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Met presentatie op 1 juni van fascinerend boek over Hitlers Volkswagen

Louwman Museum onthult de oer-Kever
De Volkswagen Kever
werd door Adolf Hitler
en de nazi’s gepromoot als ‘de auto voor
het gewone volk’. Dat
Hitler zijn schetsen,
het technische concept, de naam én zelfs
de bijnaam van de
auto baseerde op het
werk van de joodse
ingenieur Josef Ganz
hield hij geheim. Terwijl Ganz uit de geschiedenis werd gewist, werd zijn Kever
de auto van de eeuw.
Er werden er 21,5 miljoen van gebouwd.
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- Een nieuwe Kever cabriolet voor de verkeerspolitie in Den Haag, ook gesloten modellen en de busjes waren populair .(Foto 1956: Friezer-Meyer) -

In zijn boek ‘Het Geheim van Hitlers
Volkswagen - het geesteskind van de
joodse ontwerper Josef Ganz’ (1898 1967) vertelt wetenschapsjournalist Paul
Schilperoord (o.a. NRC, VPRO en De
Ingenieur) het levensverhaal van Ganz en
zijn Kever.
Op 1 juni wordt dit boek gepresenteerd in
het Louwman Museum in Den Haag. Die
dag staat het museum volledig in het teken
van de VW kever. Naast de boekpresentatie en een lezing van de auteur om 11.00
uur, zal om 11.30 uur een uiterst unieke
auto worden onthuld. Een aankoop, die er
zonder dit boek nooit was geweest. Op het
plein voor het museum is die dag tevens
de “Pre 67 Vintage Volkswagen Show”,
waarbij een line-up van zo’n 70 Kevers
een beeld geeft van de veranderingen
vanaf 1940 tot 1967.

Thriller
In zijn rijk geïllustreerde boek passeert de
hele geschiedenis van de Kever de revu,
een relaas over geniaal technisch vernuft,
intrige en spionage, lastercampagnes,
economische crisis en de opkomst van
het fascisme. Een boek, dat leest als een
thriller.
De Volkswagen Kever is de meest populaire auto ooit. In 65 jaar tijd werden er

- Het boek van Paul Schilperoord; 336
pagina’s, met 400 foto’s; prijs € 24,95

ISBN: 97890 8975 2208 -

meer dan 21,5 miljoen van gebouwd en
de lieftallige auto groeide uit tot symbool
van de vredelievende hippiebeweging –
een schril contrast met haar herkomst als
volksauto voor nazi-Duitsland.

Ferdinand Porsche
Algemeen bekend is dat Adolf Hitler aan
Ferdinand Porsche opdracht gaf om de
Volkswagen met staatsgeld te ontwikkelen
– maar nagenoeg onbekend is dat Hitler
het Volkswagen- idee, en Porsche het technische concept afkeken van de Hongaars

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

(070)

346 95 71

joodse ingenieur Josef Ganz
Ganz bedacht de Kever in 1923, nadat
hij weer eens van zijn motorﬁets was
gevallen. Zijn ontwerp voor een veilige
en goedkope volksauto (de ‘Rapid’) was
zo revolutionair dat de concurrentie het
ontwerp probeerde te stelen en Ganz uit
de markt te drukken. Geen middel werd
geschuwd: Ganz werd onder valse voorwendselen door de Gestapo gearresteerd
en er werd zelfs een moordaanslag op hem
gepleegd. En Hitler zelf maakte een aantal
ontwerpschetsen voor de Kever – die in
dit onthullende boek ook voor het eerst
worden gepubliceerd.

van zijn leven. Bij nazaten van Ganz in
Australië vond hij het privé-archief van
Josef Ganz terug. Dit bevatte niet alleen
ongepubliceerde foto’s en ontwerptekeningen, maar ook belangrijke documenten en brieven over diens leven in
nazi-Duitsland. Daarmee reconstrueerde
Schilperoord het verhaal over de geboorte
van de Kever, dat Josef Ganz zelf op zijn
sterfbed omschreef als ‘a crime story even
Hitchcock could not invent’.

Pre ‘67 Vintage VW show
Op zondag 1 juni staat het Louwman
Museum in het teken van luchtgekoelde
Volkswagens van voor 1967, de ‘Pre ‘67

Vintage Volkswagen Show’. Het voorplein
van het museum zal gevuld zijn met circa
55 verschillende uitvoeringen van diverse
Volkswagen modellen. De expositie geeft
bovendien een boeiend overzicht van de
ontwikkeling van de Kever van 1938 tot
1967. In het museum zullen de 13 meest
exclusieve uitvoeringen te zien zijn van
de luchtgekoelde Volkswagens, waaronder
bijzondere carrosserie varianten van Rometsch, Dannenhauer & Stauss, Beutler,
Enzmann, Denzel en Fridolin.
Het Louwman Museum vindt u in Den
Haag aan de Leidsestraatweg 57, langs de
weg naar Wassenaar. Bezoekersinfo op
internet: www.louwmanmuseum.nl

Privé-archief Ganz
Nadat Hitler in 1934 aan Ferdinand
Porsche de opdracht had gegeven om de
Duitse Volkswagen verder te ontwikkelen, mocht geen enkele Duitse krant of
tijdschrift nog de naam vermelden van
de oorspronkelijke bedenker. Josef Ganz
vluchtte voor zijn leven. Hij werd door de
geschiedenis vergeten.
Wetenschapsjournalist Paul Schilperoord
(die zelf werktuigbouwkunde en industrieel ontwerp studeerde) heeft Josef Ganz
nu aan de vergetelheid ontrukt, om hem de
eer te geven die hem toekomt. De auteur
heeft dat kunnen doen door de vondst

- De ‘Rapid’ tweezits cabriolet van ontwerper Josef Ganz, voorloper van de VW Kever. -

Volledig Verzorgde Vakantie weken
Voor senioren
inclusief VerVoer per luxe touringcar
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• U verblijft in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras.
• In huiselijke sfeer kunt u geneten van onze uitmuntende keuken.
• Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten.
Vraag naar onze folder en arrangementen
scheibaan 5, 5062tm oisterwijk tel 013-5282555, 06 53756941 • www.hoteldepaddestoel.nl

KEES TALEN
... sinds 1953

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.
In- en verkoop inboedels

Antiek, klokken, schilderijen, boeken, cd, dvd, enz.

WWW.KEESTALEN.NL
Margaretha van Hennebergweg 63, 2551 BD Den Haag

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

OPLEVEREN
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e nie operetteclub
Het is heel kort dag, maar hier toch
nog een oproepje voor de re nie die
al zondag a.s. 1 juni wordt gehouden
van de Operetteclub van Mw. R.
Chabot- de Joode en Olly Rikkers in
Den Haag. Iedereen die ooit lid is geweest mag zich nog aanmelden We
zijn ook nog op zoek naar: Carla van
Ameyde, Anneke Baggerman, Loes
Brans, Inge Eestermans, Sonja Just,
Marijke van de(r) Kleij, Margriet
van der Laan, Ineke Mertens, Eliane
en Férial Pieters, Eline Plooyer,
Marjolijn Ruijter de Wildt, Manja
Sackers en Marijke Stegeman en Ada
van (der) Vliet.

Marja Hoekstra

el.: 070 3602098
marjadeleef@gmail.com
--------------------------------------------Het omerhof
In het vorige nummer had Carl Doeke Eisma het o.m. over het Zomerhof
aan de roelstrakade. Dat werd niet
in 1964 gesloopt maar een paar jaar
later. Het laatste stukje Zomerhof is
gesloopt kort voor het bezoek van
de koningin Sirikit van hailand en
koningin Juliana. Zij kwamen op
bezoek bij de mytylschool die was
gevestigd in het schoolgebouw van
het Zomerhof. De gemeente Den
Haag sloofde zich uit om de zaak
er netje te laten uitzien. De laatste
huizen werden in allerijl ontruimd en
gesloopt. Het terrein en de bestrating
werden geëgaliseerd. Overal werd
de plantsoenendienst aan het werk
gezet om het voor het oog wat te
laten lijken. Ook het centrum kreeg
allerlei voorzieningen waar ze al lang
op zaten te wachten en voorzieningen
waar nooit om gevraagd was. Zoals
een blokhut. Dat allemaal voor een
bezoek van een paar uurtjes. Het
centrum is er nog steeds, met als
basis het schooltje van het Zomerhof.
Ook is het schooltje tot rond 1960 gebruikt als dependance van de Willem
Ruys M LO in de Bresterstraat.

Rob Reimerink

olo on

rob.reimerink@gmail.com
--------------------------------------------e nie Vijf Vocalen
In de Oud-Hagenaar van 23 juli 2013
stond een artikel over boekhandel De
Vijf Vocalen Mensing & Visser BV.

EVE

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

e n e or alveren n

M

Na 23 jaar wordt het tijd dat
oude herinneringen, sterke
en minder sterke verhalen, weer eens opgerakeld
worden. Missen jullie ook
het oranje shirt met blauwe
bies en het witte short
of rokje? Tijd dus om een
reünie te organiseren. Op
zaterdag 5 juli 2014 gaan
we voor één dag deze oude
tijd herbeleven in onze
‘eigen’ Koempoelan op het
vertrouwde Stokroosveld.

De re nie van PAMS (Pakt Aan
Maar Samen) is bedoeld voor
iedereen die er lid was van het
oprichtingsjaar 1951 tot 1990, het
jaar dat met VES werd gefuseerd
en KV Futura ontstond.
Naast de mogelijkheid om veel
met elkaar (bij) te kletsen, is er
beeld- en filmmateriaal te bewon-

- Foto uit het album van Wies van Es. ie voor meer de website van de re nie.-

deren, doen we natuurlijk iets aan
korfbal, kan je deelnemen aan het
Indisch Buffet en kan ’s avonds de
dansvloer bezocht worden voor een
Soul Party met DJ Ron Funkytown (bekend van Ferry Maat’s
SoulShow).

