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Kasteelheer Duivenvoorde bedong privéstation op landgoed in Voorschoten

Vertraging van de trein naar Den Haag
De eerste trein in
Nederland reed op
20 september 1839
van Amsterdam naar
Haarlem, maar de
eerste echte spoorweg liep tot 1843
van Amsterdam naar
Leiden. Daar moest
men overstappen
om de reis naar Den
Haag te vervolgen via
de bestrate Papeweg
middels ‘paardentractie’. De directie van
de H.IJ.S.M. wilde de
spoorweg uitbreiden
naar Voorschoten en
Den Haag.

Deze week o.a.:
nu ook
•Valys:
met de trein
er op uit
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reed
•Vroeger
de trein tot
Scheveningen
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lopen
•Leren
met rollator
in huis
- Pag 11
over
•Julius
leven met
spreekwoorden
- Pagina uit een van de vroegste spoorboekjes: “Zomerdienst; aanvankelijk met 1. April 1943 tot LEIDEN”. -

Dat zou volgens de Hollandse IJzeren
Spoorwegmaatschappij moeten gebeuren
per 1 mei 1843. Maar daar was niet
iedereen van gediend. Zo ook niet de
kasteelheer van landgoed Duivenvoorde te
Voorschoten.

IJzeren paard
In de periode 1839-1843 waren weinigen
enthousiast voor aanleg van een spoorbaan. We hebben het dan over mensen
“die het voor het zeggen hadden” en die
in bestuur zaten van in die tijd maatschappelijk belangrijke instellingen. Was
men niet faliekant tegen, dan toch wel

zeer argwanend ten opzichte van “dat
vuurspuwende en rokende monster dat
als mechanisch trekpaard fungeerde voor
koetsen die op ijzeren staven reden”!! Onder de notabelen die dat hele “treingedoe”
niet zagen zitten was ook de kasteelheer
van Duivenvoorde, jonkheer Mr. H.A.
Steengracht van Duivenvoorde.

H.IJ.S.M. vs. jonkheer
De H.IJ.S.M. wilde de spoorbaan door
trekken naar Den Haag waarbij het traject
deels over grond van het landgoed van de
jonkheer zou komen te lopen. Op die manier zou de kortste route naar Den Haag

worden bereikt. De jonkheer reageerde
zeer ontstemd op het verzoek de baan
aan te leggen door zijn “bossages”. Hij
beriep zich op het eigendomsrecht van de
bossen rondom het kasteel, maar ook op
de verstoring van “het natuurlijk leven”.
Je zou dit thans kunnen aanmerken als een
vroege vorm van milieubescherming! Hij
gaf ook te kennen weinig heil te zien in
dit middel van vervoer. De directie van de
H.IJ.S.M. meende dat de landheer nog wel
voor rede vatbaar zou zijn en begon maar
vast met de aanleg van de ijzeren spoorweg van Leiden naar Voorschoten.

Juridische procedure
De spoorwegdirectie had inmiddels een
procedure aangespannen bij de Raad van
State tegen de kasteelheer. Dat college
besliste ten gunste van het vervoersbelang.
De spoorweg mocht dwars door de bossen
van Duivenvoorde worden gevoerd. De
doortrekking van de lijn naar Den Haag
vergde een half jaar en toen waren vier
belangrijke steden, te weten Amsterdam,
Haarlem, Leiden en Den Haag per trein
bereikbaar.

Station voor kasteelheer
- Flaneren in de 19de eeuw op het Landgoed Duivenvoorde. -

Als compensatie bedong Jonkheer
Steengracht het recht om achter zijn

kasteel een eigen station te realiseren.
En zo geschiedde. De jonkheer oefende
bestuursfuncties uit op rijks-, provinciaal- alsmede op gemeentelijk niveau.
Voor zijn meer-jaarlijkse bezoeken aan
Parijs liet hij rustig de internationale trein
naar de Franse hoofdstad stoppen op zijn
prive station aan de achterkant van het
kasteel. In de loop van de tijd deden over
dit gebeuren tal van grappige verhalen de
ronde. Of die verhalen allen op waarheid
berusten wordt niet vermeld! Het was echter geen uitzondering dat de koetsier van
de landheer per koets naar Leiden reed om
aldaar de stationschef mededeling te doen
van het voornemen van de jonkheer om
zich per trein te verplaatsen. Zeker is dat
ook latere bewoners van kasteel Duivenvoorde regelmatig de trein lieten stoppen
achter het kasteel.

De Nederlandse Spoorwegen opgericht in
1937, na de grote reorganisatie betreffende
het “openbaarvervoer per trein”, moest
alle eerdere rechten en plichten uit het verleden overnemen. Het nieuwe staatsbedrijf
ontkwam dus ook niet aan de “extra stop”
achter het kasteel, indien gewenst! Pas in
de tweede wereldoorlog stelde de NS dat
als er niet jaarlijks ten minste één stop zou

Basisschool Paschalis in het Benoordenhout

WONINGONTRUIMING
Bij verhuizing of overlijden. Veegschoon opgeleverd.

ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER(S)

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

- De eerste Nederlandse stoomlocomotief,
De Arend, reed in 1839 in 25 minuten van
Amsterdam naar Haarlem Veel te snel, vonden
velen. Dat kon toch niet veilig zijn. -

zijn, het recht van de eigen halte achter
het kasteel zou komen te vervallen.
De spoorwegstaking van 1944 betekende
het definitieve einde van het privilege
verleend aan de bewoners van het kasteel
Duivenvoorde tot het hebben van een
eigen treinhalte.

Peter Carel Romijn
Einde privilege

KEES TALEN
... sinds 1953
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Deze dynamische school is ter ondersteuning van
de activiteiten, op zoek naar een vrijwilliger die
conciërgetaken wil verrichten. O.a. kleine reparaties,
onderhoud van de school, verzorgen van koffie/ thee en
kopieerwerk.
Zoekt u een betekenisvolle activiteit in de gezellige
omgeving waar u van harte welkom bent tegen een
gepaste vergoeding?
Neem dan contact op met het secretariaat,
info@paschalis.lucasonderwijs.nl
telefoon: 070-328 1557

pc.romijn@gmail.com
Vrijwilliger Landgoed Duivenvoorde
www.kasteelduivenvoorde.nl
Bronvermelding:
Knipsels zonder herkomstvermelding ,
verzameld door Nico van Bohemen,
voormalig terreinopzichter Landgoed
Duivenvoorde te Voorschoten

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

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!

Cornelis Adrianus Linse
Mijn grootvader, Cornelis Adrianus
Linse, geboren 1880, zou in het
vegetarisch Hotel-restaurant Pomona
in de Molenstraat, als ober hebben
gewerkt, in de jaren 20, 30 en/of
40 van de vorige eeuw. Ik heb wel
reclames en foto’s van het interieur
kunnen vinden maar geen afbeeldingen waar personeel opstaat. Mijn
vraag is: als er iemand is die foto’s
heeft waar personeel van Pomona
op is afgebeeld, of andere informatie
heeft, zou ik daarover graag bericht
ontvangen.

Yvonne Linse

Het Wonder van Bern

yalinse@planet.nl
---------------------------------------------

Het was juni 1954. In Zwitserland begon het wereldkampioenschap voetbal. Reportages van de wedstrijden waren er via de
radio, maar deze keer ook op de televisie. Televisietoestellen
stonden alleen bij de weinigen die er geld voor wilden uitgeven. Gelukkig hadden sommige radiozaken het idee om een
toestel in de etalage te zetten. Daardoor konden veel meer
mensen de wedstrijden zien.

OV Rotterdam
Het artikel in De Oud-Hagenaar
van 13 mei over oude trams behoeft
enige aanvulling. De Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij was inderdaad een voorloper van de RET. De
Rotterdamse Electrische Tramwegmaatschappij nam het vervoer van
de RTM over, toen het tramnet werd
ge le trifi eerd aar de aat happij exploiteerde nog veel meer tramlijnen in het land. De laatste waren
de dieseltrams naar Hellevoetsluis en
Oostvoorne, waarvoor in 1966 het
licht helemaal uit ging. Dat materieel
werd inderdaad deel verzameld op
het rangeerterrein in Hellevoetsluis.
Inmiddels een een groot deel daarvan
opgeknapt. In Ouddorp is nu een
museum gevestigd waar regelmatig
ritten met deze opmerkelijke trams
worden gehouden over de dijk tussen
Goeree en Schouwen Duiveland.
Meer info op www.rtm-ouddorp.nl

Om een goed plaatsje te bemachtigen stonden we al ruim voor de wedstrijd
begon, met onze neus tegen de etalageruit. We genoten van de dribbels van
de Engelsman Stanley Matthews, de slimheid van de Duitser Fritz Walter en
de weergaloosheid van het Hongaarse team met als middelpunt Ferenc Puskas. De Hongaren waren al maanden ongeslagen. Er was geen kruid tegen ze
gewassen en zij waren dus favoriet voor de wereldtitel. Dit wonderteam had
de zwaarste loting van het toernooi getroffen, maar weerstond elke tegenstander. Zelfs de teams uit Brazilie en Uruguay werden verslagen. Na Duitsland
in de voorronde al met 8-3 te hebben geklopt stonden deze teams opnieuw
tegen ver el aar in de finale te ern e enner gaven de it er geen
schijn van kans. Op 4 juli was het dan zover.
Het Wonder van Scheveningen
Een kennis van me had een radiozaak in
de Keizerstraat op Scheveningen. Om de
verkoop te stimuleren plaatste hij op de
finaledag een
in een a dat halver ege de opgang naar de Keizerstraat lag. Ik
mocht er gaan kijken. Net voor de aftrap
stopte een bus met Duitse toeristen voor
de deur. Ze kwamen om wat te eten en te
drinken. Zeer tegen de zin van de stamgasten die het trauma van de Tweede Wereldoorlog nog niet vergeten waren.
en de it e e e er er ten dat de finale p de
a leven e t t
genoegen van de kastelein zitten. Na een ruststand van 2-0 voor de Hongaren
gaf niemand meer een cent voor de Duitse kansen. ``Es ist schade``, hoorde
i naa t e aar in de t eede hel t a de nr t e it er in het a
gingen zich roeren. “Der Turek ist in Form” riep iemand over zijn doelman.
Duitsers en Scheveningers raakten zelfs in gesprek en het kwam tot een
groots samenzijn. Uiteindelijk wonnen de Duitsers met 3-2 en stonden ze
volgens een Scheveninger te dansen of ze de oorlog hadden gewonnen. Naast
me barstte een Duitser in tranen uit. Tot laat in de avond vierden ze feest en
vond er een samensmelting plaats tussen alle bezoekers. De overwinning
van de Duitsers ging de sportgeschiedenis in als het wonder van Bern. Maar
at daar in dat a vla i de hevening e levard p die geden aardige 4e juli gebeurde, was wellicht een nog groter wonder.

