Mensen 
die moeite hebben met opstaan uit 
bed, ontbijt klaarmaken, naar de 
winkel lopen, boodschappen tillen, 
computeren of strijken. Samen met 
mijn cli nt en de eventuele familiele-
den bespreek ik de problemen. Samen 
bedenken we oplossingen.
Ergotherapie is ontzettend divers en 
ik kom bij veel verschillende mensen 

thuis. Mensen uit alle denkbare cultu-
rele achtergronden en religies. Arme 
mensen, rijke mensen, maar allemaal 
met gezondheidsklachten. De reden 
om naar een ergotherapeut te gaan, is 
meestal niet leuk. Men is ziek en kan 
iets niet meer. Maar samen richten 
we ons op d e dingen die iemand nog 
w l kan.

elfstandigheid
Ik zie mensen met reuma die niet meer 
naar de markt kunnen lopen. Mensen 
met MS voor wie zelfs het douchen 
onveilig is geworden. Mensen die na 
een hersenbloeding halfzijdig verlamd 
zijn. De therapie richt zich bij de eer-
ste groep bijvoorbeeld op samen naar 
de markt gaan, lopend met een rollator 
of rijdend met een scootmobiel. Bij de 
tweede geef ik advies over het aanvra-
gen of kopen van hulpmiddelen voor 
in huis. Bij de laatste richt ik me op 
het eenhandig aankleden, tandenpoet-
sen, eten koken of het aanleren van het 
rijden in een elektrische rolstoel. 
Zo help ik mensen om weer zelfstan-

dig te leven. Het is moeilijk om in 
n verhaal mijn werk uit te leggen. 

Daarom ben ik blij dat ik dat elke 
maand mag doen. In mijn columns 
neem ik u mee naar mensen met al-
ledaagse problemen.
Wellicht herkent u deze ook bij uzelf 

of bij mensen in uw omgeving. De 
kracht van ergotherapie zit hem vooral 
in het alledaagse. 

Barbara Bruckwilder 
ar ara ruck ilder@gmail.com

Vanaf deze week mag ik een maandelijkse column schrijven voor De Oud-Hagenaar. Daarom 
wil ik mezelf graag even voorstellen. k ben Barbara Bruckwilder (38), getrouwd met Jeroen en 
moeder van drie kinderen: sabella (10), Norah (8) en Boudewijn (4). Wij wonen in Amsterdam. 
k reis met veel plezier naar de Schilderswijk voor mijn werk als ergotherapeut. 
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e a  en on e a  in et da eli s le en
Nieuwe maandelijkse column van Barbara Bruckwilder over ergotherapie

Ik ga op huisbezoek bij een 
dame die aan de huisarts heeft 
verteld dat ze buiten niet met 
haar rollator kan lopen terwijl 
ze verder alles zelfstandig 
doet. We bespreken de situatie 
maar ik begrijp het verhaal 
niet helemaal. Mevrouw 
woont dichtbij een winkel-
centrum maar moet er altijd 
met de auto heen omdat ze 
er niet naartoe durft te lopen. 
Er zou iets zijn met het 
blokkeren van een voorwiel 
van de rollator. Ik bekijk de 
rollator maar die is prima. 
Dan wil ik het buiten weleens 
bekijken. We lopen richting 
het winkelcentrum en komen 

bij een kruispunt. Op het oog 
is het een veilig kruispunt 
met stoplichten. Wanneer we 
willen oversteken begrijp ik 
het probleem. Het voetgan-
gerslicht staat maar heel 
kort op groen. Dat betekent 
dat mevrouw erg snel moet 
lopen om over te steken. Dat 
levert stress op waardoor ze 
met haar rollator gespannen 
manoeuvreert. Het voorwiel 
van de rollator blijft steken 
in de goot tussen de stoep-
rand en de straat. Mevrouw 
wordt nog erger gespannen 
en valt bijna. Ik begeleid haar 
rustig terug naar de stoep. We 
proberen het opnieuw. Ik ga-

randeer haar dat ik de auto’s 
zal tegenhouden als we nog 
aan het oversteken zijn en het 
licht op rood springt. Ditmaal 
gaat mevrouw goed de stoep 
af maar heeft ze domweg te 
weinig tijd om te overkant 
te kunnen halen. Auto’s 
komen langzaam op ons af 
gereden. Meestal hebben ze 
wel respect voor ouderen die 
oversteken, maar garanties 
heb je niet.
Terug op het werk bel ik de 

gemeente en vraag ik naar de 
afdeling die gaat over stop-
lichten. Ik leg hen de situatie 
uit en men belooft ernaar te 
kijken. Een paar weken later 
bel ik mevrouw nog eens op 
en ja hoor: het stoplicht is 
aangepast. Mevrouw heeft nu 
precies genoeg tijd om veilig 
over te steken. 
Dit voorbeeld is al van een 
paar jaar geleden. Tegen-
woordig heeft de gemeente 
een zogenoemde “app” 

voor de nieuwere soorten 
mobiele telefoons. Deze heet 
“meldingen” en je kunt er een 
melding doen van een situatie 
op straat die niet in orde is. 
Zodra de situatie is verholpen, 
word je daarvan op de hoogte 
gebracht. Heel handig om ka-
potte stoepen of lantaarnpalen 
te laten maken.

Barbara Bruckwilder 
ar ara ruck ilder@gmail.com

Jezelf verzorgen, je eigen boodschappen doen, 
zelf koken, autorijden. De meeste mensen zijn 
zelfstandig in hun doen en laten. Maar er hoeft 
maar n obstakel in je omgeving te zijn waar-
door je vast kunt lopen en hulp moet zoeken.

Sto li t

ar ara ruck ilder is 
ergotherapeut. ij schrij t 
o er haar ontmoetingen met 
cli nten en hun on gemak
ken an het dagelijks le en.

e isselende illustraties 
ijn an rika lach.
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Nieuwe Parklaan
E n van de adressen is Nieuwe 
Parklaan 137 in Scheveningen, waar 

Henny Dormits (1929) met haar zus 
en ouders woonde ten tijde van het 
uitbreken van de oorlog. Uit angst 

voor de razzia’s is dit gezin vertrokken 
naar een onderduikadres. In 1943 zijn 
ze verraden en gearresteerd. Via de 
gevangenis in Scheveningen werd het 
gezin op transport gesteld naar kamp 
Westerbork. Omdat zij in het bezit wa-
ren van dooppapieren, kwamen Henny 
met haar zus en moeder terecht in een 
speciale barak voor gedoopte Joden. 
Uiteindelijk is het gezin Dormits op 4 
september 1944 toch nog gedeporteerd 
naar Theresi nstadt. Na vijf maanden 
in dat kamp kregen zij bericht om 
zich te melden voor transport naar 
Zwitserland. De nazi’s bleken gebrek 
aan medicamenten en verbandmiddelen 
voor het front te hebben. Zwitserland 
was bereid die te verstrekken tegen 
uitwisseling van 1200 mensen uit 
het concentratiekamp. Zo werden de 
Dormits op 7 februari 1945 naar Zwit-
serland gebracht. Het relaas van een 
wonderbaarlijke bevrijding.

Laan opes
Een tweede adres is het statige pand 
Laan opes van attenburgh 46. 
Vanaf 1904 woonde hier S.K.D.M. 
van Lier met zijn vrouw; drie jaar later 
vestigde hij er zijn notariskantoor. Zijn 
vrouw Suze was zeer actief in allerlei 
liefdadigheidswerk in Den Haag en 
werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Van Lier kreeg 
eveneens verschillende onderschei-
dingen, waaronder die van Offi cier in 
de Orde van Oranje-Nassau. Beiden 
kwamen in 1943 in Theresienstadt om 
het leven. Op 3 mei zal achterkleinzoon 
Maarten van der Heijden (1947) aan de 
hand van familiefoto’s over hen vertel-
len. Het zijn de verhalen die hij hoorde 
van zijn grootmoeder lara van Lier. 
Ook ontdekte hij dat zijn oom Mart 
(van moederszijde) in 1940 met een 
bootje Engeland probeerde te bereiken. 
Er is sindsdien niets meer van hem 
vernomen. 