- Foto uit het album van Rob Krommenhoek.-

Daarop zijn veel reacties gekomen,
ook van oud medewerk(st)ers. Inmiddels zijn er zo’n 80 namen en adressen bekend en blijkt er vraag naar een
re nie van ‘krasse knarren’. Gepland
is een re nie op 11 september a.s.
waarvoor een interessant programma
is gemaakt waarbinnen ook genoeg
tijd is om met elkaar oude herinneringen op te halen of de afgelopen
decennia te bespreken. Oud collega’s
kunnen zich aanmelden per e-mail of
op http: www.devijfvocalen.nl

Rob Vogel

rj.vogel@tele.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Del and, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 74.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. oezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck deoud-hagenaar.nl
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e nie De la e school
Wij houden 27 september opnieuw
een re nie, nu in de vorm van een
schoolreis op herhaling. We zoeken
nog een ink aantal oud-klasgenoten
(geboren in de jaren 1948 – 1950).
Wie kan helpen ze op te sporen
Hier de namen: Adrie Baak Alie van
Brederode Anita Bourgonje Anneke
Lee ang Arie de Canne Beppie van
den Berg Bert Pronk Bert Vruchten
Betty de Jong Carla de Jong Carla
Olijhoek Charles de Bruin Charles
Langeveld Dinie van den Oever
Elly Krul Elly van den Heetkamp
Els Moonen Elsje Meurs Gerrie den

itgever:
Mr. Constant V. Martini
martini deoud-hagenaar.nl
First Royal elecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
administratie deoud-hagenaar.nl
Mw. Kim Olsthoorn
el.: (070) 4275097 (Vrij. 9.00 - 12.00 uur)
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Wanneer
Datum: Zaterdag 5 juli 2014 van
15.00 – 01.00 uur
Locatie: Koempoelan - Stokroosveld
Kosten: 25,-- p.p. inclusief Indisch buffet of 12,50 excl. buffet
te voldoen op rekeningnummer
NL39 INGB 0006 1811 28 t.n.v.
KV Futura, onder vermelding van
Pams-re nie, het aantal personen
en wel geen buffet deelname.
Aanmelden
Bij voorkeur via de website www.
pamsreunie.nl of via ons e-mailadres aanmelden pamsreunie.
nl De aanmelding is pas geldig na
betaling van de deelnamekosten.
Je ontvangt van ons een email ter
bevestiging. (Eventueel telefonisch aanmelden 070-4043247 of
06-23192853 Hans & Greet)

Drijver Gerda Storre Gonnie Finkelenberg Greetje iehuis Hermana
Spoelstra Hennie Scheltema Henny
Muntjewerff Jan Klop Jeanette
Verheul Jeanette Vermeulen Joke
Spitsbaard Kees Plug Laura Batelaan Lydia de Vries Maarten Spaans
Marijke Heezen Nel Kruis Ria van
der Kroft Ria Zwart Ron Hagendoorn Ruud Bijl im Donkers iny
Mulder Wim Ho and Wim Schot
vonne Verloop vonne Vrolijk.

Hans in ’t Veld

GSM: 06 2043 3904
intveldhans@gmail.com

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

weeds wittebrood
In het artikel over de bevrijding van
het Bezuidenhout viel mij een fout
op die vaker wordt gemaakt. Het
gaat om de inhoud van de pakketten
van de voedseldroppings. Met name
dat deze het Zweedse wittebrood
of de ingrediënten daarvoor zouden
bevatten. Wijlen Nico Scheepmaker
vond dat hij daar een eind aan moest
maken en schreef daar het boekje
‘Het Zweedse wittebrood’ over.
Daarin staan de volgende feiten.
Het Zweedse wittebrood werd als
meel, boter e.d. per schip aangevoerd
uit G thenburg naar Delfzijl en in
de Randstad door de Nederlandse
bakkers gebakken, en in de winkels
gedistribueerd. Het eerste schip arriveerde in Delfzijl op 28 Januari 1945,
en het eerste brood kwam op 8 maart
in de winkels. De voedseldroppings
begonnen op 29 April ruim 50 dagen
later. De meeste vliegtuigen waren
Engelse Lancasters en Amerikaanse
vliegende Forten. Er waren 10 afwerpplaatsen waaronder penburg en
Duindigt. Vrijwilligers zorgden voor
de distributie.
Vermoedelijk is het misverstand over
het Zweedse wittebrood veroorzaakt
door een gedicht van Cees Buddingh
waarin sprake is van deze broden
die als manna uit de hemel kwamen
vallen.

Jan Meershoek

j.meershoek@casema.nl
--------------------------------------------127 Volt
Julius schreef over elektriciteit en
dergelijke. Hij had het o.m. over 110
Volt, maar ik denk echter dat het 127
Volt was. Ook is het zo dat in de rest
van het land overal 220 Volt gold.
Den Haag was een buitenbeentje, net
als Leiden. Dus het was toen noodzakelijk dat Den Haag ook 220 volt
kreeg. Het was nog een heel gedoe,
je kon je spullen laten ombouwen en
je moest alle gloeilampen inleveren.
Wel kreeg je nieuwe. Ook het ombouwen was gratis. Zover ik het mij
herinner was dat rond 1954, als ik het
niet mis heb.

Gerard Woortman

g.woortman2@kpnmail.nl

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

(070) 4275097
06 - 23700323
(070) 4275097
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itwisseling
1 6 ijswijk pheusden
n 1 6 gingen leerlingen
van chool uit ijswijk
naar pheusden voor een
uitwisselingsproject. Het
ijswijks Historisch nformatiecentrum H komt
graag in contact
met mensen die
hier meer over
weten.

Greta VollewensZeylemaker
(1898-1975) was een schrijfster
van voornamelijk kinderboeken.
Een van haar boeken, “Marijkes
grote avontuur”, verschenen in
1953, is geïnspireerd door een
uitwisseling van de leerlingen van
school C (ingang Esdoornstraat)
met een school in het Betuwse
Opheusden. Deze uitwisseling
vond plaats in 1946. Greta was lid
van de oudercommissie en heeft
samen met haar zoon Hans deze
reis meegemaakt. Initiator van de
reis was onderwijzer Van uyl, die
eerder in Opheusden had gewerkt.
Hij vond dat de stadskinderen van
Rijswijk zich maar weinig van het
platteland konden voorstellen. Het
perspectief in het boek – ter inzage
in het Informatiecentrum - ligt
echter bij een Betuws meisje.
nformatie gezocht
Was u een van die leerlingen Het
Rijswijks Historisch Informatiecentrum (RHI) komt graag met u
in contact. Was u er niet bij, maar
heeft u verhalen of foto’s over de
uitwisseling, reageer dan ook.
w informatie is welkom bij: rhi
museumrijswijk.nl onder vermelding van: Opheusden. Postadres:
Herenstraat 67, 2287 BR Rijswijk.
Bovendien kunt op maandagochtend, woensdag of donderdag
telefonisch contact opnemen met
Lia Boshoven van het Rijswijks
Historisch Informatiecentrum: tel:
070-3903617.

dinsdag 27 mei 2014

Pagina

n e e aa se ano
weer tot leven e ra ht
Hij stamt uit 1 5. En is de oudste nog bespeelbare piano die
in Den Haag werd gebouwd. Maker was, destijds, pianofabriek
Francois . chrimpf, gevestigd aan de Grote Markt 1 1 te Den
Haag. Komende zondag, 25 mei, om 15. uur wordt deze ‘staande’ piano weer tot leven gebracht in de ourdeskerk te cheveningen door pianist Klaas Trapman, docent aan het Koninklijk
onservatorium.

Drie jaar geleden werd de Delftse
piano-expert Pieter Verhulst getipt over
de piano. Hij trof het instrument aan
in een boerderij op een eiland nabij
Purmerend. otaal onbespeelbaar.
De Haagse piano-restaurateur Jan
Guurink herstelde de piano in oude
glorie.
Verhulst: ,,Je hoort zondag wat de
mensen in 1845 hoorden. De piano
klinkt anders dan instrumenten van nu.
En Klaas rapman speelt twee stukken
van Haagse componisten uit die tijd.’’
Een nocturne van Johannes Verhulst
(geen familie) en een zeldzaam werk
van diens dochter Anna Verhulst, die
hofpianiste was.

peciale gast
Speciale gast is Peter van Heirseele,
Belgische kunstenaar, striptekenaar,
programmamaker én pianoverzamelaar.
Peter heeft zelf een eigenlijk onbespeelbare ‘Schrimpf’. Die brengt hij
mee naar Scheveningen in de hoop en
verwachting dat zijn exemplaar ook
nog een rol in het gebeuren zal kunnen spelen. Om de sfeer van 1845 te
laten herleven zal Klaas rapman ook
een replicavleugel van Conrad Graf
bespelen. Deze werd in 2013 gebouwd
door Paul McNulty en is een kopie
van het origineel uit 1819. Schumann,
Mendelssohn, Beethoven en zelfs
Gustav Mahler bezaten een vleugel

oud voor

van Conrad Graf. In Den Haag klonk
destijds altijd muziek: aan het hof, in
de salons van de elite en in de huiskamer. Daarin staat de piano centraal. Het
concert heeft dan ook de sfeer van een
muzikale salon: de tijd valt even weg,
verleden en heden vallen samen met de
muziek. Het concert is mede mogelijk
gemaakt door de Stichting Pianobouw

in Nederland.
ezoekersinfo
In de Lourdeskerk: B. Blokstraat 9a,
Scheveningen. Zaal open: 14.30 uur.
Aanvang concert: 15.00 uur. oegang:
12,50 7,50 studenten, 65 en Ooievaarspas, Respectpashouders 6,25.
Aan de zaal kan niet gepind worden.

ammers ru

Maandag 1 mei was een bijzondere dag voor W H ammersbrug. Het Gouden P E Keurmerk werd officieel uitgereikt
door sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats. We zijn trots
op het resultaat dat we met elkaar hebben behaald , laat locatiemanager Herman Koelmans weten.

Naast WZH Sammersbrug hebben nog
elf andere locaties van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) het belangrijke
PREZO keurmerk in de Zorg behaald.
Daarmee voldoet de zorg van WZH
aan de kwaliteitseisen die stichting Perspekt stelt voor zorginstellingen op het
gebied van zorg, welzijn en veiligheid.
“De keurmerken zijn een bekroning
op het werk van onze medewerkers,
vrijwilligers en Cliëntenraden”, laat
Moni ue Cremers, directeur Wonen en
Zorg van WZH, weten. “Dankzij hun
deskundigheid en persoonlijke inzet

kan WZH haar zorg- en dienstverlening
op een betekenisvolle manier laten
plaatsvinden.”
De volgende locaties behaalden het
afgelopen jaar het PREZO Gouden
Keurmerk: WZH Het Anker, WZH
Sammersbrug, WZH Waterhof, WZH
Rustoord, WZH Zuiderpark en WZH
Prinsenhof. De overige locaties waren
in 2012 al in bezit van het PREZO
Keurmerk en hebben in 2013 bewezen
dat het keurmerk nog steeds geldig
is. Ook de thuiszorg van WZH is
bekroond met het PREZO Keurmerk.

WZH Oosterheem, de nieuwste locatie
van WZH, gaat dit jaar op voor het
keurmerk.
Keurmerk
PREZO is een prestatiegericht
kwaliteitssysteem dat helpt sturen op
verantwoorde zorg. Centraal in PREZO

staan de prestaties die medewerkers
en de organisatie leveren aan de cliënt.
Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), maar juist om het denken vanuit
uitkomsten voor de cliënt (prestaties).
Stichting Perspekt heeft PREZO ontwikkeld in opdracht van ActiZ.

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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Patiënten vertellen:
Een nieuw gebit nodig? Ga naar Bogaard Kliniek!
“Nadat ik iemand sprak over protheses, raadde ze mij aan hier
naar toe te komen...
De behandelaar-tandtechnicus, heeft mij erg goed
geïnformeerd en zo zijn de behandelingen begonnen.
... Een echte aanrader!”

Een zeer tevreden patiënt!
“... De operatie heb ik als zeer fijn ervaren. Ook de samenwerking tussen de assistente en de behandelaar was prima! Met als
eindresultaat een mooi passend klikgebit naar wens...!”