Frans van der Leeuw

Colofon

f.n.leeuw@ziggo.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
idden el and eid henda
r rg
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 76.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur / directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl
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Eduard Bekker
e.bekker@wilgstraat.nl
--------------------------------------------Schilderswijk
Wat schrijft Julius leuk over die goeie
ouwe tijd in de Schilderswijk in Den
Haag. Ik krijg het krantje van mijn
zusje en zwager uit Zoetermeer, zelf
woon ik al 45 jaar in Brabant. Ik
ben geboren in 1946 in Amsterdam
maar in januari 1947 zijn mijn ouders
verhuisd van Amsterdam naar Den
Haag. De eerste 22 jaar van mijn leven heb ik in de Rembrandtstraat op
nummer 376 gewoond (tussen de Van
Ostadestraat en Jan van Goyenstraat)
en heb dus ook op de Mariaschool
in de Jan de Baenstraat gezeten en
wel aan de “B” kant (volgens mijn
moeder was dat de nette kant). Ik heb
nog zoveel herinneringen aan die tijd,

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

ook de spelletjes die wij speelden
en die u reeds genoemd hebt zoals
kaarten, puttenaarsloop, pinkelen,
hinkelen, knikkeren e.d. maar ook
bedeltjes gooien. Wij stonden dan
aan de stoeprand en de kunst was om
je bedeltje zover mogelijk naar de
huiskant te gooien, wie het dichts bij
de huiskant lag mocht alle bedeltjes
hebben.
Over de afwas wil ik u vertellen dat
het er bij ons ook zo ongeveer aan
toe ging. Mijn broer (5 jaar ouder
dan ik) hoefde niet te helpen, mijn
zusje (6 jaar jonger) en ik (ongeveer
14 jaar) moesten de afwas doen. We
mochten niet eerder iets anders gaan
doen dan dat de hele keuken in orde
was en ook nog thee zetten. Toevallig
moest mijn zusje bijna altijd precies
op die tijd naar de WC en als dan
mijn vriendinnetje me kwam ophalen
om naar de training bij de handbalvereniging Minerva te gaan, kwam
ik menigmaal te laat. U begrijpt daar
hebben we het nu nog steeds over en
kunnen er hartelijk om lachen. Ik kan
nog heel veel meer vertellen, zoals
de burenhulp wanneer mijn moeder
ziek was en over hoe wij feestten, dat
mijn ouders door de vloer zijn gezakt
toen ze 12,5 jaar getrouwd waren en
dat wij met verjaardagen polonaises
door het huis maar ook door de straat
deden.

Elles van Schijndel – van
Daalen
Rosmalen
benvanschijndel@hetnet.nl
--------------------------------------------Uitvaart Jan Nowee
Ik heb met veel plezier uw artikel
gelezen over Jan Nowee. Ik zat
namelijk op de St. Paulusschool in
de Weesperstraat en Meneer Nowee,
het hoofd der school, was een vrij
eenvoudige man van weinig woorden, misschien moest dat wel in die
tijd om op de achtergrond te blijven.
Hij was de enige leraar die een kleine
auto bezat en soms ook wel eens naar
school kwam op een motorbike.
Ik zat in die tijd in de 4de klas en
mijn leraar was de heer Mus, en ik
herinner mij nog heel goed dat het
bericht doorkwam dat het hoofd der
school was overleden en iedereen
was in een rare stemming en gezien
we allemaal zo jong waren was het
woord overlijden nog niet goed
d rge lagen aar enfin een
lang verhaal kort te maken de avond
voor de begrafenis van Jan Nowee
werd er in de kerk van de H Theresia
v/h Kind Jezus op de Apeldoornsel-

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-Utrechter
(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.

aan een rozenkransdienst gedaan
met de kist in de kerk aanwezig. Wij
moesten toen allemaal verplicht die
dienst bijwonen. Maar toen ging er
iets heel raars gebeuren nadat het
bidden voorbij was want al de zwarte
en paarse doeken die boven op de
kist lagen werden verwijderd en het
deksel werd er vanaf gehaald. Toen
moesten wij verplicht beginnende
met de 1ste kerkbank langs die open
kist lopen allemaal in volgorde wat
betreft klassen. Ik geloof dat nog niemand in onze leeftijdsgroep ooit een
overleden persoon hadden gezien.
Veel schoolkinderen inclusief ikzelf
waren vreselijk overstuur en vreselijk
geschrokken. Mijn vader heeft gelijk
de volgende dag de school opgebeld
en zijn mening laten weten. De gebeurtenis is mij mijn hele leven bijgebleven, van m’n 10de tot nu op m’n
68ste. Het artikel over Jan Nowee,
wiens Arendsoogboeken in graag las,
heb ik wel erg gewaardeerd, maar de
vorenstaande nare herinnering kwam
er ook weer door boven.

Charles Traa
Anna Bay, Australia
barchar@aapt.net.au
--------------------------------------------Martiniliefhebber
Als fervent lezer van De OudHagenaar (die daarna altijd wordt
doorgegeven aan mijn zus, die in De
Bilt woont) trof mij in Julius’artikel
“Aangeblazen door velerlei wind” in
de editie van 10 juni een onjuistheid
onder het hoofdje 990.000 borrels.
Julius schrijft dat zijn moeder een
e in an artini nderin het
keukenkastje had staan. Dit is onmogeli het i
el een e in an
el een e artini ge ee t it
zijn namelijk twee apart van elkaar
bestaande merken, die in de tijd dat
vermouth nog populair was (in de
jaren 1970 tot 1990) elkaars grootste
concurrenten waren. De afbeelding van een Cinzanoposter doet
ver eden dat het hier ver een e
Cinzano gaat. De manier, waarop Julius in de rest van het artikel over het
betreffende glaasje vermouth schrijft
doet vermoeden, dat het over Martini
gaat, hetgeen mij zeer zou plezieren.
U begrijpt het al: u heeft hier met een
Martiniliefhebber te maken. Sterker
nog: ik ben 30 jaar bij Martini &
Rossi Nederland N.V. in Rijswijk (en
Gouda) werkzaam geweest en kon
niet anders dan er even op wijzen.

Ton Poppelier
loestonpoppelier@casema.nl

De Oud-Hagenaar op internet
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.nl
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl
Advertenties
info@is-acquisitie.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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Foto Koet verlaat de Prins Hendrikstraat • uitverkoop 26 t/m 28 juni

Straks hét adres voor leden
van CUVO De Volharding
- Voor volkstuinen is de centrale ligging in de stad uniek. -

Van Swindenhof in hart van het Regentessekwartier

Hobbytuinvereniging
viert 25 jarig bestaan
Op zaterdag 28 juni 2014 viert de hobbytuinvereniging ‘Van
Swindenhof’ in het Regentessekwartier haar 25 jarig bestaan.
Binnen deze vereniging verbouwen 22 hobbytuinders eigen
groenten, bloemen, kruiden en sierplanten op stukjes grond
die variëren van 15 tot 30 vierkante meter.

Wellicht heeft u ooit door de Prins
endri traat gefiet t ander in gereden en bij de Roggeveenstraat viel het
bord op van NIKON of dat van Hans
Koet. De laatste tijd stond het er al wat
troosteloos bij. Hans was gestopt met
zijn winkel. Eens de trots van Nikon
fotocamera’s in Den Haag. Alles kon je
vanaf de jaren 70 bij hem kopen op het
gebied van Nikon. En overal vanuit de
provincie kwamen ze naar hem toe. Een
vakman die wist wat kwaliteit was.
Sinds 1935
De familie Koet was al vanaf 1935
actief in de Prins Hendrikstraat met
t grafie e traat a t t in de aren
70 een levendig stukje Den Haag. Vele
winkels en van een grote verscheidenheid. Een leuke kleinschalige winkelstraat. Geheel in de stijl van deze 19e

De hobbytuinvereniging is 25 jaar
geleden opgericht door omwonenden
van een binnenterrein met leegstaande
bedrijfspanden, Leen Houweling en
René Burgmeyer aan de ene kant van
de straat en Abid Ali aan de andere
kant. Deze mensen hebben ervoor
gezorgd dat op 28 november 1989
de poorten naar de Van Swindenhof
konden worden geopend voor hobbytuinders uit de wijk.
Het jaar rond
De grond is eigendom van de Gemeente Den Haag en wordt door de
vereniging gehuurd. De Van Swindenhof onderscheidt zich van andere
volkstuincomplexen in de gemeente
Den Haag door zijn centrale ligging
in de wijk en doordat de huurders
hier het gehele jaar over hun tuin
kunnen beschikken. Er worden naast
zomerbloemen en groenten dan ook
meerjarige gewassen en wintergroenten geplant en geteeld. Het complex
bestaat uit twee stukken grond. Achter
het gebouw van de Kessler Stichting
in de Van Swindenstraat en de huizen
ernaast bevinden zich 16 tuinen en een
schuur voor het opbergen van het tuin-

Van donderdag 26 t/m zaterdag 28 juni van 12.00 tot 17.00 uur houdt de bekende Nikondealer Foto Koet aan de Prins Hendrikstraat 155 opheffingsuitverkoop. Na bijna 80 jaar houdt de
familie Koet ermee op. Het pand is al verkocht, aan de Coöperatieve Uitvaartvereniging De
Volharding (CUVO), dat er activiteiten gaat ontwikkelen ten behoeve van z’n vele leden in Den
Haag en omgeving. Dat de grote uitvaartvereniging voor een ‘vereniging voor het leven’ is krijgt
daarmee nog meer invulling.

- Lekker bezig met groen
in eigen buurt. -

gereedschap. Aan de andere kant van
de straat op ongeveer dezelfde hoogte
zijn nog eens 6 tuinen te vinden.
Open voor publiek
Op zaterdag 28 juni zal de vereniging stil staan bij het plezier dat de
oprichters en de gemeente al 25 jaar
mogelijk maken en de normaal voor
publiek gesloten poorten van 14:00
tot 17:00 openen voor buurtbewoners
en andere geïnteresseerden. De poort
bevindt zich in de Van Swindenstraat
tussen huisnummers 30 en 34. Meer
informatie: www.vanswindenhof.nl

- In 1935 was de winkel van Koet nog
een gecombineerde tabakshandel annex
fotozaak. -

eeuwse buurt. Je had de Piet Heinstraat
en de Zoutmanstraat die een geheel met
elkaar vormden. Oorspronkelijk was de
Witte de Withstraat ook nog een onderdeel van het winkelgebied. Deze straat
viel als eerste om ten gevolge van het
wijzigen van de tramlijnen en het veranderde winkelpatroon van de mensen.
Hans Koet zag de straat ook veranderen, Winkels als de loodgietersshop
De Boers, een vaste waarde in dit deel
van de straat, verdwenen. Ook de Tri
Express en stomerij waar Stans Looman
nog een tijd actief was gingen teloor.
De prachtige viszaak op de hoek van de
Roggeveenstraat en de Prins Hendrikstraat verdween eveneens. Hans zette
het familiebedrijf door ondanks dat
er vele geprobeerd hebben om mooie
camera’s uit de etalage mee te nemen.
Het was wel treurig en een teken dat
verval van de straat dat er ijzeren hekwerken geplaatst moesten worden. De
wijnhandels en slijters hebben zich wel
kunnen handhaven maar de coffeeshops
en de massagehuizen die erbij kwamen
zijn niet te zien als een aanvulling van
het weglekkende koopkracht.
Hans verhuist nu naar een mooie deel
van onze stad Bohemen. Daar kan hij

- Twee generaties Koet, met Hans links in
het midden, poseren in 1982 in de zaak
zoals veel fotoliefhebbers hem van binnen
hebben leren kennen. -

met zijn hond Mickey en vlakbij het
strand en het groen nog een mooie tijd
slijten. De Prins Hendrikstraat verlies
weer een van zijn gewortelde bewoners.
Nieuwe bestemming
Eerst wordt het pand aan de Prins Hendrikstraat 155 nu opgeknapt en geschikt
gemaakt voor z’n nieuwe gebruiker, de
Coöperatieve Uitvaartvereniging De
Volharding. Er zullen straks activiteiten
voor de leden worden georganiseerd
en er zal elke twee weken spreekuur worden gehouden, een en ander
onder coördinatie van Gerard Verspuij
(g.verspuij@eerenvolharding.nl).

