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Alom bekend van de kringloopwinkels en al 90 jaar een Haags fenomeen

Nieuwe weg voor sympathiek Schroeder
Het begon in 1923
met de ‘s Gravenhaagsche Vereniging
Maatschappelijk
Werk bij zenuwlijden
en krankzinnigheid.
Een jaar later werd
die omgedoopt tot De
Vereniging Dr. Schroeder van der Kolk,
genoemd naar de man
die leefde van 1797
tot 1862 en de vader
van de krankzinnigenzorg in Nederland
wordt genoemd. Nu 90
jaar later associëren
Hagenaars Schroeder
vooral met de keten
van kringloopwinkels.
Achter die kringloopwinkels (niet te
verwarren trouwens met Kringloop Den
Haag, wat een andere keten is) schuilt
een groot en modern bedrijf, gevestigd
aan de Zilverstraat op het bedrijfsterrein
Kerketuinen. Er werkt een kleine 100 man
aan kaderpersoneel, maar het wezen van
Schroeder vormen de circa 1.000 contractanten die er elke week voor minimaal 2
tot 10 dagdelen (van 4 uur) werken met
een uitkering of soms via een maatregel
- als een door de rechtbank opgelegde
taakstraf.
In materiële zin, wat honorering betreft,
krijgen de contractanten bij Schroeder
niks extra’s. Wat ze wel krijgen is begeleiding en een ‘zorgplan’, er op gericht om
ze weer wat hogerop de maatschappelijke
ladder te helpen.

Geen Haeghepoorte
Niet ver van Schroeder, aan de Kerketuinenweg, is de gemeentelijke sociale werkplaats Haeghepoorte gevestigd, waar ook
zo’n duizend mensen werken, maar met
een zogenaamde indicatie volgens de Wet
Sociale Werkziening (WSW). Ook daar
werken mensen die door een psychische
of lichamelijke handicap moeilijk of geen
reguliere baan kunnen vinden.
Er is zeker een overlap met de cliëntele
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- Nieuw en commercieel succesrijk is de productie bij Schroeder van binnen- en tuinmeubels, gemaakt van steigerhout. Op aanvraag ook op maat. -

van Schroeder, maar de lat ligt bij de
sociale werkplaats hoger en het werk is
productiegerichter van aard.
Bij Schroeder worden cliënten bij de ‘intake’ (op een zogenoemde ‘participatieladder’) ingeschaald op hun vermogen, waarbij wordt ingeschat wat er voor hen aan
verbeteringen haalbaar is. Slechter mag
en kan hun situatie in elk geval natuurlijk
niet worden. Soms is het heel basaal en
gaat het er vooral om dat Schroeder de
mogelijkheid biedt om beschut te werken,
dagbesteding die bijdraagt aan de broodnodige regelmaat in mensen hun leven.

Arbeidservaring opdoen
Betaald worden de cliënten niet voor
hun werk, maar vrijblijvend is werken
bij Schroeder niet. Iedereen moet zich
aan de huisregels houden, zoals op tijd
verschijnen, fatsoenlijk en collegiaal met
elkaar omgaan, niet schelden, roken en
telefoongebruik alleen in de pauzes, et
cetera. Werken kortom, op een manier zo
als het bij gewone werkgevers ook gaat.
Op het hoogste niveau bij Schroeder zitten
de cliënten dicht bij het maken van kans
op regulier betaald werk. Als ze daarvoor
nog net iets extra nodig hebben, zoals het
volgen van een opleiding of een cursus,
dan wordt dat mogelijk gemaakt.

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

(070)

346 95 71

De cliëntéle van Schroeder is tegenwoordig veel breder van aard, maar eenvoudiger is het niet per se geworden. Zeker
de afgelopen jaren niet, door de ﬂinke
inkrimping van beschikbare subsidies.
“Daarom moeten we zakelijker en
bedrijfsmatiger werken,” zegt Elly van
der Vliet, die ruim een jaar terug werd
aangesteld als algemeen directeur, met de
opdracht om te reorganiseren en nieuwe
wegen te zoeken.
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Duurzaamheid
Schroeder proﬁleert zich goed met het
maatschappelijk verlangen naar meer
duurzaamheid. “Niet alleen met onze
kringloopwinkels,” zegt Elly van der
Vliet, “maar ook bijvoorbeeld door onze
meubelmakerij die met steigerhout werkt
en de energie-adviezen door ons E-team.”
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Strak aan de wind
- In Nederland werd in 1960

Jacob Schroeder van der Kolk herdacht
en geëerd met een postzegel -

Doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen kenmerkt de
geschiedenis van Schroeder, direct na de
oprichting in 1923 bleek het al niet makkelijk. In een rapportage uit de beginjaren
lezen we: “Het is niet eenvoudig om
hen, die in een gesticht zijn opgenomen geweest, geplaatst te krijgen. Is dit
eenmaal gelukt dan komt vaak mislukking
voor door den geestestoestand van den
geplaatste. Nu eens weigert de geplaatste
het werk te aanvaarden, dan weer verlaat
hij het werk na korte tijd, vaak zonder
waarneembare oorzaak”.

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 – 1960

Tel: 0182-393492

“Bij alle nieuwe dingen die we oppakken en contracten die we aangaan,
zoals met de reclassering en het gevangeniswezen of commerciële bedrijven,
geldt dat er onder de streep ‘een plus’
moet uitkomen, voor alle partijen dus ook voor Schroeder. Het geld is
er gewoon niet meer om soepel te
opereren. We moeten vandaag de dag
strak aan de wind varen.”
Volgens Elly van der Vliet blijft er
voor Schroeder een bijzondere taak
weggelegd. Het is een illusie, meent
ze, dat er in de participatiemaatschappij door iedereen op eigen
kracht emplooi is te vinden. Politici
en ambtelijke beleidsmakers zien dat wel
eens te rooskleurig.”

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

- Elly van der Vliet, sinds maart 2013
als algemeen directeur
het nieuwe gezicht van Schroeder. -
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Fan van Arendsoog

Dat was een leuk stukje over de
schrijvers van de Arendsoog boeken.
Zelf was ik een fan van de boeken
en heb ze ook allemaal gelezen. Alle
boeken van 1 tot 3 staan nog bij ons
in de boekenkast. Ook mijn moeder
en mijn zus hebben alle boeken gelezen. Ze hebben toen bekend werd dat
ik het huis uit ging alle boeken nog
een keer gelezen. Weet u dat er ook
nog een jubileum boek geschreven
is naar aanleiding van het vijftigste
boek, genaamd Arendsoog Extra
Ook in de “groot vakantie boeken”
van vroeger stond een Arendsoog
verhaal

Wim van der Voort

mva dervoor a oo om
---------------------------------------------

Brief van Arendsoog

Aangenaam verrast las ik het artikel
over Paul Nowee. In 19 als ik
als 12 jarige jongen een eenmalige
briefwisseling met deze schrijver van
de welbekende Arendsoogboeken. Ik
wilde namelijk schrijver worden en
samen met mijn vader schreef ik een
brief hoe zulks te bewerkstelligen
was. Ik kreeg een uitermate vriendelijke brief terug met allerhande tips,
zoals veel oefenen in o.a. het omschrijven van voorwerpen, maar (nog
veel moeilijker) sferen. En natuurlijk
het belang van een goede opleiding
inzake de algemene ontwikkeling
waarin dat schrijverschap ingebed
diende te zijn. Nu 4 jaar later kan ik
terug zien op een uitbundige carri re
in de schrijvende journalistiek, inclusief een paar boeken van mijn hand.
aar die brief, één van de aanjagers
van die carri re, heb ik nog steeds.

Paul Waayers

a l aa er rod e z o l
---------------------------------------------

Naar het strand

o o o

ulius schreef vorige keer over
strandbezoek. Wij waren met vijf kinderen, geboren in 192 , 1929, 1931,
1934 en 193 . Onze hardwerkende
vader liet de opvoeding grotendeels
over aan onze moeder. Die huurde
iedere zomer een rond, groen-withouten “tentje” aan het Scheveningse
strand waar we bijna elke mooie dag

EVEN

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!

Kleinzoon van Arendsoog zet de puntjes op de i

orme oute i het verhaa
Kleinzoon Jack (1956) van
Jan Nowee, de vader van de
Arendsoog-reeks, heeft zelden in een verhaal zoveel
onjuistheden in een artikel
bij elkaar gezien als in ons
verhaal van twee weken geleden op de voorpagina van
De Oud-Hagenaa. Nota bene
geschreven door de hoofdredacteur, wat hij helemaal
dubieus vindt.

et kleinzoon ack (de oudste)
hebben we afgesproken dat we
nog een keer op de hele historie
terugkomen, waaraan hij graag
meewerkt in elk geval ruim op
tijd voor de volgende ‘fandag’
van de reeks, die in 201 wordt
gehouden.

am a eel
all l
---------------------------------------------

Stille strand jaren 50

- Bij Spaarnestad heeft mijn opa
geen enkel educatief boek uitgebracht. Slechts jeugdboeken
in het eugdboekenfonds.
- Deel 20 was niet bijna voltooid.
ijn opa had slechts tot pagina
geschreven. Precies de helft
van het boek.

met de gele of blauwe ( ) tram heen
gingen vanuit het Bezuidenhout.
et moeder en of het kindermeisje.
Wij vonden het elke dag een feest en
taalden niet naar andere vakantiebestemmingen. e kon je badpakken,
handdoeken, emmertjes, schopjes en
netjes ‘snachts gewoon in het tentje
laten dus er hoefde niet met spullen
gesjouwd te worden. Waarschijnlijk
namen we wel boterhammen mee. Ik
herinner me niet wat we dronken, wel
dat we in die jaren voor het eerst coca
cola mochten proeven, maar dat was
in een speeltuin. We vonden het vies
en dronken liever limonade-gazeuse

(prik) of Perl, een appeldrankje met
prik. Een hoogtepunt van de stranddagen was het moment dat de drie
oudsten elk een stuiver kregen om
zelf een ijsje of een zure bom (ik) te
kopen. Een ritje op een ezel mocht
maar een of twee keer per zomer al
zeurden we er constant om. Ook wij
hadden gebreide badpakken en mijn
zusje en ik droegen lange donkerblauwe tricot broeken als het een wat
frisse dag was. Ik heb onze moeder
en het kindermeisje nooit in een
badpak gezien. Ze waakten gekleed
over ons vanuit een rieten badstoel
waar we soms ook even in mochten

Correcties
Bij deze integraal de correcties
die kleinzoon ack ons kenbaar
maakte.

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 4.000 exemplaren,
via circa 3 0 distributiepunten. oezending is
mogelijk voor 49 90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

itgever:
r. onstant V. artini
martini deoud-hagenaar.nl
irst oyal elecom BV
Postbus 2 04 , 2 02 A Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
w. Kim Olsthoorn
el.: (0 0) 42 09 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving:
eclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den I ssel
www.baasimmedia.nl

vis verkochten. Als we een zwemdiploma hadden, gehaald bij a Brown
in het nieuwe Sprtfondsenbad in het
Bezuidenhout, niet ver van ons huis,
mochten we in zee zwemmen anders
bleef het bij pootje bade en wat spartelen. Wat was het een heerlijke tijd.
oen kwam de oorlog en moesten we
weg uit Den Haag.

Annemarie Kasteel

- Paul werd geboren in 193 , het
jaar dat deel 2 “Witte Veder” uit
kwam.
- Waar u de wijsheid vandaan
haalt dat Paul er “steenrijk”
van geworden is, is klinkklare
nonsens. Hij kon er van leven en
had een behoorlijke boterham,
maar meer ook niet. Ik heb hier
bewijsstukken van.
- De Arendsoogserie is vertaald
in slechts 4 talen: in het Duits
(1 delen), Zweeds (20 delen)
, ins (2 delen is van dezelfde
uitgever), Italiaans (2 delen)
meer niet. (Ik heb ook kopieën
van bijv. een contract voor de
vertaling van een Zweeds boek.
Ik kan u vertellen, dat was
ook echt niet veel, hoor ) Alle
vertalingen zijn in mijn bezit.
- Het pand aan de Statenlaan was

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
idden-Delﬂand, eidschendam-Voorburg,
ijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

Hoofdredacteur directeur
rans . Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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van mijn opa en oma, niet van
Paul. Zijn zus hea was later
de eigenaresse. Zij kocht het
na de dood van mijn oma, om
er te kunnen blijven wonen.
Paul bewoonde toen de benedenverdieping, mijn tante (de
oudste van de 14 kinderen) de
zolderverdieping. De middelste
verdieping was als kantoor
verhuurd.
- ijn opa, noch Paul “jatte” van
Karl ay.
- Deel 2 is het meest katholieke
boek van de reeks.(Al gaat er
een pater in dood). Pas na deel
4 werd het katholicisme wat
minder, om pas op een laag pitje
te komen in de delen die Paul
schreef.

zitten. Als het ging regenen schuilden
we in de tent. De oudste kinderen
maakten met onze emmertjes en
schepjes lange wandelingen over het
strand waar eindeloos veel te zien
was: kwallen, schelpen, meeuwen en
garnalen die we soms in onze netjes
wisten te vangen. We waren gefascineerd door de “pindachinezen” met
staartjes, door “mondaine” dames
met knalrood gelakte nagels, de pier,
de vuurtoren en de schepen o zee. Ik
herinner me geen Scheveningse “viswiven” in klederdracht op het strand,
maar we zagen ze wel op straat en
ook elke week in onze straat waar ze

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud- otterdammer (oplage 122.000), De OudAmsterdammer (120.000) en De Oud- trechter
(oplage .300). Er zijn aantrekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.
Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen
komen, kunnen daarover contact opnemen.
inimaal 0 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Ook ik heb het stille strand pas in de
jaren 0 goed ervaren. Weliswaar ben
ik ouder dan ulius, maar ik kwam
uit Indonesië en in mijn kinderjaren
ging je daar niet naar het strand maar
naar het obameer op Sumatra. En in
het laatste interneringskamp konden
we in de kali zwemmen. Er werd
gewaarschuwd voor krokodillen,
maar ik heb ze nooit gezien. In 194
dus naar den Haag. En daar was de
kennismaking met het strand. Samen
met een bevriend nichtje. aar
daarna... ging het om het echie. In 4
naar de Dalton en van daaruit direct
na schooltijd naar het strand. Achter
de Dalton was het nog woest en ledig. En toen werd het nog leuker met
vriendinnen en vooral met vriendjes.
Series foto’s heb ik nog uit die tijd.
Volleyballen en lopen - vooral veel
lopen -. En zwemmen - om de pier
heen. Was er dan geen man met een
ﬂuitje om je terug te halen oet levensgevaarlijk geweest zijn. aar je
moest wat om op te vallen. Ik had een
vriend die me ooit een kapokstand
beloofde als hij later rijk zou zijn.
Hij is denk ik nooit rijk geworden...
Sinds een paar jaar ben ik weer in zee
gaan zwemmen. Op Kijkduin waar ik
vlakbij woon. En het voelt weer als
vanouds. Ik heb nog wel in Bretagne
in zee gezwommen, maar daar ben
ik de laatste jaren niet meer geweest.
De kinderen en kleinkinderen gingen
niet meer mee. Dus moest opoe zelf
haar geluk gaan beproeven in die
goeie ouwe Noordzee. De ervaring
leert, dat de Noordzee oneindig veel
meer te bieden heeft dan die hele
Noordbretonse zee.
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De ud-Hagenaar op internet
Website:
deo d-hagenaar nl
acebook:
face ook co deo dhagenaar
witter: t itter co
deo dhagenaar
E-mail: webmaster deoud-hagenaar.nl
ontact-informatie:
Abonnementen abonnementen deoud-hagenaar.nl
dvertenties
info is-ac uisitie.com
Distributie
distributie deoud-hagenaar.nl
ezersreacties lezersreacties deoud-hagenaar.nl
ratis oproepjes oproepjes deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel deoud-hagenaar.nl

(0 0) 42 09
0 - 23 00323
(0 0) 42 09
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Nog maar tot en met
zondag 18 mei

Stille Getuigen
aan W
in
ijswijk

n Museum ijswijk is nog
tot en met zondag a.s.
de tentoonstelling Stille
Getuigen Herinneringen
aan de weede Wereldoorlog opengesteld. Meer
dan de moeite waard om
deze week nog langs te
gaan. Het museum is volledig rolstoelvriendelijk.

