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Gezocht: ouderen die willen voorlezen 
VoorleesExpress heeft sinds de start al 750 kinderen een plezier gedaan

Werd u vroeger wel 
eens voorgelezen door 
uw ouders? Bijvoor-
beeld uit Dik Trom, 
Kruimeltje, de Kame-
leon… Mooie boeken 
uit die tijd. En later 
heeft u misschien zelf 
voorgelezen aan uw 
eigen kinderen: Jip en 
Janneke, van de nog 
altijd populaire An-
nie M.G. Schmidt met 
haar tijdloze humor, of 
uit Pinkeltje… 

Wat u misschien niet eens wist, is dat 

voorlezen niet alleen 

leuk is, maar ook heel 

goed voor de ontwik-

keling van kinderen. Ze 

leren dat lezen leuk is, en 

als je goed voorleest helpt 

dat bij hun taalontwik-

keling. Ze leren nieuwe 

woorden en grammatica , 

ze leren hoe verhalen in elkaar 

zitten, ze leren hun fantasie te 

gebruiken doordat ze niet zien 

wat ze lezen, maar zelf de 

beelden moeten bedenken.

Een paar tips 

Misschien doet u nog wel eens aan 

voorlezen, aan uw kleinkinderen, aan 

buurkinderen, op de basisschool bij u 

in de buurt… Een paar tips: 

- Kies een boek op het juiste niveau 

en voor de juiste leeftijd. In de 

bibliotheek zijn ze al uitgezocht en 

grondig gekeurd op de leeftijd waar 

het geschikt voor is. Vraag eventueel 

advies aan een van de bibliotheek-

medewerkers.

- Lees het boek eerst zelf een keer, 

zodat je goed bent voorbereid.

- Zoek een rustige plek en neem het liefst 

een vast tijdstip om voor te lezen.

- Maak het spannend en prikkel de fanta-

sie van het kind: kijk eerst naar de kaft of 

lees de fl aptekst. ‘Waar zou het boek over 
gaan, denk je?’ ‘Is het een spannend of 
een leuk verhaal?’

- Betrek het kind ook bij het voorlezen: 

‘Wat zou jij doen?’ ‘Is het aardig wat die 
heks doet?’ ‘Hoe zou jij je voelen?’ 
- Gebruik als je dat wilt stemmetjes 

voor de verschillende hoofdpersonen en 

andere geluiden om het verhaal levendig 

te maken.

Twintig weken lang

Er zijn kinderen die er veel baat zouden 

hebben als ze goed werden voorgelezen. 

Bijvoorbeeld kinderen uit een gezin waar 

slecht Nederlands gesproken wordt en die 

daarom een taalachterstand dreigen op te 

lopen. De basisschool van het kind ziet 

dit meestal op tijd en daar komt de Voor-

leesExpress in beeld. Een vrijwilliger 

van de VoorleesExpress gaat naar het 

gezin toe en gaat twintig weken lang elke 

week voorlezen. De vrijwilliger maakt af-

spraken met het gezin over het voortzetten 

van het voorlezen en neemt het gezin een 

keer mee naar de bibliotheek. Deze maand 

vieren we dat sinds de VoorleesExpress 

begonnen is in Den Haag we maar liefst 
750 kinderen hebben voorgelezen!

 

Vrijwilliger worden

Bent u geïnteresseerd in taal en (voor)

lezen? Dan is vrijwilliger worden bij de 

VoorleesExpress misschien een goed 

idee. U komt twintig weken lang bij een 

gezin thuis en leert op die manier andere 

culturen kennen. U wordt begeleid en ge-

traind bij het voorlezen. U kunt elke keer 

opnieuw voor een half jaar aangeven of u 

deze keer mee wilt doen of niet. 

Meer informatie? Neem contact op met 

projectleider Annelies de Hoog (06-
43395281 / denhaag@voorleesexpress.nl).

Gerard Jellema
G.Jellema@zebrawelzijn.nl
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-  Er zijn kinderen die er veel baat bij hebben als ze goed worden voorgelezen, bijvoorbeeld in niet Nederlandstalige gezinnen. -

WONING-
ONTRUIMING

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

KEES TALEN
... sinds 1953

www.woningontruimen.nl

VEEGSCHOON OPLEVEREN

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

POSTZEGELS • MUNTEN •  ANTIEK
EN OP MAAT GEMAAKTE KASTEN 

Heemraadstraat 147 - 149 
06 53 94 45 94

Voorlezer Claire: “de eerste keren dat ik bij meisje Hannah (van 5 jaar) ging voorlezen zei ze geen woord. Dit maakte het moeilijk om boeken uit te zoeken die haar interesses zouden wekken. Tot ik op een dag een boek meenam over een prinses dat niet wilde praten. Nu praat ze de oren van mijn kop”. 