Constant Martini
martini@deoud-hagenaar.nl

Koning geeft startsein optocht historische trams
Koning Willem-Alexander is zaterdagmiddag 5 juli 2014 aanwezig bij de viering van het 150 jaar Tram in Den Haag. De
Koning geeft het startsein voor de rit met 25 historische trams
van het Noorderstrand in Scheveningen naar het centrum van
Den Haag. Bij het eindpunt wordt de nieuwe stadstram van
HTM gepresenteerd.

In 1864 verscheen de eerste tram in
Nederland. Deze paardentram verbond
het centrum van Den Haag met het

strand in Scheveningen. Het routenetwerk werd uitgebreid, de stoomtram
deed zijn intrede en vanaf 1887 was

het HTM die het openbaar vervoer in
en om Den Haag regelde. Volgend jaar
doet de nieuwe stadstram zijn intrede
bij HTM. Het tramnet van HTM omvat tien tramlijnen tussen Den Haag
en Delft, Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk. Daarnaast heeft HTM twee
RandstadRailtrajecten van en naar
Zoetermeer.

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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Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland:
Inén uitpakken van uw bezittingen
(De)montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken en schilderijen
Afen aansluiten van uw apparaten
Stoffeeren schilderwerk
Correcte woningontruiming van uw oude
woning na uw verhuizing of na een overlijden
 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht
 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen
 Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen






www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

Sneeuwbal Garage B.V.
Wij kunnen het volledige onderhoud van alle
bekende merken auto’s verzorgen... ook van úw auto!
• APK
• onderhoud / reparatie algemeen
• onderhoud / reparatie airco
• schadeherstel
• verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
• specialist in Skoda
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 •
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

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

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

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

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

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

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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?
Vroeg of laat heeft vrijwel iedereen er wel mee te maken: een overlijdensgeval van een naaste of van een goede kennis. Soms word je gevraagd als executeur op te treden, hetgeen
inhoudt dat je de erfenis moet afhandelen. Dat vereist wel enige kennis.

Risico bij aanvaarden van erfenis wordt kleiner
Een overlijdensgeval is nooit leuk en toch moet men het hoofd koel houden. Er is immers veel te regelen. “Als iemand overlijdt, worden de nabestaanden geconfronteerd met veel praktische, fiscale
en juridische vraagstukken. Bovendien heeft een overlijden altijd financiële gevolgen”, schrijft de
Schenken en Erven Almanak 2014, de bijbel voor de professionele én geïnteresseerde wereld.
Dat beseffen ook de lezers van deze
kranten in Rotterdam, Den Haag
en Utrecht. De meeste vragen in de
rubriek Rechten & Plichten (hieronder) worden gesteld op het gebied van
erf- en schenkingsrecht. Neemt een
familielid, in plaats van een notaris, de
uitvoering als executeur over, dan is
voor hem of haar een naslagwerk over
erven een goed informatiemiddel om
alles naar wens van alle nabestaanden
uit te voeren. Waarbij hij of zij zich
uiteraard aan allerlei wettelijke verplichtingen moet houden. Gezien de
vragen hierover van andere nabestaanden, vooral erfgenamen, schort het
daar wel eens aan.
Voor schuld opdraaien
Na de herziening van de Successiewet, per 1 januari 2010, staan er niet
meer zoveel nieuwe veranderingen op
stapel. Toch is er nog één belangrijke
verandering op komst. Wie een erfenis
thans zuiver aanvaardt, kan opdraaien

voor de eventuele schulden als die
meer bedragen dan de bezittingen
die de overledene nalaat. Het huidige
kabinet wil dat echter iets veranderen.
n an een er eni enefi iair
worden aanvaard. Dan moet eerst de
nalatenschap worden beschreven,
waardoor de erfgenamen kunnen
nagaan of de schulden groter zijn dan
de bezittingen. Als dat het geval is,
kunnen zij de erfenis afwijzen. Maar
aan dat enefi iair aanvaarden i n el
ten ver nden de gri fie en de n taris moeten worden betaald, in totaal
een bedrag van zo’n 270 euro.
Maar stel nu dat je een erfenis zuiver
aanvaardt, je bent er immers van
overtuigd dat de overledene geen
schulden heeft, dus waarom zou je 270
euro betalen? En dan blijkt dat er toch
in e h lden i n pge
d aar
je als erfgenaam geen idee van had.
Dan heb je een probleem, want je hebt
de erfenis zuiver aanvaard, dus kun
je niet meer terug. Dat probleem wil

de wetgever veranderen. Als je bij de
rechter kan aantonen, dat je echts niets
wist van de opgebouwde schulden,
draai je daar niet voor op.
Mooi voorbeeld
De Schenken en Erven Almanak geeft
een mooi voorbeeld: “X en Y erven
een woning, aandelen in een bv en
een bedrag aan liquide middelen van
hun overleden vader. Na aanvaarding
ontdekken zij dat hun vader bestuurlijk aansprakelijk was gesteld voor
onbehoorlijk bestuur van de bv. De
claim is dermate hoog, dat de vader
per saldo schulden nalaat. Hadden X
en Y ten tijde van diens overlijden
kennis gehad van de claim, dan hadden zij de nalatenschap nooit zuiver
aanvaard.”
In de bestaande wetgeving is er voor
X en Y geen oplossing, in de nieuwe
wel.
Daarnaast zijn er nog enkele kleinere
veranderingen in de wetgeving te

verwachten. Er komt in de Europese
Unie per 17 augustus 2015 een regeling die het grensoverschrijdend erven
makkelijker maakt.
Een ander kabinetsvoornemen is de
termijn op navordering per 1 januari
2016 op twaalf jaar te brengen als
er sprake is van kwade trouw en op
twee jaar als er een nieuw feit bekend
wordt. Thans nog heeft de inspecteur
de bevoegdheid erfbelasting terug

te vorderen tot vijf jaar nadat de
overlijdensakte is ingeschreven in
de registers van de burgerlijke stand
of ter kennis zijn gekomen van de
inspecteur.
Almanak kopen
De Schenken en Erven Almanak 2014
kost € 98,32 en is te verkrijgen in de
boekhandel en bij
www.elseviernextens.nl.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere nanciële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Erf- en schenkingsrecht
Eenmalige schenking voor
eigen huis zoon
Wij hebben twee zoons. Beiden hebben, evenals wijzelf, een eigen huis.
De oudste heeft geen hypotheek. De
hypotheek van de jongste bedraagt ca.
€ 100.000. Onze beide zoons hebben in
januari elk een schenking van € 5229
van ons ontvangen. Betekent het dat
wij onze jongste zoon nog € 94.771
belastingvrij kunnen schenken? We
hebben in 1980 al testamenten op de
langstlevende laten maken. Wij willen
dat na ons overlijden in de erfenissen
voor onze kinderen de situatie weer
wordt gelijkgetrokken.
De eenmalige schenkingsmogelijkheid v r finan iering van het eigen
huis (tot 31 december 2014) staat los
van de normale schenkingsbedragen,
die u aan kinderen kunt geven (telt
ook niet mee voor de zogenoemde
180 dagenregel). Kennelijk wilt
u het later weer recht trekken als
u bent overleden. Neem daarover

contact op met een notaris, want dan
moet het een en ander in testamenten
worden vastgelegd. Overigens is de
wettelijke regeling van de langstlevende vaak iets anders dan een
langstlevende testament dat, als het
niet wordt gewijzigd, gewoon blijft
bestaan. U kunt de notaris uitzoeken
die u wilt. Voor de eenmalige schenking heeft u geen notaris nodig,
geli el e i en v r de fi cus dat het door de ontvanger van de
schenking voor het huis is gebruikt.
Dus waarom zou u niet de hele
kwestie aan een notaris overlaten?
Broer was toch
niet executeur
Mijn broer is vorig jaar overleden en
had mij aangegeven dat ik executeur zou zijn met de broer van zijn
huisgenote. De notaris geeft aan dat de
zaak met de huisgenote is afgedaan en
ik krijg geen kopie van het testament.
De notaris zegt telefonisch dat ik niet
voorkom als executeur. Hoe kan ik een
kopie opeisen?
Het probleem is dat uw overleden

broer in zijn testament had moeten
aangeven dat u mede executeur
moest worden. Alleen erfgenamen
krijgen inzage in een testament.
Daarin handelen notarissen vrij
strikt. Als u met een van de erfgenamen goed omgaat, zal die ongetwijfeld bereid zijn inzage te geven in
het testament.

Sociale voorzieningen
Nog niet in de bijstand
vanwege vermogen
Een jaar geleden werd onverwacht
mijn uitkering van de Anw (Algemene Nabestaandenwet) stopgezet. Ik
verkeer nu als 59-jarige alleenstaande
vrouw in de situatie, dat ik geen
inkomen heb, buiten de kleine € 300
die ik als postbezorger verdien. Ik heb
mijn huis moeten verkopen en heb nu
iets meer dan € 30.000 spaargeld. Dat
geld verdwijnt als sneeuw voor de zon
met een huur van € 650 per maand.
Ik heb geen recht op huursubsidie en
bijstand. Ik heb er eerlijk gezegd geen
zin in straks hier in het dorp de ramen
te moeten zemen van de burgemees-

tersvrouw of een andere klus, die ze
verzinnen. Ben ik op deze manier wel
goed bezig? Na een leven, waarin ik
hard heb gewerkt en alleen drie kinderen heb opgevoed.
Wat een vervelende situatie! Zodra
uw vrij te laten vermogen onder de
€ 5850 is gezakt, heeft u wel recht
op bijstand. Wij raden u aan, zodra
het onder de € 10.000 is gezakt, toch
een aanvraag in te dienen bij de sociale dienst. Er is dan weliswaar een
sollicitatieplicht, maar er zijn ook
ge eenteli e nthe fing geli heden van arbeidsplicht. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.
Het lijkt ons dat u gezien uw leeftijd
en situatie, waarschijnlijk voor een
nthe fing en g n tringente llicitatieplicht in aanmerking komt.
Wel wordt daar per gemeente heel
verschillend mee omgegaan. Met uw
huidige vermogen komt u wellicht in
aanmerking voor huurtoeslag. Vraag
die aan op www.toeslagen.nl. Met
enige terughoudendheid adviseren
wij u ook uw kinderen bij het vinden
van oplossingen te betrekken.