De tere en roerende tentoonstelling
is een confrontatie met voorwerpen
die soms op schokkende wijze
doen stilstaan bij momenten die
iedereen zich herinnert of die men
kent van verhalen. Door de opzet
van de tentoonstelling (1 onderwerpen) ontstaat een overzichtelijk
beeld van de oorlog waardoor de
tentoonstelling voor kinderen (en
kleinkinderen) zeer geschikt is.
Voorwerpen, pamﬂetten en drukwerken doen de jaren 1940-194
herleven en geven een blik in het
dagelijks leven van de ijswijkse
bevolking in die periode.
1 onderwerpen
De tentoonstelling heeft 1 onderwerpen en per onderwerp vertellen
enkele voorwerpen het verhaal,
zoals de mobilisatie of de Slag
om penburg. Verzet en illegale
pers komen aan de orde, maar ook
distributie, de hongerwinter en de
voedseldroppings.
Ook de vervolging van de oodse
burgers maakt deel uit van de
ijswijkse oorlogsgeschiedenis.
De tentoonstelling eindigt met de
bevrijding op mei 194 die, net
als elders in Nederland, ook in
ijswijk met ongekende vreugde
werd begroet.

Openingstijden: dinsdag t m zondag van 11.00-1 .00 uur. eer info
op: www.museumrijswijk.nl
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nzameling kunststofafval zit in de lift

age aars o tdekke de p asticco tai er

De inzameling van plasticafval in Den Haag gaat met
sprongen omhoog. De afgelopen maanden zijn er vooral
in de buurt van supermarkten
en winkelcentra tientallen
e tra containers voor plasticafval geplaatst. De Hagenaars maken er ook steeds
meer gebruik van: begin 2009
was de maandelijkse oogst
20.000 kilo, begin 201 was
dat tegen de 0.000 kilo.

In totaal staan er nu op zo’n zeventig
locaties meer dan 140 plasticcontainers. Wethouder Boudewijn evis
(Stadsbeheer) vindt dat een goede
ontwikkeling. Bij de ingebruikname
van twee plasticcontainers op de kruising ahrenheitstraat Hanenburglaan
zei evis:
Hergebruik
“Plasticafval wordt gebruikt om er bijvoorbeeld kunststof buizen of jerrycans
van te maken. Dat scheelt grondstoffen
en energie. Ook wordt er minder afval

- Op de hoek van de ahrenheitstraat en de anenburglaan wordt onder toeziend oog van de lastic ero
een a valcontainer voor plastica val geplaatst. oto eter van Oosterhout .-

verbrand, waardoor ook de kosten van
afvalverwerking omlaag gaan. Dat kan
zich uiteindelijk vertalen in een lagere
afvalstoffenhefﬁng. Daarom roep ik
alle Hagenaars op gebruik te maken

van de speciale plasticcontainers.”
Den Haag zamelde in 2013 4 0.000
kilo plasticafval in, bijna een kilo
per inwoner. Als de resultaten van de
eerste maanden van 2014 maatgevend

zijn, kan de teller dit jaar op 00.000
uitkomen. Dan nog is er volop kans om
nog meer plasticafval apart te houden.
Naar schatting gooit elke Nederlander
jaarlijks 0 kilo plastic weg.

rimeur in tentoonstelling vanaf 2 mei

e sprook es va

ouperus

Het ouis ouperus Museum in Den Haag heeft een primeur n 1917 heeft de tekenleraar ernard eith 189 -197 een serie tekeningen gemaakt voor het sprookje s che 1898 . Vanaf 2
mei zijn de originelen te zien.

De tekeningen in pen en Oostindische inkt werden door ouperus zelf
‘bizonder mooi’ gevonden. Het jaar
daarop maakte eith ook illustraties
voor idessa (1 99). Zijn uitgever
Veen heeft deze tekeningen gekocht
met de bedoeling ze na de Eerste
Wereldoorlog te publiceren, maar Veen
overleed in 1919.
Het duurde nog tot 192 voordat er een
uitgave van Psyche verscheen met een
aantal van de genoemde illustraties.
De tekeningen voor idessa zijn nooit

gepubliceerd.
ijksmuseum
De tekeningen van Bernard eith zijn
door uitgeverij Veen geschonken aan
het ijksmuseum, waar ze sindsdien
bewaard worden. Een aantal van de illustraties voor Psyche en idessa wordt
in het ouis ouperus useum voor
het eerst tentoongesteld. De tekeningen
worden geëxposeerd in de context van
het symbolisme, de heersende kunststroming in de jaren 1 90.

De verschillende drukken en vertalingen van Psyche en idessa, andere
afbeeldingen en illustraties van de
sprookjes voltooien de expositie.
ibliofiele uitgave
edio juni verschijnt er een biblioﬁele
uitgave van de sprookjes Psyche en
idessa, met alle genoemde illustraties.
Het boek zal te koop zijn in het ouis
ouperus useum.
Zie voor meer informatie op internet:
www.louiscouperusmuseum.nl

- syche op de chimaera. ekening door
ernard eith, voor syche 191 . ollectie
ijksmuseum..-

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.

ADVIES, Ondersteuning én Zorg

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
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Voor de hele familie
de allerbeste tandzorg
Als familiebedrijf voorziet Morgenstond al meer dan 70’jaar hele generaties van
de allerbeste tandzorg. Door de slimme combinatie van tandzorg en tandheelkunde
op één locatie kunnen we u altijd de beste oplossing bieden.
Eén adres met vertrouwde gezichten en persoonlijke aandacht.
Ouderwetse service en innovatieve technologie voor de ﬁjnste en modernste tandzorg
voor u en uw gezinsleden.

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

www.ttl-morgenstond.nl

Gratis workshop
Heeft u minder eetlust?
Bent u in 6 maanden ongewild 4 kilo of meer afgevallen?
Is uw kleding ruimer gaan zitten?
Wist u dat ondervoeding veel in Nederland voorkomt?
Leer alles over ondervoeding, een verminderde eetlust en het effect op uw eigen gezondheid.
Geschikt voor iedereen, zowel patiënten als verzorgenden. Tijdsduur 1,5 uur.
Meld u aan via telefoon, email of loop ons dieetadviescentrum & winkel binnen.
Workshop data:
Dinsdag 10 Juni om 10.30 uur
Dinsdag 17 Juni om 14.00 uur
Donderdag 19 Juni om 19.30 uur
Er is maximaal plek voor 8 personen per workshop, dus wees er snel bij!
Uiterwaardenstraat 81 Amsterdam
Open op dinsdag t/m zaterdag van 10.00u- 13.00u en op afspraak
Telefoon : 0800 – 6200 100 (gratis) | Mail : info@malnucare.nl | www.malnucare.nl

Last van knie of heup?
Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor de behandeling van klachten
aan knie en heup. Onze ervaren orthopedisch chirurg helpt u in een
patiëntvriendelijke omgeving. U wordt behandeld in een kleinschalig
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
Heeft u knieklachten of knie- of heupslijtage? Met een verwijzing van uw
(huis)arts kunt u bij ons snel een afspraak maken voor het spreekuur
Orthopedie. Mocht tijdens het spreekuur blijken dat aanvullend onderzoek,
zoals een MRI-scan, nodig is kan dit op de dag van uw consult gebeuren op
onze eigen locatie. Na het onderzoek komt u weer terug bij de arts voor de
uitslag en een behandelplan. U weet dus binnen 1 dag waar u aan toe bent!
• GEEN WACHTTIJDEN, U KUNT SNEL TERECHT
• AANVULLENDE ONDERZOEKEN, ZOALS MRI-SCAN EN RÖNTGENONDERZOEK, SNEL EN OP DEZELFDE LOCATIE MOGELIJK
• VOLLEDIGE VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAAR*
* MET UITZONDERING VAN HET EIGEN RISICO

Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
Tel: (070) 330 12 00
denhaag@dcklinieken.nl
www.dcklinieken.nl

Den Haag
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i goede ha de

n de H M-remises aan de Haagse ijsterbesstraat en het Scheveningse Harstenhoekplein werkt een grote
groep vrijwilligers wekelijks aan het rijdbaar maken van historisch materieel, dat ooit door de H M, N H of
andere vervoersmaatschappijen werd gebruikt. De enthousiaste ploeg vrijwilligers staat onder de bezielende
leiding van beheerder a mond Naber 1961 .

Aan de restauratie van de roemruchte
Blauwe ram wordt in de remise de
laatste hand gelegd. Het is de bedoeling dat deze historische tram eind
van het jaar op het Haags ramnet in
volle glorie een tochtje gaat maken.
En passant, vertelt aymond, dat de
Blauwe ram, vroeger geel was Pas
in 1924 is de donkerblauwe kleur
aan het voertuig gegeven en kent
niemand hem anders dan de Blauwe
ram, die van Station Staatsspoor via
Voorburg en Voorschoten naar eiden
reed. enig Hagenaar zal nog zo zijn
waardevolle herinneringen hebben aan
de nostalgische tram, die in 19 1 voor
het laatst op het lijntje reed.

dan lijkt het wellicht alsof je niets zinnigs gedaan hebt, maar dat is niet zo
Iedereen draagt zijn eigen steentje bij
tot het grotere geheel.

otterdamse tram
In de ijsterbesstraat
wordt momenteel volop
gewerkt aan een aanhangrijtuig uit de jaren
‘30. een gemakkelijke
opgave, maar een heuse
uitdaging waar de vlijtige
ambachtslieden heerlijk
hun tanden in kunnen
zetten. De werkgroep otterdam helpt mee bij het
oplappen van het zwaar
gehavende tramstel. De
bouwtekeningen zijn gelukkig bewaard gebleven

ramweg-Stichting
De gemotiveerde werklieden zijn lid
van de in 19 opgerichte ramwegStichting. Het is een landelijke
organisatie met werkgroepen in de
drie grote steden. In Den Haag is wellicht de grootste restauratie-afdeling.
De stichting ontstond doordat de
otterdamsche ramweg aatschappij, de voorloper van de E , ging
vernieuwen en al het oude materieel
afstootte. Op een
emplacement te
emise
Hellevoetsluis stonIedere maandag wordt er hard gesleuden alle afgeschreteld, gezaagd en gemonteerd in de
ven trams nutteloos
- e lauwe ram, waaraan 2 jaar is gerestaureerd. H -remise aan de ijsterbesstraat.
te verroesten. Dat
Op woensdagavond is de locatie de
moet een tram van
trams het straatbeeld opluisteren.
was doodzonde
remise in Scheveningen. Het zijn
het ene spoor naar
Zowel de ramweg-Stichting als het
in de ogen van
stuk voor stuk enthousiastelingen, die
het andere rijden.
Openbaar-Vervoer- useum zullen ons
enkele lieden die
zeer gemotiveerd zijn om hun tram te
ijdens ons bezoek
verblijden met hun goed onderhouden
begaan waren met
restaureren. De avondploeg bestaat
moest de Blauwe
materieel en ons uitnodigen tot het
de trams. Op dat
voor een aanzienlijk deel uit jongeren,
ram nog enkele
maken van een ritje of een bezoek
moment kwamen
die overdag hun eigen werk hebben.
laatste keuringen
aan één van de remises. Een prachtig
enkele initiatiefOp de woensdagavond gaan ze dan
ondergaan alvorens
stukje cultureel erfgoed, waar Den
nemers bijeen met
heerlijk hobbyen en besteden alle aanhij eind van het jaar
Haag trots op mag zijn. En die ﬁerheid
het idee om deze
dacht aan het gereedkomen van hun
op het net mag. Het
geldt ook voor de enthousiastelingen
waardevolle trams
te restaureren voertuig. Het is mooi te
moge duidelijk zijn,
van deze stichting, die met zoveel liefte bewaren voor de
- aymond Naber met zijn zoon artin voor een oud dienstvoertuig. zien hoe jong en oud van elkaar leren.
dat het verouderde
de voor het oude rijdende materieel,
toekomst. Daar zat
De jongeren hebben veel computermaterieel wel moet
constant aan het opknappen is. Zo’n
iets visionairs in. De
en aan de hand daarvan is de restaukennis en de ouderen hebben de oude
voldoen aan de hoogste technische
dertig mensen, jong en oud, beleven
jaren ’ 0 staan bekend als vernieuwen
ambachtsschool nog meegemaakt en
ratie in volle gang. Het onderstel (‘de
eisen. Ook ua veiligheid zijn de eisen
optimaal plezier aan het restaureren en
en weggooien. En om dan in te zien,
truck’) is opnieuw gemaakt en nu is
kennen hun stiel als geen ander. ong
steeds verder aangescherpt. De H
lopend krijgen van oude trams. Nee,
dat ‘ouwe rommel’ wel eens historide opbouw aan herstel toe. Sommige
en oud hebben één ding gemeen: de
treedt op als keurmeester. De vrijwillihet einde is nog niet in zicht. Er is
sche waarde kan hebben, vereist een
deurposten worden geheel vervangen,
passie om het vaak sterk verwaargers zijn dermate bekwaam en hebben
minimaal voor zo’n 300 jaar werk te
vooruitziende blik. De Haagse werkmaar waar een stuk origineel hout geloosde materieel draaiende te krijgen.
zoveel kennis in huis dat ze hiermee
doen. Een heleboel tram(wrakken) liggroep zat in 19 1 in een loods aan het
et uiterste precisie en de grootste
spaard kan blijven, wordt dat gedaan.
in feite voorop lopen en de keuringsgen opgeslagen in een kolossale loods
einde van de Kranenburgweg. Het was
nauwkeurigheid worden stukken hout
Wat is er mooier om het echte hout te
eisen dan ook met het grootste gemak
in het Noordhollandse Wervershoof.
een oude loods die werd gehuurd van
laten zitten, waar het mogelijk is. De
vervangen, maar met dezelfde rust
doorstaan. Het is juist de sport om
Ieder kwartaal verschijnt het orgaan
de ﬁrma Blansjaar. Er werd eigenlijk
vakbekwame werklieden hebben alle
wordt gewerkt aan de vernieuwing
deze uitdaging zo glansrijk mogelijk
van de ramweg-Stichting ‘Op oude
veel gehuurd voor weinig geld op dat
geduld van de wereld om hun klus te
van een balcon van een otterdamse
te doorstaan Wanneer zo’n oude tram
rails’ geheten. Inmiddels al weer de
grote terrein vlakbij de Scheveningse
klaren. Het doel is belangrijker de tijd
tram uit de jaren ’30. euk werk maar
op de werkput wordt gereden en we
49e jaargang e nteresseerden in een
haven. In de loop der jaren werd de
ook saai werk moet worden gerealispeelt geen enkele rol. er illustratie
de kans krijgen om de onderkant te
abonnement worden doorgemaild.
relatie met de H inniger en konden
om het eerder gemelde exemplaar van
seerd, zoals het eindeloos wegschuren
zien, is dat een waar schouwspel van
de restaurateurs een plaatsje krijgen in
. .A. . van der Helm
de Blauwe ram gerestaureerd te krijvan roestplekken, totdat het je neus
oerdegelijke kabels, leidingen en ande diverse remises. En zo is de huidige
elm
z o l
gen, is 2 jaar gedaan. Belangrijk is
uitkomt. Doe je dat een hele maandag,
der technisch en mechanisch vernuft.
situatie gegroeid.
dat de kennis steeds verder toeneemt.
Wat mij opviel waren de bij de wielen
De spreuk ‘al doende, leert men’ is
gemonteerde zandstrooiers, die voor
zeker ook hier van toepassing. Zo’n
de wielen wat zand strooien, opdat ze
beroep als instrumentmaker was van
anders weg zouden glijden. Het zand
onschatbare waarde. Wat zo’n man
maakt de rails ruwer en zorgt voor
allemaal voor elkaar wist te krijgen,
een soepeler wegrijden, vooral bij
daarvoor krijg je steeds meer respect
regenachtig weer is dat van essentieel
als je aan het restaureren bent. Wat
belang.
konden deze bekwame ambachtslieden
1 0 jaar tram in Den Haag
met engelengeduld veel voor elkaar
iefhebbers van trams kunnen dit jaar
krijgen met behulp van uiteenlopende
hun hart ophalen, omdat Den Haag
materialen.
gedenkt dat 1 0 jaar geleden hier de
Keuring
eerste tram reed. Natuurlijk, was dat
In de grote H -remise aan de
een paardentram, maar toch Het beijsterbesstraat is een klein gedeelte
gin was er. En dit historische feit gaat
gereserveerd voor de werkgroep van
gevierd worden. ater dit jaar zullen
- erestaureerde opbouw van een
de ramweg-Stichting. egelmatig
bij veel feestelijke gelegenheden oude
otterdamse tram. - Een gerestaureerd e emplaar van lijn 1 naar el t op de werkput. -
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Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