De moeder van Beyzanur (meisje van 8 jaar): “ik ben zo enthousiast over de VoorleesExpress dat ik iedereen op het 

schoolplein al verteld heb over jullie. En ook heb ik een vriendin met haar zoon al aangemeld”.

Voorlezer Anneloes: “de eerste keer dat ik bij de tweeling kwam voorlezen stuiterden ze heel de kamer door. Na 18 keer voorlezen kunnen de twee
jongens nu meer dan een half uur luisteren naar mooie verhalen.”



Weeshuis Warmoezierstraat
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat 
het voormalige rooms-katholiek 
weeshuis aan de Warmoezierstraat in 
Den Haag werd geopend. Het wees-
huis is in 1961 gesloten
en ook de eens bloeiende oud-wezen-
vereniging St. Hieronymus bestaat 
niet meer. 
Om het jubileum te vieren zal in 
september een symposium worden 
gehouden over een eigentijdse invul-
ling van de doelstellingen van de 
oprichters van het RKWO. Bij deze 
bijeenkomst zijn ook oud-wezen 
en/of naaste familieleden welkom 
om daarover mee te denken. Ter 
inspiratie zal een boek gepresenteerd 
worden waarin een gedeelte is gewijd 
aan de geschiedenis van 250 jaar 
zorg voor ouderen en weeskinderen. 
Om gerichte uitnodigingen te kunnen 
sturen zoek ik namen en adressen van 
oud-wezen. Bent u een oud-wees of 
kent u er een, stuur dan de gegevens 

zo spoedig mogelijk naar mij!

Ino Wubben
ino.wubben@ziggo.nl

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

Hofpleinlijn
Onlangs stond er een interessant 
artikeltje in uw krant over de Hof-
pleinlijn, de eerste elektrische trein 
van Europa, die liep van Rotterdam-
Hofplein naar Scheveningen. Helaas 
moet ik u wijzen op twee onjuisthe-
den:
1. Oorspronkelijk reed de trein direct 
van Hofplein naar Scheveningen, 
zonder Den Haag HS aan te doen. 
Daardoor was het ook mogelijk om 
het traject in 30 minuten af te leggen, 
zoals de advertentie uit 1909 ver-
meldt. Ondanks de vele stopplaatsen. 
Dat zou nu niet meer kunnen! Pas 
later, ik meen kort voor de oorlog, 
heeft men deze directe lijn beëindigd 
en ging de trein via HS. Toen was 

Ondertussen waren er al lieden de 
letters aan het opruimen, dus die zijn 
maar kort zichtbaar geweest, denk ik. 
En de politie/Koninklijk Huis hadden 
weinig belang om enige mededeling 
aan publiek en pers over deze actie te 
doen: die werd kennelijk doodgezwe-
gen. Ik ben altijd zeer nieuwsgierig 
geweest wie de actie hebben gevoerd 
en vooral hoe ze dat voor elkaar heb-
ben gekregen. Hoe zijn ze op dat dak 
gekomen? Zijn er lezers van de Oud-
Hagenaar die er meer over kunnen 
vertellen? Lijkt me leuke stof voor 
een artikeltje in uw gewaardeerde 
blad! Ik ben best bereid dat eventueel 
te schrijven als ik meer info over 
die actie heb gekregen, eventueel 
anoniem.

Arend J.Meerburg
arendmeerburg@xs4all.nl

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

Muziek Harvards
Toen wij jong waren dansten we heel 
vaak en dan met muziek van de Har-
vards. Dat was begin jaren 50. Weet 
iemand wat van deze band, heeft  u 

misschien een foto, en leeft er nog 
iemand van voor zover u weet? Ik 
heb op internet gezocht maar kon 
niets vinden.

Riet de Lange
riet1@hetnet.nl

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

De Instuif
Ik ben op zoek naar jongens en 
meisjes die zich in de jaren 60 op 
het strand van Scheveningen bij 
strandtent De Instuif vermaakten. 
Wij waren daar met een grote groep 
en lagen op het strand, soms met de 
kleren aan en we zongen bij gitaren 
en op muziek uit onze transistorra-
diootjes. Iedereen kende elkaar. Het 
was het begin van de roerige jaren 60 
met de Stones en de Beatles. In het 
weekeinde gingen we dansen bij Club 
192 (Casino), Top Ten (Les Galeries) 
en Mont d’Or. Ik ben benieuwd naar 
jullie verhalen; misschien met foto’s 
erbij.