Samenlevingskwesties
Samen in één huis en
fiscale consequenties
Wij willen trouwen en wonen nu in
twee huizen. Eén koopwoning en één
huurwoning. Wat zijn de financiële
consequenties als we na het huwelijk
in één huis samenwonen of apart
blijven wonen? Als we trouwen wordt
ons inkomen dan belastingtechnisch
gezien als een gezamenlijk inkomen?
Mijn partner betaalt aan zijn ex-vrouw
alimentatie, kan zij verhoging van alimentatie eisen als wij getrouwd zijn?
Als u voor één woning opteert, bent
u samen veel goedkoper uit. U wordt
beiden apart voor de inkomstenbelasting aangeslagen, maar er zijn in
de gezamenlijke vermogenssfeer
(box 3) kleine voordelen te behalen.
De alimentatie van uw partner staat
los van uw huwelijk. Soms is die wel
afhankelijk van zijn inkomen, maar
het is een moeizame zaak voor de
ex om meer alimentatie te krijgen.
Referentiepunt is zijn draagkracht
tijdens de scheiding.
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Zoekt u een boek ?

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”

UITVERKOOP

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.

20%-70%

Pieter uit Weesp
pieter.boekwinkeltjes.nl • pieteralkema@gmail.com

korting

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

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

UTS is gespecialiseerd in verhuizingen
waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van
het totale verhuisproces en het organiseren
van alle zaken rondom de verhuizing.

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen
waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van het
• verhuisproces
Particuliere
totale
en het organiseren
van alle zaken rondom de verhuizing.

verhuizingen

•
•
•
•
•
•

Thuiszorg voor
ouderen

Pantalons
vanaf maat 24 tot en met maat 35

Vaste lage prijs:

€69,95

• UTS Verhuisdirigente
• Speciale Service
voor Ouderen

Katoenen broeken:

• Opslag

€64,95

Wilt u meer informatie over onze
uitgebreide dienstverlening of een
• UTS
Handyman
offerte
aanvragen

• Schoonmaakservice
• Kunst & Antiek
• Wolga 2 • 2491 BJ Den Haag
info@utsvandergeest.nl • (070) 399 42 41 • (070) 398 97 46

UTS VAN DER GEEST
VERHUIZINGEN
T 070 399 42 41

Zuiderweg 90
2289 BR Rijswijk
info@utsvandergeest.nl

www.utsvandergeest.nl

Overhemden en Polo-shirts

v.a

€19,95

Almeloplein 27, 2533 AB Den Haag | tel. 070 3080080
Ma. van 13:00 t/m 17:30, di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30
za.van 9:00 tot 17:00

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

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

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 helpen u graag.
Bel 070 - 396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl
U kunt voor informatie over onze diensten terecht op www.bijdehandzorgt.nl

Voor het ophalen van overtollig huisraad en
kleding, maar ook complete inboedels!
Geef uw spullen een tweede leven door ze op te laten
halen door de ophaaldienst Schroeder. U hoeft ze
niet voor de deur te zetten, ze worden uit huis opgehaald.
Schroeder biedt de spullen weer aan in haar kringloopwinkels. Dit is goed voor het milieu!
Ook geeft het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheid weer deel te nemen aan de
maatschappij. Zij zijn aan de slag in de winkels en bij
het transport.

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

sociaal en maatschappelijk nut
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Chauffeur wijkbus
Mariahoeve
De wijkbus is de ‘Valys’ van de
Haagse stadsdelen. Dankzij dit
vervoermiddel en de chauffeurs
kunnen ouderen of gehandicapten voor wie het openbaar
vervoer niet toegankelijk is, zich
toch verplaatsen. Wilt u hen
chaufferen (geen rolstoelvervoer)? Idealiter bent u in bezit
van Rijbewijs B, kent u Mariahoeve, rijdt u goed en rustig en
kunt u behulpzaam en geduldig
omgaan met ouderen. Chauffeurs worden ingewerkt door
andere chauffeurs en vervolgens
ingeroosterd voor gemiddeld een
ochtend of middag per week.
Inlichtingen: Jan Deurloo
Tel.: (070) 347 60 95
E-mail: wijkbusmariahoeve
@ziggo.nl

Hulp bij bezoek
aan instanties
Veel van de cliënten van het
Leger des Heils hebben moeite
met het bezoeken van instanties.
Sommigen vinden het ook lastig
met het openbaar vervoer te
reizen. Dit beperkt hen in hun
mogelijkheden. Wilt u hen daarbij helpen en bent u in het bezit
van een auto? Dan kunnen we u
goed gebruiken als vrijwilliger!
Inlichtingen: Arjan Visser
Tel.: (070) 304 44 16
E-mail: arj.visser
@legerdesheilsdenhaag.nl

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

Valys: nu ook in
combinatie met de trein
Het speciale vervoermiddel
Valys is inmiddels heel bekend onder ouderen en anderen met een beperking. De
Valys vergroot hun mogelijkheden en actieradius aanzienlijk. Voor wie Valys nog niet
kent: het is een soort deeltaxi
voor langeafstandsreizen
binnen Nederland. Wilt u bijvoorbeeld van Den Haag naar
Deventer, dan kunt u daarvoor
een Valys-taxi boeken. Die
komt bij u voorrijden en kan
ook een rolstoel, scootmobiel
of rollator meenemen. Daarmee brengt de Valys-bestuurder u naar Deventer.

Alleen gebeurt dat meestal niet via een
rechtstreekse route. Valys koppelt namelijk de reizen van diverse aanvragers
aan elkaar en stippelt een route uit langs
alle eindbestemmingen. U kunt dus met
een omweg en een relatief lange reistijd
naar Deventer worden gereden. Geen
probleem natuurlijk voor de meeste
gebruikers!
Valys is er natuurlijk niet voor iedereen.
U moet er een speciale Valys-pas voor
aanvragen. Die wordt toegewezen aan
mensen met een mobiliteitsbeperking.
Zij krijgen er 600 ‘vrije’ Valys-kilometers per jaar bij. En voor hen is er goed
nieuws. Sinds maart 2014 kunnen zij
Valys combineren met de trein. De afgelegde reisafstand met de trein gaat niet
van het Valys-kilometertegoed af.

Valys Begeleid wil zeggen dat er bij de
taxistandplaats iemand voor u klaarstaat. Hij of zij begeleidt u naar de trein,
checkt voor u in en zorgt ervoor dat
de assistenten van de NS u in de trein
zetten. Bij aankomst op het station van
bestemming wordt u weer opgehaald
door Valys voor het vervolg van uw reis.
Ook daar staat iemand klaar die u naar
de taxistandplaats begeleidt.
Gebruikt u Valys Vrij, dan wordt u wel
opgehaald, thuis en ook op het station
waar u heen reist, maar reist u verder
zelfstandig. U moet zelf uw weg vinden
op het station, zelf hulp bij het in- en
uitstappen regelen (bij de afdeling reisassistentie van de NS) en zelf inchecken
met uw OV-chipkaart.
Ervaringstrip

Begeleiders

U wordt thuis opgehaald door een Valystaxi en naar het station gebracht. Er zijn
vervolgens twee mogelijkheden om uw
Valys-rit te combineren met een treinreis: ‘Valys Begeleid’ en ‘Valys Vrij’.

We wilden wel eens weten hoe dit in
zijn werk gaat. Daarom boekten we voor
Hemelvaartsdag een arrangement ‘Valys
Begeleid’ naar Amsterdam.
Op www.valys.nl staat dat we 1 dag van
tevoren moeten boeken, anders kost het
3 euro meer. Eerst proberen we dat via
internet, maar dat blijkt (nog) niet te
lukken. Aan de telefoon legt een vriendelijke medewerker wel goed uit hoe
beide systemen werken. Hij bevestigt dat
we bij Valys Begeleid gewoon kunnen
inchecken met onze eigen NS-chipkaart
met 40% korting. Dus besluiten we de
rit te boeken. Inclusief een kleine demontabele scootmobiel en een koffertje,
want de terugreis zal pas op maandag
plaatsvinden.
Op Hemelvaartsdag staat de Valys ruim
op tijd voor de deur. Bij aankomst op
station Den Haag Centraal ontstaat er
echter verwarring: waar moet de chauf-

feur stoppen en staat de Valys-reisassistent te wachten? Op het formulier
staat Koningin Julianaplein, aan de
voorkant van het station. We blijken
echter bij de taxistandplaats aan de
zijkant te moeten zijn.
Geen korting

Via een omweg, langs het stadhuis,
komen we bij de taxistandplaats. Een
vriendelijke jongeman in een geel
hesje met ‘Valys Reisassistent’ erop
staat te wachten en begeleidt ons naar
de trein. Dan blijkt inchecken met de
eigen NS-chipkaart toch niet de bedoeling te zijn. De reisassistent checkt
in met twee OV-chipkaarten van
Transvision. De informatie daarover
was dus onjuist. En het is jammer,
want nu kunnen we niet met 40%
korting reizen.
De begeleider gaat met ons naar
het perron. We zijn te laat voor de
afgesproken trein, maar hij heeft al
geregeld dat we met de volgende
meegaan. Hij heeft assistentie ‘besteld’ en de rolstoelbrug wordt op tijd
neergelegd. Hier komt het voordeel
van het reizen met Valys Begeleid
duidelijk aan het licht. Als we alleen
reizen en een trein missen, moeten we
dat allemaal zelf regelen.
STA-balie

Onze reisassistent rijdt vandaag
zelf mee naar station Schiphol waar
we weer opgehaald zullen worden
door een Valys-taxi. Er zijn nog niet
genoeg reisassistenten en dit is maar
een korte treinreis. We brengen de
tijd gezellig pratend door en de reis
verloopt voorspoedig.

Op station Schiphol staat de NS-assistentie weer op het perron te wachten
om de brug neer te klappen zodat
we veilig uit de trein kunnen komen.
Maar waar moeten we nu heen? De
reisassistent gaat het bij een loket uitzoeken. We moeten naar een speciale
balie waar de rolstoelbussen bij kunnen komen: de STA-balie. Natuurlijk
checkt de reisassistent eerst uit.
Rustig

Samen koersen we, per scootmobiel
en benenwagen, door de gangen
van Schiphol. Bij de balie vraagt de
reisassistent aan de receptioniste om
de Valys-taxi te bellen, en te melden
dat we er zijn. Even later komt hij
aanrijden. We nemen afscheid van
onze reisassistent: ‘Misschien tot een
volgende keer.’
In de rolstoeltaxi kunnen we even
onze eindbestemming bellen: ‘We zijn
over 20 minuten bij je.’ Afgezien van
de kinderziektes is dit een plezierige
en rustige manier van reizen. Je hoeft
je geen zorgen te maken als er iets mis
gaat en je hoeft zelf niet van alles te
regelen.
Informatie

Valys: tel. 0900-9630
(€ 0,05 per minuut)
www.valys.nl
NS, reisassistentie:
tel. (030) 751 51 55
https://avg.ns.nl
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"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse
voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

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

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

De Oud-Hagenaar

Gerestaureerd station Wittebrug-Pompstation nog

Spoorlijn naar Sche
Tot 1953 kon je met de trein van Rotterdam naar het Scheveningse strand.
Onderweg deed het ‘Hofpleinlijntje’ diverse stationnetjes aan op het platteland,
waardoor ook voor deze bewoners de steden Den Haag en Rotterdam bereikbaar
waren. Schuin tegenover de Scheveningse gevangenis aan de Van Alkemadelaan
is nog steeds het dubbele woonhuis gelegen, dat vroeger dienst deed als station
Wittebrug-Pompstation.