Buren helpen elkaar
in Haagse Hout

Een team van
prothesespecialisten

Maakt u al gebruik van de burenhulpcentrale?
Bel

070-2629999

of kijk op www.burenhulpcentrale.nl

WBS ontruimingen
ezemschoon opleveren van woning en
bedrijfspand na overlijden verhuizen grote
schoonmaak enz
ij ons staan kwaliteit
discretie en precisie nog in hoog vaandel
Ouderwets vakmanschap tegen een eerlijke prijs

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

slechts € 12,50
VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

John, Martijn en Jasper Jellema

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

De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale die buren bij elkaar brengt als er
iets nodig is. Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van
BHC Haagse Hout Lies Bouts: dinsdag, donderdag en woensdagochtend tel. 347.00.41 of
via l.bouts@xtra.nl

✃

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Iedereen kan wel eens een helpende hand
gebruiken…een buur die een boodschap meeneemt
als u ziek bent, iemand die de hond uitlaat of een
vuilnisbak buiten zet of helpt met een klein klusje in huis of tuin. Als vrienden
of familie even niet kunnen helpen, is er de burenhulpcentrale. In Haagse Hout
staan via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor u klaar die u graag willen
helpen.

Geen moeilijke woorden en kleine lettertjes
wij houden het simpel en duidelijk
n telefoontje en wij komen gratis langs om
een geheel vrijblijvende offerte uit te brengen
etalingen altijd achteraf

Nu
25% korting
op een artikel naar keuze,
ook de nieuwe collectie.

✃

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

Heeft u veel meegemaakt?
En wilt u uw herinneringen
doorgeven aan uw kinderen
en kleinkinderen?
Speciaal voor senioren.
Laat uw leven
elijk 5% korting.
dan professioneel Nu tijd
opschrijven in uw eigen boek.
Bel Uw Levensverhaal/Hanneke
Schmeets op 070 346 8965.
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Gelijk duidelijkheid g n verrassingen achteraf

06 - 41 45 00 45

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

info@woningbezemschoon.nl
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OPBREEKKORTING
Onze voorraad is te groot, omdat de Gemeente Den
Haag ons pas in januari op de hoogte heeft gebracht
van de werkzaamheden aan de Valkenboskade
Brug, waardoor wij moeilijker bereikbaar worden.

10 t
0 korting
op de gehele o ercollectie
mode in maat 3 t m 2
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

www.yarden.nl

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

Gebr.’s van

in- en verkoop van
POSTZEGELS • MUNTEN • ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN

Gespecialiseerd in ontruiming van woningen en
bedrijfspanden, seniorenverhuizing, opslag, vervoer
en hergebruik en opkopen van inboedel








Vakkundig en betaalbaar
Heldere en directe communicatie
Discrete en zorgvuldige werkwijze
Respect voor openbare ruimten
Milieubewuste afvalverwerking
Beleefde en ﬂexibele instelling
Steun aan goede doelen

der De l Beheermy B.V.

Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94
Behang (werk)

Vloerbedekking

Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Ruim 40 jaar
een begrip
in de regio
Haaglanden

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

Doctor van Noortstraat 94
2266 HA Leidschendam

www.fontein-ontruimingen.nl
info@fontein-ontruimingen.nl

Meer info of offerte:
Tel. 071-5804749

Buiten Zonwering

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

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT
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p zoek naar krantenknipsels en aantekeningen

at oude oek es
og i teressa ter maakt
Al van jongs af aan ben ik een verzamelaar van tweedehands boeken. aken als ‘Manus van Alles
in de buurt van het ranjeplein en ‘ an in de opernicusstraat konden met enige regelmaat op
mijn klandizie rekenen. ok op de boekenmarkt bij de Groenmarkt was dat het vaak het geval.

Op dit moment kunt u op donderdag
een aantal kramen met boeken op
Het Plein vinden - van september tot
mei - of op het ange Voorhout - van
mei tot september. Ook hier heb ik
al heel wat fraaie boeken op de kop
kunnen tikken, bijvoorbeeld bij Erik,
bij Nelly, bij Paul of bij ac ues. Erik
heb ik goed leren kennen en zo af en
toe neem ik zijn kraam over wanneer
hij, om wat voor reden dan ook, even
weg moet.
oeiend vak
Een boeiend vak dat van boekverkoper Achter zo’n kraam gezeten heb je
een prima uitzicht over de markt en je
krijgt al snel een aardig inzicht in het
publiek dat langskomt. Voornamelijk
oudere heren, dat wel. Dit publiek
loopt uiteen van mensen die fanatiek
op zoek zijn naar dat ene boek tot
aarzelaars die er nog geen ﬂauw idee
van hebben waar ze mee thuis zullen
komen, als ze al een boek kopen. Een
begrip als lichaamstaal komt hier tot
leven al kun je je soms aardig vergissen. De een probeert af te dingen tot
ver onder de prijs en de ander trekt
zonder aarzelen zijn portemonnee om
een fors bedrag neer te tellen. Er zijn
kopers die alleen puntgave boeken
kopen maar er zijn er ook die hier
nauwelijks op letten.
Schoolboekjes
Ikzelf verzamel vooral schoolboekjes
en het feit dat die soms stuk gelezen
zijn kan me weinig schelen. Wie weet
door hoeveel handjes die boekjes gegaan zijn Waar ik ook geen bezwaar
tegen heb, is het feit dat er soms
aantekeningen in boeken gemaakt
zijn. Wat vond de vorige eigenaar belangrijk en waarom Een enkele keer
zitten er in zo’n boek krantenknipsels
en daar gaat dit verhaal eigenlijk over.
eestal voegt zo’n knipsel iets toe aan
het betreffende boek, maar soms ook

- Op elke boekenmarkt is altijd wel wat moois te vinden. -

niet. Dan werd het boek kennelijk als
bewaarplaats gebruikt.

- at oude schoolboekjes stuk zijn gelezen kan me niet schelen. -

groep van vijftien jongeren die vorige
week in de Haagse Schilderswijk door
de politie zijn opgepakt bestond uit
kinderen van urkse, arokkaanse,
unesische, Surinaamse maar ook
Nederlandse ouders.”
Dat ‘maar ook’ spreekt boekdelen En
dan volgt de cynische zin: “Aan de oproep van Karl arx: Proletariërs aller
landen verenigt , is in de Schilderswijk dan eindelijk gevolg gegeven.”
Vooral de omgeving van het acob van
ampenplein moet het ontgelden en
als reden hiervoor wordt onder andere
het opheffen van het Zomerhof, begin
jaren zestig, genoemd. Een groot

Schilderswijk
Onlangs kocht ik een boek over één
van de Nationale Parken in Amerika.
Ik ben hier nog niet zolang geleden
geweest en wilde iets meer over de
achtergrond weten. oen ik het boek
thuisgekomen opensloeg viel er een

rho , begin jaren 60. oto Stokvis
- egin de a braak van het ome

deel van de bewoners werd namelijk
overgeplaatst naar dit plein.

, volgekladderd met gra ti. - Jongerencentrum t onk in 19

krantenknipsel uit met de opmerkelijke tekst: DE S HI DE SWI K
’s ravenhage 19 : het schrikbeeld
werkelijkheid geworden. Het gaat hier

- Overigens begon het in t onk allemaal heel netjes en keurig. -

om een artikel uit het Zaterdags Bijvoegsel van N Handelsblad van
juni 19 . Ik liet het boek het boek en
begon dit artikel te lezen. Wat was er
dan wel aan de hand in de Schilderswijk in 19 Heel wat zo te lezen.
Karl Mar nota bene
Het artikel begint als volgt: “Al zeker
een halve eeuw gist het in de Haagse
Schilderswijk. De laatste weken lijken
de problemen te escaleren: ongerencentrum ’t Honk werd gesloten, een
lerarenteam is afgeknapt en tientallen
jongeren zijn gearresteerd. Stadsvernieuwing, regelverscherping noch
pretpakketten bleken bij machte de
‘menselijke tijdbommen’ onschadelijk
te maken. Het schrikbeeld van toen is
inmiddels werkelijkheid geworden. De

Het omerhof
In 1923 werd het Zomerhof in gebruik
genomen. Oorspronkelijk lag het
buiten de stad aan de zuidkant van
Den Haag. Hier zijn controlewoningen
gebouwd, bedoeld voor gezinnen die
niet in staat waren op een enigszins
redelijke manier elders te kunnen
wonen. Er stond een muur omheen
met een poort en die poort ging rond
21.00 uur dicht zodat niemand er meer

in of uit kon. Bovendien woonde er
een toezichthouder die een en ander
in de gaten hield. In 193 besloot men
deze voorziening op te heffen maar na
de weede Wereldoorlog was er kennelijk weer behoefte aan. In 19 4 zijn
de huizen gesloopt.
En dan het jongerencentrum ’t Honk.
Op de hoek van de Bosboomstraat
en de avesteinstraat werd in 19 1
een tijdelijke houten keet geplaatst
bedoeld als jongerencentrum. Al
snel bleek, dat veel jongeren die hier
gebruik van maakten voor overlast
in de buurt zorgden. Als verklaring
worden de werkloosheid, de beroerde
woonsituatie en de achterstandpositie
genoemd. In 19 9 werd deze accommodatie alweer gesloten “wegens de
onbeheersbaarheid”.
Van avesteinschool
Ook de leerkrachten en leerlingen
van de Van avesteinschool hadden
hier last van. oen de politie - tegen
de wens van de leerkrachten van die
school in een inval deed in ’t Honk,
besloten de betreffende leerkrachten
thuis te blijven omdat ze bang waren
voor represailles. De school werd dan
ook in mei 19 gesloten en ging
nadat er vier nieuwe leerkrachten
benoemd waren een maand later
weer open.
Waarom de vorige eigenaar van het
boek dat ik gekocht had juist dit
krantenartikel bewaard heeft, weet ik
natuurlijk niet. Het zal ongetwijfeld
indruk gemaakt hebben. Het waren
roerige tijden, dat herinner ik me nog
wel, maar uiteindelijk is alles weer redelijk op z’n pootjes terecht gekomen.

o e
da e
eo

a da oe leze a
e lo e e voor e

arl Doeke Eisma

arle ma

la e l

- et Jacob van ampenplein in 19 9. -
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Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

65
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R
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Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Senior Hotels

BTR REIZEN

daagse

al vanaf

vakantie

€ 1 79 ,

p.p.

informeer naar alle Voorjaar en Zomer ACTIE WEKEN
NIEUW bij Senior Hotels ‘
Senior Hotel Heiderhof Obersteinebach / Westerwald
van € 234, speciale Kennismakings Actie Weken
- p.p
voor slechts

NIEUW

Een beetje Holland in het Duitse Westerwald, op zo’n 280 km van
Midden Nederland. U bent te gast bij de Nederlandse hoteliers
Alexandra en Paul die u tijdens uw vakantie verwennen met
een heerlijke
verzorging in een fraai omgeving
waar u heerlijk kunt wandelen en mooie uitstapjes maken.

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
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

Senior Hotel ‘t Witte Veen
Witteveen / Drenthe € 219,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Dennenhoeve
Nunspeet / Veluwe € 239,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel ‘t Trefpunt
Made / N Brabant € 268,
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Gaasterland
Rijs / Friesland
- p.p
Actie Weken

Senior Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald € 266,
- p.p
Actie Weken

NIEUW

Senior Hotel Park Hierden
Hierden / Veluwe € 262,
- p.p
Actie Weken

Gratis speciale zomer riviercruise brochure met
LAST MINUTE KORTINGEN oplopend tot wel € 400, p.p.

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:
8 dg. Door Friesland en over de Wadden, MS Serenade I ****
8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II ****
8 dg. Het beste van Holland & België, MS Serenade I ****

Monteverdi
Maria
Vespers
Dirigent Koos van Beurden

Koor en orkest Vivace

8 dg. Het mooiste van de Moezel, MS Serenade I ****
8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam Basel, MS Serenade I ****
10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II ****
10 dg. Klassieke Donau, Wenen & Budapest, MS Sereniy ****

 055

5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Volledig Verzorgde Vakantie weken
Voor senioren
inclusief VerVoer per luxe touringcar
Heerli k te i en an ossen en ennen in e parel an ra ant ister i k
er li in rui e alle op egane gron gelegen ka ers et eigen terras
n huiseli ke s eer kunt u geneten an on e uit unten e keuken
i ie en een olle ig ag en a on progra
a et hal e agto hten
Vraag naar onze folder en arrangementen
scheibaan 5, 5062tm oisterwijk tel 013-5282555, 06 53756941 www.hoteldepaddestoel.nl

Maria van Jessekerk
23 mei 2014
Burgwal 20, Delft • Aanvang 20.15 uur • Toegangsprijs € 17,50

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
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Het jaarlijks aantal incassokwesties - naar schatting honderdduizenden als aanmaningen worden meegerekend - is onbekend. venals het aantal incassobureaus. Officieel geregistreerd
staan er honderden, maar er zijn ook incasseerders die illegaal zijn en - soms ontoelaatbare - druk uitoefenen op mensen.