Het is de eerste tandarts die mijn vertrouwen heeft.
“... Daar werd ik geweldig ontvangen door sympathieke mensen.
Uiteindelijk besloten een klikgebit te nemen en daar heb ik
geen moment spijt van. Ik kan het iedereen aanraden..”

Prins Johan Frisopromenade 32, 2284 DB Rijswijk
Winkelcentrum in de Bogaard (tegenover Hoogvliet)

T : 070 -22 100 07 (parkeren P5)
I : www.bogaardkliniek.nl
E : balie@bogaardkliniek.nl

Bogaard Kliniek is in 2012 gestart en volledig gericht op gebitsreconstructies met behulp van gebitsprotheses, implantaten (NVOI erkend), kronen en bruggen. Belangrijk, want de verwachting is dat deze wijze
van gebitsreconstructie in de komende jaren snel zal toenemen. Het kwaliteitsbeleid staat bij ons bovenaan. De patiënt staat centraal. Wij werken samen met alle zorgverzekeraars.
Parkeergarage P5

Laat u informeren in een gratis intake gesprek.
Gratis controle en reiniging van uw gebitsprothese!
✓
✓
✓
✓
✓
✓

aanmeten en vervangen gebitsprothese*
gebitsprothese op implantaten*
kronen en bruggen op implantaten
trekken tanden en kiezen*
opvullen (rebasing)*
repareren (klaar terwijl u wacht)*

Prins Johan Friso Promenade 32
2284 DB Rijswijk

Kom
langs of
bel ons op:
070 22 100 07

* prothese mondzorg wordt in de regel voor 75 – 100% vergoed uit de basisverzekering

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

De grootste
collectie
MBT-Schoenen
van de regio

Thuiszorg voor
ouderen

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

Zorg naar behoefte.
Zorg op maat.
Daar zijn we voor.

Persoonlijke verzorging
Verpleging
Slaap- en waaknachten
Terminale zorg
24- uurs zorg
Ondersteuning bij dementie

www.mbt-store.nl

Lekkerder lopen begint bij MBT-shop Zuiderpark

Sneeuwbal Garage B.V.

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

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

Wij helpen u graag.
Bel 070 - 396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl

• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

U kunt voor informatie over onze diensten terecht op www.bijdehandzorgt.nl

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt, de koffie staat klaar!
• Sneeuwbalstraat 138a • 2565 WG Den Haag • (070) 3452137 •
• info@sneeuwbal.nl • www.sneeuwbal.nl •
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Een huisarts benadert me omdat een cli nte pijn heeft bij het zitten. f ik
bij mevrouw langs wil gaan. atuurlijk. En ik ga op huisbezoek. Het gaat om
een dame die genezen is van darmkanker en daarnaast f brom algie heeft.
Dat is een chronisch pijns ndroom dat veel klachten kan veroorzaken. Deze
dame heeft pijn aan de billen bij het zitten en is snel vermoeid.

arbara r ckwilder is
ergotherape t. ij schrijft
over haar ontmoetingen met
cli nten en h n on gemak
ken van het dagelijks leven.
e ill straties ijn van
rika lach.

Ik word verwelkomd door een vriendelijk echtpaar. Goudeerlijke mensen
die altijd hard hebben gewerkt. Jaren
geleden hebben ze van hun spaarcenten
twee dure sta-op stoelen en matrassen
gekocht omdat mevrouw toen al pijn
had aan de benen en rug. De sta-op
stoel is de enige stoel waarin ze kan
zitten. Nu krijgt ze daarin ook pijn en
weet ze niet meer wat ze moet doen.
Ze kon al niet zitten op de eetkamerstoel, laat staan op stoelen bij vrienden
tijdens feestjes. Het zitprobleem
veroorzaakt daardoor een sociaal probleem. Mevrouw durft namelijk nergens meer heen omdat ze altijd moet
blijven staan, wat zeer vermoeiend is.
huis moet ze om de paar uur naar

bed, even liggen. En dat is natuurlijk
geen kwaliteit van leven.
Ik heb een aantal zitkussens meegenomen en laat mevrouw er op zitten.
Het kussen dat zij het meest comfortabel vindt, laat ik achter. Dan kan ze
het twee weken lang uitproberen. Ze
probeert het kussen in de sta-op stoel,
op de eetkamerstoel en op stoelen bij
vrienden. Het kussen blijft bevallen
zodat ik het bij de zorgverzekering
aanvraag. Een week later belt mevrouw
me verdrietig op: de verzekering wil
het niet vergoeden. Een kussen wordt
niet vergoed als iemand “alleen”
een zitprobleem heeft. Om voor een
aangepast kussen in aanmerking te komen, moet iemand decubitus hebben.

Mevrouw heeft weleens van decubitus
gehoord, maar zou het niet hebben. Ik
dien een bezwaar in bij de zorgverzekering, maar ook dat wordt afgewezen.
Mevrouw natuurlijk in zak en as, want
zo’n kussen kost 600 euro en die heeft
ze niet.
We praten lang aan de telefoon. Ik leg
uit dat ik helaas niks voor haar kan
doen en dat het verzekeringstechnisch
jammer is dat zij geen decubitus heeft.
Maar dat het voor haarzelf natuurlijk
wel ﬁjn is. Decubitus is namelijk een
zere plek die ontstaat door teveel druk
of wrijving op een klein deel van het
lichaam. Deze is eerst rood en kan
daarna een open wond worden. Het is
zeer pijnlijk. Maar nee, gelukkig heeft

ze dat niet. Zegt ze. Ze smeert de billen
altijd goed in met zinkzalf. Dat doet ze
al jaren, na een tip van een vriendin.
Hé, en toen rinkelde bij mij een belletje. Zinkzalf wordt namelijk ook
gesmeerd op plekken die gevoelig zijn
voor decubitus. Ik bel de huisarts voor
overleg. Deze onderzoekt mevrouw,
en ja hoor: beginnende decubitus op
de billen Met deze diagnose heb ik
wederom het kussen aangevraagd.
Ditmaal heeft mevrouw het binnen 2
weken in huis. Nu hoeft ze overdag
niet meer naar bed en kan ze zelfs weer
bij vrienden op bezoek

Barbara Bruckwilder

ergotherapiemetbarbara@gmail.com

Bij een verhuizing of een huis leeg
opleveren, heeft u vaak méér op te
ruimen dan gedacht!
Als een deel van de inboedel overblijft en u
wilt daar een goede bestemming aan geven,
kies dan voor de inboedelservice van
Schroeder!

inboedels

Het inboedelteam zorgt voor het ophalen van
de inboedel en kan uw huis bezemschoon
opleveren. Het doen van eventuele kleine
reparaties zodat het huis netjes achtergelaten
kan worden, behoort ook tot de mogelijkheden.
Ter plekke wordt door onze medewerker een
vrijblijvende oﬀerte gemaakt.
Voor een afspraak met de Inboedelservice:

070-389 57 24 / 06-816 200 94
(maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur)
Of email: inboedels@schroeder.nl

!
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10% KO (geldig in de maand juni)
Hoofdvestiging:
Zilverstraat 40 • 2544ER • Den Haag •
070 330 02 22 • www.schroeder.nl
Kringloopwinkels:
Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade
156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364 •
Westduinweg 196
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Een rustgevende gedachte…
JA,

Stilstaan bij ons afscheid is voor velen een taboe. Toch is het goed om er over na te denken.
Uw overlijden heeft namelijk veel gevolgen. Vaak vinden nabestaanden het afwikkelen van een nalatenschap een
zware taak, om praktische en emotionele redenen. U kunt hen ontlasten door een executeur te benoemen;
iemand die uw nalatenschap namens uw nabestaanden afwikkelt en hen uit de wind houdt.

r ik wil meer informatie over het executeurschap van

r

Centrum Nalatenschappen.

r

neem contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend
gesprek.

r

Centrum Nalatenschappen heeft zich gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen. Wij beschikken over de

Naam

staan
kostenbewustheid en integriteit hoog in het vaandel. Bovendeskundigheid om de diverse zaken rond een overlijden zorgvuldig te regelen. Daarbij staan kostenbewustheid en
dien
zijn
lid
vanBovendien
de Nederlandse
Organisatie
voor
integriteit hoogwij
in het
vaandel.
zijn wij lid van de Nederlandse
organisatie
voorExecuteurs.
Executeurs.

m/v

Adres
PC & Plaats
Telefoon

Wilt u vrijblijvend en kosteloos meer informatie? Neem dan contact met
ons op via 073-6101040 of stuur de bon naar ons toe.
Kijk ook eens op www.wijzernalaten.nl.

Stuur de bon in een portvrije envelop naar
Centrum Nalatenschappen
Antwoordnummer 10.094, 5200 VB ‘s-Hertogenbosch
WT_Adv Centrum Nalaten_Plus 135x206.indd 2

26-02-13 12:44
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.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

5x206.indd 2

IEDEMA & zn.

65

TING
R
O
+K

26-02-13 12:44

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !

WT_Adv Centrum Nalaten_Plus 135x206.indd 2

26-02-13 12:44

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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


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

Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!

Tandheelkundig entrum Nootdorp
voor alle dis iplines in de tandheelkunde

Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.
Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

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.
Doordat we de uiste apparatuur
hebben kunnen we elfs een
porceleinen kroon in twee uur
maken egt e
Dit wordt gerealiseerd door de D
Cerec machine waardoor een kroon
binnen twee uur geslepen gepast
verfi nd en op kleur aangepast is
eerdere tandartsen i n werk aam
in andheelkundig Centrum ootdorp Als bi voorbeeld geconstateerd
wordt dat een wortelkanaalbehandeling nodig is of er sprake is van
dwarsliggende verstandskie en
dan hoeft niet naar een andere
prakti k doorverwe en te worden et
centrum heeft ook de beschikking

over een eigen laboratorium Er is in
ons centrum ook een tandtechnieker
werk aam egt e De tandtechnieker heeft een laboratorium in
altbommel maar is n keer per
week in het centrum aanwe ig voor
reparaties rebasingen frames en
protheses
Implantaten plaatsen is de specialiteit
van ohreh ahimine ad i heeft
daarvoor op internationaal nivo
nascholing gevolgd en is elfs aster
in rale Implantologie
Implantaten kunnen de functie van
een prothese verbeteren Veel mensen en vooral ouderen weten niet
dat hun ver ekering de aanpassing
van een prothese met implantaten tot
klikprothese grotendeels vergoedt
eker in de onderkaak wordt dit
eigenli k alti d goedgekeurd egt
ahimine ad Bi de onderkaak komt
het vaak voor dat de prothese niet
goed bli ft itten 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
nt ettend kostbaar hoeft het
allemaal niet te i n Per boven- of
onderprothese is de eigen bi drage
euro en de rest wordt vergoed
door de ver ekering na machtiging
De aanvraag doen wi voor
Dragen van een los plaat e om een
afgebroken tand te vervangen is
ook niet meer van de e ti d andheelkundig Centrum ootdorp boekt
prachtige resultaten met implantaten
en dat mag ook van een centrum van
dit kaliber verwacht worden
ierbi i n tandheelkundige kosten
dit
aarzijn
vooralsnog
aftrekbaar
vandit jaar
Hierbij
tandheelkundige
kosten

de belastingen maakt nameli k
medische kosten et is nog maar
de vraag hoe dat volgend aar al
i n egt ahimine ad Wi hebben
overigens ook afbetalingsmogeli kheden via amed waar gebruik van kan
worden gemaakt
Bi andheelkundig Centrum
ootdorp i n als aanvulling op de
behandeling ook Boto of est lane
behandelingen mogeli k impels in
uw ge icht kunnen met behulp van
Boto worden vervaagd et het
speciale est lane Lip Volume en
est lane Lip efresh kri gt u vollere
en onger uit iende lippen De e
behandelingen doen we bi vrouwen
en mannen van alle leefti den egt
ahimine ad
uw vragen.
ns!
Graag tot zie