De Voetbaljaren 70 is een mooi vormgegeven
boekje over succesvolle jaren van ADO c.q.
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen
in de nationale en internationale arena en in
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 overwinning tegen FC Twente in de Rotterdamse
‘Kuip’.
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd
op de herinneringen aan de club die auteur
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid
met veel extra’s.
De Voetbaljaren 70 (ISBN: 978-94-91168-54-3)
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL

George Teunis (1960) is één der huidige bewoners
van het voormalige knusse stationsgebouw, dat er
nog steeds in al zijn luister bijstaat. Zelf heeft hij de
trein van en naar Scheveningen nooit zien rijden,
maar hij kent wel de nodige feiten en verhalen
rondom het historische pand dat hij bewoont.
Rondom het station was eertijds heel wat bedrijvigheid. Wanneer de trein zich aandiende, moesten de
spoorbomen worden neergelaten en daarmee werd
de Pompstationsweg richting de duinen afgesloten.

VOOR
SLECH
TS

12,95

Electrische spoorlijn
De trein kwam steeds meer in opmars. In sneltreinvaart werden -na de aanleg van de eerste spoorweg
in 1839 tussen Haarlem en Amsterdam- door vermogende particulieren, spoorwegen aangelegd en
geëxploiteerd. Toen in 1901 de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) grootaandeelhouder werd van de N.V. Zuid-Hollandsche Electrische
Spoorwegmaatschappij (ZHESM) werden de eerste
serieuze plannen gesmeed om een treinverbinding
te realiseren tussen Scheveningen en Rotterdam.
Opzienbarend nieuwigheidje hierbij was dat het
ging een t taal ge le trifi eerde p r aan en
dat was uitermate uniek! De Hofpleinlijn werd in
aar pa fi ieel ge pend p ei
el de eer te ge le trifi eerde p rli n van
Nederland. Een jaar eerder was het traject gereed
gekomen, maar omdat de bovenleiding nog niet af
was, werden er zolang stoomtreinen ingezet. Het
was voor de eerste reizigers van de Hofpleinlijn
een vreemde gewaarwording, dat de trein niet
zo’n bulderend geluid maakte als de alom bekende
stoomtrein. Geen rook en niet het tjoeke-tjoekegeluid zoals wij met veel gevoel voor nostalgie
kunnen verbeelden. Het was een wonder in die
tijd. Laten we wel wezen: electriciteit was thuis
nog onvindbaar en ook de lantaarnopsteker deed
in de meeste plaatsen nog gewoon zijn ronde. En
dan is er opeens een electrische trein, die zich bijna

- Station Wittebrug-Pompstation in 1950. -

onhoorbaar voortbeweegt. De lijn werd in die tijd
echt beschouwd als een wonder van techniek! Een
grootse stap in de wereld van vooruitgang.
Belgisch Park
De bedoeling van de verbinding tussen Rotterdam en Scheveningen had diverse redenen. Zeker
was het belangrijk om Scheveningen per trein
bereikbaar te maken en de eerste woningen van het
Belgisch Park te ontsluiten. Maar de aanleg had
ook te maken met enkele Rotterdamse havenbaronnen, die graag een goede bereikbaarheid met
hun woning aan de gezonde Noordzee wilden
hebben. Het kuren kwam volop in zwang onder
de gegoede burgerij van Nederland, nadat de elite
altijd al de kuuroorden had bezocht. Scheveningen
werd eind 19e eeuw een mondaine badplaats en
kwam met de bouw van het superluxe Kurhaus
op de kaart van voorname badplaatsen te staan.
Vanzelfsprekend kon daarbij een verbinding met
het spoor niet ontbreken.
Witte Huis
Het eindstation van de spoorlijn was op de
plaats van het huidige Europahotel gelegen. Het
indrukwekkende station lag tegenover het Kurhaus

- Station Scheveningen in 1910, een jaar na de opening. -
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g prominent aanwezig

eveningen-Kurhaus in 1953 opgedoekt

- Afﬁche met de openingsaankondiging van de ‘Hofpleinlijn’. -

en de Pier. Een ideale locatie om de
Rotterdammers in 30 minuten tijd naar
te vervoeren. Met grote aanplakbiljetten
werden de Rotterdammers gelokt naar
Scheveningen en omgekeerd gingen ook
Hagenaars naar Rotterdam al was het
maar om even het Witte Huis te bewonderen, dat in 1898 was gereed gekomen.
Het was met zijn 43 meter, het hoogste
kantoorgebouw van Europa. Uniek aan
dit gebouw was de lift die de bezoekers
naar een dakterras bracht, waarop de
talrijke dagjesmensen konden genieten
van het weidse uitzicht over de Nieuwe
Maas. Vanaf Hofplein reed de trein via
de plattelandsdorpjes Rodenrijs, Berkel,
Pijnacker, Nootdorp, LeidschendamVoorburg, Den Haag binnen, waar hij
voor het eerst stopte bij station Laan
van Nieuw Oost-Indië. Vervolgens reed
de trein door naar Hollands Spoor. Hier
kopte de trein en ging vervolgens via
Laan NOI, Wassenaar, Renbaan-Achterweg, Waalsdorpscheweg, WittebrugPompstation naar ScheveningenKurhaus. De trein reed met een boog

door de weilanden waar
nu de wijk Mariahoeve
ligt. Den Haag kende nog
vele landgoederen en
boerderijen.
Rondom Wittebrug-Pompstation
Wanneer we het station
Wittebrug-Pompstation
van dichtbij bekijken
dan zien we aan de
- Afﬁche met de op
eningsaankondigin
straatzijde een dubg van de ‘Hofpleinlijn
’. bel woonhuis, dat in
1907 is ontworpen door architect J.J.L.
vertrek als het koud was. Het perron
Bourdrez. Deze werktuigbouwkundige,
was niet lang, maar toch stopte er in
die werkte onder Berlage, heeft in totaal
de periode na de Tweede Wereldoorlog
negen stations van de Hofpleinlijn onteen spitse ‘kattekop’ (materieel ’35/40),
worpen. Overigens sprak de spoorwegen
waarbij na iedere stop de deuren door de
aanvankelijk niet over een station, maar
conducteurs handmatig moesten worden
werd het een haltegebouw genoemd.
gesloten. De kop van de trein stond
Via het perron liep je naar het loket om
voorbij het perron, zodat de passagiers
een kaartje te kopen. Naast het loket
voldoende gelegenheid werd geboden
was een deur die toegang verschafte tot
om in- en uit te stappen. Het perron
de wachtkamer van zo’n 4 bij 5 meter.
richting Kurhaus lag aan de overkant
Een imposante schouw verwarmde het
van de Pompstationsweg. Dit perron

- Het oude station Waalsdorpscheweg langs de Hofpleinlijn. -

- Afﬁches van vroeger die er nu hangen ter herinnering aan de
spoorlijn Rotterdam – Scheveningen. -

is afgebroken en heeft plaats
eten a en v r fiet paden
en is verder terug gegeven
aan de natuur. Datzelfde geldt
voor de talrijke volkstuintjes
die rondom het station waren
gelegen. Enkele seringenbomen
zijn als zwijgende gedenktekens
blijven bestaan. De ANWB hield
regelmatig schoonheidskeuringen
in de omgeving van stations en
de NS en de bewoners was er
alles aan gelegen om een goede
indruk te maken. De bewoners van
het station zorgden voor een sublieme
uitstraling van het geheel. Kort nadat
de spoorrails werden opgedoekt, kwam
de ver e ende eettent anne
fieh i
Duinzicht op die plaats. Vorig jaar heeft
de uitbater op last van Dunea zijn activiteiten na bijna zestig jaar moeten staken
en is deze bekende horecagelegenheid
afgebroken.
Wilhelmina
Op 4 september 1948 vertrok koningin
Wilhelmina vanaf station WittebrugPompstation naar Amsterdam om
daar haar abdicatie vanaf het balcon
van het Paleis op de Dam bekend
te maken. Deze historische dag was
werkelijk onvergetelijk, ook voor het
stationspersoneel van de Wittebrug!
Journalisten stonden of hingen op alle
denkbare plaatsen tot in de dakgoot van
het gebouwtje aan toe. Overal waar je
keek, zag je fotografen met hun grote
camera’s. Allemaal druk doende met het
vastleggen van Wilhelmina, die vanaf
‘Ruigenhoek’, haar buitenverblijf in de
duinen met de trein naar de hoofdstad
ging. Station Wittebrug-Pompstation
had nog nooit zoveel onbetaalde bezoekers gehad!
Nummer 14
De gebouwen langs het spoor zijn allemaal genummerd. Het nummer dat
op station Wittebrug geschilderd was,
was 13. Toen het dubbele woonhuis

door verhuurder Vestia enkele jaren
geleden werd gerenoveerd, besloten de
bijgelovige huurders nummer 13 er niet
op te laten schilderen. Even verder langs
de lijn is wel nummer 14 te vinden,
dat toebehoorde aan de ploegbaas. Het
pand is te vinden aan het begin van de
Harstenhoekweg. Tussen het station en
de ploegbaaswoning was een aanzienlijk
rangeeremplacement gelegen. De spoorbaan ging ter hoogte van het huidige
Esso-tankstation langzaam naar boven

- Ploegbaaswoning nr. 14 aan de
Harstenhoekweg. -

om de brug over de Harstenhoekweg te
kunnen nemen. De architecten waren
hun tijd ver vooruit. De spoorbaan
hinderde nergens het verkeer en vrijwel
geluidloos raasde de trein door het
duinlandschap.
Ondergang
De opkomst van de personenauto zorgde
voor een teruggang van het aantal reizigers. De lijn werd direct na de oorlog al
onrendabel. De populariteit van de trein
daalde in rap tempo. Forenzen lieten
het massaal afweten en sluitingsplannen
kwamen begin jaren ‘50 op tafel. In
de winter was het aantal het laagst en
was altijd een gedeelte van de overkapping van het eindstation bij het Kurhaus
gesloten. De eens zo feestelijk geopende
spoorbaan, maakte op 4 oktober 1953
zijn laatste rit. Het gedeelte tussen Scheveningen en Hollands Spoor verdween
uit het spoorboekje en werd spoedig
gesloopt.

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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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

Ik wil later een
heel gewone
uitvaart
"

INFORMATIECO

UPON

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.

Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis
voor slechts € 3.035,- (prijspeil 2014).
Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens,
geen gezondheidsvragen.
De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen
in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan.
Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen
worden ingebracht.
Wij informeren u graag
over de mogelijkheden.