Niet a e i casso ureaus deuge
elatief veel mensen krijgen een incassobureau op hun nek. Sommigen doordat zij weigeren de
aangegane verplichtingen te betalen, anderen komen in dit soort vervelende trajecten terecht
doordat zij in conflict komen met hun leverancier over de kwaliteit van de geleverde producten of
diensten. Daarnaast moet u op uw hoede zijn voor oplichters, die zich voordoen als incassobureau.
Voordat een incassobureau bij u
‘aanklopt’, moet de leverancier altijd
eerst een aanmaning hebben gestuurd.
Dan krijgt de klant eerst de tijd alsnog
te betalen of, bij een conﬂict, tot een
vergelijk te komen met de winkel of
dienstverlener (tegenwoordig vaak bij
internetbestellingen die pas achteraf
betaald hoeven te worden). Helaas
zijn er ook malaﬁde ﬁguren actief, die
onder het mom van een incassoprocedure met nepfacturen uw geld pogen
binnen te halen.
eroemdste voorbeeld
Het beroemdste voorbeeld is het
opeisen van inschrijfgeld bij ondernemers door een zogenaamde Kamer
van Koophandel. Schimmige bureaus
met mooie briefhoofden, vaak met
een naam die veel op die van de echte
Kamer van Koophandel lijkt, dringen
dan aan op een betaling, anders wordt
een deurwaarder ingeschakeld. Helaas
zijn er nog teveel onwetenden, die als
een kip zonder kop betalen aan dit

soort ‘hengelaars’.
Er zijn genoeg mogelijkheden om na
te gaan of de incassoprocedure terecht
is. Vraag altijd eerst om bewijs dat
het product is geleverd. Het incassobureau moet ook gemachtigd zijn
door de leverancier. Is er sprake van
een nepfactuur, dan zal het bureau snel
afhaken.
Er is voorts een verschil tussen een
deurwaarder en een incassobureau.
De eerste heeft een wettelijke status
en kan na een vonnis van de rechter
beslag leggen of kan de betrokkene
dagvaarden. Incassobureaus hebben
een omslachtiger procedure. Er zijn
overigens wel nationale instanties, die
beslag mogen leggen zonder inschakeling van een deurwaarderskantoor. Dat
zijn de Belastingdienst, gemeenten, de
Sociale Verzekeringsbank, gemeenten,
uitkeringsinstantie WV, het Openbaar inisterie en het bureau BIO
dat alimentatie-uitkeringen regelt.
Vaak is er heibel over de in rekening
gebrachte incassokosten. De betaler

vindt ze altijd te hoog. Het incassobureau stelt dat ze zich aan de wettelijke
regels houdt. De bureaus mogen over
de eerste 2 00 euro 1 procent in
rekening brengen. Voor lage bedragen
geldt een minimum van 40 euro. ussen de 2 00 en 000 euro mag nog
eens 10 procent worden gerekend. ot
190.000 euro mag 1 procent en daarboven 0, procent in rekening worden
gebracht.
‘E tra kosten
Sommige bureaus proberen nog meer
los te krijgen onder de noemer ‘extra
kosten’. rap daar niet in en leg desnoods de zaak voor aan de geschillencommissie. Altijd is het raadzaam alle
afschriften en bewijzen van betalingen
te bewaren. Doe ook nooit contante
betalingen aan het incassobureau
zonder een deugdelijk betalingsbewijs.
Het is ook aan te bevelen na enkele
dagen contact op te nemen met de
oorspronkelijke schuldeiser (leverancier, dienstverlener) om te vertellen

dat je met alle bewijzen vandien het
incassobureau hebt betaald. Is er een
betalingsregeling getroffen, geef dat
dan ook op aan de oorspronkelijke
schuldeiser.
Kwaliteit leveren
Belangrijk is dat een leverancier de
kwaliteit levert, die hij heeft beloofd.
Als hij daaraan niet voldoet, dan
heeft de klant een mooi drukmiddel
om (voorlopig) niet te betalen. De
Autoriteit onsumenten en arkt
(A ) controleert de incassobureaus
en behandelt eventuele klachten.
Het consumentenloket onsuWijzer
houdt zich er ook mee bezig. Daar
komen vooral klachten binnen over
het ongevraagd opsturen van allerlei
producten. Vaak gebeurt dat doordat
mensen op straat hun naam en adres

hebben opgegeven aan een colporteur. Of wanneer zij een proefpakket
hebben besteld via internet. Wie dat
doet, moet goed opletten dat er geen
verplichting wordt aangegaan. Daarna
worden soms schimmige incassobureaus ingeschakeld om de betalingen
te innen.
Echte wanbetalers
enslotte zijn er natuurlijk ook echte
wanbetalers. Zij zijn bewust bezig om
onder een factuur uit te komen. In die
zin kunnen incassobureaus nuttig werk
verrichten. ot aan een faillissement
toe. Er zijn bedrijven die daarom
lijsten bijhouden van personen en
bedrijven die niet snel betalen of dat
zelfs helemaal nalaten. Vaak zijn ze
ook terug te vinden op het kredietregistratiebureau BK in iel.

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’.

Erf- en schenkingsrecht
Eigen huis voor de
langstlevende ouder
e aar da dere
overl
de va
moeder al ee
er
e eve moe orde e al d zo
a voor evol e ee d voor
e e ale va de er ela
l
ad e oo de vader overl d moe
de er e da orde verdeeld over
de dere
voor eeld ee
In het wettelijk erfrecht krijgen
eigen kinderen een vordering op
de langstlevende ter grootte van
hun erfdeel. Dat betekent dat, als
de langstlevende alles opmaakt, de
kinderen bij overlijden niks meer
krijgen. Inderdaad moet voor de
erfbelasting aan kinderen al betaald
worden als de eerste ouder overlijdt.
Overigens als het erfdeel nog bestaat
als de langstlevende overlijdt, dan
hoeft uiteraard over dat deel geen
erfbelasting meer betaald te worden.
Al afrekenen met de Belastingdienst
als de eerste overlijdt, is te voorkomen door een testament te laten
opstellen. Vraag daarover advies aan

een notaris die u toch nodig heeft als
u een testament wilt laten maken.
Voor het bezit van huizen waarin de
langstlevende blijft wonen en of bij
verkoop als de langstlevende is overleden zijn er uitstelregelingen voor
de te heffen erfbelasting. Het voert
te ver dit hier allemaal uit te leggen.
Kijk op www.belastingdienst.nl.

inanciële zaken
Eigen huis verkopen aan
zoon in Duitsland
a e lo el overl de va
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De ﬁscale positie en de eventuele
renteaftrek voor uw zoon valt onder
de Duitse wetgeving, althans als hij
daar ofﬁcieel is gevestigd. Indien
het huis (we nemen aan dat het van
u is en er nog een hypotheek op
rust) wordt verkocht aan uw zoon,
heeft hij vooral te maken met de
ﬁnanciering ervan. Hij zal zelf een
nieuwe hypotheek moeten afsluiten
als dat nodig is. w hypotheek
wordt verrekend met de verkoopprijs
die u ervoor krijgt. moet beseffen
dat de prijs voor het huis ongeveer
gelijk moet zijn aan de markprijs
voor soortgelijke huizen in uw
buurt. Dus oppassen voor verborgen
schenkingen, want de Belastingdienst is daarop alert. Daarnaast zijn
er schenkingsmogelijkheden (ook
belastingvrij) genoeg. aadpleeg
daarvoor de Belastingdienst of kijk
in een belastinggids. heeft met de
verkoop te maken met Nederlandse
wetgeving. Als u het heel goed
wilt doen, dan zorgt u voor een te
betalen huur aan uw zoon die gelijk

is aan de rente die u krijgt over de
overwaarde op het verkochte huis.
aar ook hier moeten u en uw zoon
erop letten dat er geen verborgen
schenking via de huur van zoon aan
de vader wordt gedaan. Dus ook die
moet in overeenstemming zijn met
huren van vergelijkbare panden.
Hoe de huurinkomsten van uw zoon
eventueel worden belast, kan hij aan
de Duitse belastingdienst vragen. In
de eerste plaats zal u samen met uw
zoon moeten bekijken wat de beste
oplossing is. Vervolgens moeten u en
uw zoon bepalen of er een makelaar
wordt ingeschakeld. Bij verkoop is
in ieder geval een notaris nodig. Of
er een bank nodig is, hangt af van of
er een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Indien u en uw zoon
er tegenop zien alles zoveel mogelijk
zelf te regelen, is een ﬁnancieel
adviseur aan te bevelen. aar de
laatste kost natuurlijk aardig wat. Afhankelijk van zijn werkzaamheden
kan dat oplopen tot in de duizenden
euro’s. ratis informatie over verkopen en huurcontracten is er genoeg
te vinden op internet.

Aow en pensioen
ensioen loopt
mee met aow
o e e oe o d e de ao
lee d a ere
aarom eve
deze o d e veel le over de ao
daar e e ze o
e mee e
ma e
De pensioenleeftijd voor pensioenfondsen is direct gekoppeld
aan de aow-leeftijd. Vandaar Veel
pensioenfondsen hebben de uitbetaling van het oudedagspensioen ook samen met de aow - opgeschoven en
soms opnieuw berekend. Veel andere
pensioenfondsen zijn nog niet zo ver
en betalen het oudedagspensioen op
jaar uit. Informeer bij uw pensioenfonds hoe het daar aan toe gaat.
Er kan dus een zogenoemd aow-gat
ontstaan voor mensen die exact op
jaar zijn gestopt met werken
(sterk voorbeeld mensen in de vut)
en pas later (dit jaar drie maanden)
aow krijgen. Daarvoor zijn tijdelijke
maatregelen mogelijk in de vorm
van een lening.
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Ell van der Vliet vindt nieuwe inspiratie voor Schro

e pe de ha d om de wak

50%
KORTING!
OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE

Kringloopwinkels:

Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijn
plein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade
156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 •
Westduinweg 196
info@schroeder.nl • 070- 330 02 22
Geldig tot 1 juli 2014
Niet in combinatie met andere kortingen

‘Schroeder is een ‘mensontwikkelbedrijf , zegt Ell van der Vliet. Een term die
voor ons alledaags is, maar waarbij veel mensen even achter hun oor krabben.
Het betekent dat de mensen die bij ons werken en hun ontwikkeling ten behoeve
van hun welzijn bij ons voorop staat anders dan in een gewoon bedrijf dat primair
focust op winst maken.
Schroeder werkt met mensen die aan de onderkant
van de arbeidsmarkt zitten, soms door duidelijk
aanwijsbare oorzaken, als psychische problemen, een
laag I , of bijvoorbeeld een achtergrond als verslaafde aan drugs en alcohol. Soms is het ook onduidelijk
waardoor mensen in de problemen zijn gekomen.
Door hun problemen zijn ze soms ﬁnancieel helemaal
door het ijs gezakt en hebben ze schulden.
eren werken en mensen supporten
“In de publieke opinie hoor je wel eens harde uitspraken over mensen zoals die bij ons werken,” zegt
Van der Vliet. Eigen schuld, dikke bult, wordt dan
gezegd. Het ligt vaak genuanceerder als je het verhaal
van de mensen hoort en ze leert kennen. Hoe je het
ook wendt of keert, de maatschappij is nog slechter
af als we deze mensen niet helpen. Schroeder helpt
de mensen om weer op een fatsoenlijke manier vorm
aan hun leven te geven, en dat begint met werk.We
laten mensen optimaal in hun kracht komen. We hebben bij Schroeder mensen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt, die doen hele basale werkzaamheden,
zoals inpakwerk tot mensen die vanuit een bijstands-

uitkering toch weer instromen in een reguliere baan.
Ze hebben dan bij ons weer de vaardigheden om te
werken aangeleerd. Zoals op tijd komen, zich aan afspraken houden en omgaan met collega’s. Ook doen
ze werkervaring op in bijvoorbeeld onze winkels,
de schoonmaak, het transport, afdelingen als het
callcenter, de keuken en noem maar op.
Historie
In z’n oudste vorm, 90-jaar terug, was Schroeder van
der Kolk een typisch charitatieve instelling, die bestond door giften van rijke weldoeners - maar ook in
belangrijke mate door de voor Nederland typerende
neiging om de economische bijdrage ‘te optimaliseren’ van mensen in psychiatrische inrichtingen. Het
dagblad Het Vaderland stelde in 192 nog tevreden
vast “dat onze inrichtingen voor geesteszieken, door
een zeer bekwame onderlinge regeling nu vrijwel
volledig in hun eigen voedselvoorziening voorzien en
zelfs enige winst maken door verkoop op de markt in
onze steden”.
Dat toen bejubelde model is weer hyper-actueel, niets
nieuws onder de zon zou je kunnen zeggen. In het

advertorial

chroeder Techniek
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een ij onder en verant oord initiatief

UNIEKE LOUNGER
van €629
voor

€429!

KEUZE UIT WHITEWASH OF GREYWASH!
MET DEZE BON TE BESTELLEN IN AL ONZE WINKELS
techniek@schroeder.nl • 06-814 307 74
Geldig tot 1 juli 2014
Niet in combinatie met andere akties of kortingen

chroeder Techniek
vervaardigt hippe e els
die op aat en volledig naar
ens ijn te estellen
ij chroeder Techniek
ordt alles op het ge ied
van interie r ge aakt en
ont orpen
de e els krijgen een
onver acht nie
leven
an ijvoor eeld steigerho t
orden eigentijdse anken
en co plete edrijfsinrichtingen ge aakt
otoprints en logo’s
orden desk ndig op ho t
aange racht

Er wordt duurzaam gewerkt,
zoveel mogelijk met allerlei
soorten gerecycleerd en
gebruikt hout, verantwoorde
lak en verf.
Veel productiemeubels
staan gepresenteerd in de
kringloopwinkel aan de
oosduinsekade 1 . kunt
daar ook losse opgeknapte
meubels vinden.
De medewerkers staan
natuurlijk klaar om u van
dienst te zijn en uw vragen
te beantwoorden.

Alle producten
van Schroeder
echniek zijn
op maat te
bestellen via een
bestelformulier,
telefonisch of per
email.
Voor uw bedrijf,
kantoor, winkel
of instelling
kunt u een
vrijblijvende
offerte
aanvragen.

Bij Schroeder echn
werken mensen met
een afstand tot de
arbeidsmarkt. Door e
meubelstuk aan te sc
geeft u deze mensen
het vak te leren.
eermeesters en vak
zorgen voor de conti
en professionaliteit.