Tandheelkundig Centrum Nootdorp
Dorpsstraat
Nootdorp,
Telefoon:
(015)
 6,
  
 
   
 2851000
 Internet:
 
   
www.tandarts-nootdorp.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

dinsdag 27 mei 2014

ro ut
ondag 1 juni
‘Eerste liefde’ voor Hans Andreus
in de Haagse Kunstkring
In de serie Eerste liefde gaan leden van de Haagse Kunstkring terug naar een kunstzinnige liefde die ze lang geleden hebben gekoesterd. Ze gaan na hoe het nu met deze
liefde is gesteld. Is ze gebleven, gegroeid of vergaan?
Op zondag 1 juni om 17.00 uur is het woord aan Eelco
van der Waals, over zijn liefde voor het werk van de
dichter Hans Andreus (1926–1977).
Eelco van der Waals (Amsterdam, 1956) werkte onder
meer als uitgever en redacteur en was oprichter van
Vrienden van de Hofvijver en de Haagse Poëzieroute. Hij
is sinds een jaar werkend lid van de afdeling Letteren,
Theater en Film van de Haagse Kunstkring. Hij komt uit
een familie met veel dichters, is opgegroeid met poëzie
en schrijft gedichten vanaf zijn elfde jaar.
Toegang vrij; maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel.
(070) 364 75 85; e-mail: info@haagsekunstkring.nl;
internet: www.haagsekunstkring.nl

Maandag 2 juni

Maak kennis met de Argentijnse tango
in gebouw M VE aan de inckhorst
De Argentijnse tango is een speelse, spannende improvisatiedans, die door iedereen te leren is. In een korte
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De ud-Hagenaar interessant kunnen zijn tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz.
Hebt u activiteiten te melden Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.nl

periode leert u de basis van deze dans en kunt u al de
dansvloer op. Geschikt voor alle leeftijden; als u geen
eigen danspartner heeft wordt u geholpen om iemand te
vinden.
Op maandag 2 juni, tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u
een gratis proefles volgen in gebouw MOOOVE aan de
Binckhorst (Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag).
Gratis parkeren! Meer informatie kunt u vragen per email: info@tangofirulete.com Of bel 06 3339 8885.

Maandag

Dinsdag 17 juni

De kerk is met openbaar vervoer makkelijk te bereiken
(tramlijn 2,3 en 6 en bus 25) en de parkeergarage aan de
Lutherse Burgwal 25 is geopend van 07.00-22.00 uur.

ondag 15 juni
Aanrader
imon Vestdijk staat centraal bij
iteraire runch in Museum Meermanno
Het werk en leven van Simon
Vestdijk (1898 - 1971) zullen
het onderwerp zijn van een
literaire brunch op zondag
15 juni in het koetshuis van
museum Meermanno aan de
Prinsessegracht 30 in Den
Haag. Het programma begint
om 12.00 uur en zal tot ongeveer 14.00 uur duren.
Gasten zijn onder meer Kees ‘t Hart en Emanuel Overbeeke. Keest ‘t Hart bracht in 2008 een heel bijzonder
eerbetoon aan Vestdijk in zijn roman ‘De Keizer en de
astroloog’; Emanuel Overbeeke is de winnaar dit jaar van
de Ina Dammanprijs, voor de wijze waarop hij in woord
en geschrift de aandacht heeft gevestigd op Vestdijk als
liefhebber, kenner en essayist op het gebied klassieke
muziek.
In verband met de
brunch die u tijdens de
pauze krijgt geserveerd,
is vooraf reserveren
noodzakelijk.
Doe dat door
in te spreken op 0703020082 of stuur een
e-mail naar: reserveren@literairebrunch.nl
Entreeprijs: €15,00 p.p. (te voldoen aan de kassa op 15
juni).
Wilt u ook uw Museumkaart meenemen? Dan kunt u
na afloop nog de mooie vaste collecties en de actuele
tentoonstellingen van Museum Meermanno bekijken.

juni

Pinksterconcert Jan van Westenbrugge
in Evangelische utherse Kerk
De bekende organist Jan van Westenbrugge geeft op
maandag 9 juni 2014 (Tweede Pinksterdag) een concert
op het beroemde Bätz-orgel van de Evangelisch Lutherse
Kerk, Lutherse Burgwal 7-9 te Den Haag. Aanvang 16.00
uur. Voor volwassenen is de toegangsprijs € 10,-; kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
De opbrengst van dit benefietconcert is voor de restauratie van de kosterswoning en de bijzalen van de kerk.
Jan van Westenbrugge is organist van de Hervormde
Kerk te Wateringen en studeerde bij Jan Brandwijk; Willem Oranje; Jan J.v.d.Berg en Herman van Vliet.
Op het programma staan werken van o.a. Sander van
Marion; Johann Sebastian Bach; Georg Friedrich Händel;
Alexandre Guilmant; Jan Zwart en Jan van Westenbrugge.

‘Verhoeven Doet uurtonderzoek’
in theaterwerkplaats aal
Verhoeven Doet Buurtonderzoek is een theatrale speurtocht naar interessante mensen, groepen en gebeurtenissen in, rond en ver van Zaal 3.
Scenograaf, dramadocent én buurtbewoner Rob Verhoeven ontvangt bijzondere en getalenteerde buurtbewoners.
Hagenaars en Hagenezen, van kunstenaars uit het naast
het theater gelegen creatieve bedrijfsverzamelgebouw,
tot lokale zangkoren. Van de buurvrouw met een goed
recept tot een buurvrouw die vroeger een buurman was,
alles passeert de revue. Rob Verhoeven (links op de
foto), vormt samen met Max Douw (rechts) en Sjoukje
Boing, het stuwende trio van de avond. Met liederen,
acts en conferences scheppen zij het kader waarbinnen
de gasten worden gepresenteerd. Zie meer op
http://verhoevendoetbuurtonderzoek.wordpress.com
De voorstelling van dinsdag 17 juni om 20.30 uur is al
weer de laatste in een serie van 6 het afgelopen seizoen.
Toegangsprijs € 7,50
Zaal 3 maakt deel uit van het Theater aan het Spui, maar
heeft een eigen locatie aan het De Constant Rebecqueplein 20A, 2518 RA in Den Haag. Hoe u er komt kunt u
vinden op de website www.theateraanhetspui.nl
Reserveren: Telefoon: (070) 346 52 72;
E-mail: kassa@theateraanhetspui.nl

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
The Hague African Festival, fotograaf: Anneke Ruys

MEI

31

JUNI

Jubileumconcert

Het Wassenaars kamerkoor
bestaat 50 jaar en viert dat met een
feestelijk concert op 31 mei in de Dorpskerk van Wassenaar. Op het programma
staat werk van Gabrieli, Britten, Górecki,
Hindemith, Pärt, Sweelinck en het 17e
eeuwse Mey-liedt van de Wassenaarse
Rederijkerskamer, bewerkt door dirigent
Geerten van de Weetering. Voorafgaand
aan het concert presenteert schrijver Dick
den Ouden zijn boek over de Wassenaarse
Rederijkerskamer. Na afloop zijn gesigneerde exemplaren verkrijgbaar.
Wassenaars Kamerkoor
Locatie: Dorpskerk, Kerkplein 3
in Wassenaar
Aanvang: 20:15 uur
Toegang: Voorverkoop/65+/CJP: € 17,-,
Kinderen t/m 12 jaar € 10,en aan de zaal € 20,MEI-JUNI

31 - 1 The Hague African
Festival 2014

Tijdens al weer de zesde editie van het
The Hague African Festival wordt het

publiek getrakteerd op vele festiviteiten.
Op zaterdag 31 mei doet de kleurrijke
Malinese zangeres Fatouma Diawara de
aftrap met een optreden in de Dr. Anton
Philipszaal. Zondag 1 juni zijn er grootse
optredens, de traditionele Afrikaanse
markt, een modeshow en het Kinderdorp
op het Plein in Den Haag.
www.thehagueafricanfestival.com
Stichting Sankofa
Locatie: Dr. Anton Philipszaal, Spuiplein in
Den Haag en het Plein in Den Haag
Aanvang: Programma Dr. Anton Philipszaal:
20:15 uur, Programma Plein: 11.55 uur
Toegang: Het programma in de Dr. Anton
Philipszaal kost €25,-. Het programma op
het Plein is gratis.
JUNI

1

Samenspeelconcert

Hun 40-jarig bestaan is voor het
Tollens Ensemble aanleiding
om 2014 een muzikaal samenwerkingsjaar te maken.
Een van de activiteiten is
het Samenspeelconcert.
Leerlingen van de Rijswijkse

muziekschool Trias geven op zondag 1 juni
samen met het ensemble een echt concert
in de Oude kerk van Rijswijk. Er worden
verschillende suites ten gehore gebracht.
www.tollensensemble.nl
Tollens Ensemble
Locatie: Oude Kerk, Herenstraat 62b,
Rijswijk
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis
JUNI

5 /m 7 Musical ‘Rent’
t

Elk jaar produceert het Delftsch
Studenten Tooneel Gezelschap een
inspirerende musical waarin maatschappelijke thema’s op een luchtige manier
aan de orde komen. Zo zetten de studenten het publiek op subtiele wijze aan tot
nadenken. ‘Rent’ snijdt de onderwerpen
homoseksualiteit en Aids aan.
www.delft.corps.nl
Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap
Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: zie website

6 t/m 9 Strijd om Souteveen

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 het
er rond die tijd aan toeging. Met piekexercities, demonstraties met andere wapens
en een veldslag.
www.strijdophetsouteveen.nl
Saluutbatterij Atkins
Locatie: IJsbaan, Zouteveenseweg in
Schipluiden
Aanvang: zie website
Toegang: zie website
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‘Ga mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal’ in gesprek met Els eegstra

de

werd e e enl

van

Els eegstra- ietbroek is er zo één: een PvdA’er in hart en nieren, die het thuis
met de paplepel ingegoten kreeg, die als -jarige de Tweede Wereldoorlog in
ging en na afloop van die ellendige 5 jaren bij de jeugdbeweging van de PvdA,
de AJ toetrad. iet als gevolg van een rechtstreekse opdracht van thuis, maar
min of meer toch bij toeval. Want als er op het Monnikendamplein niet de wekelijkse viskramen stonden, werd er gedanst.
Over die viskramen vertelt de nu 82-jarige Els:
“Ik moest vaak boodschappen doen voor mijn
moeder en dus onder meer voor de viskarretjes in
de rij staan. Want er was veel vraag naar vis in de
hele buurt. En omdat die rijen heel erg lang waren,
kwam mijn moeder me meestal na verloop van tijd
a ossen”. En ze vervolgt: “Als er dan eens geen
vismarkt was, werd er gedanst, daar werd ik op
geattendeerd en ik werd bij de eerste kennismaking
meteen enthousiast. Dat volksdansen wilde ik ook
wel, leek me leuk samen met andere jongelui actief
te zijn”. En zo werd Els Rietbroek lid van de AJC,
de Arbeiders Jeugd Centrale.
tukje geschiedenis
De AJC, die bestond van 1918-1959 (en die uiteraard tijdens de weede Wereldoorlog een slapend
bestaan leidde) was een socialistische jeugdbeweging, opgericht door de voorloper van de PvdA, de
SDAP. Samen met het toenmalige NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), de voorloper
van de latere FNV.
De AJC had formeel tot doel de arbeidersjeugd
op te voeden en te ontwikkelen. Het socialistisch