Conturapolis
natura
uitvaar tverzeker ing

Kijk op onze website: www.conturapolis.nl, bel gratis
0800 - 022 45 35 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
Co nt ur a- po lis , An
en aa n:
tw oo rd nu m m er 52
00 , 36 00 ZM M ijd
re ch t.

m v
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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
Fotograaf: Theo van Pelt

JUNI

JUNI

27t/m29 Romeo en Julia

Kunstenaar: Ike Smitskamp

Symfonieorkest en theatergroep Oberon doet op geheel eigen
wijze de 19e-eeuwse traditie van live
gespeelde toneel- en balletmuziek
herleven. Na eerdere klassieken brengt
Oberon nu Shakespeares Romeo en Julia
in combinatie met Sergei Prokofievs
balletmuziek.
www.oberonorkest.nl

28&29 Blazen aan Zee,

bands on the boulevard

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan
organiseert Straatorkest Eigen Hulp uit Den
Haag een internationaal straatorkestfestival
‘Blazen aan zee, bands on the boulevard’.
Negen eigenzinnige orkesten uit binnen- en
buitenland spelen op de boulevards van
Scheveningen en Kijkduin. .
www.eigenhulp.nl

JUNI T/M AUG.

/m 31-8 ZomerExpo

t

Sinds 2011 organiseren Stichting ArtWorlds en het Gemeentemuseum Den Haag de ZomerExpo, waarvoor
startende en gevestigde beeldende
kunstenaars zich kunnen inschrijven.
Uit de inzendingen koos een jury 250
werken. Thema van 2014 is ‘Licht’.
www.zomerexpo.nl

Symfonieorkest en theatergroep Oberon
Locatie: De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag
Aanvang: 27 juni om 20:00 uur, 28 en 29
juni om 14:30 uur
Toegang: € 22,- , € 20, - (tot 20 jaar)

Straatorkest Eigen Hulp
Locatie: Boulevard Scheveningen (28 juni) en
Kijkduinpark (29 juni), Den Haag
Aanvang: 13:30 uur (beide dagen)
Toegang: gratis
JULI

4&5

JULI

6

Jubileumconcert
‘Confrontations’

Het Nieuw Kamerkoor Delft bestaat 30
jaar en viert dat met een jubileumconcert.
Er staan vier werken op het programma.
Waaronder werk van de Delftse componist
Wytze Oostenburg. De moderne koorwerken worden gecombineerd met dans, instrumentale intermezzi en schilderkunst.
www.nieuwkamerkoordelft.nl

Boerol

Boerol is hét cultuurfestival in
de polder met theater, beeldende kunst,
toneel, film, land-art, poëzie en muziek op
boerderij Het Kraaiennest in Maasland. Dit
jaar start Boerol al op de vrijdagavond met
de bijzondere voorstelling ‘Droogland’. Zaterdag staat in het teken van nog veel meer
bijzondere culturele uitingen en plezier.
www.boerol.nl

Stichting Artworlds
Locatie: Gemeentemuseum,
Stadhouderslaan 41, Den Haag
Aanvang: dinsdag t/m zondag
van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Toegang: zie website
Gemeentemuseum Den Haag

Stichting Boerol
Locatie: Laan van Zeestraten 19 – 20,
Maasland
Aanvang: zie website
Toegang: de voorstelling op vrijdagavond
kost € 7,50, de rest is gratis

Nieuw Kamerkoor Delft
Locatie: Cultureel Centrum
Mekelweg 10, Delft
Aanvang: 15:00 uur
Toegang: € 12,50, kortingstarief € 10,-

Twee broers
en harinkies
Een heer van 84 jaar is opgenomen in een verpleeghuis om
te revalideren na een gebroken heup. Daar vindt onze eerste
ontmoeting plaats. Meneer kan binnen het verpleeghuis goed
met een rollator lopen en de arts wil weten of zijn woning veilig
genoeg is om naar terug te keren.

Barbara Bruckwilder is
ergotherapeut. Zij schrijft
over haar ontmoetingen met
cliënten en hun (on)gemakken in het dagelijks leven.
De illustraties zijn van
Erika Flach.

Ik moet een afspraak maken met zijn
twee jaar oudere broer. Zij wonen al
hun hele leven samen in het ouderlijke huis. Beiden zijn nooit getrouwd
geweest, ze zorgen voor elkaar. De
broer met de gebroken heup is de
laatste tijd al wat vergeetachtig aan het
worden. Zijn broer wil hem voor geen
goud in het verpleeghuis laten. Hij mist
hem verschrikkelijk. Al weken kijkt
hij tegen een lege fauteuil aan en heeft
hij niemand om mee voetbal te kijken.
Daarom is hij bijna dagelijks bij zijn
broertje in het verpleeghuis. Zodra het
huis is goedgekeurd, wil hij hem zo

snel mogelijk thuis hebben.
Het huis staat vol meubels en planten
en beeldjes en tafeltjes met tapijtjes
als kleed. De broers hebben ieder een
eigen fauteuil voor de televisie. Op
een aantal kleine voorzieningen na,
kan de jongste broer gewoon naar huis.
Ik leen voor de korte termijn bij de
thuiszorgwinkel een rollator en vraag
een rollator voor langdurig gebruik
aan bij de zorgverzekeraar. Dat kon
destijds nog. Vorig jaar is de rollator
uit het verzekeringspakket gehaald en
is hij ook niet meer zomaar te lenen.
Nu moet je moet hem huren of kopen.

Ook al heb je hem maar een aantal
weken nodig. Met de leenrollator kan
de jongste broer weer naar huis. Ik ga
nog een keer bij de broers samen op
huisbezoek waar ze ieder in hun eigen
fauteuil een harinkie zitten te eten. Ik
oefen met de jongste broer het lopen
in en om het huis met de rollator. We
lopen samen van de fauteuil naar het
toilet en naar de slaapkamer en badkamer. We lopen naar de voordeur en ook
een stukje buiten. Dat valt hem nog
vies tegen. Buiten lopen is een wereld
van verschil met binnen. Er is wind, er
is kou of juist zonlicht, er zijn scheve

tegels en stoepjes en goten naast de
stoep. Allemaal dingen die geoefend
moeten worden. We lopen tot het einde
van de straat, steken een paar keer over
en lopen terug naar huis. Er zijn geen
obstakels zoals drempels en te smalle
deuren. En aangezien zijn broer nooit
van zijn zijde wijkt, kan ik de mannen
met een gerust hart achterlaten. Met
hun harinkies.

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com
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E
PATHÉ BUITENHOF
MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG
OM 13.30 UUR

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.
• Aanbieding midweek 11-15 augustus 320 euro.
• Wij bieden een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten.

12/06 - 16/06 - 17/06 - 19/06 - 23/06 - 24/06
BLUE JASMINE 3gth

PAC

4-11 juli en 18-25 juli laatste kamers, bel voor informatie
scheibaan 5, 5062tm oisterwijk tel 013-5282555, 06 53756941 • www.hoteldepAddestoel.nl

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.

Senior Hotels

ef’ vakantie
 179,- p.p.

s Inclusi
5-daagse ‘Alle

BTR REIZEN

al vanaf

informeer naar alle speciale Zomer ACTIE WEKEN
NIEUW

Behandeling
aan huis

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

Nieuw!!

NIEUW bij Senior Hotels ‘Alles
‘Alles Inclusief’
Senior Hotel Heiderhof Obersteinebach / Westerwald
van € 234,
234,-- speciale Kennismakings Actie Weken
voor slechts € 179,
179,-- p.p
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 ‘Alles Inclusief’ verzorging in een fraai omgeving
waar u heerlijk kunt wandelen en mooie uitstapjes maken.

Een team van
prothesespecialisten

NIEUW

Senior Hotel ‘t Witte Veen
Witteveen / Drenthe € 219,
219,-Actie Weken € 199,
199,-- p.p

Senior Hotel Dennenhoeve
Nunspeet / Veluwe € 239,
239,-Actie Weken € 209,
209,-- p.p

Senior Hotel Park Hierden
Hierden / Veluwe € 262,
262,-Actie Weken € 224,
224,-- p.p

Senior Hotel ‘t Trefpunt
Made / N
N--Brabant € 268,
268,-Actie Weken € 218,
218,-- p.p

Senior Hotel Gaasterland
Rijs / Friesland € 255,
255,-Actie Weken € 224,
224,-- p.p

Senior Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald € 266,
266,-Actie Weken € 239,
239,-- p.p

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

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

Overnachten in stijl...

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!
• 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

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

en veel meer gastvrije *** / **** Senior Hotels in Nederland en Duitsland

Riviercruises 2014 over Europa’s mooiste rivieren.
Nu zomeractie 2e PERSOON GRATIS mee! Vraag folder.
8 dg. Zomer op de Rijn met MS Serenade I ****

vertrek 13 juli en 31 aug. va. slechts  899,- p.p. 2e PERSOON GRATIS MEE!

8 dg. Het mooiste van de Rijn en Moezel met MS Serenade I ****
vertrek 7 sept. va. slechts  899,- p.p.

2e PERSOON GRATIS MEE!

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014:
8 dg. Het beste van Holland en België met MS Serenade I ****
8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II ****
8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam - Basel, MS Serenade I ****

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

John, Martijn en Jasper Jellema

10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II ****
10 dg. Klassieke Donau, Wenen & Budapest, MS Sereniy ****

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl
Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

 055 - 5059500  WWW.BTRREIZEN.NL
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Er op uit!
Vrijdag 27 juni

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-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

Vrijdag 27 juni t/m 8 januari

Nieuwe Badkapel: Purcell’s King Arthur
door het Cecilia International Choir
Henry Purcell ‘s King Arthur wordt omschreven als een
semi-opera in vijf bedrijven en werd voor het eerst werd
uitgevoerd in het Queen’s theater, Londen in juni 1691.
Het libretto is geschreven door de toenmalige Poet
Laureate (Dichter de Vaderlands) John Dryden.
De plot is gebaseerd op de gevechten tussen de Koning
der Britten, Arthur en de binnenvallende Saksen in het
vroeg Middeleeuwse Engeland, en niet op de bekende
Camelot legendes. Het verhaal begint na de overwinning van de Britten en gaat over Arthur’s zoektocht naar
zijn blinde verloofde Emmeline die ontvoerd is door zijn
vijand de Saksische koning Oswal
Dit soort theater was populair in het Engeland van de late
17e eeuw, de zogenaamde Restauratie, toen de Stuarts,
na de dood van Oliver Cromwell, terugkeerden op de
troon. Het stuk toont een uiteenlopende reeks figuren:
heidenen die offers brengen aan Germaanse goden,
patriottische vechtende mannen, bovennatuurlijke figuren
als Cupido en Venus, nimfen en herders en zelfs een koor
van dronken landarbeiders die hun plaatselijke priester
beschimpen.
Purcell ‘s muziek brengt dit alles tot leven met lyrische
melodieën voor de solisten (Fairest Isle) , opwindende
koorpassages (Come if you Dare). Purcell gebruikt voortdurend luchtige ritmes waar in die tijd op gedanst werd.
De afkomst van de solisten, die met het koor zullen
optreden weerspiegelt het internationale karakter van
deze voorstelling: de Koreaans-Amerikaanse sopraan
Kristen Witmer, de Canadese sopraan Stefanie True, de
Israëlisch-Franse tenor Lior Lavid Leibovici, de Amerikaanse tenor Scott Mello, en de Finse bas Jussi Lehtipuu.
Deze solisten , het koor en een 19 koppige barokorkest
worden geleid door Marine Fribourg, een veelzijdige
jonge Française die vaste dirigent is van het Cecilia
International Choir
Het Cecilia International Choir is een koor van ongeveer
70 zangers. Het koor wordt gevormd door mensen met
verschillende nationaliteiten, die samen genieten van het
zingen, en Engels als voertaal hebben. Naast uitvoeringen
van klassieke werken, zoals in dit programma, geeft het
koor ook jaarlijks een serie Christmas Carol-concerten in
december.
Kaarten voor het concert op 27 juni, inclusief een drankje
in de pauze, kosten € 18,00 in de voorverkoop en € 20,00
op de avond van het concert. Scholieren en studenten
betalen slechts € 10. Kaarten kunnen besteld worden via
de website van het koor: http://www.cecilia-choir.com
U vindt de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan 90,
2587 BV in Den Haag.