Korte Poten
Een geheel andere geschiedenis vertelt 
Jane Leusink aan de Korte Poten 28a, 
waar haar grootvader Pesjach ukier 
en zijn vrouw Gudes Bursztyn woon-
den. Tijdens de Pools-Russische oorlog 
was zij in 1920 uit Warschau gevlucht. 
Pesjach ukier was offi cier in het leger 
van tsaar Nicolaas II en deserteerde 
in 1917. Op zijn vlucht van Sint Pe-
tersburg, door Letland en Litouwen, 
ontmoette hij Gudes in Polen. Samen 
trokken ze via Berlijn naar Den Haag. 
Hun zoon Schmaie Leibil werd in 

november 1921 geboren; ze noemden 
hem Leo. Op de benedenverdieping 
van het Haagse adres Korte Poten 28a 
was in 1921 de handschoenenwinkel 
van de Gebroeders Samdam Fr res 

gevestigd. Als handschoenenmaakster 
toog Gudes daar aan het werk; haar 
man werkte als fotograaf. In 1931 
scheidde het echtpaar. Zij hertrouwde 
met Barend Schaap, veehandelaar 

De actie Open Joodse Huizen trok in 013 bijna 1500 bezoekers. n de loop van twee dagen 
kwamen jong en oud langs bij Haagse panden waar werd verteld over de dramatische lotge-
vallen van Joodse inwoners. Buren die tijdens de oorlog zijn vermoord, dan wel ondergedoken 
of gevlucht. Het waren intieme herdenkingen, om de nagedachtenis te eren van hen die ge-
vallen zijn onder het bewind van een vijandig regime. ijd dus voor een vervolg op 3 en 4 mei 
014. ie voor het volledige programma: www.openjoodsehuizen.nl 

iend o  i and
ind van de oorlog werden er door Hitler zelfs schoolkin-

deren ingezet. o ook op de bouwplaats Park te Werve in 
Voorbug. Mijn vader was daar werkzaam en er was een 
jong Duitse soldaatje die ook last had van het voedsel 
tekort en honger hand. 

Mijn vader had medelijden met deze knul en nam een paar extra boterhammen 
mee en deze werden tussen een stapel stenen gelegd. Op een dag lag er op die 
plek een briefje met de mededeling “laat je vallen en doe of je bewusteloos 
bent”. Mijn vader werd naar het ziekenhuis vervoerd en al het personeel van de 
bouwerij ging op transport naar Duitsland. Dus mijn vader werd gered door een 
Duitse soldaat.

Noodlottig bombardement in oetermeer
Maar in het voorjaar van 1945 ging mijn vader, orneleis Dapper, toen 39 jaar 
met mijn zusje van 14 jaar naar Woerden om bij familie voedsel te halen. Op 
de terugweg op het fi etspad bij de Nurticia fabriek van Zoetermeer werden ze 
beschoten door de Engelsen vanuit de lucht. Zij werden zwaar gewond in de 
Nutricia fabriek neer gelegd en mijn zusje, die ook Agnes heette, is daar gestor-
ven. Mijn vader is met een auto die aan de grote weg werd aangehouden naar 
Antoniushove in Voorburg gebracht, maar omdat ook het noodlottige Engelse 
bombardement op het Bezuidenhout  in Den Haag net had plaatsgevonden was 
er geen ruimte om hem te opereren.

Vader en zusje op monument vermeld
Mijn moeder die van mij zwanger was heeft de schok van haar leven gekregen, 
mijn vader overleed veertien dagen later. Dus mijn moeder had twee begrafe-
nissen in 14 dagen. Ikzelf ben later gaan snuffelen naar deze gebeurtenis en 
vond een boek ‘Zoetermeer 40 45’. Daar staan mijn vader en zusje in beschre-
ven. Dus toen heb ik contact met het oorlogsarchief in Zoetermeer opgenomen 
en de complete rapportage ontvangen, op een a4tje uitgetypt. Ik heb ook mijn 
vader en zusje op het oorlogsmonument in Voorburg kunnen laten plaatsen. 
Dit vind ik een frappant gebeuren omdat mijn vader door een Duitser werd 
gered en door de Engelsen is gesneuveld.

Agnes Dapper 
agnesdapper@hotmail.com

- De Nutriciafabriek aan de tationsstraat in Zoetermeer werd in het voorjaar van 

19 5 zwaar gehavend door het bombardement van de ngelsen. -

- wee fotootjes uit de collectie van M. van der Heijden van de familie van notaris Van ier aan Copes van Cattenburgh  uit de zomer van 19 . -

- sther Huisman met ster  in de oorlog voor haar woning aan de Paviljoensgracht. -
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in Almelo. Bij hun 
onderduik in de oorlog 
werden ze verraden, via 
Westerbork op transport 
gesteld naar Sobibor 
en daar bij aankomst 
in april 1943 meteen 
vermoord. De afstand 
Warschau  Sobibor 
is 234 kilometer. Gudes vond 
de dood op slechts een paar honderd 
kilometer van de plek waar zij 22 jaar 
daarvoor vandaan vluchtte. Haar ex-
echtgenoot en zoon Leo overleefden 
de oorlog. 

Veerkade
Aan de Amsterdamse Veerkade 33 
vertelt Thea Anholt-Schmerler (1919) 
over de groothandel in bont van 

haar vader Zacharias  en over haar 
eigen ervaringen tijdens de oorlog. Het 
was een statig pand, waar de vossen 
aan het plafond hingen en een winkel-
bediende ze er met lange stokken vanaf 
haalde. Later opende het echtpaar 
Schmerler een bontzaak aan de Korte 
Poten 22, De Zilvervos, waarvoor ze 
adverteerden in het Nieuw Isra litisch 
Weekblad. Daarnaast was vader Zacha-

rias 19 jaar lang lid van de Haagsche 
Kerkeraad en initiatiefnemer van de 
bouw van een nieuwe synagoge aan de 

arpentierstraat in het Bezuidenhout. 

Paviljoensgracht
Het pand aan de Paviljoensgracht 33 
fungeerde tijdens de bezettingsjaren 
als de plek waar Haagse joden werden 
verzameld, voorafgaand aan de depor-
tatie. Op deze plek verhaalt Hans van 
Herwaarde over de zoektocht naar zijn 
joodse familie in het Spuikwartier. In 
zijn familie werd niet gepraat over het 
verdriet om vermoorde familieleden. 
Bij het overlijden van zijn oma in 1964 
was hij 15 jaar. Het zwijgen over het 
oorlogsleed ervoer hij als onverdraag-
lijk. Vandaar dat hij op latere leeftijd 
is gaan uitzoeken welke familieleden 
zijn vermoord, wanneer en waar. Zijn 
zoektocht mondde uit in een almaar 
groter wordende sneeuwbal.

itroenstraat
Over het ouderlijk huis in de itroen-
straat 57 vertelt Hanneke Gelderblom-
Lankhout: “Het is zomer 1941, we 
spelen schooltje op de stoep. Vele 
jaren na de oorlog krijg ik dit fotootje 
van buurmeisje Beatrice Govers, onze 
straatjuf. Van de kinderen ben ik het 
enige joodse kind dat er nog blijkt te 
zijn. Begin 1942 mag ik niet meer op 
straat spelen, ook niet meer naar het 
zwembad en niet meer met de tram of 
naar de fi lm. Met mijn broertje Paul 
speel ik dan in de zandbak in de tuin 
en de buren gooien vanaf het balkon 
snoepjes naar ons. Op mijn zesde ver-
jaardag februari 1942 krijg ik een dik 
sprookjesboek, want ik kan al lezen, 
heb ik geleerd op de montessori kleu-
terschool. Wanneer ik weg moet uit 
de itroenstraat gaat met een koffertje 
kleren het sprookjesboek mee. Ik ga uit 
logeren. Het woord onderduiken is nog 
niet uitgevonden.”
De smalle Hartogstraat in het centrum 
van Den Haag was het decor van grote 
dilemma’s tijdens de bezetting. Hier 
woonde de Haagse advocaat mr. Ernst 
Lodewijk Visser (1901-1942), zoon 
van mr. Lodewijk E. Visser (1871-
1942), de voorzitter van de Hoge 
Raad. In hetzelfde straatje was het 
kantoor van de Haagse afdeling van de 
Joodsche Raad gevestigd. De strijdbare 
Joodse advocaat werd vermoord in 
Mauthausen, terwijl de Joodsche Raad 
de bevelen van de bezetter opvolgde. 
Zoals dat in die tijd heette: om erger 
te voorkomen. In de Hartogstraat 
11 vertelt Raymund Sch tz over de 
dilemma’s van de Joodsche Raad.  

Harstenhoekweg
Bij de renovatie van het pand Hars-
tenhoekweg 151 besloot de nieuwe 
eigenaar Alexander van der Linden een 

kijkje te nemen in de kruipruimte onder 
de vloerplanken. Grasduinend tussen 
het puin van meer dan een halve eeuw 
trof hij papieren aan uit de oorlogsja-
ren. Maar ook een Joodse trouwakte, 
een ketubah, uit 1928. Uit de Aramese 
tekst viel op te maken dat het ging om 
het echtpaar Isaac van Leeuwen en 
Judith de Groot. De man kwam om 
tijdens de oorlog, zijn vrouw en hun 
twee dochters overleefden dankzij de 
onderduik. Nu is de Joodse familie 
van Alexander zelf al meer dan tachtig 
jaar verbonden met Scheveningen, en 
hij besloot op zoek te gaan naar de 
geschiedenis achter de trouwakte. Wat 

was er met de overlevenden gebeurd? 
Zou het nog mogelijk zijn met hun 
nazaten in contact te komen? 