Piety Piket
piety@ziggo.nl
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Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
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Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De 
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De Oud-
Amsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter 
(oplage 55.300). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

Distributie:
Winkels en instellingen die als vast distributie-
punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen 
komen, kunnen daarover contact opnemen. 
Minimaal 50 nummers per editie. Een display 
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

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 (070) 4275097
Advertenties info@is-acquisitie.com  06 - 23700323
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 

idden-Delfland, eidschendam- oorburg, 
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 buiten-
land gelden aparte tarieven).

Hoofdredacteur / directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nlC
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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!

De Volharding begint met ‘de 
blijmaker’ om de zelfstandigheid 
van mensen te bevorderen en om de 
bezuinigingen op de zorg voor een 
deel op te vangen. De Volharding 
vraagt ouderen 10 euro per uur 
als bijdrage, welk bedrag wordt 
uitbetaald aan ‘de blijmaker’. Dit 
tot maximaal 1.500 euro per jaar. 
Kunnen de ouderen met de hulp-
vraag het niet betalen, dan vragen 
we wat ze wel kunnen missen. Wat 
mensen extra willen betalen gaat 
in de pot voor de mensen die het 
minder hebben. Solidair zoals het 
hoort volgens De Volharding. Van 
ouderen wordt gevraagd lid te wor-
den van De Volharding als zij dat 
nog niet zijn, maar dat is helemaal 
gratis. Er hoeft dus geen contributie 
te worden betaald en er zitten ook 
geen ‘addertjes onder het gras’. 

Neem contact op
Om het initiatief van de grond te 
krijgen heeft De Volharding om te 
beginnen een poule van ‘blijm-
akers’ nodig. Gezocht worden 

mensen die onder meer: geduldig 
zijn met ouderen, die zich aan 
afspraken houden, die goed Neder-
lands spreken en verstaan, en voor 
wie het geen probleem is om een 
verklaring omtrent (betrouwbaar) 
gedrag te krijgen. Vanzelfsprekend 
is het nodig dat kandidaten met 
enige regelmaat tijd hebben om als 
‘blijmaker’ hulp te bieden.
Zin om op deze manier een posi-
tieve maatschappelijke bijdrage te 
leveren en om iets bij te verdienen? 
Maak dan een afspraak met mij of 
bel of e-mail mij eerst als er nog 
nadere vragen zijn.

Gerard Verspuij
g.verspuij@eerenvolharding.nl

Telefoon: 06 2613 6871

De Volharding komt met een nieuwe dienst voor oudere 

Hagenaars: de blijmaker. Dit is een vrijwilliger, een student 

of een man of vrouw die wil bijverdienen met belangrijk 

sociaal werk door gedurende gemiddeld 3 uur per week bij 

een oudere Hagenaar op bezoek te gaan. Bijvoorbeeld voor 

het doen van een boodschap, een gesprek, een spelletje, het 

maken van een wandeling, wat eten klaarmaken, en/of licht 

huishoudelijk werk.

De Volharding 
zoekt ‘blijmakers’

Zie hier een foto uit 1936 van de 
Haagse Bleekneusjes ergens in de 
duinen van Den Haag. De dame 
met de hoed is mijn moeder die 
leidster was. Het bord meldt ons het 
volgende: "De groepen van 1936  
H.B. VAC. BEZ. voor schoolkinde-
ren". Die afkorting heb ik vertaald 
als Haagse Bleekneusjes Vacantie 
Bezigheden.
Ik weet dat mijn moeder ook kort 
na de oorlog (1945-1947) dat (vrij-
willigers)werk heeft gedaan. Ze was 
weduwe dus haar kinderen gingen 
ook mee. Ik was zelf zo'n jaar of 6 
a 7 denk ik toen we eens moesten 
schuilen tegen de regen. We deden 
dat op een belendend landweggetje 
bij een boerderijtje waar een karton 
voor de ramen stond met de tekst 

"Stilte s.v.p. zieke". Toen we weer 
in de  duinen aan het spelen waren 
hoorden we een dreun. Het bleek 
dat op het landweggetje waar we 
hadden geschuild een boerenwagen 
met hooi op een mijn was gereden. 
Voor zover ik weet waren er geen 
slachtoffers maar het zit nog steeds 
in mijn geheugen. Er hadden ten-
slotte net tientallen kinderen, waar-
onder ikzelf, gestaan. Op internet 
heb ik gezocht in oude kranten of 
er over dat incident iets is vermeld 
maar ik kon niets vinden. Zijn er 
misschien lezers die er meer over 
weten?