Naast het maken van
meubels kan Schroe
echniek u k een a
werkzaamheden uit
nemen: schilderen, w
behangen en tuin-aa
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oeder van der Kolk in duurzaamheid en de herleefde Hipster-cultuur

kkere i hu kracht te ette daar staa we voor
door de gaswinsten welgestelde Nederland van
na de oorlog, met royaal zorgzame regelingen in
de slipstream van Willem Drees, ontstond o.a.
een bestuurscultuur die instellingen als Schroeder van der Kolk in de lift hielp, met kapitale
ﬁnanciële overheidsbijdragen, als wel zo’n 2
miljoen per jaar. Zeker geen weggegooid geld
trouwens, alles kwam ten goede van mensen die
het hard nodig hadden .
2013 een crisisjaar
Anno 2014 zijn die subsidies nog een schijntje.
Schroeder moet scherp zijn op de kosten. Er
werd met een ruime portemonnee - maar het
is makkelijk praten achteraf - bij Schroeder
veel te makkelijk omgegaan met de uitgaven,
bijvoorbeeld de huur van kringloopwinkels.
“Dat kwam door een te grote ﬁxatie op de toch
wel komende subsidies. Voor sommige locaties
werden onverantwoord hoge huren betaald,”
aldus Elly van der Vliet. “Daarom heb ik voorlopig van de 1 kringloopwinkels er gesloten
in het afgelopen jaar. Voor Schroeder blijven
de kringloopwinkels een kernactiviteit, er zullen dus weer nieuwe bijkomen maar enkel
renderende ”
Hard was ook de personele reorganisatie die in
2013 ruim 30 procent van het kaderpersoneel
z’n baan kostte. aar binnen het management

niek

Delen en fairtrade
Een wenkend perspectief voor Elly van der
Vliet is de zogenaamde ‘Hipster-cultuur’ - die
z’n oorsprong al vindt in de jaren 40 en waar
veel jonge mensen zich aan spiegelen, als tegenwicht voor overdreven consumptie en luxe.
“ e kunt in onze winkels al tussen de 4 en 12
euro een uitstekende broek kopen. Of voor 0
euro prima een bankstel dat nog jaren meegaat.
Neem een ﬁets voor 90 euro, die we helemaal
op orde hebben gemaakt, want voor een nieuwe
ben je al gauw 00 euro kwijt. Niet verspillen,
maar hergebruiken en dingen delen in wederkerigheid, met je buren en in de wijk, waar toch
niet twintig huishoudens ieder een grasmaaier
nodig hebben. Dat vind ik een sympathiek idee.
Zo kan Schroeder een katalysator zijn in deze
verandering in sociaal en duurzaam opzicht.”

rans . Hoynck van Papendrecht

o

deo d a e aar l

- Elly van der Vliet, nu ruim een jaar directeur van Schroeder van der Kolk, geloo t in de toekomst van het mensontwikkelbedrij
et moet een stuk zakelijker allemaal, maar een bedrij als het onze blij t maatschappelijk onontbeerlijk. Niet iedereen kan nu eenmaal
direct al op eigen kracht meekomen in de participatiemaatschappij die de politiek nastree t. En voor hen zijn wij er gelukkig. -

itdagend vrij illigers erk
chroeder is een
ensont ikkel edrijf in en
aag aar ensen et een
afstand tot de ar eids arkt
aan het erk k nnen ooral
de kringloop inkels ijn
ekend aar chroeder
doet veel eer l on e
activiteiten staan in het
teken van erkgelegenheid
ar oede estrijding en het
ont ien van het ilie

Vanzelfsprekend tegen een
zeer aantrekkelijk tarief.
Wilt u geheel vrijblijvend een
offerte ontvangen

een
chaffen
n de kans

De opnemer van Schroeder
echniek komt graag bij u
langs.

kmensen
inuiteit

Schroeder echniek verzorgt
grote opdrachten voor onder
andere: ‘s Heerensloo,
IBW, 2Samen, musea en het
bedrijfsleven.

n
eder
aantal
handen
witten,
anleg.

van Schroeder en op de werkvloer is er nu
gelukkig weer optimisme. Bedrijfsmatig is er
ﬂink orde op zaken gesteld en het vertrouwen in
de toekomst is terug.

oor eer infor atie k nt
ellen et anon ek an
06-814 30 4 of ailen naar
techniek schroeder nl

ij oeken vrij illigers voor
on e inkels de logistiek en
on e dienstverlening

Heeft u altijd al eens in een
kringloopwinkel willen werken,
of heeft u ervaring in de
detailhandel Dit is uw kans Wij
zoeken winkelmedewerkers en
kassamedewerkers.
Onze kringloopwinkels vormen
een vertrouwd beeld in de Haagse
regio. Iedereen kent wel een
winkel in de buurt, om spullen
te brengen of om wat leuks te
kopen. Het geeft een goed gevoel
om je nog goed bruikbare spullen
een tweede kans te geven via
een kringloopwinkel. e kunt

natuurlijk ook goede aankopen
doen voor weinig geld
Als u een rijbewijs heeft of
het uitdagend vindt om als
bijrijder mee te helpen op de
vrachtwagen dan kunt u aan de
slag bij logistiek. Wij zoeken
vrijwilligers die zich willen
inzetten als chauffeurs, bijrijders
en magazijnmedewerkers
Schroeder haalt herbruikbare
goederen op bij particulieren en
bedrijven. Hierdoor zijn er veel
transportbewegingen en is het
magazijn een erg dynamische
plek.
Indien u als vrijwilliger aan de
slag wilt met schilderen, klussen
of in de tuin, dan kunt u ook
terecht bij Schroeder
Wij bieden deze diensten aan
bij particulieren, bedrijven en
instellingen. Vooral mensen
met een minimum inkomen en
ouderen maken gebruik van onze
inzet.
Bel met 0 0-330 02 22 of stuur
een email naar info schoeder.nl
als het u leuk lijkt om samen met
ons aan de slag te gaan
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Kristian Bezuidenhout &
Orkest van de Achttiende Eeuw

Twee pianoconcerten van Mozart en Linzer Symfonie
EEN PRIMEUR! De veelgeroemde fortepianospeler Kristian Bezuidenhout speelt én dirigeert tijdens dit
meesterlijke Mozartprogramma van het Orkest van de Achttiende Eeuw. De Zuid-Afrikaan leidt het orkest
vanachter de fortepiano bij de beroemde Linzer Symfonie en de Ouverture Lucio Silla. Daarnaast vertolkt hij de solopartijen in de pianoconcerten nr. 11 in F en nr. 22 in Es. Speciale gast: de Nederlandse
mezzosopraan Rosanne van Sandwijk zingt de ontroerende concertaria ‘Ch’io mi scordi di te’.

Zondag 25 mei, 14.30 uur
Dr Anton Philipszaal, Den Haag

Speciaal
voor lezers van
de Oud Hagenaar:

Bestel uw kaarten via de kassa van de Dr Anton Philipszaal
of via het bespreekbureau: 070 88 00 333.

€7,50 korting
op kaarten 1e rang
o.v.v. De Oud-Hagenaar

Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag

(€ 26,- i.p.v. € 33,50)

PATHÉ BUITENHOF
MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13.30 UUR
15/05 - 22/05
THE SAPPHIRES 3tgd

PAC

De heerlijk swingende en grappige sixties film The Sapphires gaat over vier talentvolle
zangeressen van Aborginal afkomst die worden ontdekt door een talent scout met
weinig ervaring, maar een goed oor voor ritme en een hart van goud (Chris O’Dowd).
Om hun carrière een mooie start te geven, zorgt hij ervoor dat de dames mogen optreden
voor de Amerikaanse legertroepen in Vietnam. Eenmaal daar aangekomen blijkt dit
zowel voor hun carrière als de hechte vriendschap die zij delen een grotere uitdaging dan
gedacht..

HOLLAND CASINO
TRY&WINWEKEN
DINSDAG 6 MEI T/M MAANDAG 9 JUNI SCHEVENINGEN

MYSTERY JACKPOT
MET RUIM
€ 650.000,AAN PRIJZEN
VRIJDAG

23 MEI
WOENSDAG

28 MEI

SPEEL ELKE DAG MEE
MET HET TRY&WINSPEL
EN MAAK GRATIS KANS
OP € 100.000,-

HIGH
WINE
Samen genieten van heerlijke wijnen en hartige hapjes
FABULOUS
FAVORITES
Exclusief voordeel voor Favorites Card-houders.
Kijk voor de agenda op hollandcasino.nl

DONDERDAG

29 MEI

HEMELVAARTSDAG
Kom met vrienden naar het casino en geniet van dubbele punten
en veel extra prijzen

ZONDAG

1 JUNI
16.00 UUR TOT 22.00 UUR

SUNDAY
ROYALE
Samen spelen, samen genieten.

Met veel extra’s voor Platinum Card-houders

Nooit te oud voor vakantie!

MA T/M VRIJ

2 T/M 6 JUNI

TRY&WINPAKKET
Voor Platinum Card-houders hebben we een exclusief Try&Winpakket
(gratis ophalen)

ZONDAG EN MAANDAG

8 EN 9 JUNI
6 MEI T/M
9 JUNI

PINKSTEREN
Dit weekend maakt u voor de laatste keer gratis kans op € 100.000,met het Try&Winspel

FAVORITES
WEEKLOTERIJ
Elke zondag maakt u gratis kans op mooie prijzen
met de Favorites Weekloterij

Op zoek naar kleinschalige vakanties met begeleiding voor ouderen?
Bel voor onze gratis vakantiebrochure: (0318) 48 51 83

6 MEI T/M
9 JUNI
VRIJDAG

20 JUNI

MEMORYSPEL
De allerhoogste score in het Memoryspel wint een Samsung LED TV

FINALEDAG TRY&WINWEKEN
DE BEKENDMAKING VAN DE WINNENDE GETALLEN!
Wie loopt er naar buiten met € 100.000,-?

www.allegoedsvakanties.nl
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds

ZO
KLINKT
PUUR
GENIETEN
De mooiste
klassieke meesterwerken

SCH-12_5-ADV-125x181-1.02.indd 1

5/1/14 3:57 PM

KOOP NU
KAARTEN
VOOR SEIZOEN
‘14 / ’15

Korting tot wel 30% bij aankoop serie

www.residentieorkest.nl
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
KABK
Strijd om Souteveen

MEI

MEI

22&24 Slavisch concert

Op donderdag 22 en zaterdag
24 mei heeft het koor van studenten
muziekgezelschap Krashna Musika de
Nederlandse première van Kytice van de
Tsjechische componist Bohuslav Martin.
Met solopartijen van Florieke Beelen,
Matevz Kajdiz, Charlotte Janssen en Peter
Scheele. Het orkest speelt tevens Symfonie nr. 5 van de Russische componist
Dmitri Sjostakovitsj.
www.krashna.nl
D.S.M.G Krashna Musika
Locatie: Elandstraatkerk, Elandstraat
194 in Den Haag (22 mei) en Vredeskerk,
Poortlandplein 1 in Delft (24 mei)
Aanvang: zie website
Toegang: 15 euro (13,- voorverkoop) en
10 euro (8,- voorverkoop) voor studenten, CKV/CJP, TU-medewerkers

23

Jubileumconcert

Zangvereniging Vivace uit
Schipluiden 40 jaar en viert dat met de
uitvoering van ‘Mariavespers’ van Claudio
Monteverdi. Het werk van deze Italiaanse
componist markeert de overgang van
de renaissance naar de barok en wordt
beschouwd als een van de absolute
hoogtepunten van de westerse religieuze
muziek.
www.zangverenigingvivace.nl
Zangvereniging Vivace
Locatie: Maria van Jessekerk,
Burgwal 20 in Delft
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 17,50 (van tevoren bestellen
via website)
MEI-JUNI

29t/m1 Feest van de Geest
6t/m9 Het ‘Feest van de Geest’ is een
samenwerkingsproject tussen kerken en
kunstenaars in Zoetermeer. Van Hemelvaart tot en met Pinksteren presenteren
en exposeren beeldend kunstenaars in
verschillende kerken. Zij hebben zich
laten inspireren door het verhaal van

Pinksteren en het gebouw.
www.feestvandegeest.nl/zoetermeer
Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer
Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: zie website
JUNI

6, 7, Strijd om Souteveen
8 en 9 In de ‘Strijd om Souteveen’
herleeft een stuk cultuurhistorie uit de
80-jarige oorlog. Spaanse troepen trekken
door Midden-Delfland en er vinden schermutselingen plaats.
Ruim 200 deelnemers beelden uit hoe er
rond die tijd aan toeging. Met piekexercities, demonstraties met andere wapens en
een veldslag.
www.strijdsophetsouteveen.nl
Saluutbatterij Atkins
Locatie: IJsbaan, Zouteveenseweg in
Schipluiden
Aanvang: zie website
Toegang: zie website

Herman Zonderland

JUNI

14

Met alweer de derde editie van
Festival Musouk verkeert de Markt in Delft
op 14 juni in multiculturele sferen. Op de
souk worden bijvoorbeeld hebbedingen,
lekkernijen, kleding en sieraden verkocht.
Daarnaast is er een multiculturele parade
vol muziek, dans, (straat-) theater en
workshops. Het gaat om proeven, snuffelen, luisteren, kijken en meedoen.
www.idﬁx.org
IDfix
Locatie: Markt, Delft
Aanvang: zie website
Toegang: Gratis

ondag 2 mei om 13.30 uur in het etterkundig Museum

Sa o

Festival Musouk

a s Spit over ooi er e

eopo d

De schrijfster D. Hooijer 1939 2013 debuteerde in 2001 bij uitgeverij Van orschot met de verhalenbundel ‘Kruik en
Kling . De recensenten prezen haar authentieke stijl en de opgeruimde toon waarop ze de vaak zorgelijke omstandigheden van haar personages beschreef.

Ze werd met haar tweede bundel, ‘Zuidwester
meningen’ (2004), voor de Anna Bijnsprijs 200
genomineerd. In 200 kreeg ze de ibrisprijs
voor haar derde verhalenbundel, ‘Sleur is een
roofdier’( 200 ). Daarna volgden drie romans. De
laatste daarvan, ‘Berichten van een zakenman’, is
dit jaar postuum verschenen.
Bij de uitreiking van de ibrisprijs 200 in het
Amstel hotel zocht presentator wan Huys vanuit
het actualiteitenprogramma ‘Nova’ contact met
D. Hooijer voor een kort interview. Het is niet
verbazingwekkend dat hij haar vroeg waarom
ze zo laat was begonnen met schrijven. Dat
ze in de jaren tachtig al onder het pseudoniem
illy Wiers poëzie publiceerde in het literaire
tijdschrift ‘De evisor’ was in maar heel kleine
kring bekend. et een verbluffende eerlijkheid
antwoordde dat ze een levenlang gedichten had
geschreven. Nadat ze dertig jaar tevergeefs had
geprobeerd haar poëzie in boekvorm uitgegeven
te krijgen, besloot ze op een regenachtige middag
een verhaal te schrijven.
Wereldbeeld
De vrolijke nuchterheid waarmee D. Hooijer in
haar televisieoptreden het gebrek aan succes van

haar poëzie vermeldde, zit ook in het karakter van
haar personages. Hun verlangens, meestal op het
gebied van de liefde, zijn zelden vervulbaar. Hun
besef van vergankelijkheid is groot. aar met een
onverstoorbaar optimisme proberen ze onder alle
omstandigheden een huiselijke gezelligheid te
creëren. Hooijers personages hebben een aanstekelijke manier van afdwalen in hun redeneringen,
al zijn ze vaak heel praktisch ingesteld.
Zo wordt in de bundel ‘Kruik en kling’ een
zwerver door een vrouw in huis gehaald en met
biotex gewassen. Een patatverkoper probeert de
mensen aan te zetten tot consumeren met de tekst:
‘Heden friet, morgen niet’. De personages zijn
eigenzinnig en ze gedragen zich onconventioneel,
maar altijd voelen ze zich betrokken bij hun
medemens. Ondanks hun individualisme en hun
tegenstrijdige belangen gaan de romanpersonages
van D. Hooijer graag een groepsverband aan.
ostuum verschenen
Niet lang voor haar overlijden leverde D.
Hooijer een roman in bij Van Oorschot. Hij is
dit jaar verschenen onder de titel ‘Berichten van
een zakenman’. Een homoseksuele man wordt
teleurgesteld in de liefde. Om zijn ongewenste

rol van gedienstigheid wat te kunnen ombuigen
raadpleegt hij het leerboek ‘De betere sadist’.
Dat zijn ‘slachtoffers’ zijn behandeling enigszins
lacherig ondergaan sterkt zijn zelfvertrouwen
niet. och wordt hij de leidende ﬁguur van een
trouwe vriendenclub. In deze roman worden de
thema’s liefde, macht en vriendschap in Hooijers
sprankelende stijl en met een groot gevoel voor
humor aan de orde gesteld. erecht stelt de uitgever op de achterﬂap van het boek dat D. Hooijer
haar bewonderaars met haar laatste roman een
klaterend afscheid bereidt. Eén van de sprekers is
Wouter van Oorschot. hristien Kok zal aandacht
besteden aan het werk van D.Hooijer en met
name aan ‘Berichten van een zakenman’.
ijdens het programma zal ook een radiofragment
worden afgespeeld waarin Wim Noordhoek D.
Hooijer interviewt tijdens een wandeling op de
hei. Het gesprek is in 2009 uitgezonden in het
VP O programma ‘De Avonden’.
.H. eopold
Dick van Halsema, emeritus hoogleraar nieuwe
Nederlandse letterkunde aan de Vrije niversiteit Amsterdam, zal in de salon spreken over de
classicus en dichter an Hendrik eopold (1