Nieuw onderzoek
Dit laatste adres voert ons naar het hart 
van een groot onderzoek, dat zich richt 
op het Joodse leven in Scheveningen 
tussen 1900 en 1942. Wilt u daaraan 
meedoen, bezoek dan de website: 
www.harstenhoekweg.nl of www.
eenjoodsestraat.nl Of neem contact op 
met :

Hanneke Verbeek
 h. er eek@cdh.leidenuni .nl 

e den in   ei
i  o o on ent

Op zondag 4 mei van 19.30 tot 0.15 uur wordt door het 
O  Haaglanden en de stichting Homomonument Den 

Haag nternationaal weer een herdenking gehouden bij 
het Homomonument aan de dr. Aletta Jacobsweg. 

Sinds de onthulling van het monument  in oktober 1993 vindt er jaarlijks op 
4 mei een plechtigheid bij het monument in Den Haag plaats ter gelegenheid 
van Nationale Dodenherdenking. Het Homomonument werd opgericht als 
teken van maatschappelijke erkenning, die een stap moest zijn op weg naar een 
volledige emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, en 
als internationale steunbetuiging aan vervolgde en onderdrukte homo’s in het 
buitenland.

Het monument kent de tekst: aar riendschap open als het onlicht is  erd 
ons een ongepeild geluk eschoren  an de dichteres da Gerhardt en a komstig 
uit haar erk uin an picurus .

Voor wie wil is er na a  oop van de herdenking nog een samenzijn met koffi e en 
thee in af  Basta, aan de Scheveningseveer 7 in Den Haag.

- wee fotootjes uit de collectie van M. van der Heijden van de familie van notaris Van ier aan Copes van Cattenburgh  uit de zomer van 19 . -

- Aan de Citroenstraat 57, foto uit de priv collectie van Hanneke elderblom. -
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Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras. 
• In huiselijke sfeer kunt u geneten van onze uitmuntende keuken. 
• Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten.

Volledig Verzorgde Vakantie weken 
Voor senioren
inclusief VerVoer per luxe touringcar

Vraag naar onze folder en arrangementen 
scheibaan 5, 5062tm oisterwijk tel 013-5282555, 06 53756941 • www.hoteldepaddestoel.nl

Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als 

ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden 

weten wij dat een betekenisvolle manier van 

afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren 

van een begrafenis of crematie. 

U kunt ons bellen op 070 325 83 96.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

   “Wij helpen 
u graag bij een  
 goed afscheid.”

 

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

gezindten begraven. 

deoud-hagenaar.nl

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

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

om gratis op de site te adverteren 

Pieter uit Weesp

Zoekt u een boek ? 

pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com 

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

Vaak in prima staat en niet duur.

Aangesloten bij

 elp u vriendeli  pro essioneel en et org
el  

www.ricksinboedelservice.nl

lusjes  choonmaakwerk
oningontruimen o  erhuizen.

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

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

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

rdoor k n ik oor een 
rede i k rie  werken  

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

een ri o e

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

H rr  n der 
n reden ur hwe   

   Ri wi k

Te   
m i  

h rr nder m i om

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

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

actuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

ostbus 04 ,  0  A en aag

Actie van de maand 038-4600023

Het bovenblad van deze heerlijke bed-
leestafel is kantelbaar in acht posities, 

heeft een blad van 60*40cm en is in 
hoogte verstelbaar van 60-90cm. Het 
onderstel is speciaal ontworpen voor 
gebruik bij kamerstoelen, rolstoelen/ 
werkstoelen en bedden. De tafel kan 

ruimtebesparend worden opgeborgen 
door blad en frame op te klappen.

In de kleuren wit en walnotenmotief 
te bestellen. Als optie is een zijtafeltje 

verkrijgbaar voor € 30,90.

Leestafel voor Stoel en bed

Van  159,95

139,95Nu

-

+ verzendkosten 5,95

WBS ontruimingen
e emschoon opleveren van woning en 

bedrij spand na overlijden, verhui en, grote 
schoonmaak en .? ij ons staan kwaliteit, 
discretie en precisie nog in hoog vaandel.  

uderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs.

elijk duidelijkheid, g n verrassingen achtera . 

06 - 41 45 00 45
info@woningbezemschoon.nl

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 .
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Banken springen uiteraard gretig in op 
de spaarmogelijkheden voor (klein)
kinderen met onder meer groeireke-
ningen of wat voor mooie namen ze er 
ook aan geven (denk aan de vroegere 
‘zilvervloot’). Het valt aan te bevelen 
bij uw eigen bank te informeren naar 
de opties. Fiscale regelingen, soms 
sociale voorzieningen (met name de 
bijstand), het schenkingsrecht en zelfs 
erfbelasting kunnen hierbij een rol 
spelen. Sparen grootouders op een ei-
gen rekening voor een kleinkind, dan 
moeten zij er rekening mee houden 
dat, wanneer het gespaarde vermogen 
boven de  21.139 (in 2013) komt, 
zij een extra belastingheffing moeten 
betalen van 1,2 procent per jaar.

Herroepingsclausules
Er zijn ook ouders en grootouders 
die willen dat het kind pas over het 
spaargeld mag beschikken als het 

ouder wordt, gaat studeren of een huis 
koopt. Dat is meestal vrij eenvoudig te 
regelen. Zelfs zijn er notari le herroe-
pingsclausules mogelijk waarbij het 
geld niet naar het (klein)kind gaat als 
het kind zich niet naar de zin van de 
ouders of grootouders ontwikkelt.
Het vrij te laten vermogen van ouders 
en grootouders in de bijstand is vaak 
een discussiepunt van jewelste. Dat is 
altijd het spaargeld in totaal, dus ook 
de kinderspaarrekeningen, waarop bo-
ven een bepaalde grens eerst ingeteerd 
moet worden.

Schrijnend voorbeeld
Die vrijlating is in 2014 voor gehuw-
den samenwonenden en een eenou-
dergezin  11.700. Soms leidt dat tot 
schrijnende gevallen. Zo zagen we 
voorbij komen dat een alleenstaande 
vrouw voor elk van haar vier kinderen 
gemiddeld 3000 euro had gespaard. 

Daardoor kwam zij, inclusief haar 
eigen (kleine) vermogen, boven de 
vrijlatingsgrens van  11.700. Ze 
moest dus op dat bedrag eerst interen, 
voordat zij in aanmerking kwam voor 
een uitkering van de sociale dienst 
in haar gemeente. Feitelijk leveren 
de kinderen dus mede in op het voor 
hen bedoelde spaargeld vanwege de 
bijstandsuitkering die hun moeder 
aanvroeg.

B M
Ouders die willen voorkomen dat een 
kind de spaarrekening ongevraagd 
plundert, kunnen bij de bank een zo-
geheten BEM-clausule laten opnemen 
in het spaarcontract. Het geld staat dan 
vast tot het kind meerderjarig is. Al-
leen met toestemming van de rechter 
kan er eerder geld worden opgenomen. 
De rente kan wel vrij worden opge-
nomen. Een BEM-clausule is vooral 

gebruikelijk als minderjarigen een 
schadevergoeding of erfenis krijgen.
Bijkomend voordeel van zo’n 

clausule is, dat het spaargeld dan niet 
meetelt voor de vermogenstoetsen van 
toeslagen. Dat betekent dat je door het 
opnemen van een BEM-clausule soms 
recht krijgt op huur- of zorgtoeslag 
of een kindgebonden budget. Een 
financieel expert heeft ook wel eens 
verwezen naar een uitspraak van de 
Romeinse dichter Horatius, ruim 2000 
jaar geleden. Hij schreef: ‘Wie zuinig 
is omwille van zijn erfgenamen is niet 
ver af van het gekkenhuis ’
Zover willen we niet gaan. Want de 
tijden zijn wel veranderd. Het luxueus 
verzorgen van kinderen en kleinkin-
deren is, veel meer dan vroeger, een 
van de belangrijkste levensdoelen 
geworden. Vaak is het bij spaarre-
keningen voor kleinkinderen al heel 
goed geregeld en is er weinig aan 
de hand. Het aantal uitzonderlijke 
gevallen is gering. Bovenal moeten 
grootouders zelf eerst bepalen of zij 
een spaarrekening openen voor hun 
kleinkind of pas het bedrag schenken 
als het volwassen is. 