K.Chr. Uittien
Harderwijk

info@uittien.nl, www.uittien.nl

Incident op kindervakantie 1936

het traject via Wassenaar niet meer 
interessant, want vanaf HS was er een 
frequentere verbinding met Scheve-
ningen met de tramlijnen 8 en 9. De 
NS heeft dus zelf de populaire lijn de 
nek omgedraaid.
2. Er stond een foto bij het artikel van 
een elektrische trein. Dit was echter 
een trein van de lijn Rotterdam-Den 
Haag HS-Amsterdam. Deze wagens 
hebben voor zover ik weet nooit op 
de Hofpleinlijn  gereden. Het is jam-
mer dat u niet een foto hebt afgedrukt 
van de echte Hofpleintrein, die zeer 
opmerkelijke rijtuigen had.
Ik ben geboren in 1930 en kan me 
sommige details misschien beter her-
inneren dan uw schrijver, die geboren 
was in 1960.

Dick Thoenes
dthoenes@gmail.com

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

Station Den Haag HS I
Van het eerste (!) stationsgebouw 
‘Den Haag Hollandsch Spoor’ (1843 
- 1891) zijn mij enkele afbeeldingen 
bekend in de vorm van gravures, 
tekeningen of etsen, maar nauwelijks 
in de vorm van foto’s. In het Haags 
Gemeentearchief en in de door mij 
geraadpleegde spoorwegarchieven 
zijn geen foto’s van dit eerste station 
aanwezig, in boeken en op inter-
net heb ik geen afdrukken kunnen 
vinden. Heeft iemand foto’s van dit 
eerste station Den Haag HS, of kan 
iemand mij vertellen waar ik foto’s 
ervan zou kunnen vinden?

Ton Bötticher
Groningen

ton.zoekt@xs4all.nl

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

Geen woning, geen kroning
Vele jaren geleden heb ik iets meege-
maakt in Den Haag waar ik nooit iets 
over in de pers heb gezien. Het was 
een korte tijd voor de inhuldiging van 
Koningin Beatrix, toen actiegroepen 
de kreet gebruikten: Geen Woning, 
Geen Kroning. De (vooral Amster-
damse) kraakbeweging veroorzaakte 
tijdens de inhuldiging ernstige rel-
letjes over dit onderwerp, zoals u 
ongetwijfeld
weet. In die tijd etste ik dagelijks 
naar kantoor via het Noordeinde. 
Op een gegeven ochtend - het was 
nog winter en vrij donker - zag ik 
op het dak van Paleis Noordeinde in 
enorme witte letters de kreet GEEN 
WONING GEEN KRONING staan. 
Ik was verbijsterd: hoe hadden de ac-
tievoerders die op het dak gekregen. 



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

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

ondersteuning altijd dichtbij. Wij helpen u graag verder.

in Den Haag

VRAGEN? 
WIJ HELPEN U GRAAG!

Florence Thuis in Den Haag

070 - 41 31 000 

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

          florencezorg
ADVIES, Ondersteuning én Zorg
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Het resulteerde uiteindelijk in een 256 
pagina’s tellend boek getiteld ‘Ik ben 
van 1935’. De titel verklaart Mary 
nader: “Mijn Omoe, want zo noemden 
we haar, zei altijd wanneer we vroegen 
hoe oud bent u nou, eh…eh… ik ben 
van 1865. Haar leeftijd wist ze dan 
niet meer, maar wel haar geboortejaar. 
Daarom gebruiken veel ouderen hun 
geboortejaar tegenwoordig voor als er 
ergens een code moet worden ingevuld. 
Zo gaat dat met ons!’

Nostalgie

Om al die herinneringen aan het papier 
toe te vertrouwen nam zo’n 20 jaar 
geleden zijn beslag. Niet dagelijks, maar 
wanneer er weer eens een verjaardag 
passeerde of wanneer er iets bij haar zelf 

opkwam, schreef ze het op. “Ik dacht 
eerst maar eens allemaal verzamelen. 
Daarna heb ik de onderwerpen wat 
geordend en uiteindelijk een leuke 
vorm bedacht waarmee ik dit boek 
wilde schrijven. De inhoud reikt ver 
van het toenmalige keukengerei tot de 
kolenboer, het badhuis, de kinderspel-
letjes of gewoon de micaruitjes van de 
kolenkachel. De tijd waarin de bakker, 
de melkboer en de schillenboer aan de 
deur kwamen, de deurbel nog van koper 
was en werd gepoetst en de zinken teil 
voor de wekelijkse hygiëne zorgde. 
De tijd ook van de gaspenning en het 

etsplaatje.