- Met de kinderen bij Solleveld (rechts Els eegstra).
3
ring in 193
- 1 Meivie

gewoon ‘leiders’.
AJC-leden waren verdeeld in Rode Wachten (oudere leden), Rode Valken en rekvogels, na WOII
werden dat de rekvogels en Zwaluwen. Elke groep
had binnen het kader van de algemene doelstellingen, zijn eigen regels en symbolen. Natuurlijk
ging het erom het
socialistisch cul-

- Els eegstra bij een J

cultuurideaal werd gerealiseerd met traditionele omgangsvormen, waarbij begrippen als kameraadschap
en respect de boventoon voerden. Zonder drank
en tabak, n met lichaamsbeweging, volksdans,
muziek en lekenspel. Eigenlijk: een gezond lichaam
en een gezonde geest. Die geest behoorde dan
wel te worden geïnspireerd door het socialistisch
gedachtegoed.
Koos Vorrink (1891-1955) was een bezielend leider
van de AJC. Van 1927 tot 1934 was hij landelijk
voorzitter. Oud-onderwijzer en musicus Piet iggers
(1891-1968) werd gevraagd om de opbouw van het
muziekwerk in de AJC ter hand te nemen, diens
echtgenote Line verzorgde het volksdansen op de
leiderscursussen. Want al die plaatselijke afdelingen
moesten natuurlijk, ook in die jaren, wel ‘gemanaged’ worden. Maar managers heetten toen nog

lieveld. op het Ma

etstocht -

tuurideaal binnen de eigen gelederen te realiseren.
Zo ontwikkelde zich een eigen typische AJC-stijl.
AJC-ers hielden bijvoorbeeld van kamperen en
deden dat op eigen terreinen, zoals het Solleveld in
Monster. Maar de Paaschheuvel in Vierhouten werd
het meest bekende socialistische kampeerterrein.
Daar wordt trouwens nog steeds elk jaar op 4 mei
een zeer imponerende dodenherdenking gehouden,
waar de gevallen socialistische vrienden herdacht
worden.
Drie basiselementen
Kameraadschap, plezier en respect. Voor Els Rietbroek vormen deze drie elementen de basis voor
al haar overwegend positieve herinneringen uit de
AJC-tijd. “Eigenlijk kan ik mij helemaal niets negatiefs herinneren van mijn lidmaatschap bij de AJC.

Je ging veel naar buiten,
deed aan volksdansen,
maakte wandeltochten. We werden bezig
gehouden, van de straat
gehouden (‘loungen’
avant la lettre – vR).
Zangles hadden we op
de Noordwal, volksdansen leerden we
in een gymzaal in
een school aan de
Van Ostadestraat.
Eigenlijk buiten
mijn buurt, want
in onze wijk (Zuider- Met een groep op
Paaschheuvel in
park) was ik lid van
Vierhouten. de oorts (Nol Westendorp was de secretaris), terwijl de Makkermacht bij de buurt van
de Herman Costerstraat hoorde. Zomertij
was de “vlucht”(want zo heette een AJCafdeling eigenlijk) van Spoorwijk”. Die
namen waren dus bedacht door de leiding. Waarbij
bedacht mag worden, dat de AJC vooral in die
na-oorlogse jaren een stevig onderdeel was van de
volledig verzuilde maatschappij, die zeer helder was
ingedeeld in geloof- en of politieke structuren. Als
je katholiek was, werd je vanzelfsprekend lid van
een katholieke sportvereniging of jeugdbeweging,
als je christelijk was en je hield van fanfare- en
drumbandmuziek, dan werd
je
lid van de CJMV (Christelijke
Jonge Mannen Vereniging),
speelde je accordeon en je
was ook nog katholiek, dan
werd je lid van de Residentie. En hield je meer van
korfballen en je kwam uit
een rood nest, dan werd je
lid van Hou Stand (de La
Reyweg) of Rood Wit. Zo
waren er ook katholieke
en christelijke voetbalverengingen. Binnen die
sociale structuur, die op
zich erg overzichtelijk
was (en doorwerkte
naar de politiek en naar
de landelijke omroepen) was, was ook een AJC
- Vriendscha
psfeest in m
sterdam in 19
eigenlijk volstrekt logisch.
46. -

- Els eeg
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de straat ehouden

- Badmode an

no 1946. -

gstra vandaag de dag, 82-jaar inmiddels. -

ingen
Er werd dus
ook gezongen.
Liedjes, die veel
ouderen onder ons
nog steeds bekend
zullen voor komen: “Van de mei”
en “Ga mee naar
buiten allemaal”.
Dat materiaal werd
dus vooral luid
gezongen tijdens
de wandeltoch- Kamperen met de J (Els
ten en tijdens het
zit rechts). kamperen. Els: “We
trainden 10 of 15 km en een week later 20 of 25 en
dan bouwden we op naar 40. Sommigen gingen op
basis daarvan de Vierdaagse lopen, maar ik zelf heb
het gehouden bij de Avondvierdaagse”.
En dan schiet haar ineens te binnen, dat je binnen de
AJC ook nog kon promoveren. “Om van rekvogel
op te klimmen naar Rode Valk, moest je wel een
proef a eggen, waarbij je al je vaardigheden (ook
het touwknopen) moest etaleren”. Maar los van de
‘carri remogelijkheden’ binnen het hele palet van
typische AJC-bijeenkomsten, waren er natuurlijk
ook de discussiebijeenkomsten. Want het socialistisch gedachtegoed moest natuurlijk ook beklijven
en gekoesterd worden. “Maar toen waren we ouder”, onderstreept Els Leegstra-Rietbroek, “dat was
vanaf ons 16e jaar, toen we deel uit maakten van de
Rode Wachten. Zo waren er bijvoorbeeld discussieavonden op de Noordwal, waar steevast lokale
of landelijke PvdA-kopstukken van gedachten wisselden met de AJC-jeugd. Overigens herinner ik mij
deze bijeenkomsten bepaald niet als indoctrinerend
of zo, het waren plezierige gespreksavonden, waar
gesproken en geluisterd werd”.
En natuurlijk nam Els ook deel aan de jaarlijkse
1 meimanifestaties, die meestal in het Zuiderpark
werden georganiseerd. Dan werd er vanzelfsprekend
rond de speciaal opgetuigde 1 mei boom gedanst.
“Ik heb ook een keer in de Houtrusthallen een soort
toneelstuk gedaan, maar daarvan kan ik me de
details niet meer zo herinneren”. Els werkte ook nog
enige tijd op het kantoor van de bouwbedrijfsbond
en het afdelingskantoor in den Haag van de AJC.
“Dat laatste was op dringend verzoek van Andre van
der Louw en was eigenlijk helemaal niet zo leuk,

- Wandelen hoorde er helemaal bij, vooruit met inke pas -

want ik zat daar in m’n dooie
eentje. Er gebeurde niet veel
meer en er kwam vrijwel
nooit iemand langs”, vat Els
deze periode samen.
Fotoboeken
Veel herinneringen van Els (en
bij Paaschheuvel
haar overleden man) liggen
- Het oude gebouw n. in Vierhoute
vast in talrijke fotoboeken,
waarvan een bescheiden
samenvatting bij dit artikel is
gevoegd. Herinneringen, die
overwegend te maken hebben
met kamperen, vooral op Solleveld in Monster. Een terrein,
dat nog steeds bestaat en waar
haar kinderen nog steeds regelmatig verblijven. In die zin is het
socialistisch gedachtegoed binnen
de familie Leegstra bepaald wel
- De ‘mannenten
t’ op een kampee
beklijfd. Els lijkt daar ook wel
ruitje naar Reeu
wijk. trots op te zijn als we nog wat
doorpraten over de vergelijking
met “vandaag”. En constateren, dat
organisaties als de AJC vandaag de
dag geen bestaansrecht meer zouden hebben. “Ach, daar krijg je jongelui niet meer
voor, ik zal het zelf moeten hebben van de
re niebijeenkomsten (24 mei vond er weer
een plaats) en het blaadje voor ex-AJC-ers,
het Gele Blaadje, dat bol staat van de overwegend positieve herinneringen”. Met weemoed licht ze de talrijke foto’s in haar talrijke
albums toe. En ze moet een beetje glimlachen
als ik oordeel bij een van die foto’s, dat ze
vroeger best een mooie meid was.

on van Rijswijk

avanrijswijk@kpnplanet.nl

uwbe
- itstapje met de Bo

drijfsbond in 1951.
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle (natura)verzekeraars
• Indien u overweegt een natura uitvaartverzekering af te
sluiten, dan adviseren wij de Contura uitvaartverzekering

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

k wil later een
heel gewone
uitvaart
"

M

T

Ja , ik wi l vri jbl ijv en d
me er inf or ma tie ov er
de Co nt ur a-p oli s. Ik
da t ik no g ne rg en s
he b de ga ra nt ie
aa n ge bo nd en be n.

w uitvaart geregeld met de ontura-polis
voor slechts
.
- (prijspeil 2014).
Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens,
geen gezondheidsvragen.
De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen
in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan.
Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen
worden ingebracht.
Wij informeren u graag
over de mogelijkheden.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

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

of stuur de informatiecoupon in.