Misschien fiscaal niet de beste oplos-
sing is om de rekening onder eigen 
beheer te houden tot het moment 
dat je zelf vindt dat het geld aan het 
kleinkind gegeven kan worden. Het 
voordeel is dat je als grootouders nog 
altijd kan beslissen het geld zelf te 
houden en het voor eigen zaken te 
gebruiken. Het nadeel is dat het eigen 
vermogen boven een bepaalde grens 
komt en de Belastingdienst elk jaar 1,2 
procent van het rendement afsnoept. 
Daar staat tegenover dat als je een 
15-jarig deposito afsluit (kinderen zijn 
dan meestal volwassen, gaan studeren 
of zelfs een huis kopen) je thans de 
hoogste rente in die periode kan bedin-
gen van minstens 3,5 procent, dus na 
aftrek van 1,2 procent van de belasting 
in box 3 nog altijd 2,3 procent.
Er zitten soms heel veel haken en 
ogen aan een spaarrekening voor een 
kleinkind. Zo kunnen de ouders of 
grootouders in een scheiding raken 
of naderhand vinden dat het geld niet 
aan de (klein)kinderen behoort toe te 
komen. Vreest u dat vroeg of laat, dan 
is het raadzaam daarmee bij bepaalde 
spaarrekeningen rekening te houden.

eel grootouders openen bij de geboorte van een kleinkind een spaarrekening voor dat kleinkind, waarop zij met enige regelmaat geld storten. Dat kan soms oplopen tot een aardig 
e traatje als het kleinkind eenmaal groter is en het bedrag van de spaarrekening kan worden opgenomen. Maar let wel goed op, want er zitten de nodige haken en ogen aan dit sparen. 

S a en oo  w lein ind  o eli eden te o e

AOW en pensioen

nspelen met toeslag voor 
1 januari 015
n mei ord ik  jaar en krijg drie 

maanden later mijn eerste A . 
an de ociale er ekerings ank 

he  ik inmiddels het A ormulier 
ont angen. ijn rou  il in juli 
stoppen met erken. ij is dan  
jaar. ij illen ge ruik kunnen 
maken an de partnertoeslag. oet 
ik dit gelijk op het A ormulier 
aange en? pelen ermogen en 
spaargeld hier ij nog een rol?

Vermogen en spaargeld tellen niet 
mee voor de partnertoeslag, die 
vanaf 1 januari 2015 vervalt voor 
nieuwe gevallen. Uw vrouw kan 
inderdaad, vlak voordat u uw AOW 
krijgt, stoppen met het volledig 
krijgen van partnertoeslag. Het for-
mulier van de SVB voorziet daarin. 
Overigens is een besluit daarover 
aan u en vooral aan uw vrouw. Let 
wel, stoppen met werken is finan-
cieel altijd ongunstiger dan blijven 
werken. Van het bruto-inkomen 
van de partner blijft 15 procent van 
het bruto minimumloon (  222,84) 

buiten beschouwing plus 1 3 deel 
van het meerdere. Dat betekent 
dat bij een inkomen van uw vrouw 
van  1324,46 per maand of meer 
de toeslag helemaal vervalt. Maar 
bij een dergelijk inkomen houd je 
samen ook veel meer netto over dan 
de toeslag, die thans maximaal bruto 

 734,41 bedraagt. Dus dat scheelt 
een behoorlijke slok op een borrel! 
Als uw vrouw een maandinkomen 
heeft van circa 1400 euro bruto, dan 
hebben beiden, met alleen de toe-
slag, per maand netto circa 800 euro 
minder te besteden. Als beiden zich 
dit realiseren, staat er niks in de weg 
te kiezen voor de toeslag in plaats 
van het hogere inkomen uit arbeid. 
Let er ook op dat uw vrouw geen 
vut- prepensioenrechten krijgt, want 
die worden n op n verrekend 
met de toeslag die bij uw inkomen 
wordt geteld wat voor u ook enig 
fiscaal nadeel heeft.

Na lang huwelijk geen 
nabestaandenpensioen

ijn man as achttien jaar uit oer
der in de ou . e aren  jaar 
getrou d  toen hij o erleed. e 
lee den an A  en ijn pensioen. 

ot mijn er a ing kreeg ik echter 
geen na estaandenpensioen. olgens 
de pensioenuit oerder had mijn man 
daar oor moeten tekenen. u hij niet 
meer lee t  krijgt hij dus de schuld. 

e  ik als rou  nog rechten?

Wij kunnen uw situatie niet overzien 
aan de hand van uw gegevens. Aan-
gezien u gehuwd was, móet er haast 
wel recht zijn op een nabestaanden-
pensioen (vaak 70 procent van zijn 
ouderdomspensioen). Het kan ook 
zijn dat hij (in samenspraak met u 
en met uw handtekening!) op zijn 
65-jarige leeftijd heeft gekozen voor 
een hoger oudedagspensioen bij inle-
vering van rechten op een nabestaan-
denpensioen. Het lijkt ons sterk dat 
hij bij zijn vroegere werkgever heeft 
gedaan alsof hij alleenstaand was. 
Daarom moet u uw vragen richten 
aan de pensioenuitvoerder of alsnog 
het pensioenreglement opvragen van 
zijn toenmalige werkgever.

Samenlevingskwesties

Samenlevingscontract of 
huwen
k en een ongehu de man an  

jaar  met een carri re an onge eer 
 jaar ij de o erheid. inds een 

jaar o  negen he  ik een latrelatie. 
it e alt ons prima. A gelopen jaar 
en ik ehandeld oor longkanker en 

het is nog niet eker dat ik hier an 
en gene en. ndien ik kom te o er

lijden  il ik graag dat mijn partner 
niet geheel on er orgd achter lij t. 

ij he en gedacht om te trou en 
o  geregistreerd partnerschap  
odat ij an mijn pensioenrechten 

ge ruik kan maken als ik er niet 
meer en. k il ook na estaanden
pensioen nalaten. at is u  ad ies?

In een latrelatie kunt u alleen uw 
partner via een testament nalaten. 
Dat brengt vaak fiscale nadelen met 
zich mee. Indien u huwt in gemeen-
schap van goederen (hoeft niet veel 
te kosten), is de langstlevende auto-
matisch beheerder van uw nalaten-
schap. Fiscaal het voordeligst. Een 
samenlevingscontract heeft hetzelfde 
doel en er kunnen wat voorwaarden 
worden gesteld. Maar er kunnen fis-
cale verschillen optreden, vooral bij 
overlijden. Kinderen van uw partner 
worden pas daadwerkelijk erfge-
naam als uw partner is overleden en 

als zij in een testament niet anders 
heeft bepaald. Daarom valt het aan 
te bevelen, als uw partner kinderen 
uit een eerder huwelijk heeft, uw 
wensen in een testament vast te 
leggen. Nabestaandenpensioen krijgt 
u alleen als u bent gehuwd of een 
samenlevingscontract hebt.

rf- en schenkingsrecht

rfgenaam wil van
anderen huis kopen

ij een er enis spelen een edrag en 
een lasten rij huis een rol. r ijn 
ier er genamen. iteraard moet er 

er elasting orden etaald. n 
an de er genamen il het huis ko

pen. oet hij o erdrachts elasting 
etalen?

Ja, elke koper moet overdrachtsbe-
lasting betalen. Die is op dit moment 
vrij laag (2 procent). Interessanter is 
welke koopprijs de ene erfgenaam 
moet betalen. Daar gaan de anderen 
over. Richtlijn is de marktprijs, 
waarvan je overigens wel iets kunt 
afwijken. Laten de erfgenamen daar-
voor een onafhankelijke derde, zoals 
een verkoopmakelaar, inschakelen.

Ouderen, die kleinkinderen hebben, staan vaak voor de vraag of zij iets moeten sparen voor een 
kind van dochter of zoon of zich moeten beperken tot het geven van kleine cadeautjes. r zijn vele 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld periodiek sparen op naam van het kind via hun ouders of zelfs via hun 
opa s en oma s. en andere optie is dat de grootouders in n keer een bedrag overmaken als het 
kind 18 jaar wordt.

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’.
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Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis 
voor slechts  3.035,- (prijspeil 2014).

Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens, 

geen gezondheidsvragen.

De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen 

in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan. 

Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen 

worden ingebracht. 

Wij informeren u graag 

over de mogelijkheden. 

Kijk op onze website: www.conturapolis.nl, bel gratis 

0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

Conturapolis
natura  

 uitvaar tverzeker ing

"

I N F O R M A T I E C O U P O NJa, ik wil vrijblijvend meer informatie over de Contura-polis. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Naam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd(en)

Deze informatiecoupon in een envelop zonder postzegel zenden aan: Contura-polis, Antwoordnummer 5200, 3600 ZM Mijdrecht.