Zuiderparkbuurt

Marry Neimeier-Olderiks woont tegen-

woordig in Oud-Beijerland maar werd 
geboren in Den Haag. Ze bracht haar 
jeugd door in de stadswijk ‘Zuiderpark’. 
Ze woonden er samen met haar ouders 
en vijf jaar oudere broertje Adrie. Haar 
vader had er een houthandel en houtza-
gerij. Zij herinnert zich nog dat de slager 
bij haar vader houtsnippers kocht om op 
de vloer van de slagerij te strooien.
Het manuscript van haar boek bleef 
lang op de plank liggen, waardoor haar 
kinderen grapten en vroegen of ze het 
wellicht ooit postuum moesten uitgeven. 
Maar nu is het er toch van gekomen en 
wie wat meer over bikkels en andere 
spelletjes wil weten, en de kinderliedjes, 
de school, de inktlap en de kroontjespen 
nog steeds een warm hart toedraagt, 
moet zeker een exemplaar van dit prach-

tige in herinnering gebrachte, nostalgi-
sche tijdperk bestellen.
‘Ik ben van 1935’ geschreven door 

Marry Neimeier-Olderiks (ISBN 978-94-

022-0846-7) werd in productie genomen 

bij uitgeverij BoekScout in Soest en 

kost 12,50 euro exclusief verzendkos-

ten. Het boek is te bestellen via email:  

m.neimeier@upcmail.nl  of telefonisch 

0186-613639.

De openingsceremonie stond in het 
teken van het meest beroemde schilde-
rij van het Mauritshuis Meisje met de 
parel. Het schilderij van Vermeer uit 
circa 1665 behoort tot de top 10 van ’s 
werelds bekendste kunstwerken. Bege-
leid door zes ruiters van de Cavalerie 
Ere-Escorte, het Residentie Orkest en 
een fanfare is het schilderij - verbeeld 
door het meisje in levende lijve - in 
een enorme transportkist ‘afgeleverd’ 
op het dak van het zeventiende-eeuw-
se museum. Het levende schilderij 
maakte vervolgens een spannende 
oversteek over een 30 meter hoog 
koord naar de nieuwe Royal Dutch 
Shell vleugel. Vervolgens kwam het 
Meisje na een verkenningstocht door 
het museum via de oude voordeur naar 

buiten en overhandigde de sleutel aan 
directeur Emilie Gordenker. De gehele 
ceremonie was voor het publiek vanaf 
de straat op video schermen te volgen.  
Voor de gastdames en -heren van 
het Mauritshuis heeft Jan Taminiau 
een broche ontworpen. De broche is 
een geborduurde vertaling van het 
schilderij Meisje met de parel. Bij 
het grote publiek is de ontwerper met 
name bekend door de blauwe jurk die 
hij ontwierp voor Koningin Maxima 
tijdens de inhuldiging vorig jaar. 

Vernieuwd museum

Het Mauritshuis is tijdens de twee 
jaar durende renovatie en verbouwing 
verdubbeld in oppervlakte. Een lichte 
en ruime ondergrondse foyer verbindt 

voortaan het historische zeventiende-
eeuwse pand en de nieuwe Royal 
Dutch Shell vleugel. Dit Art Deco 
pand dat aan de overzijde van de straat 
ligt, biedt nieuwe bezoekersfaciliteiten 
als een tentoonstellingszaal, ruime 

brasserie en museumshop en de educa-
tieve Kunstwerkplaats. Het historische 
Mauritshuis waar de vaste collectie op 
de vertrouwde manier tentoongesteld 
wordt, is grondig gerenoveerd en 
verfraaid. 

- Museumdirecteur Emilie Gordenker verwelkomt de koning bij de poort van Het Maurits-

huis. (Fotograaf: © Patrick Post / Credits: Mauritshuis, Den Haag) -

- Marry Neimeier-Olderiks, dochter van een 

houthandelaar uit de Zuiderpark. -

Boek van Marry Neimeier-Olderiks: Ik ben van 1935

Bijna vergeten herinneringen van een Haagse

Meisje met de parel als koorddanseres

Koning Willem-Alexander heropent Mauritshuis
Koning Willem-Alexander heeft vrijdag 27 juni het Mauritshuis 
in Den Haag heropend. Met veel spektakel en muziek is Ver-
meers wereldberoemde schilderij Meisje met de parel symbo-
lisch welkom geheten in haar eigen museum. 

Geliefde Senioren-
krant L’dam V’burg is 
ter ziele

De krant maakte dit jaar een herstart 
met een redactie bestaande uit vrijwil-
ligers, speciaal geworven door Woej. 
Nu twee jaar geleden verdween de 
toenmalige Seniorenkrant omdat die te 
veel kostte. De herstart werd mogelijk 
door een andere opzet.
De redactieleden hebben kort na het 
verschijnen van het tweede nummer te 
horen gekregen dat er geen derde num-
mer meer kwam. Een reden daarvoor 
werd niet gegeven. Of er eventueel 
iets in de plaats van de Seniorenkrant 
komt, is volstrekt onduidelijk.