192 ). Het tweede onderwerp in de salon op
zondag 2 mei van Hans Spit in het etterkundig
useum.
e ro ramma e om
r e e
er d
e m
ree voor de alo :
al va a
r e m e m ere
e a dere d e e e
e ervere :
a
ma l om o reda e
e aze l ele o
:
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r op uit
aterdag 17 mei
ezing Mieke Moor over
‘De esthetiek van ons werk
Het Humanistisch verbond afdeling Haaglanden en
Vereniging De Vrijplaats organiseren een reeks bijzondere
lezingen in het Nutshuis in Den Haag. Zaterdag 17 mei
2014 spreekt Mieke Moor, filosofe en auteur van het boek
‘Tussen de Regels’.
Wie kent niet de ervaring overweldigd te worden door
kunst? Muziek die rechtstreeks in je hart binnenkomt, een
schilderij dat schokt, poëzie die ontroert? Zelden lukt het
om onder woorden te brengen wat het precies is dat zo
raakt, en doorgaans beschouwen we dat als een kwaliteit
van kunst. Want daardoor blijft het kunstwerk boeien en
daardoor raken we er niet over uitgepraat. In veel van het
gewone werk echter proberen we die indringende ervaring van het onzegbare juist uit te sluiten. Gedetailleerde
protocollen, doorwrochte beleidsdocumenten en strakke
agendaplanningen zijn dagelijkse voorbeelden van de
verwoede poging om ons niets te laten ontsnappen.
Filosofe en organisatieadviseur Mieke Moor onderzocht
een alternatieve kijk op de gangbare organisatie- en
managementtheorieën, waarbij zij twijfels plaatst bij de
regelzucht van onze moderne samenleving en aandacht
schenkt aan het onzegbare. Ze gaat hiervoor te rade bij
kunstenaars en filosofen en verbindt haar inzichten met
de organisatieadviespraktijk.
De lezing wordt gehouden in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag, inloop vanaf 14:30 uur,
aanvang lezing 15:00 uur, einde 17:30 met aansluitend
gelegenheid om een drankje te drinken en van gedachten
te wisselen. Entree voor leden HV en De Vrijplaats €5,
overigen €7,50 incl. thee/koffie. Drankjes na afloop voor
eigen rekening. Aanmelden niet nodig.
Voorburgs Vocaal Ensemble en
trechts Kamerkoor
Op zaterdag 17 mei geeft het Voorburgs Vocaal Ensemble, samen met het Utrechts Kamerkoor een concert met
mooie dubbelkorige werken waaronder de Mis voor twee
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eze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van e Oud- agenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, in ormatie, cursussen, muziek, theater, enz.
ebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

vierstemmige koren uit 1922 van Frank Martin. De vocale
werken zullen worden afgewisseld met enkele korte
instrumentale intermezzi door de violiste Olfje van der
Klein. Het concert op zaterdag 17 mei is in de Oude Kerk
in Voorburg, Herenstraat 77, en staat onder leiding van
Marijke van Klaveren; aanvang 20.15 uur.
Voor meer informatie over dit concert kunt u kijken op
internet: www.voorburgsvocaalensemble.nl

Woensdag 21 mei
Wandeling langs bloeiende bomen
op andgoed Duivenvoorde V schoten
IOp woensdag 21 mei verzorgt Ria Hoogstraat namens
de Stichting Bomen Over Leven en het IVN (Instituut
voor Natuureducatie en Duurzaamheid) afd. Den Haag en
omstreken een wandeling langs bloeiende bomen op het
landgoed Duivenvoorde, Veurseweg in Voorschoten.
Elke boom bloeit op zijn of haar eigen manier: uitbundig
of heel bescheiden. De vogels zingen hun mooiste lied en
als we geluk hebben laat het eekhoorntje zich zien. Kinderen zijn welkom en krijgen extra aandacht van de gids.
We verzamelen om 14.00 uur bij de opzichterswoning
aan de Laan v. Duivenvoorde. Aan de overkant daarvan
kunt u uw auto of fiets op het parkeerterrein parkeren. Let
op: het is verboden om de auto of fiets langs de oprijlaan
tussen de bomen te parkeren.
De kaartjesautomaat vindt u naast het huis. Toegang €
1,- voor volwassenen, € 0,50 voor 65+ en kinderen tot
12 jaar. Bereikbaar met bus 45 en 39, halte Kniplaan. Het
landgoed is verboden voor honden. De wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur.

Donderdag 22 mei
ezing over de vogels van ijswijk
Iedereen heeft dat wel eens. Je ziet een vogel in een
boom zitten of door de lucht vliegen en je denkt: wat
zou het zijn? Heel groot, of juist opvallend klein, met een
bijzondere kleur of wat dan ook. Of het is winter en je
ziet een vogel in je tuin die wat voedsel bij elkaar probeert

te scharrelen. En je zou er wat meer over zou willen
weten. Herkenbaar? Dan is er een goede kans dat deze
nieuwsgierigheid binnenkort bevredigd kan worden.
Want op donderdag 22 mei aanstaande verzorgt de
Vogelbescherming ‘s-Gravenhage en omstreken een presentatie over de Vogels van Rijswijk in het Wijkcentrum
Stervoorde. Het wijkcentrum is centraal gelegen aan
de Dr. H.J. van Mooklaan 1, nabij winkelcentrum “In de
Boogaard”. Via openbaar vervoer (bus 18 en 30) maar
ook met eigen vervoer is het wijkcentrum eenvoudig te
bereiken. In de buurt kan gratis geparkeerd worden.
De presentatie duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Over de wat
meer algemene soorten, zoals merels, mussen en meeuwen, valt al een hoop te vertellen. Floris de Boer stelt
25 verschillende “vliegende buurtgenoten” aan u voor.
Ook een paar bijzondere of zeldzame soorten worden
niet vergeten. Met Henk Slegter gaat u op bezoek bij de
slechtvalk. Wie dat wil kan met zijn of haar vragen terecht
bij de inleiders. De toegang is gratis.

a. 2 en zo. 2 mei
Atelierroute in het enoordenhout
Op zaterdag 24 en zondag 25 mei bent u welkom bij
ruim 40 kunstenaars die allen wonen en/of werken in het
Benoordenhout. Het is een bont gezelschap van professionals en amateurs, die allerlei kunstuitingen tonen, zoals
beelden, glaswerk en schilderijen; realistisch en abstract.
Zij openen die dagen tussen 12.00 en 17.00 uur de deuren van hun Benoordenhoutse woningen en ateliers.
De wandel-fietstocht langs de diverse locaties kan gestart
worden bij één van de deelnemers langs de route, of
vanuit het wijkgebouw ‘t Benoordenhuis aan de Bisschopstraat 5.
Via de website van de wijkvereniging ( www.wijkverenigingbenoordenhout.nl ) kunt u een routekaart uitprinten,
of u kunt een routekaart ophalen in ’t Benoordenhuis,
of bij één van de exposanten. Bezoekers kunnen met de
kunstenaars in gesprek gaan, toelichting krijgen op het
getoonde werk en meer te weten komen over hun inspiratiebronnen en de toegepaste technieken.

Bij de kunstenaars zijn de tentoongestelde werken van
vanzelfsprekend ook te koop. Bovendien kunt u in ’t
Benoordenhuis, tijdens deze expositie-dagen, tegen een
kleine vergoeding genieten van heerlijke kleine culinaire
hapjes.

ondag 2 mei
Kitt ourbois leest gedichten
bij remi re arterre
eKitty Courbois vierde
vorig jaar haar vijftigjarig jubileum. Bij deze
gelegenheid ontving zij
de naar haar vernoemde
Courbois-Parel, een
nieuwe toneelprijs die
zij naar eigen inzicht
door kan geven aan een
volgende actrice. Met
haar liefde voor de poëzie
maakte het grote publiek tot op heden maar incidenteel
kennis, met name tijdens speciale gelegenheden als de
dodenherdenking op de Dam, de rouwdienst voor Harry
Mulisch en een prijsuitreiking aan Remco Campert.
In Courbois, Parels van Poëzie draagt de actrice haar
lievelingsgedichten voor, afgewisseld met persoonlijke
bespiegelingen betreft het repertoire, de persoonlijke
connectie met enkele van de auteurs en haar carrière. Zo
zullen gedichten van Hans Lodeizen, Remco Campert,
Judith Herzberg, Hugo Claus, Vasalis, Bert Schierbeek,
Hanny Michaelis en Gerard Reve deel uitmaken van deze
intieme literaire theaterproductie. Samenstelling, regie
en verbindende teksten worden verzorgd door Ilonka
Verdurmen, Paul van Ewijk en Lars Boom.
Locatie: Première Parterre - Groot Hertoginnelaan 52 –
Den Haag.
Welkom vanaf: 11.00 uur - Aanvang optreden: 11.30 uur.
Entree: €18, Openbaar vervoer: Bus 24 of tram 17
Reserveren via: www.premiereparterre.nl

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Voor een uitvaart in stijl

Ik wil graag vrijblijvend:

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

Voorletters & achternaam:

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

 Gebeld worden voor informatie
 Een wensencodicil aanvragen

 Informatie toegstuurd krijgen
 Een afspraak maken

Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:



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

E-mail:

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

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

Marketing bij
Diamant Theater
Altijd al bij een theater willen
werken Het Diamant heater
is het culturele hart van Haagse
Hout met een heel divers aanbod
aan voorstellingen, evenementen
en workshops, speciﬁek gericht
op het stadsdeel. Als marketingmedewerker bent u medeverantwoordelijk voor het ontwerp van
en verantwoordelijk voor de uitvoering van het marketingbeleid.
In overleg met de theatermanager
stelt u richtlijnen op en formuleert
u de te behalen doelen.
Inlichtingen:
(0 0) 300 4 10
- ail:
info diamanttheater.nl

Locatiecoördinator
Vier het Leven
Over Vier het even leest u meer
op deze pagina. Wegens de groei
in Den Haag is de organisatie
op zoek naar een ﬂexibele en
enthousiaste vrijwilliger. helpt
de regioco rdinator om de aangemelde ouderen een fantastische
en vlekkeloze middag of avond te
bezorgen. Daartoe maakt u ca.
één keer per jaar een begeleidersplanning en draaiboeken voor de
uitjes (en heeft hierover contact
met de ingeplande vrijwilligers).
wee keer per jaar organiseert u
een vrijwilligersbijeenkomst. Een
leuke taak voor regelaars met feeling voor computers
Inlichtingen:
Ingrid Schoenmaker
Tel : (0 0) 3 1
3
- ail:
i.schoenmaker denhaag.com

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

Met Stichting Vier het Leven

Samen én begeleid
naar theater en concert
ent u boven de 6 en houdt u van theater, ballet of concert
Maar ziet u er tegenop om ‘s avonds of ‘s middags alleen uit te
gaan, of hebt u een lichamelijke handicap Stichting Vier het
even maakt het voor u mogelijk om toch te genieten in theater- of concertzaal. Vier het even zorgt voor een compleet
avondje uit met vervoer en begeleiding door vrijwilligers.

Ingrid Schoenmaker, regioco rdinator in Den Haag van Vier het even,
vertelt hoe dit in zijn werk gaat. ‘ einteresseerden kunnen zich opgeven
via het landelijke telefoonnummer.
krijgt dan een van onze medewerkers
aan de telefoon en kunt zich opgeven.
Dit kost niets. Speciale wensen, zoals
bijvoorbeeld rolstoelvervoer, kunnen
we dan ook meteen noteren. Drie keer
per jaar sturen we het programma toe.
Daar zit een reserveringskaart bij voor
de voorstellingen. kunt dan bekijken
of er iets leuks voor u bij zit. Vervolgens kunt u daarvoor reserveren door
de kaart op te sturen.’
Op de middag of avond zelf gaat er
op elke drie bezoekers één vrijwilliger mee naar de voorstelling. Ingrid:
‘ wee dagen voor het uitje krijgt u een
telefoontje van de vrijwilliger die u
zal begeleiden. Zo kunt u alvast even
contact hebben. Het ijs is dan gebroken
en u weet wie u komt ophalen.’
Eerste rang

Op de avond zelf komt deze vrijwilliger u thuis ophalen met de Achttax.
Er zitten ongeveer zes bezoekers en
twee vrijwilligers in, afhankelijk van
het aantal rolstoelen. ‘Bij het theater of
de concertzaal wordt u vriendelijk ontvangen door een gastvrouw van Vier
het even. krijgt een kopje kofﬁe
of thee, dat bij de prijs is inbegrepen.
De gastvrouw heeft ook de kaartjes al
opgehaald. eestal heeft het theater
een speciale plek gereserveerd waar u
met elkaar kunt zitten. De vrijwilligers
brengen de jassen naar de garderobe en
halen ze later ook weer op.’
ogen de bezoekers ook zelf bepalen

naast wie ze gaan zitten ‘Daar houden
we zo veel mogelijk rekening mee,
want het is hun uitje en dat moet voor
hen zo ﬁjn mogelijk verlopen,’ vertelt
Ingrid enthousiast. ‘Het zijn in elk
geval altijd eersterangsplaatsen, goed
bereikbaar voor ouderen. In de pauze
gaan we naar de foyer. Na aﬂoop
worden de jassen weer opgehaald en
brengen we de bezoekers veilig thuis.
We wachten dan echt tot ze binnen
zijn.’
oievaarspas

Iedereen van of ouder kan zich voor
deze activiteiten aanmelden. Ook voor
mensen met een laag inkomen is Vier
het even een uitkomst. Houders van
een Ooievaarspas krijgen namelijk
korting.
Het is allemaal mogelijk door de inzet
van vrijwilligers voor, tijdens en na de
activiteiten. Ingrid: ‘Wij hebben op dit
moment zestig vrijwilligers. Er zijn
voor hen geen kosten aan de activiteiten verbonden. Hun kaartje wordt betaald en ze worden opgehaald en thuisgebracht. Ze moeten wel goed ter been
zijn, want soms hebben de bezoekers
ondersteuning nodig.’ De vrijwilligers
vinden het zelf vaak erg leuk, weet
Ingrid. ‘Ze maken na aﬂoop een klein
verslagje van de avond en daarin lezen
we dat terug. Er is trouwens nog plaats
voor nieuwe vrijwilligers. Die kunnen
zich via www.4hetleven.nl of het
landelijk telefoonnummer aanmelden.’
Ze krijgen een trainingsprogramma,
gebaseerd op de jarenlange ervaring
van de stichting met het begeleiden
van ouderen.

rogramma

De voorstellingen die Vier het
even aanbiedt, zijn te vinden op
www.4hetleven.nl. ‘ yp uw postcode
in en u kunt zien wat er in uw omgeving te doen is,’ licht Ingrid toe. Zoals
binnenkort:
14 mei: ‘De verleiders: de val
van een super-man.’ Spannende
komedie over de boekhoudfraude
bij het Ahold-concern. Koninklijke
Schouwburg, 4 ,2 mei: Karin Bloemen ‘Witte
Nar’. Zangeres en showdier Karin
Bloemen is zo langzamerhand een
ster van ‘zekere’ leeftijd. Hoe staat
ze ervoor ijswijkse Schouwburg,
40, 0
31 mei: ‘On olden Pond.’ heatergrootheden Bram van der Vlugt
en iz Snoijnk samen op het toneel.
Koninklijke Schouwburg, 4 ,1 juni: a a - internationale showdancers. Een wervelende show door

leerlingen van de a a Dansacademie voor Show
usical. ucent
Danstheater, 41,Ervaringen

En hoe is het voor de bezoekers ‘Ik
vind het fantastisch dat we opgehaald
worden en veilig kunnen uitgaan,’
vertelt de 91-jarige mevrouw Van
Drongelen uit de Dorpsdreef. ‘We
gaan regelmatig met z’n vieren of
vijven met de vrijwilligers van Vier
het even naar een voorstelling of
concert. orgen gaan we naar het esidentie Orkest, geloof ik. We worden
geholpen met alles, als we naar het
toilet moeten met de rollator gaan ze
mee. En het is zo gezellig. Ik ken de
vrijwilligers nu bijna allemaal. In mijn
eentje kom ik nergens meer. Ik ben er
zo blij mee ’
Nadere informatie

Kijk op de internet website:
www.4hetleven.nl
E-mail: info 4hetleven.nl
andelijk telefoonnummer: (03 ) 24
1 , op werkdagen 9.00-12.00 uur

Gespreksgroep voor mantelzorgers

Mensen met lichte geheugenproblemen
orgen voor iemand met geheugenproblemen of dementie kan het leven ingrijpend beinvloeden. etrokkenen krijgen te maken met rolverwisseling in de relatie, karakter- en
gedragsverandering, groot tijdsbeslag, gebondenheid aan huis en vooral veel vragen.