�m  �v

Ik wil later een 
heel gewone 

uitvaart
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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

Bevrijdingsfestival 
Zoetermeer 

Ook dit jaar kunnen de 
inwoners van Zoetermeer 
samen hun vrijheid vieren 
op het bevrijdingsfestival. 
Activiteiten als een open 
podium, circusspeelplaats 
en hekwerkdoek schilderen dragen bij 
aan het feestelijke karakter van deze dag.  
Speciale activiteiten zoals een film gaan in 
op het jaarthema ‘Vrijheid geef je door’. 
www.promotiezoetermeer.nl

Floravontuur Promotie Zoetermeer   

Locatie: Markt, Zoetermeer
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: gratis

Familievoorstelling 
‘Nieuw geluid gelooft in 
sprookjes’    

Met deze voorstelling brengt orkest 
Nieuw Geluid de sprookjes uit Duizend-
en-een-nacht tot leven. Hoogwaardig 
locatietheater met bijzondere cross-overs 
van klassieke muziek en andere podium-
kunsten. 

www.nieuw-geluid.nl

Nieuw Geluid         

Locatie: De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 
63, Den Haag
Aanvang: 20.15 uur (10 mei) 
en 15.30 uur (11 mei)
Toegang:  € 20,- / € 7,50 kinderen 

Les Indes Galantes 
In het 250ste herdenkings-

jaar van Jean-Philippe Rameau stelt 
het Orkest van de 18e eeuw één van 
zijn meesterwerken centraal. Les Indes 
galantes is een opera-ballet, een feest van 
Frans barok-exotisme dat met een grote 
orkestbezetting tot leven komt. Het orkest 
bestaat uit studenten van het Koninklijk 
Conservatorium en geroutineerde profes-
sionals. 
www.koncon.nl  

Koninklijk Conservatorium     

Locatie: Koninklijk Conservatorium, Juliana 
van Stolberglaan 1, Den Haag 
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 25,- / € 7,50 CJP en studenten

Festival Designkwartier 
Den Haag  

Het weekend van 16 t/m 18 mei is het 
Zeeheldenkwartier het designcentrum 
van Den Haag. Designkwartier Den Haag 
wil laten zien dat design heel goed deel 
kan uitmaken van het dagelijks leven. 
De bezoeker wordt getrakteerd op de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
interieur, mode, grafische-en industriële 
vormgeving en food.                    
www.designkwartier.com

 

Designkwartier Den Haag         

Locatie: Zeeheldenkwartier, Den Haag
Aanvang: zie website 
Toegang: gratis

Week van de Amateurkunst  
Den Haag doet dit jaar voor het 

eerst mee aan de landelijke Week van de 
Amateurkunst. In deze week wil Cultuur-
Schakel alle amateurkunstenaars in de 
stad een laagdrempelig podium bieden. 
Met workshops, optredens, tentoonstel-
lingen masterclasses en nog veel meer 
laten ze zien hoe kleurrijk en creatief 
Den Haag wel niet is!
www.cultuurschakel.nl 

Cultuurschakel  

Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: Gratis
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RECTIFICATIE
Per abuis staat in de vorige advertentie ver-
meld dat het herdenkingsconcert van kamer-
koor Voix Jolies op 4 mei in Voorburg gratis is. 
De toegang is echter € 5,- 

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

Nooit te oud voor vakantie!

Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

www.allegoedsvakanties.nl

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen? 

Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83 

KINDEREN

e 7,50

Zondag 18 mei  

11.00 & 14.00 uur

Dr Anton Philipszaal

Wereldberoemd 
muzikaal sprookje, 
ideaal voor kleine 
muziekliefhebbers!
Met vier Afrikaanse 
slagwerkers!

ZO 
KLINKT

PETER 
(& DE WOLF)

Vrij 23 / Za 24 mei 

20.15 uur

ZO 
KLINKT 

HARTSTOCHT

Pieter Wispelwey 
soleert in 
Elgars Celloconcert 

Yan Pascal Tortelier dirigent
Pieter Wispelwey cello
Diepenbrock Ouverture ‘De Vogels’
Elgar Celloconcert
Brahms Symfonie nr. 2

Meer informatie en kaartverkoop: residentieorkest.nl of 070 88 00 333

Gebr.’s van der Deyl Beheermy B.V. 
in- en verkoop van 

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

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

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT
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Dat er op het Vlaskamp niet 
meer carri res in het profvoetbal 
zijn begonnen, ligt in ieder 
geval niet aan de daar verrichte 
trainingsarbeid. De veldslagen 
die zich in de eindeloze vakanties 
van de jaren 60 en 70 afspeelden, 
bestonden doorgaans uit een eerste 
helft van een ochtend, een tweede 
helft van een middag en vaak nog 
een verlenging in de avond. Karel 
Bouwens was via het Vlaskamp 
van Voorburg opgeklommen naar 
VU  en later na een tussenstop 
bij RV  door Feyenoord 
aangetrokken. F  Den Haag haalde 
hem als nieuwe spits en aanvoerder 
terug naar de Residentie.

uforie
Na een seizoen dat zich het 
beste laat karakteriseren als de 
martelgang van Kromme Leendert 
was de komst van Bouwens meer 
dan welkom. De club had niet 
alleen afscheid moeten nemen 
van de Eredivisie, maar ook van 
iconen als Aad Mansveld, Lex 
Schoenmaker en Joop Korevaar. 
Trainer or van der Hart moest 
het in de Eerste Divisie vooral met 
jonkies doen. In de aanloop naar 
het nieuwe seizoen nam Bouwens 
dat jeugdige elftal voorbeeldig 
op sleeptouw. In twaalf 
oefenwedstrijden zegevierde 
de F  elf keer en droeg de 

over ik kan nagaan, is hij de enige die het ooit van het 
Vlaskamp tot het uiderpark heeft geschopt. n de zomer 
na de degradatie van  Den Haag in198  verwelkom-
den wij het voetbaltalent dat op ons eigen trapveldje ooit 
indruk had gemaakt met een nooit ge venaarde straf-
schoptechniek - een met rechts getrapte carambole via 
de eigen linkervoet - als belangrijkste aanwinst n hoop 
op betere tijden.

eputatieschade door 
binnengesmokkelde vuurwerkbom

an et 
las a   

naa  et 
ide a

eputatieschade door 
binnengesmokkelde vuurwerkbom

an et 
las a   Een verhaal van 

Roeland Gelink. 
Hij is o.m. oud-
stadsredacteur 

van het dagblad 
Het Vaderland. 

Vakantie nam hij 
nooit op, alleen 
wat vrije dagen 

als ADO Den 
Haag in het bui-
tenland speelde. 
Als vrijwilliger is 
hij daar ook een 

oud-gediende, 
onder meer als 

stadion-speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 

liefst veel.

- opscorer ram ontberg met shirtreclame Daihatsu in actie tegen VVV. 
oto  Willem itter.  -

   Wij steunen u 
               en uw 
         vereniging!


In deze fi nancieel moeilijke tijden hebben ook verenigingen en stichtingen het moeilijk om het 

hoofd boven water te houden. Of het nu gaat om een sportclub, een culturele activiteit of een 

vrijwilligersorganisatie, elke vereniging kan in deze koude tijd van bezuiniging alle steun gebruiken. 

Omdat De Volharding geen winstoogmerk heeft, kunnen wij u daarbij helpen:

Ieder lid van uw vereniging dat een gratis lidmaatschap bij ons aangaat heeft recht op € 210 

uitvaartkorting. Bovendien storten wij per aangebracht lid € 50 in de verenigingskas van uw 

sport- of culturele vereniging of stichting!

Vraag snel een pakket inschrijfformulieren aan en stuur deze coupon zonder postzegel naar:

De Volharding uitvaartzorg, antwoordnummer 891, 2501 WK  Den Haag.

Voorletter(s):  Achternaam:      M     V

Vereniging of sportclub:          

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Online aanmelden kan ook, via www.devolhardinguitvaartzorg.nl/mijn-vereniging

Elk nieuw lid € 210 korting op 
de uitvaart en per aangebracht 
lid € 50 voor de verenigingskas

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief ge-

schreven door een fan met een prettig leesbare stijl."

-  Boek van de Week in Voetbal International 

nr. 26 van 26 juni 2013

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

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

-  Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter 

en een geboren Hagenaar

De Voetbaljaren 70 is een mooi vormgegeven 
boekje over succesvolle jaren van ADO c. . 
F  Den Haag, toen de club van zich liet horen 
in de nationale en internationale arena en in 
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 over-
winning tegen F  Twente in de Rotterdamse 
‘Kuip’. 
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd 
op de herinneringen aan de club die auteur 
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef 
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid 
met veel extra’s.