Na am
St ra at
Hu isn r.
Po stc od e
Wo on pla at s
Te lef oo n
Le eft ijd (en )
De ze inf or ma tie co up
on in ee n en ve lop zo
nd er po stz eg el ze nd
en aa n:
on tu ra -p ol is
nt w oo rd nu m m er
ZM M ijd re ch t.
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Vrijwillig
politieambtenaar
Veiligheid en leefbaarheid in de
buurt waar je woont is erg belangrijk. We willen voorkomen
dat er wordt ingebroken of dat
kinderen niet veilig op straat
kunnen spelen. Als vrijwillig
politieambtenaar kunt u hier iets
aan doen. ondersteunt de beroepspolitie bij de uitvoering van
diverse politietaken, en draagt zo
bij aan een veiliger samenleving.
Als vrijwillig politiesurveillant
houdt u samen met collega’s
alles in de gaten, lopend, ﬁetsend
of vanuit een surveillanceauto.
Vereisten: minimaal 18 jaar oud,
van Nederlandse nationaliteit,
rijbewijs B, zelfverzekerd, weerbaar en in bezit van de nodige
overtuigingskracht.
nlichtingen Petra de Jong
el. (070) 424 37 82
-mail
petra.de.jong
haaglanden.politie.nl

Sportfanaat
gezocht
Schoolsport Club Onderwijs,
Omgeving Laak (SCOOL) is
een schoolsportvereniging die na
schooltijd allerlei sportcursussen
organiseert voor basisschoolleerlingen in stadsdeel Laak. Daarbij
merken kinderen dat sport niet
alleen gezond is, maar ook hartstikke leuk Zo hoopt SCOOL te
bewerkstelligen dat iedereen in
de buurt enthousiast wordt voor
sporten. En u kunt meehelpen
als assistent bij de lessen judo,
voetbal of zwemmen. begeleidt de kinderen tijdens de les
en zet de materialen klaar. Mooi
werk voor wie minimaal 16 jaar
en sportief aangelegd is, het leuk
vindt om sport aan kinderen
uit te leggen of te helpen bij de
sportlessen.
nlichtingen
Marco van Broeckhuijsen
el. 06 443 322 12
-mail
marco.vanbroeckhuijsen
denhaag.nl

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

Vadercentrum Adam

Een tweede huis in Laak
Het stadsdeel aak is een bijzonder centrum rijk: het Vadercentrum Adam. Het was oorspronkelijk bedoeld voor mannen
vanaf 1 jaar die zich willen emanciperen en ontwikkelen.
Maar tegenwoordig zijn er ook activiteiten voor vrouwen of
voor het hele gezin. Een belangrijk en gewaardeerd onderdeel
van het centrum is het uurtvaderproject.

Op de vraag hoe Vadercentrum Adam
is ontstaan, begint co rdinator Bilal
Sahin enthousiast te vertellen: ‘Stadsdeel Laak was dertien jaar geleden een
achterstandswijk. Voor vrouwen waren
er al veel mogelijkheden, Nederlandse
taallessen, zwemmen, leren ﬁetsen,
opvoedcursussen en nog veel meer,
maar “wij mannen” waren vergeten.
Wij werkten hard in de bouw, in de
tuinbouw of ergens anders en wij hadden alleen het kofﬁehuis en de moskee.
Daarom hebben wij het Vadercentrum
opgericht. Waar mannen cursussen kunnen volgen in bijvoorbeeld
computervaardigheden, lassen, kleren
maken, koken, zwemmen, taal en nog
veel meer.’
Mannenemancipatie
Het eigenlijke doel van het Vadercentrum is mannenemancipatie. Bilal: ‘Als
je een man helpt zich te emanciperen,
kan hij ook zijn vrouw en dochters
meenemen. Daarom geven we ook
voorlichtingsavonden over bijvoorbeeld verslaving, homoseksualiteit
of opvoeding, samen met de GGD en
andere organisaties. Die avonden zijn
vaak ook toegankelijk voor vrouwen.’ En moeten ze echt 18 jaar zijn
om cursussen te volgen ‘Nee, als
je jonger bent dan 18 kun je met een
oom, vader of broer meekomen. Het is
heel belangrijk dat mannen cursussen en voorlichtingen volgen, anders
trekken ze zich terug en nemen de
vrouwen het over. De mannen willen
best emanciperen en vinden het leuk
om dingen te leren die ze thuis of in
het werk kunnen toepassen. Ze krijgen
ook een betere band met hun kinderen.
Zo hebben we bijvoorbeeld ook vaderkindzwemmen.’
Duidelijk resultaat
Op de vraag of er na 13 jaar Vadercentrum al duidelijke resultaten zichtbaar
zijn, reageert Bilal enigszins gepikeerd.

‘Duidelijke resultaten Er komen
hier nu meer dan 700 mensen uit 50
verschillende culturen 3000 mannen
hebben een computercursus gevolgd,
er zijn meer dan 350 las-certiﬁcaten
uitgereikt en zo’n 270 mannen hebben
hun zwemdiploma. Stadsdeel Laak is
geen achterstandswijk meer. Samen
met andere organisaties in de wijk,
zoals scholen, verenigingen, bewonersorganisaties en de politie, heeft het
Vadercentrum ervoor gezorgd dat de

buurt veiliger is geworden en iedereen
meer meedoet.’ Vadercentrum Adam
wordt dan ook gesubsidieerd door de
gemeente. Het draait op zo’n 25 vrijwilligers en een viertal medewerkers
met ID-banen.
Weggeefwinkel
Het Vadercentrum heeft ook een ‘weggeefwinkel’. Geeft het daar echt gratis
spullen weg ‘Ja, de spullen zijn gratis
voor wie een Ooievaarspas heeft. Op
donderdag mag je er ook naar binnen
zonder pas. De weggeefwinkel heeft
als doelstelling arme buurtbewoners te
helpen, en gebruikte spullen hergebruiken is natuurlijk ook goed voor
het milieu. Maar het belangrijkste doel
is mensen uit een isolement te halen.
Ze komen in de weggeefwinkel om
spullen te brengen of te halen. Dan
kunnen we contact met ze leggen en ze

doorverwijzen naar cursussen.’
uurtvaderproject
We willen graag meer weten over
het Marokkaanse Buurtvadersproject
Al-Wasl, eveneens een onderdeel
van Vadercentrum Adam. Bilal: ‘De
Buurtvaders spreken op straat jongeren aan en ook hun ouders als er iets
misgaat. De jongeren luisteren naar
hen omdat de vaders in hun eigen wijk
wonen en weten hoe ze de jongeren

het best kunnen benaderen. Zij zijn
een rolmodel voor hen. Het Marokkaanse Buurtvaderproject is opgezet
om de leefbaarheid en de veiligheid
in de wijk te vergroten en de communicatie tussen buurtgenoten te
verbeteren. Het slaat een brug tussen

ouders en jongeren laat jongeren zien
dat ze aan een beter levensperspectief
kunnen werken. Er zijn nu ook vaders
uit andere culturen bij gekomen. Het
moet echt een afspiegeling zijn van
onze wijk. Bij de jaarwisseling zijn de
buurtvaders ook op straat en gaan naar
de jongeren toe. Zo zorgen ze ervoor
dat het op straat veiliger is.
ouscous Kletscafé
wee keer per jaar organiseert het Vadercentrum het Couscous Kletscafé.
Bilal: ‘We praten dan onder het eten
over allerlei onderwerpen. Werkloosheid, voetbal, opvoeding, van alles
komt aan bod. Het is altijd heel gezellig. De laatste keer waren er 40 jongeren en 40 ouderen. Het Vadercentrum
is echt, zoals het bedoeld was, een
tweede huis voor mannen geworden
en ook een tweede huis voor de hele
wijk ”
Vadercentrum Adam
Jonckbloetplein 24
el. (070) 395 40 97
www.haagsevaders.nl
Inschrijven en informatie over cursussen: maandag t m vrijdag, 13.00-21.00
uur. Alle cursussen kosten 0,50.

ader entrum-a enda
Woensdag 28 mei
Een grote groep kinderen en ouders gaat
in het Laaktheater een voorstelling bijwonen. Deelname gratis, maar aanmelden is
verplicht.
Donderdag 5 juni
Voorlichtingsbijeenkomst ‘Stoppen met
piekeren’, georganiseerd i.s.m. Parnassia
Groep Context Preventie. Aanvang 19.00
uur.
Vrijdag 13 juni
Herdenking en viering van de Hindoestaanse
immigratie, met een maaltijd en een dia-

loog. Aanvang 17.00 uur; aanmelden voor
deelname is verplicht.
Donderdag 19 juni
Repair Café. Bezoekers kunnen langskomen
met hun defecte (elektronische) apparaten,
fiets en/of kleding. Aanvang 19.00 uur.
Woensdag 25 juni
Feestelijke seizoensafsluiting met een
barbecue voor 500 wijkbewoners, georganiseerd i.s.m. Resto VanHarte en Winkeliersvereniging Goeverneurlaan; aanmelden voor
deelname is verplicht.
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PATHÉ BUITENHOF
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In Blue Jasmine, een komisch drama van regisseur Woody Allen, speelt Oscarwinnares
Cate Blanchett jetset socialite Jasmine.
Jasmine is een door champagne en antidepressiva benevelde vrouw van de rijke
zakenman Hal, die in haar New Yorkse optrekje alles heeft wat haar hartje begeert.
Wanneer aan het licht komt dat Hal er diverse duistere zaken op na houdt, raken zij in één
klap al hun luxe en aanzien kwijt. Jasmine wordt gedwongen tot een teruggetrokken
bestaan in San Francisco bij haar nuchtere, bescheiden zus Ginger. Zij tracht Jasmine
weer persoonlijk geluk en succes te laten vinden.

Extaze

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

in Pulchri

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
MA T/M VRIJ

2 T/M 6 JUNI

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

Zomer, zon en zomersporten
ZONDAG EN MAANDAG

8 EN 9 JUNI

Programma 5 juni 2014

De (Weissenbruch-) zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur
(graag tijdig aanwezig) en loopt door (zonder pauze) tot 21.45 uur.
Entree: € 5,00

6 MEI T/M
9 JUNI

met het Try&Winspel

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

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!

Vormgeving: Els Kort

De zomersporten bezongen door filosoof Marc Van den Bossche
(wielrennen en de extase), dichter Arjen Duinker (cricket en de uitgerekte tijd) en
schrijver/tennisdeskundige Theo Bollerman (tennis en de danspassen van Nijinski).
De zomersporten verklankt door pianist Arjan Hageman,
zanger Alexander Broekhoven en gitarist Peter Bos.
Schrijfster Annette van ‘t Hull (kort verhaal) zal stralen op het toneel,
al was het maar vanwege de Nieuw Proza Prijs Venlo 2013, die haar ten deel is gevallen...
Presentatie: Cor Gout
Licht en geluid: Harold Verra

PINKSTEREN
Dit weekend maakt u voor de laatste keer gratis kans op € 100.000,-

Wie loopt er naar buiten met € 100.000,-?

C -12_5-A

-125x1 1-1.02.indd 1
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De overheveling van zorgtaken naar de gemeenten heeft al veel discussie en bezorgdheid veroorzaakt. s dat terecht Of wordt het overdreven unnen die gemeenten deze zorgtaken
wel aan rijgen ze daarvoor voldoende geld ter beschikking Of moeten wij straks de zorg voor onze ouderen en hulpbehoevenden weer helemaal zelf op ons nemen

or vraa t meer van naasten en mantelwer ers
oals een ieder weet, is het beleid van de regering erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Per gemeente, per wijk en per dorpskern is het zaak dat burgers het initiatief
nemen om invulling te geven aan deze veranderende zorgsituatie, mét uiteraard hulp van professionele zorgverleners. Voor het kabinet utte heet dat met een deftig woord ‘participatiesamenleving’.
Aan deze ontwikkeling zitten overigens beslist goede kanten. Net als
vroeger moeten mensen elkaar meer
gaan helpen. En het past bij de wens
van de meeste ouderen om langer
thuis te blijven wonen, zelfs als ze
gebreken hebben. Een halve eeuw
terug was het nog vrij gebruikelijk
dat hulpbehoevende ouderen, zoveel
als kon, werden verzorgd door hun
naasten, zoals kinderen, familie, buren
en goede kennissen.
Hoewel sommige politieke partijen
beweren dat we door de voortdurende
bezuinigingen in de zorg terugvallen
in de situatie van begin jaren ‘60, is
er geen sprake van dat de professionele verzorgers (huisarts, thuiszorg,
specialisten) hun werk overlaten aan
medeburgers. Wél zullen de naasten
meer moeten helpen met hand- en
spandiensten. Dat is een goede zaak,
want het komt te vaak voor dat kinderen geen contact meer hebben met
hun ouders en dat buren nauwelijks
weten wie bij hen in de buurt wonen.