Protesten

De Seniorenkrant werd door vrijwil-
ligers gratis bezorgd bij alle 65-plus-
sers in de gemeente. De krant was ook 
te halen bij onder meer bibliotheken, 
wijkcentra, kantoren van de gemeente, 
in zorgwinkels en bij verzorgingshui-
zen.  De drukkosten werden gedekt uit 
advertentie-inkomsten. 
Na het opheffen van de ‘oude’ krant 
regende  het protesten van ouderen 
maar ook vanuit de politiek. De 
gemeente gaat er prat op veel voor 
de ouderen te doen. Daarnaast werft 
de gemeente actief vrijwilligers om 
allerlei maatschappelijke taken op zich 
te nemen.

Complimenten

De redactie heeft sinds de herstart 
geen enkele klacht over de inhoud van 
de krant bereikt. Er waren alleen com-
plimenten die per email, brief, telefo-
nisch en mondeling werd geuit. Eerder 
dit jaar verklaarde verantwoordelijk 
wethouder G. Rensen nog hoe ‘blij’ hij 
was dat de Seniorenkrant terugkeerde 
omdat deze ‘in een behoefte’ voorzag. 

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Het begon allemaal zo’n twintig jaar geleden, als er op verjaardagen herinneringen werden op-
gehaald. Volgens Marry Neimeier-Olderiks ontstond er dan zo’n lekker sfeertje, zoals ze dat zelf 
noemt. ‘Zo van weet je nog, dan droeg je een jarretelgordel en iedereen met een beetje beroep 
een pet. Toen dacht ik: verhip dat ga ik opschrijven.’

De Seniorenkrant die sinds 

begin dit jaar in Leidschen-

dam-Voorburg verschijnt, 

verdwijnt. De welzijnsor-

ganisatie Woej trekt er de 

stekker uit.
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Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland: 

 In én uitpakken van uw bezittingen 

 (De)montage van grote meubels 
 Ophangen van lampen, klokken en schilderijen  

 Af en aansluiten van uw apparaten 

 Stoffeer en 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 

Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen

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

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

Want een goed afscheid helpt u verder. 

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

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

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

Yarden Crematorium, Begraafplaats en Uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen,

Kamperfoeliestraat 2a, Den Haag, 088 927 2300

www.yarden.nl

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

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

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564	AK		Den	Haag

Non, Je ne regrette rien.

Onverwacht overleed onze lieve 
levenslustige echtgenote, moeder, 
oma, “stief”en zus

Ina Gijsbertha Maria 
van Laar-Vis

in de leeftijd van 68 jaar.

Voorschoten: Michael van Laar
 Labiche c † 

 Bisous c, 

 Sambal Brandal c

München:  Rachelle Pansow
 Luiz

Haarlem:  Madelon van Gurp
  René Oegema
 Pieter 

 Matthijs

Alphen a/d Rijn: Kirsten van Laar
  Edi Darboe
 Leander en Lisa 

 Sambou 

 Nyima

Leiden: Floriaan en Maaike van Laar
 Max 

 Bas

Den Haag:  Vera Vis

Voorschoten, 25 juni 2014

Correspondentieadres: 
Atropos B.V. 
t.a.v. de familie Van Laar 
Postbus 82023 
2508 EA  Den Haag

De crematie heeft plaatsgehad woensdag 2 
juli in crematorium “Nieuw Eykenduynen”, 
Kamperfoeliestraat 2B, Den Haag.

 

 

 
GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 
Voor een goede relatie zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen die 
gepensioneerd of met functioneel 
leeftijdontslag zijn en in de periode 
augustus  t/m oktober 2014 
(schoolvakanties uitgezonderd) min. 3 
dagen per week in Den Haag huis-aan-
huis lokale heffingen willen controleren. 

 

 WIJ VRAGEN: 

•  Goede communicatieve 
vaardigheden; 

• Perfecte beheersing van de 
Nederlandse taal; 

• Computervaardig; 
•  In bezit van auto en rijbewijs B; 
•  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar. 
 

 WIJ BIEDEN: 
•  Een marktconform salaris; 
•  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
•  Flexibele werkdagen/-tijden. 
 

 BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl of 
schrijf u online in via www.jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Esther Aaldering, tel. 
026-3840567. 

Doctor van Noortstraat 94 www.fontein-ontruimingen.nl Meer info of offerte:
2266 HA  Leidschendam info@fontein-ontruimingen.nl Tel. 071-5804749

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

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

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. 