De Voetbaljaren 70 (ISBN: 978-94-91168-54-3) 
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op  

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL 

VOOR SLECHTS

12,95
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nieuwe aanvalsleider met 24 treffers 
 ink bij aan een totale productie 

van 77 doelpunten. Dat ook de 
Eredivisionisten PE  Zwolle (3-1) en 
Excelsior (4-2) overtuigend werden 
verslagen, zorgde voor een opgetogen 
sfeer in het ook nog van de Eretribune 
beroofde Zuiderpark. Ik wist zo goed 
als zeker dat behalve promotie een 
nieuw succes in het bekertoernooi nu 
binnen bereik was.

Acht van indhoven
Die bijna idyllische aanloop kreeg bij 
de start van de competitie een passend 
vervolg. Na alle doorstane Eredivisie-
ellende was de openingswedstrijd 
tegen Vitesse een verademing. 
Bouwens hield zijn kruit droog, 
maar de schietgrage Bram Rontberg 
(tweemaal) en pingeldoos Piet Groen 
zorgden voor een hoopgevend begin: 
3-1. Al een week later maakte SVV 
in het Zuiderpark met een bloedeloze 
puntendeling duidelijk dat het 
promotiepad niet over rozen ging.
Na een recordscore in nota bene 
de eerste uitwedstrijd (8-0 tegen 
Eindhoven) en een nieuw succes 
tegen F  Den Bosch (2-1 met weer 
twee treffers van Rontberg) was er 
toch alle reden om een confrontatie 
met ambuur in Leeuwarden met 
vertrouwen tegemoet te zien. Dat in 
het hoge noorden het uitzicht op een 
allereerste Haagse periodetitel helaas 
verloren ging, was geen ramp. Veel 
erger was dat een plotselinge nieuwe 
uitbarsting van supportersgeweld het 
imago van de club besmeurde.

Bom in De Meer
De F  had duidelijk moeite zich over 
de in Friesland aangerichte ravage 
heen te zetten. Pas bij het naderen van 
de winterstop richtte het elftal zich 
weer ernigszins op en toonde zich 
tegen Veendam (3-3), Heerenveen 
(3-3), Volendam (3-2) en Telstar (4-2) 

in ieder geval zeer schotvaardig. Dat 
beloofde wat voor de ontmoeting 
met Ajax in de derde ronde van het 
bekertoernooi, die voor het eerste 
voetbalweekeinde na de jaarwisseling 
op het programma stond.

En inderdaad, in de Watergraafs-meer 
deed het jeugdige team dat Van der 
Hart in het veld bracht de Haagse 
bekerreputatie eindelijk weer eens eer 
aan. Edo Ophof zette de aanstaande 
landskampioen uit een strafschop 
op voorsprong. Na de rust waren de 
bordjes verhangen. Piet Groen (die 
de uitgelopen Piet Schrijvers ver 
buiten het strafschopgebied elegant 
omzeilde) en Guido Pen (met een 
strafschop  la Johan Neeskens) leken 
voor een regelrechte sensatie te gaan 
zorgen. Een Amsterdams kwartiertje 
haalde een streep door 
die rekening. De 
F  kon zich alleen 
nog gelukkig prijzen 
met de broederlijk 
gedeelde recette 
van meer dan een 
ton. Een het stadion 
binnengesmokkelde 
Haagse vuurwerkbom 
en een fragmentatiebom 
waren er verantwoordelijk 
voor dat het dit seizoen 
voor het eerst met 
shirtreclame spelende F  
Den Haag wereldwijd een 
veel grotere reputatieschade 
leed.

Linkspoot gelauwerd
Van die nieuwe opdoffer 
herstelde de club zich maar 
moeizaam. Een inhaalrace 
bracht onze favorieten nog 
wel terug in de strijd om 
promotie. In de voorlaatste 
wedstrijd in en tegen Volendam 
schonk Bram Rontberg zijn ploeg met 

zijn 23ste competitietreffer nieuwe 
hoop.  Een eigen doelpunt van de uit 
het Amerikaanse voetbal afkomstige 
Ko Pot zorgde er ten slotte voor dat 
Volendam promoveerde (2-1) en de 
laatste Haagse kans op deelname aan 
de nacompetitie verloren ging.Wat 
restte was de prijs van topscorer van 
de Eerste Divisie voor Bram Rontberg 
en de eerste supportersverkiezing 
van F  Den Haags Speler van het 
Jaar. Verrassend ging die eervolle 
titel na een nek-aan-nek-race niet 
naar Bouwens of Rontberg, maar 
naar de veel vaker als invaller dan als 
basisspeler ingezette Piet Groen, die 
als onnavolgbare linksbuiten in de 
ogen van de aanhang blijkbaar geen 
kwaad kon doen. 

          Aja   P  wolle was er niets bij
ijdens de bekerwedstrijd Aja    Den Haag op 9 januari 1983 in stadion 

De Meer in Amsterdam bereikte het voetbalgeweld een nieuw triest hoogte-
punt. ven voor rust ontplofte een fragmentatiebom tussen het publiek. Vlak 
voor het einde van de wedstrijd ontplofte nog een tweede bom.

In totaal raakten ongeveer twintig mensen door rondvliegende metalen deeltjes gewond. Een 
22-jarige supporter kreeg een slagaderlijke bloeding en kon slechts op het nippertje van de dood 
worden gered door snel ingrijpen van een ME r. Een politieman moest met een scherf in zijn rug in 
het ziekenhuis worden opgenomen. Hoewel de politie voor de wedstrijd ruim 600 supporters had 
gefouilleerd en o.a. een grote partij paraplu’s in beslag had genomen, waren de bommen aan de 
aandacht ontsnapt. Na het ontploffen van de eerste bom werd een 25-jarige Hagenaar gearresteerd. 
Later bleek dat hij niet schuldig was. Na het ontploffen van tweede bom mislukte de arrestatie 
van een andere Hagenaar, omdat deze door zijn metgezellen op de tribune in bescherming werd 
genomen; er ontstond een grote vechtpartij waarna de politie het veld moest ruimen. Een dag 
later kon de verdachte alsnog worden ingerekend.

ron  .ado ans.nl

- opscorer ram ontberg met shirtreclame Daihatsu in actie tegen VVV. 
oto  Willem itter.  -
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ijdens de bekerwedstrijd Aja    Den Haag op 9 januari 1983 in stadion 
De Meer in Amsterdam bereikte het voetbalgeweld een nieuw triest hoogte-
punt. ven voor rust ontplofte een fragmentatiebom tussen het publiek. Vlak 
voor het einde van de wedstrijd ontplofte nog een tweede bom.

- arel ouwens bij zijn debuut in het Zuiderpark tegen celsior. oto  obert 
cheers  -

- Dribbelkoning Piet roen besluit een solo met de derde treffer in de openingswedstrijd tegen Vitesse. oto  en  mit  -



Toen ik klein was mocht ik nog niet 
naar het strand. Veel te gevaarlijk. 
Want als je verdwaalde moest je, 
samen met een hele troep andere 
zoekgeraakte kinderen in een hok. 
Naast het onderkomen van de red-
dingsbrigade. Het gerucht ging, dat 
daar wel eens kinderen achterbleven. 
Omdat hun ouders genoeg van ze 
hadden. Dan moest je net zolang 
op het strand blijven tot je door een 
pleegmoeder werd opgehaald. Ook de 
zee was gevaarlijk. De zee ‘trok’. En 
vooral in de buurt van de golfbrekers. 
Richting Engeland. En als je in een 
mui terecht kwam werd je, volgens 
weer andere geruchten, heel diep de 
zee ingetrokken om vervolgens in 
een grote boog ergens bij Hoek van 
Holland of Katwijk weer dood op het 
strand aan te spoelen.Daarom moest 
ik, als voorbereiding op het strandbe-
zoek, eerst jarenlang met mijn moeder 
naar de Zandplek. Dat was een soort 
zandvlakte midden in de Westduinen 
ter hoogte van de Kwartellaan. De 
Zandplek was een soort netwerkplek 
voor jonge moeders. Kinderen konden 
daar in een onbewaakt moment niet 
uit het zicht raken, noch jammerlijk 
omkomen in de golven. Pas op mijn 
vijfde gingen we naar het echte strand. 
Soms op zaterdag maar meestal op 
zondag. Eerst samen met mijn ouders 
vanaf het Goudenregenplein in lijn 
twaalf naar de keerlus op het Marken-

seplein. Dan lopend door een klein 
stukje duinen naar het Stille Strand. 
De eerste keer dat ik de zee zag, stond 
ik versteld. Wat een hoop water! En 
zoveel ruimte! Je kreeg pijn aan je 
ogen als je probeerde de horizon 
scherp te krijgen. Het was niet te vat-
ten. Nog steeds niet trouwens.