Ze mogen best wat meer voor elkaar
betekenen. En d t bedoelt de regering
met ‘participatiesamenleving’.
orgkosten
iteraard heeft dit tot doel dat de
nogal uit de hand lopende zorgkosten
worden beteugeld. Ze zijn de afgelopen twintig jaar namelijk aanzienlijk
méér toegenomen dan de in atie. Als
de stijging van de collectieve uitgaven
met een paar miljard wordt beperkt, is
dat winst voor de hele samenleving.
Per 1 januari wordt de daadwerkelijke
regie in de zorg (AWBZ) overgeheveld van de nationale overheid naar
gemeenten. Een deel van de zorghulp
wordt uit de AWBZ (Algemene wet
bijzondere ziektekosten) gehaald en
ondergebracht in de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) waarvoor
de gemeenten al verantwoordelijk zijn.
Een meer sturende rol is weggelegd
voor de ziektekostenverzekeraars.
Huisvesting
Ondanks alle bezwaren tegen de

veranderingen heeft het nieuwe beleid
voordelen. Er komen steeds meer
initiatieven van de burgers op gang
om meer voor elkaar te betekenen. De
kern van de oplossingen ligt in vooral
méér zorgwoningen en complexen
in alle soorten en maten waarbij de
overheid en woningbouwverenigingen niet moeten blijven hangen in de
sociale sector. Ook duurdere huur- en
koopzorgwoningen moeten mogelijk
zijn. Anders komt de doorstroming op
de huizenmarkt nooit op gang. Een
ander effect is dat verzorgingshuizen
steeds meer verpleeghuizen zullen
worden voor ouderen die zichzelf niet
meer kunnen verzorgen, bijvoorbeeld
als gevolg van dementie of ernstige
problemen aan het bewegingsapparaat.
De meest kwetsbare groep is de 75plus generatie. Mantelzorgers en professionals kunnen ervoor zorgen dat
deze mensen nog zelfstandig kunnen
blijven wonen. Maar bij sommigen is
het grootste probleem de vereenzaming. Als zij zich helemaal niet meer
kunnen handhaven, dan is opname in

een verzorgings- of verpleeghuis de
enige oplossing.
Vergrijzing
Per 1 januari 2013 waren er in Nederland al 702.820 mensen 80 jaar en ouder en de vergrijzing zal de komende
jaren alleen maar toenemen. Het aantal
vrijwilligers en of mantelzorgers is al
erg groot, maar zal nog verder moeten
toenemen. Kerken organiseren van
oudsher veel in de hulpverlening, maar
dat alleen is niet voldoende.
Een centraal meldpunt, waar iedereen
kan melden zich zorgen te maken over
een hulpbehoevende, zou er in elke
wijk buurt moeten zijn. Niet alles kan
aan de huisarts overgelaten worden.
Aan co rdinatie ontbreekt vaak nog

veel te veel. Daarom is er de roep om
‘de wijkzuster’ weer in te voeren. Dat
hoeft niet per se een beroepskracht
te zijn, maar kan zelfs een betrokken
vrijwilliger zijn, die over contacten
beschikt om snel actie te ondernemen
en te checken of het wel goed gaat. En
uiteraard de kosten kan declareren.
iet sikkeneurig
enslotte een kreet van een amusante
80-jarige, die vindt dat hij thuis heel
goed verzorgd wordt door familie,
kennissen en professionals: “De
hulpontvangers moeten niet sikkeneurig doen over hun situatie en
vrolijk blijven ten opzichte van hun
hulpverleners.”

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’.

Aow en pensioen
n maart ben ik jaar geworden en
al per j ni 2 aow en pensioen
ontvangen. ijn partner die drie
jaar jonger is heeft geen inkomen.
aarom kom ik nog in aanmerking
voor partnertoeslag. heeft mijn
vorige werkgever mij gevraagd tot
het eind van dit jaar wat karweitjes
it te voeren. k kan elf bepalen hoe
ik betaald wil worden direct of via
een it endb rea . at is de beste
oplossing aat dit ten koste van de
partnertoeslag
w extra inkomen heeft in veel
gevallen geen gevolgen voor het
grootste deel van de aow-toeslag die
u voor uw partner zonder inkomen
krijgt. De wettelijke regeling is dat
als uw gezamenlijk inkomen (inclusief aow) hoger is dan 2299,21
bruto per maand (en het ziet ernaar
uit dat inclusief uw bijverdiensten
dat gaat gebeuren) de partnertoeslag wordt gekort met maximaal 10
procent, in uw geval met maximaal
bijna 73 bruto per maand. Per 1
januari 2015 vervalt de toeslag voor

nieuwe gevallen trouwens helemaal en dus ook deze korting. Wat
betreft het aanbod van uw vroegere
werkgever is de beste oplossing voor
u tijdelijk bij hem in dienst te treden
voor een gemiddeld bepaald aantal
uren per week. Via een uitzendbureau kan ook, maar dat is voor uw
werkgever waarschijnlijk duurder.

Erf- en schenkingsrecht
Al belaste vordering
eerder uitbetalen
a het overlijden van mijn echtge
note heb ik conform de wettelijke
verdeling de erfdelen van mijn
beide kinderen toebedeeld gekregen.
ierover is erfbelasting betaald
maar bijna de helft van het erfdeel
was belast met vr chtgebr ik en viel
onder mijn hoge vrijstelling. aar
ik beide erfdelen gel kkig niet direct
nodig heb overweeg ik de erfdelen
bij leven it te betalen. ijn vraag is
of dit mag van de sc s en o ja wat
ijn dan de nanci le conse enties
We nemen aan dat u bedoelt dat u

het ‘vruchtgebruik’ hebt gekregen
over het wettelijk erfdeel (vordering
van de kinderen). Echter, daarover
hoeft u pas rente te betalen als
de wettelijke rente hoger is dan 6
procent en dat is thans zeker niet het
geval en zal naar verwachting ook
de komende jaren niet gebeuren. Het
staat u natuurlijk vrij de vordering
aan de kinderen uit te betalen. En als
daarover al erfbelasting is geheven
- vaak het geval in het wettelijk
erfrecht - is dat natuurlijk netto. De
ﬁscus komt bij hen wel jaarlijks
op de proppen als daardoor in box
3 hun uitbetaalde vordering boven
de vrijstelling uitkomt. Het enige
dat u moet beseffen is dat u alles
kwijt bent wat u nu al uitbetaalt
(ook schenkingen van uw deel). Het
is ook zaak, mocht u handelingen
voor uitbetaling van de vorderingen
verrichten, om die goed vast te leggen, want misschien gaat de ﬁscus
daarover vragen stellen. In elk geval
komt het in het aangifteformulier F
van uw overleden echtgenote ook
aan de orde. Heeft u de vordering
van de kinderen nog niet uitbetaald,
dan moet u dus voor de ﬁscus kun-

nen bewijzen dat u dat alsnog hebt
gedaan. Meestal wacht men met de
afrekening tot de langstlevende is
overleden. Als het om grote bedragen gaat, raden wij u aan een notaris
of ﬁscaal deskundige in te schakelen.

ociale voorzieningen
‘ cheef wonen’ niet
altijd aantrekkelijker
k wil ingaan op scheef wonen .
olgens mij is het onaantrekkelijk te
verh i en naar een vrije sectorwo
ning omdat de komende jaren nogal
wat h rverhogingen te verwachten
ijn. lijven wonen in de sociale
h rwoning is aantrekkelijker als
je het naar je in hebt want de
h rverhogingen ijn in e ro s altijd
lager. a de koopwoningmarkt is
men n be ig de h rmarkt te ver ie
ken. inister lok en ijn voorgan
gers wil itsl itend een ordinaire
h rverhoging bewerkstelligen.
In deze kwestie kunnen ieders situatie en wensen ua woongenot anders
zijn. Natuurlijk heeft u gelijk dat

sociale woninghuur altijd goedkoper
is dan de vrije sector. Maar er spelen
bij mensen ook andere zaken een rol,
zoals groter of comfortabeler willen
wonen. Kabinetten zijn echt niet
alleen uit op ‘ordinaire huurverhogingen’. Het heeft met de hele markt
te maken. vergeet dat woningprijzen ook van sociale verhuurders
zijn meegegaan in de hausse. Die
lopen altijd achter de markt aan.
Bovendien is de sociale huurmarkt
erg gekoppeld aan inkomens. Hoe
dan ook zijn in de sociale woningbouw mensen met lage inkomens het
beste af.
Het is wel erg simpel alleen de
schuld bij diverse regeringen te
leggen die trouwens wel worden
gecontroleerd door het parlement dat
mede door u is gekozen. Dezelfde
regeringen hebben ervoor gezorgd
dat redelijk goede woningen
bereikbaar bleven voor de laagste
inkomensgroepen. Misschien dat het
huurprijzenbeleid voor de sociale
woningbouw enige doorstroming op
gang brengt naar koopwoningen.
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Kleine
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Ik noem het allemaal maar even want
voor je het weet zijn we vergeten
hoe vervelend het vroeger was om
de afwas te doen. Maar ook hoe leuk
het soms kon zijn. Mevrouw Pasgeld
weet nog dat ze, toen ze zestien was,
met haar zussen en hun vriendjes in
de keuken stonden af te wassen. Hele
liederen werden daarbij gezongen. Het
duet van de parelvissers. In ’t groene
dal in ’t stille dal. En vooral Dona,
nobis, pacem. Een van de vriendjes
trommelde daarbij met een paar
pollepels op de keukentegels en de
pannendeksels.
Mijn oudste zoon herinnert zich nog,
dat hij zich tijdens het afwassen nooit
wat van de voorgeschreven afwasvolgorde aantrok. Aan het begin van
de afwas kieperde hij alle bestek in
het sop. En aan het eind haalde hij
het weer uit in de veronderstelling dat
door al dat bewegelijke gedoe met
borden, glazen en pannen in het sop,
het bestek vanzelf wel schoon was
geworden. Een beetje zoals de huidige
afwasmachine dus. In de keuken hing
een lijstje met data en wie er moest
afwassen of afdrogen.
Theedoek
Dat afdrogen gebeurde met een
theedoek. Zo heette dat ding nou
eenmaal en niemand stond erbij stil
waarom een theedoek een theedoek
heette. De theedoek werd gebruikt
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roeger was heus niet alles beter. el bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we
verlangen dat de rest van de wereld stilstaat terwijl we zelf ouder worden
De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

reu de en verdr et rond de a waste l

Het afwassen was ooit aan strikte regels onderworpen. Eerst de etensresten afspoelen. Dan
heet water en een scheutje odaline in de afwasteil. Glazen, koppen en schotels eerst. Vervolgens bestek, borden, schalen. En tenslotte de pannen. Afdrogen deed je met een theedoek.