Bredius en Jan Steen wordt besproken. Bredius vond
Steen, na Rembrandt, de beste Hollandse schilder ooit.
Guido Jansen werp nieuw licht op de kunstwerken
van Jan Steen, en dan met name op het landschap. De
catalogus is verkrijgbaar bij het Museum Bredius, het
Mauritshuis, het Haags Historisch Museum en online via
uitgeverij Free Musketeers voor een bedrag van slechts
€15,- ISBN Engelse versie: 9789048434794 NUR: 644
Nederlandse versie: ISBN: 9789048434787 NUR: 644
Adres: Museum Bredius, Lange Vijverberg 14, 2513 AC
Den Haag. Zie voor bezoekersinformatie en
openingstijden op internet: www.museumbredius.nl

Zaterdag 28 juni

Twintigtal werken van Jan Steen
in Museum Bredius
Museum Bredius (aan de Lange Vijverberg 14) toont
vanaf 26 juni een twintigtal schilderijen van de bekende
en populaire schilder Jan Steen in de tentoonstelling
Kennerschap: Bredius, Jan Steen en het Mauritshuis.
Het museum, dat de privécollectie beheert van Abraham
Bredius, directeur van het Mauritshuis tussen 1889 en
1909, haakt daarmee in op de heropening van het Mauritshuis. Een tiental werken van Jan Steen is nooit eerder
geëxposeerd. Bij de tentoonstelling verschijnt een zeer
uitgebreide catalogus over de werken van de schilder en
Bredius’ visie op zijn werk.
Een aantal van de geselecteerde schilderijen in de
tentoonstelling zijn nog nooit geëxposeerd. Deze komen
voornamelijk uit privécollecties. Zo heeft Museum
Bredius de primeur met een van de belangrijkste ontdekkingen van de afgelopen jaren; Steens op Elsheimer
gebaseerde Bespotting van Ceres. Het is een van de
weinige nachtstukken die we van Steen kennen en het
verhaal is ontleend aan de Metamorfosen van Ovidius,
de ‘schildersbijbel’ in de woorden van Carel van Mander.
Een ander voorbeeld is een werk dat voor het eerst sinds
1926 weer te zien zal zijn: de Fabel van de sater en de
boer uit het bezit van de oprichter van de Koninklijke
Philips NV, Dr. Anton Philips. Het werk was zijn favoriete
kunstwerk en hij heeft het slechts één keer voor een
expositie willen afstaan. In Museum Bredius wordt dit
doek weer in volle glorie getoond nadat het eerder dit jaar
een volledige restauratie heeft ondergaan, speciaal voor
de tentoonstelling.
Abraham Bredius (1855-1946) is de bindende factor met
het Mauritshuis, gelegen op een steenworp afstand van
Museum Bredius. Van 1889 tot 1909 was hij directeur
van het Mauritshuis. Bredius had zelf 5 werken in bezit
van Jan Steen, waarvan hij er drie bij testament aan dit
museum naliet. Ter ere van dit verbond en de feestelijke
heropening van het Mauritshuis zullen bezoekers met een
entreekaart van het Mauritshuis gratis toegang krijgen tot
Museum Bredius en de Jan Steen tentoonstelling.
Bij de tentoonstelling verschijnt een 132 pagina’s tellende
catalogus waarin uitgebreid de relatie tussen Abraham

Het programma voor
ons nieuwe seizoen is bekend!
Exclusief in het Lucent Danstheater ziet u vanaf september
weer hoogtepunten uit binnen- en buitenland,
zoals Göteborgs Operans Danskompani,
Patricia Guerrero en het St. Petersburg Ballet.
Ook ziet u bij ons de adembenemende shows van Hans
Klok, Balletto Civile en Asmae Lemnaower.
Kaarten zijn nu te koop dus kijk snel op www.ldt.nl
of vraag de brochure gratis aan via 070 88 00 333.

Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag
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Excursie bij het Ooievaarsnest Voorburg
De Haagse Vogelbescherming organiseert zaterdag 28
juni 2014 een excursie over de ooievaars. De vogelgidsen
zijn van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig langs het fietspad
bij Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij Essesteijn
in Voorburg. U hoort alles over de achtergrond van de
ooievaars in Nederland, over de bewoners van dit nest
en andere nesten in de omgeving. De jongen zijn op de
leeftijd dat ze vliegoefeningen doen. Met onze telescoop
kunt u alle activiteiten op het nest goed zien. Het is
geen wandelexcursie, dus u kunt ook deelnemen als u
minder goed ter been bent. Verder zijn kinderen van harte
welkom. De excursie is gratis en u hoeft zich niet van te
voren aan te melden. De molen en kinderboerderij zijn
dan ook open voor een bezoek.
Kringloopmarkt in Schipluiden
Op zaterdag 28 juni is er een kringloopmarkt in
Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. Van theeglas tot
bloemenvaas, van pop tot mini steck en van ganzenbord
tot kwartetspel. De kringloopmarkt is van alle markten
thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken: kinderboeken,
streekromans, kookboeken, thrillers, geestelijke literatuur,
groenboeken, sportboeken, oranje boeken, hobbyboeken
enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, DVD’s, grammofoonplaten, speelgoed, puzzels of een leuk gezelschapsspel en nog veel meer.
De markt wordt gehouden Dr. J. de Koninglaan 2
2636 BZ in Schipluiden van 10.00 uur - 14.00 uur. De
opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk. Deze
markt is iedere laatste zaterdag van de maand.
Voor meer informatie: toneijk@live.nl, tel. 015 3809482

Zondag 29 juni
Haags Matrozenkoor in de Lutherse Kerk
Ter afsluiting van het eerste seizoen onder leiding van
dirigent Wouter Verhage verzorgt het Haags Matrozen-

koor een vrolijk zondagmiddagconcert op 29 juni 2014
om 16.00 uur in de Lutherse Kerk te Den Haag. Laat u
verrassen door de combinatie van jonge, geschoolde
stemmen en vertrouwde, klassieke koormuziek!
De jongens hebben de afgelopen maanden hard gewerkt
om een mooi programma te presenteren: Cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ van J.S. Bach (BWV 140),
het ‘Gloria’ van Antonio Vivaldi en het ‘Hallelujah-koor’ uit
de ‘Messiah’ van G.F. Händel.
Dirigent Wouter Verhage is er vurig van overtuigd dat de
Nederlandse jeugd meer zou moeten zingen, en vanuit dit
ideaal zet hij zich al ruim 10 jaar in voor kinderen en jongeren op basis- en middelbare scholen. Zo organiseerde
hij talloze schoolprojecten rondom klassieke muziek
waarin jongeren actief participeren in productie en zo een
unieke podiumervaring opdoen.
Het Haags Matrozenkoor wordt begeleid door het
Residentie Bach Orkest en vier solisten werken mee,
waaronder David van Lith (tenor). David is een goede
bekende van de jongens, want hij geeft hen wekelijks
extra stemvorming. Toegangsprijzen: € 15,--; jongeren
tot 25 jaar € 12,50. Tickets verkrijgbaar via www.matrozenkoor.nl of 30 minuten voor aanvang van het concert
aan de zaal (Lutherse Burgwal 9, Den Haag).Gezellie!
Romantisch zomeravondconcert

Vrijdag 4 juli
Romantisch zomeravondconcert
Gezellie! in de Bosbeskapel
Op vrijdagavond 4 juli geeft het Morgana Kamerkoor
een zomerconcert in de Bosbeskapel. Een avond vol
romantische, hartverwarmende koor- en pianomuziek.
Van Mozart’s klingelende klokjes en Delibes’ zoemende
bijen tot de zwoele nachten uit Offenbach’s Barcarolle.
En lekker veel Schubert! Kom luisteren en genieten.
Toegangsprijs: € 10,- (vooraf reserveren) € 12,- (aan de
deur). Reserveren via kaartjes@morganakamerkoor.nl
Adres: Bosbesstraat 5, goed bereikbaar met tram 2.

Zaterdag 5, 12, 19 & 26 juli
Gratis concerten op het Bätzorgel
in de Lutherse Kerk
Ook in de zomer van 2014 is er weer een serie gratis
orgelconcerten! Een mooie gelegenheid om de kerk en
het fraaie Bätz-orgel te leren kennen tijdens een bezoek
aan de Haagse binnenstad! Alle concerten beginnen om
zaterdagmiddag om 12.45 uur, en duren ca 45 minuten.
Gratis toegang, vrije gift bij de uitgang.
De deelnemende organisten zijn:
5 juli 12:45: Aart de Kort
12 juli 12:45: Pim Schipper
19 juli 12:45: David de Jong
26 juli 12:45: Aart Bergwerff: “Perpetuum mobile”
De Lutherse Kerk is te vinden op de Lutherse Burgwal
7-9 in Den Haag, Telefoon: 070-3636610
De kerk is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (RR 3, 4; tram 2,6; bus 25, 130 halte Grote Markt).
Informatie alle concerten: www.hetbatzorgel.com
Facebook: www.facebook.com/hetbatzorgel
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel 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.

Kleine
Nostalgie Geen koe of geen wijf of ze heeft
met Julius Pasgeld

wel een vlekje op haar lijf

Spreekwoorden zijn, zoals het spreekwoord zegt: ‘de dochters der dagelijkse ondervinding’. Je kan er in het kort
je ervaringen mee duidelijk maken. Maar tegenwoordig gaat alles zo snel, dat die ervaringen vaak niet langer
dan een paar jaar geldig zijn. En wat moet je dan nog met al die spreekwoorden?