Strandtent
Bovenaan de trap die naar het strand 
leidde, deed je je schoenen en sokken 
vast uit. Want anders kwam er zand 
in. Daarna diende je je als kind naar 
beneden te voeren via de gladde, 
houten stroken aan weerszijden van de 
trap die eigenlijk voor fi etsen bedoeld 
waren. Los zand op die stroken zorgde 
ervoor dat het meeste vanzelf ging. 
Totdat je moeder je gebood, dat je 
je gewoon via de trap naar beneden 
diende te begeven ter voorkoming 
van slijtage aan de kleren. Later 
gingen we ook wel met de fi ets naar 
het strand. Dan gingen we bij het 
keerpunt van tramlijn 3 aan het eind 
van de Kwartellaan de duinen in om 

vervolgens met fi etsen en al ter hoogte 
van strandpaal 103 neer te strijken. 
Niet al te dicht bij de trap, want daar 
was het vaak druk. Maar ook niet al 
te ver er vandaan, want dat was weer 
zo’n eind sjouwen met de fi ets als je 
terug moest. Bepakt en bezakt. Want 
lunchen deden we natuurlijk op het 
strand. Koffi e en thee in thermos  es-
sen. Water. Even hebben mijn ouders 
nog een strandtent gehad. Zo’n 
echte oranje-wit gestreepte. Met dikke 
scheerlijnen van touw en enorme 
houten haringen. Dan kon je je in die 
strandtent verkleden. Want dat was 
anders zo’n gedoe op het strand. Je 
kleedde je uit tot op je onderbroek. 
Dan deed je een handdoek om. Die 
hield je met n hand vast terwijl 
je je met je andere hand, af en toe 
moeizaam op een been hinkend, uit 
je onderbroek wurmde. Dan hetzelfde 
maar dan andersom met je zwem-
broek. Daarna mocht de handdoek 
weer af. Later, als je zelf met vriendjes 
naar het strand ging was het altijd ont-
zettend leuk om bij iemand die zo aan 
het utteren was, ineens de handdoek 
weg te trekken. Die strandtent hebben 
we trouwens maar twee keer gebruikt. 
Want zie je het voor je? Behalve al 
die tassen met eten, zwemgoed en 
handdoeken ook nog eens een keer 
een enorme plunjezak met een tent 
achterop je fi ets? En blijft dat allemaal 
wel zitten als je met je fi ets schuin 
naar beneden de trap af moet? En 
voordat de tent eenmaal stond kon je 
alweer aan opruimen denken. Nee. Die 
strandtent was geen succes.

Gebreid zwempak
De allereerste keer in zee. Het moet 
een enorme indruk hebben gemaakt. 
Raar dus, dat ik me er niets meer van 
kan herinneren. Bang misschien voor 
kwallen? Voor krabben? Voor grote 
golven? Ik moet het verdrongen heb-
ben. Mijn zwemkledij was trouwens 
ook geen reden tot vreugde. Waar de 

meeste jongens van mijn leeftijd reeds 
een zwembroek bezaten, moest mijn 
oma zo nodig nog een zwempak voor 
mij breien. Een zwart, wollen zwem-
pak. Als je ermee in zee was geweest, 
was het zo zwaar geworden dat het 
kruis bijkans tot je knieen hing. Ga 
daar maar eens de  inke jongen mee 
uithangen op het strand! Ook weet 
ik nog, dat ik na enige strandbezoe-
ken van mijn vader leerde ‘drijven’. 
Vanwege het zoutgehalte in zee kon je 
namelijk gewoon op het zeeoppervlak 
gaan liggen. Alleen je gezicht en je te-
nen staken dan boven het water uit. Op 

mijn elfde jaar mocht ik alleen naar 
het strand met mijn vrienden. Soms 
gingen we naar Scheveningen omdat 
we erbij wilden horen. Er liepen toen 
mannen langs het strand om diverse 
zaken te verkopen. Een hele dikke 
man liep tijdens tropische hitte, geheel 
gekleed en transpirerend als een otter, 
de Elsevier te venten. “Ellevier!! 
Ellevier!!’, riep hij.  Een ander liep 
met een halsjuk met aan iedere kant 
een emmer waar enorme augurken in 
dobberden. Die schreeuwde: ‘Zure 
bommen! Zure bommen! Mensen, 
hierheen mot je kommen!’ Maar hun 
stemmen droegen niet ver in de im-
mense ruimte en de zwoele wind.

eebaden
Vier jaar later 
ging ik niet 
alleen met mijn 
vrienden maar 
ook met mijn 
vriendin Tootje 
oster uit de 

Parsifalstraat naar 
het ‘Gemeentelijk 

Zeebad’ in Kijkduin. 
Den Haag had twee 

‘Gemeentelijke zeeba-
den’. Een in Schevenin-

gen en een ik Kijkduin. Om daar in het 
zand te liggen moest je, ik meen, 50 
cent betalen. Maar daarvoor had je dan 
ook een badmeester die in een doos op 
palen op een toeter blies als je je te ver 
in zee waagde. Mijn vrienden brachten 
ook vriendinnetjes mee en dan legden 
we onze handdoeken keurig op een 
rijtje naast elkaar en ging daar op onze 
buik, meisje-jongen-meisje-jongen-
gewijs, op liggen. Soms mocht ik dan 
mijn arm om de blote schouders van 
Tootje slaan. Daar bleef het overi-
gens bij. Dacht ik. Want mijn eerste 
zoen met een meisje is al net zo met 
angsten omgeven als mijn herinnering 
aan mijn allereerste keer in zee. Wat 
een bangescheit was ik toch. Nog later 
speelde ik gitaar op het strand ‘Ohoho 
yes. I’m the great pret h nder’ en 
‘Johnny is a joker. He’s a bird! A very 
funny joker. He’s a bird’ en kwamen 
er voor de gezelligheid wat men-
sen omheen zitten. Of ik bracht om 
onduidelijke redenen de nacht door op 
het strand. Maar altijd spoelde ik mijn 
voeten schoon bovenaan de strandtrap. 
Met een soort pompje met een knop 
erop. Ook in de jaren vijftig naar het 
strand geweest? 

Mail het naar het kleine nostalgische 
archief van:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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.

en da e naa  et st and in 
Je moest er wel wat voor over hebben. Maar als je er eenmaal was bleef je er zo lang mogelijk. 
Strandtenten waren er nauwelijks. Wel zure bommen en de lsevier.  n altijd deed je met z n 
allen je schoenen en sokken aan en uit bovenaan de trap.

eebaden

in Den Haag
Heerlijk wonen in Den Haag. Dat is genieten. Maar wellicht kunt u wel wat hulp 

gebruiken. Een steuntje in de rug. Met Florence Thuis in Den Haag hebt u advies én 

ondersteuning altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.

in Den Haag

VRAGEN? 
WIJ HELPEN U GRAAG!

Florence Thuis in Den Haag

070 - 41 31 000 

E info@florence.nl, W www.florence.nl  

          florencezorg
ADVIES, Ondersteuning én Zorg
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Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku Sudoku D                                

S do  wee  ee en win
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 
‘8’; in B een ‘5’ in  een ‘2’ en in 
D ook een ‘2’, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
8-5-2-2.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 8 van 15 
april vond u ook vier Sudoku-opga-
ves. De gezochte oplossing luidde 
5-5-2-8. De vijf prijswinnaars zijn:

 Richard Plaizier, te Wateringen
 Leny Swinkels, te Ede
 Agnes Riel, te Den Haag

 Henk van Rijswijk, te Den Haag
 Larens Lemmers, te Den Haag

nzenden
Voor de puzzel van deze week 
worden vijf exemplaren van het boek 
“Eerst Napels zien ” Vergeet niet 
om bij de inzending ook uw post-
adres te vermelden!

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

Donderdag 8 mei

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 9

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

U 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. 

8 3 2 4 7
3 9 6 2

6 4 8
3 4 8 7

7 3 4
6 2 9

4 5 8
1 9
2 1 3

7 6 1 4 8
1 3 5

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

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

4 6 3
9 8 4 5

3 8 6 4 9
8 7 5

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

5 7 6 2
6

1 6
8 9

1 4 8 2
8 2 4

3 1 4 6
5

9 3
5 8 3 9 7

5 2

0 00-884
p de e rei en ijn de N  G  voorwaarden van toepassing.

.