T 070 399 42 41          www.utsvandergeest.nl

• Particuliere 

 verhuizingen

• UTS Verhuisdirigente

• Speciale Service  

 voor Ouderen

• Opslag

• UTS Handyman

• Schoonmaakservice

• Kunst & Antiek

UTS VAN DER GEEST

VERHUIZINGEN

Zuiderweg 90   

2289 BR Rijswijk

info@utsvandergeest.nl

 •  Wolga 2  •  2491 BJ  Den Haag

 info@utsvandergeest.nl •  (070) 399 42 41 •  (070) 398 97 46 

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen 

waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van het   

 totale verhuisproces en het organiseren   

 van alle zaken rondom de verhuizing. 
 

•

•

•

•

•

•

Wilt u meer informatie over onze 

uitgebreide dienstverlening of een 

offerte aanvragen

VHS • S-VHS • Betamax • Hi8 
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur

slechts € 12,50
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in uw eigen vertrouwde 

omgeving en met al uw dierbare en fijne dingen bij de hand. 

Wie wil dat niet? En het is ook allang niet meer een kwestie van 

alleen wíllen. Regering, Tweede Kamer en wetenschappers zijn 

het erover eens dat het voor iedereen het best is, en voor de por-

temonnee van Nederland al helemaal.

We zullen voortaan dus niet meer zo 
gemakkelijk in een verzorgingshuis 
belanden, bijvoorbeeld. Veel mensen 
zullen dat ook niet eens willen. Onder 
hen zijn er echter heel wat die zo veel 
mogelijk hulp en ondersteuning zoeken. 
Voor sommige zaken krijgen ze die van 
mantelzorgers of vrijwilligers, maar 
die doen niet alles. Ze kunnen ook een 
pedicure, computerhulp of klusser nodig 
hebben.

Zinvol

Maar hoe komt u daaraan? Waar en hoe 
vindt u goede en betrouwbare dienstver-
leners? Er zijn er vele, maar zie maar 
eens het kaf van het koren te scheiden.
Dat vond Olivier Coops (links op de 
foto) ook. En hij besloot daar werk van 
te maken. Eerder was hij een geslaagd 
ondernemer, maar hij wilde meer en 
vooral iets zinvollers doen. Hij wilde een 
bijdrage gaan leveren aan de mogelijk-
heden om langer zelfstandig thuis te blij-
ven wonen; voor mensen die lastiger de 
deur uit komen, eenzaam zijn of gewoon 
graag aan huis bediend worden. En hij 
zag dat er een soort wildgroei in diensten 
aan huis is ontstaan. Eén en één is twee – 
en zo werd wezorgen.nl geboren.

Bevlogen

Zelf noemt hij wezorgen.nl een soort 
‘Marktplaats’, maar dan anders. Op 
marktplaats.nl wordt van alles verkocht, 
maar wezorgen.nl doet alleen in diensten 

aan huis. Olivier: ‘Zie ons als een soort 
bemiddelaar die u allerlei lastige zaken 
uit handen neemt. Wezorgen.nl selecteert 
professionele aanbieders van diensten 
aan huis: veelal zzp’ers die ergens goed 
in zijn en voor u waardevol kunnen zijn. 
Na de selectie verzamelen en presenteren 
we ze op de website wezorgen.nl. Daar 
kunt u ze zelf bekijken en uitkiezen.’
Niet iedere dienstverlener komt zomaar 
binnen op wezorgen.nl. ‘We zoeken 
bevlogen en goede mensen die iets 
méér te bieden hebben dan alleen hun 
“kunstje”’, licht Olivier toe. ‘Wij moeten 
ze geschikt vinden. Het is vooral belang-
rijk dat ze ervaren zijn en goed kunnen 
omgaan met kwetsbare mensen en met 
ouderen. En dat ze bijvoorbeeld niet 
altijd voorrijkosten rekenen.’

Filmpje

Komen ze door die selectie, dan houdt 
het nog niet op. Olivier: ‘We maken 
samen met de dienstverlener een kort 
 lmpje. Daarin kunnen ze zich voorstel-

len en vertellen over hun diensten en hoe 
ze werken. Dat vinden wij ontzettend 
belangrijk. Bent u op zoek naar een 
dienstverlener, dan kunt u wezorgen.nl 
deze  lmpjes bekijken. p die manier 
kunt u al een indruk krijgen van iemand 
die zich aanbiedt. Hebt u er geen goed 
gevoel bij, dan kunt u gewoon verder 
zoeken.’
En er wordt nog iets gevraagd van pro-
fessionele deelnemers aan wezorgen.nl: 

Vrijwilligers
vacatures

een verklaring omtrent het gedrag te 
overleggen. Olivier: ‘We willen zeker 
weten dat we alleen bona  de dienst-
verleners en mensen presenteren.’