om de kopjes mee af te drogen. Niet
te verwarren met de vaatdoek. Een
vaatdoek was voor heel andere dingen.
In ieder geval niet voor de vaat. Met
een schoteldoek kon ook een vaatdoek
worden bedoeld. Maar die was dan
weer voor schotels. Een theedoek was
oorspronkelijk
een doek
waar-

mee
theekopjes
werden afgedroogd. Heel
vroeger was er ook een speciale doek
voor het glaswerk. Die werd glasdoek
genoemd. Dat was dus geen vaatdoek
maar werd wel gebruikt voor de vaat.
Begrijpt u het nog

Wie het weet mag het zeggen.
Maar hoe je het ook wendt of keert, de
droogdoek werd tijdens het afdrogen
na verloop van tijd zeiknat. Volgens
mijn moeder kwam dat, omdat ik
niet nadacht voordat ik wat van het
afdruiprek pakte. Eerst diende ik eraf
te nemen wat er het langst op had gestaan. Want dat was dan al een beetje
droog geworden. ot op de dag van
vandaag heb ik dat het toppunt van
zuinigheid gevonden.
Als het om de afwas van weleer gaat
kan ik de verleiding niet weerstaan om
me te verliezen in details. Zo bevonden zich in de es Lodaline (die
bij ons op de vensterbank
van de keuken
boven

het aanrecht stond) plastic
onderdeeltjes van dingen die
je in elkaar kon zetten. Wat dat
was, is me even ontschoten. En
zo bestonden de plakkerige
etensresten, die nog aan
de borden en kommetjes
waren gekleefd, vooral uit
zoetige smeersels die we als
toespijs consumeerden. Of die we aan
die zoetige smeersels toevoegden. In
dit verband doemen de namen Saroma
en ova weer voor me op. Saroma is
als merknaam niet meer in de handel
wegens een imago van kunstmatige
zoetigheid. Maar het is nog steeds
verkrijgbaar onder de naam Kloppudding van Dr. Oetker. En het zit nog
steeds stampvol kleurende levensmiddelen, emulgatoren, E472b, E450,
E263 en E339. En ik vind het nog
steeds lekker.
ova bestaat ook nog. En het is nog
steeds ‘zo geconcentreerd dat de ﬁjne
geur al van een afstand verklapt met
welk heerlijks u uw gezin verrast’.

INRUIL BESPREEKBAAR

Kom naar het open huis!
IEDERE DONDERDAG VAN 13.30 TOT 15.00 UUR
Locatie: Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

www.gantelzicht.nl

Maar het zit niet meer in die
prachtige esjes van vroeger.
Goed gesprek
ijdens de afwas kwam
het dikwijls tot een goed
gesprek. Het was een van die
zeldzame momenten dat je je
hart kon luchten. Of eindelijk
eens aan je moeder kon
vertellen, dat je verliefd was
geworden op een

meisje
uit de klas.
Ook leek het wel, dat je
tijdens het reinigen van de vaat wat
makkelijker gewag kon maken van je
slechte cijfers op school dan in andere
situaties. ijdens de afwas werden
trouwens ook heel wat verschillen
van mening uit de doeken gedaan. Dat
liep wel eens hoog op. En inderdaad.
Daarbij sneuvelde wel eens wat
serviesgoed voor het droog was. Maar
hoe dan ook: tijdens de afwas werd er
live gecommuniceerd. Dat kunnen we
tegenwoordig niet meer. Zeg nou zelf.
Wie gaat er nou naast een draaiende
afwasmachine staan watjekouwen We
kunnen onze tijd wel beter gebruiken.
hans gaan wij whotseppend, joetjoebend, feesboekend, linkedinged,
twitterend, bloggend en koekelend
door het leven. Zodat wij niet meer
aan elkaars gezichten hoeven te zien
of we het menen of niet.
orstel van ola
Zo. Genoeg gemopperd. erug naar
de veilige keukensponsjes, schuurdoekjes en afwasborstels van weleer.
V r de afwasborstel was er trouwens
de afwaskwast, een op een houten
handvat bevestigde bundel touwtjes of
varkenshaar. En toen kwam de borstel.

“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

De Lolaborstel verwierf de meeste
faam. De naam Lola heeft niets te
maken met de travestiet Lola uit het
liedje van de Kinks uit 1970 maar des
te meer met het Duitse Hohenlockstedt. Daar stond in 1953 niet alleen
de fabriek waar de eerste Lolaborstel
werd gemaakt maar het was ook een
legerplaats of, in het Duits, lager. Vandaar Lola: LOckstedter LAger. Lekker
interessant, hoor. Maar het wordt nog
boeiender.
De eerste Nederlandse Lolaborstels
werden vervaardigd in Groesbeek.
Daar vonden ze ook de vervangbare
borstelkop uit. Wederom een toppunt
van zuinigheid. Aan de steel zat een
halfrond ijzerdraad waartussen je een
nieuwe, ronde borstel kon klikken als
de oude versleten was. En voordat
u nu gaat denken, dat het bijna niet
slaapverwekkender kan, dient u zich
wel te realiseren, dat ruim 20 jaar
geleden 6,2 miljoen Nederlanders
ruim 52 miljoen gulden uitgaven aan
afwasborstels.
Moet ik het nog hebben over schuurdoekjes, afwashandschoenen en de
juiste temperatuur van het afwaswater Of kent u zelf nog meeslepende
anekdotes rond de afwasteil van vroeger Mail ze naar:
ulius. asgeld deoud-hagenaar.nl
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udo u weer mee en w n

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

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen.
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘2’ in B een ‘3’ in C
een ‘5’ en in D een ‘1’, zodat het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld
luidt: 2-3-5-1.

In De Oud-Hagenaar nr. 10 van 13
mei vond u ook vier Sudoku-opgaves. De gezochte oplossing luidde
7-4-2-8. De vijf prijswinnaars zijn:

1

9
8
9
6
2

5

7
8 1
9

2
4
6 5

udoku

7

3
5
8 7

9

3

nzenden

udoku

7 5

1

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

Voor de puzzel van deze week
Donderdag 5 juni
worden vijf exemplaren van het boek
“Eerst Napels zien ” Vergeet niet
Stuur per e-mail naar:
om bij de inzending ook uw postpuzzel deoud-hagenaar.nl
adres te vermelden

Ben van Zijl, te Leidschendam
Henk van der Ark, te Voorburg
Ruud Blonk, te Den Haag

udoku A

6

R. Klompmaker, te Den Haag
Jan Lokker, te Den Haag

Prijswinnaars

1

1

3 8 2

3

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

Lente aanbiedingen

an Zanten Zonwering
brengt
kleur
in huis

2

Zet in de onderwerpregel:
plossing dok nr.
Heeft u geen e-mail Vraag iemand
om het voor u te doen

udoku D

2 8
6 9 7

9

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

9 8 7
3

6
1
5

8

4

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

37 jaar
uw dealer!
innenzonwering elu
u a le
uitenzonwering Zonneschermen

n

erosol en ons Huismerk.
creens

arkiezen uit eigen abriek

Zonwering die bij u past!
eimarstraat 2 oe Kon mma ade 25 2
Den Haag
in o van anten on ering nl
van anten on ering nl

De Jong Damesmode

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.

0 t/m 0 korting
o de gehele
omercollectie
Laan van Meerdervoort 555
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03
www.dejongdamesmode.nl

ZOMERACTIE

Bij aankoop van

2 broeken

✃

OPBREEK
KORTING

✃

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

een bijpassend
overhemd kado!
2012/2013

a a 1

5
/ 1
a a 9
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/
1
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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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Bel en bestel

Bad, Douche en Toilet

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeel.nl

Douchekrukje

Douchestoel

Lichtgwicht krukje
van aluminium met
ronde zit. In hoogte
verstelbaar van
40-51 cm.

Gemaakt van wit gemoffeld
staal en kunststof.

Douchezit voor
wandmontage

In hoogte
instelbaar
van 48-56 cm.

Maximaalgebruikersgewicht 114 Kg.

Ledenprijs 149,95

Nu

Maximaal
gebruikersgewicht
110 Kg.

Ledenprijs 39,95

Nu

46,95

Ledenprijs 109,95

129,95

Nu

Veilig
douchen

1

Antisliprondjes of strips
Zelfklevend en speciaal
voor natte ruimtes.

Bel & Bestel

169,90

Een eenvoudige kunststof douchezitting van
Linido met als optie een uitvoering met
rugsteun en opklapbare armleuningen.
Biedt opmerkelijk veel stevigheid en veiligheid
en neemt opgeklapt weinig ruimte in.
•
•
•
•

Afmeting breedte 60,5 cm, diepte 51,5.
Materiaal buizen : roestvrij staal.
Zitbreedte 45 cm , zitdiepte 40,5 cm.
Maximale belasting 150 kg.

070 - 8700216

Maak uw douche en
andere ruimtes snel
antislip en voorkom valpartijen.
Rondjes of strips

070-8700216

Extra
Ledenvoordeel

15%
Lees meer op
pagina 50

Ledenprijs 13,68

Nu

15,20

Ledenprijs 254,95

Nu

Mini catalogus
www.volharding-voordeel.nl

289,90

Toiletverhoger met deksel

Onze catalogus

Gemakkelijker
gaan zitten en staan.

Meer dan 1500 producten die zorgen
voor een zelfstandig en comfortabel
ouder worden.

Past op elk toilet en in
een handomdraai
zelf te plaatsen.

Handige greep voor
badranden tot 15cm
dikte.Hoogte 42 cm.

Vraag hem gratis aan.

Maximaal gebruikers
gewicht 136 Kg.

Bent u nog geen lid van de Volharding?
Wordt dan ook direct lid en ontvang
voortaan korting, oplopend tot

Verkrijgbaar
in twee hoogten:
5 cm voor 31,95
10 cm voor 34,95

95
Nu 31,

Wandbeugel zuignap
Gemaakt van stevig kunststof
en je bevestigt hem
met behulp van
zuignappen aan
de wand.
Boren of schroeven is dus niet nodig.
Met safety control: “Zien dat hij nog goed
vastzit”
Ledenprijs 54,95

Nu

Badgreep

59,95

Ledenprijs 54,95

15%, op al uw aankopen.

Nu

Protect a bed matrasbeschermer
Beschermt uw
matras tegen vocht,
huidschilfers en
bacterien.
100% katoen en
wasbaar in de
1 persoons
machine
Eén- en twee
persoons maat
verkrijgbaar.

2 persoons
Set kussenhoezen
Ledenprijs

Vanaf

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

59,95

In hoogte verstelbaar
met armleuningen
In 4, 8 en 11 cm
instelbaar en snel
zelf er op
te zetten.

36,95
54,95
26,95

Armleuningen
zijn opklapbaar.

-10%

36,95

Ledenprijs 79,95

Nu

89,95

www.volharding-voordeel.nl