2

25 -

ertrek  juni t m  juli   ,  
 ertrek 6 juli t m  aug.   ,  
 ertrek  aug. t m  sept.   ,
 

ndrukwekkende bergen, ongerepte natuur, weilanden met wilde bloemen en gra ende 
koeien, bossen, eldere meren, watervallen en ge ellige lpendorpjes. at is irol  Geniet 
van een actieve vakantie in de sc one bergluc t. et de e aanbieding ontdekt u op een 
bij ondere en actieve manier de allermooiste plekken van wondersc oon irol.  geniet 
van drie wandelexcursies onder begeleiding van Hans, een gecertifi ceerde gids met jaren 
wandel ervaring. Hij neemt u mee op ontdekkingstoc t naar bergtoppen en meren, over 
prac tige paden door ongerepte natuur.

Het defi nitieve programma ontvangt u ter plaatse en kan o.a. bestaan uit een 6 uur durende 
rimml waterval wandeling, een rumbac tal bergkaas wandeling met proeverij bij de 

kaasmaker, een Nordic alking clinic en o  een sskogel bergtop wandeling, met panorama 
uit ic ten en mogelijk eid om te wemmen in bergmeer

Na een actieve dag is et goed toeven in dit s eervolle otel in et centrum van Gerlos. 
Geniet van de uitstekende keuken, mooie, gerenoveerde kamers, wellness en iroler 
ge ellig eid met live mu iek

•  overnac tingen in otel Gerloser o
•  x ontbijtbu et
• 6 x  gangendiner o   gangen dinerbu et
•  x t emabu et
• aladebu et tijdens diners
• Gratis gebruik van fi tness en sauna
• elkomstbijeenkomst op ondag
• riv  parkeerplaats buiten
•  wandelexcursies en  Nordic alking toc t
  met een gecertifi ceerde Nederlandse gids

•  overnac tingen in Hotel tlanta
•  x ontbijtbu et
•  x een uitstekend ver orgd 
        gangen diner met keu e uit 
        et oo dgerec t
•  korting op dag entree ermae 
• orting op een be andeling o  massage.
•  x Gratis ippas aasmec elen
• x gratis entree Holland asino alkenburg
• orting op diverse attracties, verwenpakket 
        en winkels

slec ts  ,  p.p.
an  mei t m  oktober , aankomst dagelijks.

Geniet van  overnac tingen incl. ontbijt en twee gangen diners in et s eervolle -
aan de rand van et Geulstadje alkenburg, op loopa stand van et ge ellige 

centrum. 

Het otel besc ikt over een restaurant, een lounge en ge ellige bar met oek.  vindt er 
imburgse gastvrij eid en persoonlijke service. en uitstekende uitvalsbasis om alkenburg 

en aar prac tige omgeving te verkennen, te wandelen, te s oppen o  eerlijk te relaxen in 
et elnesscentrum ermae . 

99 -

oor de e rei en is de genoemde prijs o.b.v.  personen per kamer, beperkt besc ikbaar op 
een aantal vertrekdata. 

oor irol is de prijs excl. reserveringskosten van  bij online boeken o  ,  per tele o
nisc e  o  reisbureauboeking, voor imburg is de prijs exclusie  reserveringskosten van  
per online boeking o  ,  per tele onisc e  o  reisbureauboeking en evt. weekendtoeslag 

 p.p. bij aankomst op vrijdag o  aterdag. 



pagina 20 dinsdag 29 april 2014 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

Deze steun schuift  onder de matras en kan 
aangepast worden van 9  tot 43 cm. Hierdoor 
krijgt   stevige handgrepen aan beide zijden
om makkelijker in- en uit bed te komen.
Demonteerbaar voor handzaam transport.

Hoogte van de grepen  44,5 cm.
a imale belasting   kg 

-

    0 0-8 002 6

9,Nu   95

ltra l t e t rollator ra

9,Nu   95
Van  99,95

Het bijzondere van deze trend  rollator is dat hij 
dubbel opvouwbaar is tot een handzaam pakketje.  
Alle opties zitten erbij  tevige rugband, makkelijke 
tas, verlichting en re  ectoren, tilpedaal voor stoep-
randen, vastzetbare zwenkwielen, 
wandelstokhouder en parkeerrem. 

otaalgewicht van 6,  kg en ma imaal 
gebruikersgewicht 36 kg. 

itgeklapt H  6 ,5  64  0,5 - 93,5 cm 
itting H D  56  46  ,5 cm 
reedte tussen de handgrepen 50 cm 
pgevouwen 6 ,5  ,5  0,5 cm

pvouwbare en in hoogte verstelbare 
aluminium wandelstok met zadelzitting. 

an gebruikt worden als steun bij het 
lopen of als zithulp om uit te rusten. 

leur zitting zwart, in hoogte verstel-
baar van ,5  9 ,5 cm en ma imaal 
gebruikersgewicht 30kg.

lu n u  t andelsto
l st

,Nu   95Van  5 ,95

 1

          www.volharding-voordeel.nl
         Mini catalogus 

15%
Lees meer op 
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Bel & Bestel
070 - 8700216

Extra

Ledenvoordeel

n e atalo us

eer dan 500 producten die zorgen 
voor een zelfstandig en comfortabel 
ouder worden. 

ent u nog geen lid van de Volharding   
ordt dan ook direct lid en ontvang 

voortaan korting, oplopend tot 

15 ,  op al uw aankopen. 

estelbon ol ard n  oordeel atalo us

Naa

dres

ost ode                       laats

Vul deze bon in en stuur hem in een gesloten enveloppe 
en zonder postzegel naar

               ol ard n  oordeel
               nt oordnu er 
                 n en aa
 

edst

ederlands sprekend klokje 
met z r duidelijke spraak. 

 et alarm/wekkerfunctie. 
   kunt n alarmtijd instellen.
 itgevoerd in wit met een 

  duidelijke rode -knop.
  kunt instellen dat de tijd op het hele 

  uur automatisch wordt uitgesproken.

Nederlands s re ende
alar  lo

,Nu   95

et dit tuinbankje op wielen blij t men 
itten als men langs een border beweegt. 
e wielen ijn extra groot voor et vlot 

bewegen op one en terrein. nder de 
itting is er ruimte om klein tuin gereedsc
ap op te bergen.

• Hoogte ,  cm
• iameter itting  cm
• asis ,  x 6,  cm
• Gewic t ,  g.
• aximale belasting  g.

u nban e o  elen

Nu   959 ,

95

De set sic -5 5 bestaat 
uit twee toestelen, n vaste 
telefoon en n D  draad-
loze telefoon. eiden hebben 
met e tra grote toetsen en een 
groot scherm. De telefoons 
zijn tevens uitgerust met een 
bellamp, zodat u niet alleen 
hoort dat de telefoon overgaat, 
maar dit ook ziet. Heeft u een 
gehoorapparaat, dan zorgt deze 

dect telefoon dat u geen bromtoon hoort die normale telefoons wel 
kunnen veroorzaken. 

 root verlicht dot matri  displa  .  inch
 tra grote letter- cijferweergave
 root toetsenbord met verlichte toetsen
 eschikt voor hoortoestellen H.A. .
 ptimale audio weergave normaal gebruik
 aam en ummerweergave met geheugen 
 elefoonboek met 50 geheugens
 Handenvrij telefoneren

5 9,95
5 9 ,95
5 5 99,95

 utton o fort elefoonset

anaf  
959,

Deze robuuste boodschappenwagen heeft 
6 wielen en komt van het Duitse kwaliteits-
merk Andersen. a imaal draagvermogen 
40 g. etaal. Door de 6 wielen wordt het 
nemen van trappen en stoepranden 
eenvoudig. 

 rekbeugel inklapbaar.
 reedte wielbasis 4  cm.
 Diameter wielen 3 cm.
 Hoogte handvat tot 05 cm.
 ewicht onderstel zonder tas ,6 g.
 ewicht compleet 3,5 g.

De tas is verkrijgbaar in de kleuren
rijs, ood en lauw

 els boods a entrolle  voor stoe  en tra

,Nu   95

Deze toiletverhoger kunt
u zelf in 3 hoogten instellen
en heeft opklapbare
armleuningen voor 
een comfortabele 
transfer.

In hoogte instelbaar op  cm, 0cm en 3 cm.
Armleuningen naar achteren wegklapbaar.

reedte van de zitting 36,  cm.
engte van de zitting 4 ,9 cm.
reedte tussen de armleuningen 4 ,9 cm.

9,Nu   9

nstelbare to letver o er

edenprijs 5,1

edenprijs 44,96

edenprijs ,95

edenprijs 44,96

edenprijs 9,95

edenprijs 6 ,4

edenprijs 
vanaf 6 ,45