Mijn kleinzoon, Jurre, was voor de
zoveelste keer met z’n iPod aan het
pielen. Ik tikte hem op z’n schouder
en zei streng: ‘Wat Jantje is, zal Jantje
worden!’ Grootouders verkeren namelijk nog steeds in de naïeve veronderstelling dat kinderen met spreekwoorden opgevoed kunnen worden. En als
hedendaagse opa weet ik eigenlijk
ook niet veel beter. Spreekwoorden
zijn kort en krachtig, hebben vaak een
afschrikwekkende werking en blijven
langer hangen dan ellenlange tirades
vol goede bedoelingen. Met de kennis
van nu had ik Jurre moeten toeroepen:
‘Ben je nou helemaal van de iPod
gerukt’. Maar ik moest het op dat moment doen met de kennis van toen.
Heel even keek Jurre verdwaast op
van zijn elektronische gemier, tikte
met zijn wijsvinger een paar keer op
z’n voorhoofd alvorens met diezelfde
wijsvinger zijn elektronische weg te
vervolgen. Als hij goed in spreekwoorden was geweest, had hij me
misschien klein gekregen met ‘Het
verstand slijt met de jaren’. Maar nee.
De jeugd van tegenwoordig denkt niet

meer in spreekwoorden. En waarom
ook? Wat vandaag nog waar is, heeft
morgen zijn geldigheid reeds verloren.
‘Leer eerst te gaan, voordat ge op uw
hoofd gaat staan’, riep ik Jurre nog
voor de voeten. Tevergeefs.
Mevrouw Pasgeld heeft nog wel
gevoel voor spreekwoorden. Dat bleek
onlangs toen ze fronsend in de spiegel
kleine rimpeltjes op haar wangen en
in haar nek ontdekte. Ik trachtte haar
te troosten met: ‘Er is geen koe of
geen wijf of ze heeft wel een vlekje op
haar lijf’. Dat had ik beter niet kunnen
zeggen. ‘Wàt jij?’, riep ze boos. ‘Zit
je weer eens hoger te kakken dan
je gat staat!’. ‘Ach’, repliceerde ik
teneinde haar poging tot escalatie te
ontmantelen: ‘Het meeste gekrakeel is
om te weinig of teveel’. Maar ook dat
viel niet in goede aarde. Nog steeds
gekrenkt wierp ze me voor de voeten:
‘Beter is het stil te zwijgen, dan van
het spreken hinder krijgen’. Ik had
haar kunnen vragen waarom ze dan
haar mond niet hield, maar in plaats
daarvan gaf ik haar een zoen. Dat deed
ze af met: ‘Een kusje is maar stof. Die
’t niet wil, veegt ’t of’. Ja, ja, dacht
ik. Geen houwelijk of er is wel iets
berouwelijk.
Achterlicht
Laatst werd ik ’s avonds laat op de
fiet d r t ee agenten aangeh den
Ik had geen idee wat ik verkeerd had
gedaan. ‘Goedenavond heren’, zei

ik. ‘Wat zal het zijn? Ben ik met het
ver eerde een p de fiet ge tapt
Of is het zo, dat ik wegens te veel
enthousiaste neutjes juist geen voet
meer aan de grond krijg? Zegt u het
maar.’ Waarop de ene wout zachtjes
tegen de ander zei: ‘Eén gek kan
meer vragen dan twee wijzen kunnen
beantwoorden.’
Ik: ‘Pas op hoor. Ik hoor u wel. U
jaagt mij in het harnas. Ik geloof dat ik

maar beter het hazenpad kan kiezen.’
Agent 2: ‘Ik denk het niet. En wat
d en i tr en p een fiet nder
achterlicht?’
een a idee at et el
toch weten?’. Waarop ik aanstalten
maakte om maar weer eens op te
stappen met het idee dat het beter is
om ten halve te keren, dan ten hele te
dwalen.
Agent 1: ‘Kom eens fatsoenlijk van
die fiet
he t
l d in de
billen?’
Agent 2: ‘Meneer, u zit inderdaad
stevig in het zadel maar uw achterlicht
weigert dienst. Daar zullen wij eens
een boekje over opendoen.’
Ik: ‘Wat u ook van plan zijt, gij kunt
alles maar beter op uw buik dan in uw
boekje schrijven. Maar als u de mogelijkheid wil overwegen om buiten uw
boekje te gaan, wil ik u er wel op attenderen, dat kwaad worden menselijk
is, maar vergeven goddelijk. Dus als

u dan zo nodig voor God wilt spelen
weet u wat u te doen staat.’
Agent 1: ‘Meneer. Ik verbaliseer u
hierbij voor het rijden zonder brandend achterlicht en als u nog meer
noten op uw zang hebt, zien we ons
genoodzaakt u te vergezellen naar het
dichtstbijzijnde politiebureau.’
Agent 2: ‘U zou deze aanhouding kunnen zien als een bijzondere vorm van
tegen de lamp lopen. Tegen de achterlamp dan, wel te verstaan. Ha,ha!’
Ik: ‘Ja, hallo! Twee tegen één, dat is
gemeen! En de soep wordt heus zo
heet niet gegeten als ze wordt opgediend! U kunt het grootste gelijk van
de vismarkt hebben maar uw vlieger
gaat niet op.’
Toch begon ik in te zien dat ik het
haasje was. Maar ik gaf het niet op.
‘Weet u wat u aan het doen bent?’,
wierp ik de heren voor de voeten. ‘U
brengt uilen naar Athene! U brengt
balken naar Noorwegen!’ Maar dat
begrepen ze niet. Kennelijk is het
bijbrengen van eruditie geen doel op
zich op de politieschool.

Om een lang verhaal kort te maken, ik
kreeg geen been aan de grond en mijn
berouw kwam te laat. In ieder geval
pas na de zonde. En zo geviel het, dat
mij een boete van 80 euro ten deel viel
dat het a hterli ht van i n fiet
niet naar behoren functioneerde.
Joost mag het tweeten
Uitdrukkingen en gezegdes. Ze
sterven uit. Per jaar komen er hooguit
tien bij die absoluut niet meer worden
begrepen door de ouderen. En er verdwijnen er honderden omdat ze volstrekt niet meer worden verstaan door
de jongeren. Jammer. Want zo gaat er
wel een wereld van ervaringen verloren. ‘Whatsappjemenou’. ‘Joost mag
het tweeten’. ‘Zoals de ouden zongen,
tweeten de jongen’. ‘Van de hash op
de tag springen’. Zijn het eigenlijk
niet allemaal dezelfde uitdrukkingen
waarmee wij onze kinderen destijds
groot wilden brengen? Weet u er meer
van? Graag! Mail het naar:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

De Kessler Stichting heeft een speciale verpleeghuisafdeling
voor mensen met een gecombineerde zorgvraag.
Voor hen is de realiteit van de dag dat er naast hun broze
psychische en sociale toestand ook problemen zijn met de
lichamelijke gezondheid.
Wij kijken hier niet van op, integendeel, we zijn
gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen
voor wie, naast hun lichamelijke zorg, ook speciale aandacht
nodig is voor andere problemen zoals schulden, ernstige
psychische stoornissen en verslavingen.
Samen met stichting WZH werken we aan ‘bijzondere zorg
voor bijzondere mensen.’

070 8500 532 (intake)
kesslerstichting.nl
@kessler530
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Sudoku weer mee en win!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes
staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u
gebruiken voor uw inzending.

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 C een ‘1’ en in D een
‘2’, zodat het gevraagde antwoord
dan bijvoorbeeld luidt: 3-9-1-2.

an nip heer te en aag
el r li te heveningen
In De Oud-Hagenaar nr. 12 van 10
vond u ook vier Sudoku-opgaves. De
gezochte oplossing luidde 9-8-7-6.
Inzenden
De vijf prijswinnaars zijn:
r de p el van de e ee
worden vijf exemplaren van het boek
ri hre der te el t
er t apel ien
ergeet niet
ad in t
t te
gvliet
om bij de inzending ook uw postran ren en te eter eer
adres te vermelden!
Prijswinnaars

Sudoku A

Sudoku B

4
9
5
7
5

6
3
3
8

5

3
4
8

8
4
2 1

6
7 2
4

7

et in de nder erpregel
Oplossing Sudoku nr. 13

Donderdag 3 juli

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

Sudoku C

6
3
2
9

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

3 2

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

Sudoku D

3 5
2

5
9

2 9

ee t geen e ail raag ie and
om het voor u te doen!

8
1 9 3
5 3
3
7
7 8
6 7 1
8

6 2

5

8
6
3
7 1 9
4
8 7
6
1
1
3 9

4
9
8

8

3
2

2
7 5

9
7

1
5 4

1

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Voor een uitvaart in stijl
Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres uitvaartondernemingen
exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen
ervoor dat de uitvaart geheel volgens uw wensen verloopt.
Al onze faciliteiten ademen een rustieke ambiance, zodat u ervan verzekerd bent dat u in
een ongedwongen en vooral persoonlijke sfeer samen kunt zijn om afscheid te nemen.

Ik wil graag vrijblijvend:
 Gebeld worden voor informatie
 Een wensencodicil aanvragen

 Informatie toegstuurd krijgen
 Een afspraak maken

Voorletters & achternaam:
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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Bel en bestel

ZOMER 2014
Kniel-/zitbankje

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeel.nl

Comfort Plus zitkussen
Ledenprijs 35,95

070-8700216

Praktische Partytent

Een zitkussen met
maximaal comfort.!

39,95
Dit opvouwbare bankje heeft een
stevig metalen frame met zacht kussen en zorgt voor comfort tijdens
het geknield werken in de tuin.

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

Ledenprijs 19,75

Nu

21,95

Opblaasbaar zwembad

1

Met metalen poten.
Kunststof (PE) dak.
Afmeting: 3x3x2,5m.
Kleur: anthraciet.

Ledenprijs 33,25

Nu

36,95

KooKi barbeque-Grill 45cm.

Ledenprijs 37,15
Bel & Bestel
070 - 8700216

Nu

44,95

Extra
Ledenvoordeel

15%
Een stevig en robust zwembad van Bestway.
Twee 3-fasige afsluitdoppen.
Stevig getest vinyl .
Stevige reparatieplakker is bijgesloten.
Watercapaciteit: 544 l iter.
Afmeting: 26x157x47c
m.
Ledenprijs 25,0
Nu

27,95

Tempur® Fietszadelkussen

Lees meer op
pagina 50

Mini catalogus
www.volharding-voordeel.nl

Onze catalogus

Polsbrace met versterking

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

Heeft een verwijderbare
metalen lepel die de pols
in de juiste houding
stabiliseert.

Vraag hem gratis aan.
Zorgt voor extra comfort en drukverlaging,
per e t v r p de fiet ti den lange fiet
tochten of op de hometrainer.
a efiet en
aat
r ale fiet en
aat
Hometrainer: Maat L

Ledenprijs 37,95

Nu

15%, op al uw aankopen.

Beschermt uw
matras tegen vocht,
huidschilfers en
bacterien.
100% katoen en
wasbaar in de
1 persoons
machine

Afm 58 x 46 x 21 c m.

Nu

45,95

Eén- en twee
persoons maat
verkrijgbaar.

2pe rsoons
Set kussenhoezen
Ledenprijs

Vanaf

Verz
e ndkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

Door de sluiting met
klittenband kunt u zelf
de mate van ondersteuning instellen.
Ideaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
syndroom.

Protect a bed matrasbeschermer

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

Ledenprijs 41,35

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

39,00

Bedrelaxer

Luxe houtskool barbecue-grill van Kooki.
Porselein geëmailleerde deksel en schaal.
Roestvrijstalen ventilatierooster.
Afneembare asopvangbak.
Afmeting HxBxD: 85 x 51,5 x 54 cm.

Ledenprijs 26,95

Nu

29,95

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

36,95
45,95
26,95

Armleuningen
zijn opklapbaar.

-10%

36,95

Ledenprijs 79,95

Nu

89,95

www.volharding-voordeel.nl