Ervaringen bespreken onder deskundige begeleiding kan verlichting,

informatie en steun bieden. Het
Ontmoetingscentrum Dementie in

Scheveningen gaat daarom elke
tweede woensdagochtend van de

maand gespreksgroepen organiseren, begeleid door een casemanager
psychogeriatrie en een ouderenadviseur. Eerste aﬂevering: woensdag
14 mei, 10.00-12.00 uur, wijk- en
dienstencentrum De allemok,

Westduinweg 3 -d. Aanmelden kan
tot een dag tevoren: tel. (0 0) 41
20 20 of e-mail ouderenadviseurs
welzijnscheveningen.nl.
Binnenkort op deze pagina meer over
de ontmoetingscentra.
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er vak kon je in een ander schooljaar zitten

De Oud-Hagenaar

leraren noemde je bij hun voornaam

eke d doch door mi emi d
Wat hebben Van rigt, Hanedoes en Scheffer gemeen Het waren alle drie schilders. Maar ze
hebben ook alle drie een naar hen vernoemde straat in de Haagse wijk lingendael. En de drie
straten sluiten op elkaar aan. Het was hier dat op 6 juli 1962 de Haagse .V. .-school de deuren
I.V.O. stond voor Individueel Voortgezet Onderwijs. Een middelbare
school, later herdoopt tot I.V.O. avo,
waarbinnen de leerling niet alleen klassikaal les kreeg, maar ook een deel van
het onderwijsprogramma zelf moest
bemeesteren.
acifist
Het systeem was uitgedacht door
ornelis (Kees) Boeke. Boeke, geboren
op 2 september 1 4 in Alkmaar. Hij
was een paciﬁst die door verzoening
en samenwerking een geweldloze
maatschappij wilde doen ontstaan. Hij
kreeg steeds meer oog voor de rol van
de opvoeding daarbij.
edio jaren twintig stichtte hij De
Werkplaats Kindergemeenschap in
Bilthoven. Boeke verwierp klassikaal
onderwijs als autoritair en een systeem
dat de ontplooiing van het individu in
de weg stond. Volgens hem moest een
school een gemeenschap zijn waarbinnen zelfwerkzaamheid en sociaal
verantwoordelijkheidsbesef voorop
stonden. Naar het intellect was er ook
plaats voor artistieke, ambachtelijke en
sociale vaardigheden.
In 193 richtte Boeke de I.V.O.stichting op. Pas na de oorlog kreeg hij
erkenning. In 194 kreeg hij ﬁnanciële
steun van het rijk en kort daarop werd
Boeke’s model ge ntegreerd in het
onderwijsstelsel.
Werkoverzicht
In het I.V.O.-systeem kende elk vak
een klassikaal en een individueel
deel. Het individuele deel moest elke
leerling zelf afwerken, naar eigen
tempo en inzicht, tijdens zogenoemde
‘keuze-uren’. edane taken werden, al
dan niet na het leveren van een ‘bewijs’
schriftelijk dan wel mondeling - dat
de leerling de stof onder de knie had,
afgetekend en gestempeld door de
desbetreffende leerkracht in het zogenoemde Werkoverzicht.

- Omslag van een schoolkrant uit 1961, Iets
Van Ons. -

De leerkrachten werden overigens
allemaal met de voornaam aangesproken. Het je en jij was binnen de I.V.O.
al lang ‘normaal’ voordat de rest van
Nederland er begin deze eeuw mee
begon. Een en ander gebaseerd op de
vertaling van het Engelse you, daarbij
vergetend dat ou, met een hoofdletter, betekent. aar dit terzijde. Als
het klassikale en het individuele deel
waren afgerond tekende de leerkracht
voor de ‘uitslag’ en ging de leerling
voor dat vak door naar het volgende
leerjaar.
Zo kon je dus voor het ene vak in het
tweede leerjaar zitten, voor het andere
in het eerste of het derde. Er waren
verplichte vakken en keuzevakken.
Een diploma kwam er bij minimaal 40
punten (1 punt per leerjaar, per vak).
Het maximum stond open aangezien
dat afhing van de periode dat de leerling op school was en de hoeveelheid
keuzevakken die gedaan werden.
Nieuwbouw
De Haagse I.V.O.-school startte op 30
mei 19 9 in het pand Koninginnegracht
3 . Een optrek stammende uit 1 0
met hoge, van boven boogvormige,
ramen, marmeren vloeren hoge lambriseringen. een echt schoolgebouw.

Een inderhaast aangebrachte noodtrap
aan de achterzijde moest het pand
brandveilig maken. Een paar jaar later
werd de nieuwbouw gestart aan de Van
rigtstraat 1.
Op de hoek van de Van rigtstraat en
de Schefferstraat verscheen een drie
verdiepingen hoge ‘toren’, met een
glazen gevel aan de kant van de Van
rigtstraat. Naar het westen langs de
Van rigtstraat - en het noorden langs
de Schefferstraat, kwamen twee vleugels elk bestaande uit vier klaslokalen.
Aan de Hanedoesstraat kwam de
gymzaal die via een gang verbonden
was met de lokalen evenwijdig aan de
Schefferstraat.
Onder de ‘toren’ zat een ﬁetsenkelder.
Die kon je via een heel steile trap aan
de Schefferstraat bereiken. De eerste
keer dat ik daar verscheen, bij de
- Onderwijsvernieuwer Kees oeke r. en zijn
vrouw eatrice m.
tijdens een vredesmars begin jaren 60. -

- Krantenbericht over de eerste paal die voor
de nieuwbouw werd geslagen. -

start van het schooljaar 19 -19 ,
kon ik mijn ﬁets bij de afdaling in deze
spelonk niet houden. Het stalen ros
een oude herenﬁets afkomstig van mijn
oom in Amsterdam knalde beneden
tegen de betonnen muur. Wiel en vork
verwoest. Einde oefening. En pa mocht
en nieuwe kopen.

- etaalplastiek van kunstenaar ub ierck aan een muur bij de I.V. -school aan de Van rigtstraat. -

eer vrij
Op de I.V.O.-school zaten leerlingen in
alle soorten. Kinderen van steenrijke en
straatarme ouders. Oerdomme en zeer
intelligente. Studenten die moesten

leren en personen die er gezien het
fortuin van papa alleen hun tijd doorbrachten. Volgzame en onhandelbare.
Straight en kunstzinnig. Het kwam
voor dat iemand na een vakantie zo
maar ineens een andere naam ging
hanteren omdat dat ‘leuker’ stond.
Babette van der Kwast werd ineens Babette e Blanc. een probleem. Werd
moeiteloos door eenieder geaccepteerd.
Ik kwam er terecht omdat psychologen
hadden uitgemaakt dat ik vrijheid nodig had. In een strak klassikaal regime
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- et sportinsigne van de I.V.O. -

zou ik altijd rebelleren. Achteraf gezien
moet ik hen daarin gelijk geven. Zelfs
toen ik vertrok werd er bij de diplomauitreiking nog gemeld dat ik liever
door een muur heen ga, dan er om heen
te lopen.
ngelukkig lingendael
De buurtbewoners van lingendael waren allerminst gelukkig met de I.V.O.
schoolbewoners die in de pauzes in
kleine of grote groepen door de buurt
zwierven of, met hun brommers, reden.
De winkels aan de Breitnerlaan werden
periodiek ‘overvallen’ door grote groepen leerlingen. Andere favoriete plekken: het Haagse Bos, park lingendael
en de ronde ANWB-vestiging aan de
Wassenaarseweg.
Ooit werd door I.V.O.’ers meegedaan
aan het kraken van
het toch leegstaande Huize lingendael. In het pand
er tegenover kocht
ik ooit van een
medeleerling een
gestolen obylette
die 0 km per
uur reed dankzij
een afgevlakte
cilinderkop. angs
de eidsestraatweg, met name
bij de achteruitgang van paleis
Huis ten Bosch,
werd regelmatig
geprotesteerd tegen
het koninklijk huis en de gasten die
daar werden ontvangen. Ik heb nog een
tijd blauwe bovenbenen gehad toen we
daar eens door agenten met een accent
uit het hoge noorden, letterlijk, van de
straat werden geschopt bij een sit-in
tegen, vermoedelijk, de Vietnamoorlog
waarbij we ‘ ohnson moordenaar’
schreeuwden. Een kreet die als belediging van een bevriend staatshoofd
strafbaar was gesteld.
ret en plezier
egendarisch waren de schoolfeesten
en de werkweken. Zo trad
Incorporated in school op. Een band die
later Paradiso, de elkweg en Kosmos
‘onveilig’ zou maken, en optrad op het
legendarische popfestival Kralingen.
De roemruchte groep Supersister werd
vrijwel op de I.V.O.-school geboren.
Bandlid Sacha van eest (ﬂuit) zat bij
‘ons’ op school. Het kwam voor dat de

- Nieuwbouw van de I.V.O. aan de Van rigtstraat. -

- Schaken op school. -

bus van de band, op weg naar een optreden, Sacha kwam ophalen. Ik herinner me nog een ‘suprise-optreden’ van
Supersister op het dak van de school.
Werkweken waren er in eerssen
(overnachten in een oud klooster),
rolloo (vakantiehuisjes op de
camping, en allemaal op zoek naar de
boerderij van Harry uskee, voorman
van uby and the Blizzards) en, in het
vierde leerjaar, Esch sur Sure, uxemburg. Hoogtepunt was ongetwijfeld het
verblijf in uxemburg. Een week lang
in tenten. De eerste liefdes bloeiden er
op. De lokale horeca kon de opkomende drankzucht van de bende uit
Den Haag nauwelijks aan. Elke avond
moesten de begeleidende leerkrachten
weer klasgenoten gaan zoeken die
emotioneel of anderszins in de knoop
waren geraakt. oppunt: een uitvoering
in de twee middeleeuwse torens boven
Esch inclusief een groot ﬁk. aar goed
dat de torens al ru nes waren. Zelfs de
lokale politie liet ons begaan.
Bij elke middagpauze verscheen er,
zodra het warm genoeg was, een ijskar
van naar ik meen arinello voor de
school. De verkoper liep dan helemaal
binnen. e kon er zelfs op de pof
kopen. Bij het periodiek afrekenen
sloeg je dan bijna tegen de grond. En
de ijskar bevatte niet alleen schepijs.
Af en toe kwam er zelfs een, in een
plastic zakt verpakt, koud ﬂesje pils
ter voorschijn. De voorraad werd
aangevuld door I.V.O. leerlingen die
voor de verkoper even een boodschap
gingen doen. De boodschap, het bier
dus, moest dan wel ingepakt en wel
in de buik van de ijskar verdwijnen
zonder dat het klanten of potentiële
kopers opviel.
Aparte docenten
De leerkrachten op de I.V.O. waren van
een apart slag. Directeur Harry Verroen, een bonk van een vent met een
zware stem die je eerder voor haven-

werker versleet, gaf daarnaast gewoon
aardrijks- en natuurkunde. eneer
hierry, een keurige, oudere man met
wit haar, gaf Nederlands. Hem spraken
we niet met voornaam aan. artijn
Overeem was goed voor geschiedenis
en kennis der maatschappij. Hij reed
rond in een oude beige Bentley en
woonde in een landhuis middenin Park
Overvoorde in ijswijk. Daar werden
ook periodiek feesten georganiseerd,
herinner ik me. Een favoriet van alle
meisjes.
Dan was er Ilona Praetorius. Ze gaf
rans. iet ons Paris atch lezen.
Ze vond zichzelf erg aantrekkelijk en
ﬂirtte met zo ongeveer elke man die ze
ontwaarde. Dat was onder meer met
uud Verheijen, broer van de schaatser,
het geval. Hij kwam wiskundeles geven en reed in een driewielige esserschmitt waarin je met zijn tweeën achter
elkaar zat onder een glazen koepeldak.
Ilona wilde wel eens een ritje maken.
aar ze had buiten de waard gerekend.

Het autootje werd, met Ilona en uud
erin, door leerlingen opgetild en eens
ﬂink door elkaar geschud. uud kun
het wel waarderen maar Ilona gilde het
uit van de angst.
Dan waren er nog mevrouw Sperna
Weiland (Engels), meneer ost Budde
(biologie en volksdansen), Nel Hof
(tekenen), mevrouw eyer (handenarbeid) en een klein kordaat mannetje
met vlasblond haar, een bril en een
heel strenge blik dat Duits gaf. Op
zijn naam kom ik niet meer. Niet te
vergeten: Bob Windt. Bob was altijd in
zwart Adidas trainingspak onderweg.
rijze haren, strakke snor. Bob gaf
gym. Hij straalde een en al stoerheid uit. Hij was, tenminste dat staat
mij zo bij, ook trainer bij de destijds
beroemde Voorburgse volleybalvereniging orbulo. Wij konden er, op
een enkele uitzondering na, niets van.
Van de gym niet maar ook niet van
balsporten. enminste, dat liet Bob ons
telkens weer zeer duidelijk merken. In
woord en gebaar.
Van .V. . naar HM
Eind 19 0, bij de kerstvakantie, was

ik ‘klaar’. Kort haar was lang haar
geworden en op de voorkant van het
Werkoverzicht geen voetbalplaatje
meer maar een zwarte hand die uit het
water stak met een ﬁlosoﬁsch onderschrift gerelateerd aan het leven en ons
aller identiteit. Omdat geen school je
meer in het lopende schooljaar aannam
ben ik maar gaan werken. Een half jaar
later maakte ik mijn opwachting bij
het Haags ontessori yceum (H ),
afdeling HAVO. edio 19 volgde
de hele I.V.O. school mijn voorbeeld.
Er vond een krachtenbundeling plaats.
Eind 1991 werd bij de gemeente een
aanvraag tot sloop van het gebouw aan
de Van rigtstraat ingediend. Een paar
jaar later was het zover. Het instituut
ging tegen de vlakte om plaats te
maken voor woningen. Waar eens het
schoolplein was liggen nu de tuinen
van de woonpanden, inclusief een
minuscuul vijvertje. De buurt is verlost
van die eigengereide I.V.O. leerlingen.
Het is er weer keurig rustig. e rustig.

arel oseling

arel o el

o ma l om

- Voor arry uskee werd later nog een monumentje opgericht in rolloo, waar we op kamp gingen. -
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Kleine
Nostalgie

met Julius asgeld

Als er iemand twee linkerhanden
had, was het mijn vader wel. Ik zie
hem nog de blokken op de trappers
van mijn ﬁets monteren. Het duurde
en het duurde. En ik wilde zo graag
zelf, helemaal alleen, ﬁetsen op mijn
zojuist gekregen, tweedehands ﬁets.
aar toen die blokken er eenmaal
opzaten stapte ik erop en gaf hij me
een zet. Hij zei: ‘De wereld ligt voor
je open. Nu kan je gaan en staan waar
je wil.’ Dat deed ik. Ongehinderd door
het feit, dat ik ondanks de blokken nog
steeds niet bij het zadel kon en raar
heen en weer wiebelend over de stang
van de ﬁets mijn weg zocht. En hoe ik
met die ﬁets op school kwam was mijn
eigen zaak.
De vader van David Verbocht,
hoofdpersoon uit het prachtige,
zojuist verschenen boek ‘ eester
itrailette’ van de Vlaamse schrijver
an Vantoortelboom verborg zijn
pedagogische bemoeienissen trouwens
ook. Hij gaf zijn zoon David op zijn
tiende verjaardag behalve een zakmes
ook toestemming om door het gat in
de beukhaag achter het tuinhuis het
bos in te gaan’. aar niet nadat hij
van te voren een aantal bomen in het
bos volgens een bepaald systeem had
gemarkeerd met plankjes. Opdat zijn
zoon niet zou verdwalen.

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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.

et toe ie d oog va mi vader

Vroeger mochten kinderen niks maar deden ze het stiekum toch.
egenwoordig mogen kinderen alles omdat ze het anders stiekum
doen. Werden ze vroeger meer aan hun lot overgelaten f juist
minder En wat is nou eigenlijk wijsheid

van zo’n vijftig meter ongemerkt te
volgen. Om te kijken of alles wel goed
ging. Vervolgens bleek, dat hij zich
niets, maar dan ook helemaal niets had
aangetrokken van mijn aanwijzingen.
Op eigen houtje nam hij, overigens
met goed gevolg, een geheel andere,
veel gevaarlijker route. Ik besloot me
in het vervolg wat minder zorgen om
hem te maken. Of hem wat minder
lastig te vallen met mijn zorgen. Wat
natuurlijk iets heel anders is.

uderparticipatie
Vroeger gingen mijn ouders eens per
jaar naar een ouderavond. Dat deden
ze niet alleen om iets te vernemen
over mijn vorderingen op het gebied
van taal en rekenen. aar ook om
op de hoogte te worden gebracht van
mijn gedrag buiten de reikwijdte van
hun toeziend oog. Want dat kinderen
zich buitenshuis anders gedragen dan
binnen staat als een paal boven water.
En als dat gedrag op school wel eens
aanleiding gaf tot een ﬁkse draai om
de oren zou dat je verdiende loon
wel zijn. Daar was zelfs geen nadere
toelichting van de meester of de juf
voor nodig. Kom daar nu eens om.
Zelfs een ongelukkig uitgevallen, verbale reprimande van een ongeduldig
geworden leerkracht kan al aanleiding
zijn tot het zoeken naar een andere
school.
Ouderparticipatie, leerlingenvolgsystemen. Hele volkstammen bemoeien
zich tegenwoordig met de opgroeiende
generatie zonder ook maar enig idee te
hebben van wat er nou eigenlijk echt
bij die kinderen leeft. Aanpassen moe-

Gevaren
Dat deed me denken aan de keer, dat
mijn eigen zoon voor het eerst zonder
begeleiding naar school mocht ﬁetsen.
Daarv r had ik hem steeds met de
ﬁets gebracht of de route samen met
hem geﬁetst. De laatste keer dat ik dat
deed, had ik hem gewezen op de gevaren die onderweg achter iedere hoek
en iedere bocht schuilden. oen hij
voor het eerst alleen mocht, kon ik het
niet laten hem op een veilige afstand

ten ze zich Voldoen aan de eisen van
anderen eedoen aan de consumenten-race Wedijveren om aan de top te
komen Nauwgezet en plichtsgetrouw
de routes volgen die door anderen
zorgvuldig worden uitgezet
En geen gezeur meer. Voor af en toe
een plankje aan een boom of een paar
blokken aan je trappers hebben we
immers geen tijd.
Kinderfietsje
isschien is dat het wel. isschien
laten we onze kinderen tegenwoordig
niet genoeg aan hun lot over. ijn
kleindochter is zojuist twee geworden.
Ze had al een ﬁetsje zonder trappers
waarmee ze zich met haar voeten
van de ene naar de andere plek kon
begeven. De tijd is weldra rijp voor
een driewieler. Zodat ze zich, terwijl
ze de pedalen beroert, kan verplaatsen.
et, bij wijze van ﬁetsbel een eend
waar ze in kan knijpen en die dan
hard gaat kwaken. Dan een ﬁetsje met
twee zijwieltjes. Daarna moeten de zijwieltjes eraf zodra ze op twee wielen

kan. Daarna een heuse kinderﬁets met
een leuke ickey- ousebel aan het
stuur. Aansluitend daarop een ﬁets van
normaal formaat. Vroeger pasten de
kinderen zich aan hun ﬁets aan. egenwoordig passen de ﬁetsen zich aan aan
de kinderen.
Stiekem
Vroeger was alles beter. Vroeger
mochten kinderen niks maar deden ze
het stiekem toch. Want daar leerden
ze van. ogen ze tegenwoordig dan
alles Dat is toch ook niet goed Wat
is wijsheid. eonard ohen (zie de
foto hierboven) zong het dertig jaar
geleden al: ‘Volg me, zei de wijze
man, maar hij liep achteraan’.
Bent u grootgebracht door mensen die
op zorgvuldig van te voren gebaande
wegen steeds voorop liepen om u te
vertellen hoe het moest Of hebt u
juist in de penarie gezeten omdat u,
aan uw lot overgelaten, steeds alles
zelf hebt mogen ontdekken ail het
naar:
j li s pasgeld deo d-hagenaar nl

andheelkundig Centrum Nootdorp
voor alle disciplines in de tandheelkunde
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.

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

Doordat we de juiste apparatuur
hebben kunnen we zelfs een
porceleinen kroon in twee uur
maken zegt ze
Dit wordt gerealiseerd door de D
erec machine waardoor een kroon
binnen twee uur geslepen gepast
verfijnd en op kleur aangepast is
eerdere tandartsen zijn werkzaam
in andheelkundig entrum ootdorp ls bijvoorbeeld geconstateerd
wordt dat een wortelkanaalbehandeling nodig is of er sprake is van
dwarsliggende verstandskiezen
dan hoeft niet naar een andere
praktijk doorverwezen te worden et
centrum heeft ook de beschikking

over een eigen laboratorium Er is in
ons centrum ook een tandtechnieker
werkzaam zegt ze De tandtechnieker heeft een laboratorium in
altbommel maar is n keer per
week in het centrum aanwezig voor
reparaties rebasingen frames en
protheses
Implantaten plaatsen is de specialiteit
van ohreh ahiminejad zij heeft
daarvoor op internationaal nivo
nascholing gevolgd en is zelfs aster
in Orale Implantologie
Implantaten kunnen de functie van
een prothese verbeteren Veel mensen en vooral ouderen weten niet
dat hun verzekering de aanpassing
van een prothese met implantaten tot
klikprothese grotendeels vergoedt
eker in de onderkaak wordt dit
eigenlijk altijd goedgekeurd zegt
ahiminejad ij de onderkaak komt
het vaak voor dat de prothese niet
goed blijft zitten Daar kunnen allerlei
vervelende problemen uit ontstaan
Implantaten kunnen de kwaliteit van

leven van mensen met een
prothese erg verbeteren In het geval
dat de uitneembare prothese wordt
vervangen door implantaten met een
brug wordt het niet vergoed
Ontzettend kostbaar hoeft het
allemaal niet te zijn Per boven- of
onderprothese is de eigen bijdrage
euro en de rest wordt vergoed
door de verzekering na machtiging
De aanvraag doen wij voor
Dragen van een los plaatje om een
afgebroken tand te vervangen is
ook niet meer van deze tijd andheelkundig entrum ootdorp boekt
prachtige resultaten met implantaten
en dat mag ook van een centrum van
dit kaliber verwacht worden
ierbij zijn tandheelkundige kosten
dit
jaarzijn
vooralsnog
aftrekbaar
vandit jaar
Hierbij
tandheelkundige
kosten

de belastingen maakt namelijk
medische kosten et is nog maar
de vraag hoe dat volgend jaar zal
zijn zegt ahiminejad
ij hebben
overigens ook afbetalingsmogelijkheden via amed waar gebruik van kan
worden gemaakt
ij andheelkundig entrum
ootdorp zijn als aanvulling op de
behandeling ook oto of est lane
behandelingen mogelijk impels in
uw gezicht kunnen met behulp van
oto worden vervaagd et het
speciale est lane ip Volume en
est lane ip efresh krijgt u vollere
en jonger uitziende lippen Deze
behandelingen doen we bij vrouwen
en mannen van alle leeftijden zegt
ahiminejad
uw vragen.
ns!
Graag tot zie

Tandheelkundig Centrum Nootdorp
Dorpsstraat
Nootdorp,
Telefoon:
(015)
 6,
  
 
   
 2851000
 Internet:
 
   
www.tandarts-nootdorp.nl
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Sudoku weer mee e wi

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.
rijswinnaars

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
‘3’ in B een ‘9’ in een ‘ ’ en in
D ook een ‘ ’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
3-9- - .

In De Oud-Hagenaar nr. 9 van 29
april vond u ook vier Sudoku-opgaves. De gezochte oplossing luidde
1- - -9. De vijf prijswinnaars zijn:

5
9
2

1 5
2 6

1

9
4

3 8
9 6

peciaal oor le ers an e

comfortland nl

gal
Por tu

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

ud Hagenaar

atuurlij

oren

daags arrangement anaf

Het arrangement is inclusief:

•
•
•

etourvluc t msterdam
o iguel met rke o ata
uc t avenbelasting en
brandsto e ﬁng
rans er van luc t aven naar
accommodatie en v.v.
Nederlandssprekende reisleiding
overnac ting
x uitgebreid ontbijtbu et

Prijs: vana
, p.p.
Reisperiode: ertrek op maandag van april t m
van mei t m sep op maandag en vrijdag.

3 2
4
6
5

9

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

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

8

pp

Canadiano***
iddenin et ge ellige centrum van onta elgada gelegen. Het otel besc ikt
over nette en ruime kamers ingeric t met warme rode tinten wat direct een
prettige s eer oproept. Naast een eigen restaurant besc ikt et otel over een
s eervolle bar.

•

3

n
Ooste
rijk

vliegt naar et grootste eiland van de oren,
o iguel, met onta elgada
als grote stad, bekend om ijn oude eren ui en, c armante pleintjes, istorisc e
kerken en levendige boulevard.

•

6

6

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

7
8

9
5
3
1
2

ij ondere reisaan iedingen an

e e ortugese eilandengroep, gelegen in de tlantisc e ceaan op ca.
km ten westen van ortugal, is een waar paradijs voor de actieve natuurlie eb
ber. Geniet van de vele wandelmogelijk eden, een ac t klimaat, leuke kleine
strandjes en natuurlijk de walvissen en dolﬁjnen, die er in grote getale voor
komen, wel meer dan
soorten

•

1
7

Zet in de onderwerpregel:
lo
do r

Sudoku D

4

6

2

3

Sudoku

2

9 7
8 1

6

nzenden

Sudoku

3 4

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

Voor de puzzel van deze week
Donderdag 22 mei
worden vijf exemplaren van het boek
Paul Stikvoort, te Zoetermeer
“Eerst Napels zien ” Vergeet niet
Stuur per e-mail naar:
ac ueline Berghuijs, te Zoetermeer om bij de inzending ook uw postp el deo d-hagenaar nl
Evert van anen, te eiderdorp
adres te vermelden

Sudoku A

8

W. Banasik, te Den Haag
elix van Waveren, te Den Haag

nline

uis org in el oor senioren

andel ee in irol

daags arrangement anaf

pp

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 gecertiﬁceerde gids met jaren
wandel ervaring. Hij neemt u mee op ontdekkingstoc t naar bergtoppen en meren, over
prac tige paden door ongerepte natuur.
andelprogramma
Het deﬁnitieve 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
Hotel erloser of ***
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
Het arrangement is inclusief:
• 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 ﬁtness en sauna
• elkomstbijeenkomst op ondag
• riv parkeerplaats buiten
• wandelexcursies en Nordic alking toc t
met een gecertiﬁceerde Nederlandse gids

oktober

en

e e vana prijs is beperkt besc ikbaar op een aantal vertrekdata, dus boek snel,
want op op

Prijs:

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

,

,

,

Informatie & boekingen:
www.arke.nl/comfortland of bel met Arke 0900-8847(15 cpm) of ga langs bij een Arke winkel.
p de e rei en ijn de N

G

voorwaarden van toepassing.

.
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Voordeelwinkel
Nordic Walkingset

070-8700 1

el en estel

estel online ia on e

e

in el

www. ol arding- oordeel.nl
‘Protect A Bed’ matrasbeschermer

Beenverhoger

Ledenprijs

-10%

Vanaf
.

.
.

Nu

.

.

.

.

.

44,95

Nu

.

37,95

1

.

.

61,95

Opstapje met handleuning

36,95

.

.

Opvouwbare bedsteun mee op reis

.

.

Bel & Bestel

070 - 8700216

.

.

.

.

Extra
Ledenvoordeel

.

.

.

15%
Lees meer op
pagina 50

Nu 59,95

Mini catalogus
www.volharding-voordeel.nl

Kleine kaasschaaf met
gehoekt handvat

Nu

99,95

Big Button Comfort Telefoonset

Onze catalogus
.
.

.
Vraag hem gratis aan.

.
.

.

Nu

.

15%

95

25,

.
. . .

Vanaf

69,95

6 wiels boodschappentrolley voor stoep en trap

.

.

FX-5700 Enkele Dect telefoon
FX-5720 Duoset dect telefoons
FX-5725 Vaste telefoon + Dect

.

Bestelbon Volharding Voordeel Catalogus

.

Naam

.
.

.

Adres

.
.

Postcode

etaling ac teraf

Plaats

.

Nu
er end osten per estelling

€ 69,95
€ 94,95
€ 99,95

74,95

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

Volharding Voordeel
Antwoordnummer 891
2501 WK in Den Haag