Kosteloos

Is dit allemaal gratis te raadplegen? 
‘Voor de gebruiker is het volledig kos-
teloos,’ bevestigt Olivier. ‘We doen 
dit immers voor hen. Ze kunnen zelf 
contact opnemen met een dienstver-
lener die ze interessant vinden. Dan 
bemoeien wij ons er verder niet meer 
mee. En voor professionele dienstver-
leners is het natuurlijk interessant dat 
ze zich via een betrouwbaar kanaal 
kunnen aanbieden. Zij betalen daar 
wel iets voor.’
Wie via wezorgen.nl iemand heeft 
gevonden, zal uiteraard betalen voor 
diens diensten. Soms kunt u die kos-

ten declareren bij uw zorgverzekeraar 
of betalen vanuit een persoonsgebon-
den budget. Dat hangt uiteraard van 
uw ziektekostenpolis of PGB af. De 
dienstverlener weet daar vaak ook 
meer van.

Informatie

Op zoek naar een thuiskapper, pedi-
cure, administratieve en  nanci le 
ondersteuning, was- en strijkservices, 
klussen, audiciens, fysiotherapie, 
begeleiding en vervoer, massage, 
computerhulp, ontspanning en creati-
viteit, voedingsadvies? Voor deze en 
andere diensten biedt wezorgen.nl de 
beste aanbieders bij u in de buurt. U 
vindt het op www.wezorgen.nl, of bel 
met 070-7113313.

Begeleiding bezoek
pedicuresalon

Via WeZorgen kunt u vertrouw-
de diensten aan huis vinden (zie 
het artikel op deze pagina). Een 
pedicure aan huis (vooral voor 
mensen met reuma en diabetes) 
is echter lastig te vinden. Daar-
om selecteert WeZorgen enkele 
goede salons in Den Haag. Voor 
mensen die lastig ter been zijn 
en niet zelf hun vervoer willen 
of kunnen regelen, willen we 
vrijwilligers inzetten. Zij helpen 
hen om bij de pedicuresalon te 
komen.

Inlichtingen: Olivier Coops
Tel.: 06 549 514 72
E-mail: olivier@wezorgen.nl

Wandelvrijwilliger

Een bewoner van het Uiterjoon 
van de Respect Zorggroep in 
Scheveningen maakt graag 
wekelijks een wandeling, naar 
bijvoorbeeld de Boulevard. Hij 
kan achter zijn rollator lopen, 
maar geeft de voorkeur aan een 
rolstoel. Voor hem is het Vrijwil-
ligerspunt Scheveningen op zoek 
naar een wandelvrijwilliger die 
met hem op stap kan gaan. 

Inlichtingen: Lindsey Grootveld
Tel.: (070) 416 20 20
E-mail: lindsey.grootveld@
welzijnscheveningen.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures? 

Kijk op 

www.denhaagdoet.nl en 

zoek zelf naar een leuke 

vrijwilligersbaan. 

Wezorgen.nl voor nieuwe mogelijkheden

Lang en gelukkig thuis wonen  

Woonzorgcentrum Het Zamen geopend
Stichting Eykenburg heeft donderdag 19 juni het moderne woonzorgcentrum Het Zamen 

aan de Esperantostraat feestelijk geopend. Het Zamen is een woonzorgcomplex gericht 

op de toekomst en speelt in op de scheiding tussen wonen en zorg. Het bestaat uit een 

verpleeghuis, levensbestendige appartementen in de sociale huursector, hospice, diagnos-

tisch centrum, dagverzorging en een restaurant.

Het verpleeghuis in Het Zamen biedt 
zorg aan mensen met lichamelijke 
klachten of dementie. Iedere cli nt 
heeft er een eigen ruime kamer met 
grote badkamer. er zes cli nten is 
er een gezamenlijke huiskamer. In de 
huiskamer wordt gegeten en vinden 
alle dagelijks activiteiten plaats. De 
bewoners worden verpleegd door een 

vast team van medewerkers.
In het hospice heeft de cli nt zijn 
of haar eigen appartement binnen 
de muren van een zorgcentrum. De 
cli nt kan zijn persoonlijke wensen 
aangeven en houdt tot het levens-
einde de regie in handen. Familie 
en naasten zijn nabij en spelen een 
belangrijke rol. 

Sociale sector

In Het Zamen bevinden zich 132 
levensbestendige appartementen in de 
sociale huursector, met twee, drie of 
vier kamers. Het zijn ideale woningen 
om langer zelfstandig in thuis te kun-
nen blijven wonen. De bewoners kun-
nen rekenen op zorg op maat, precies 
naar hun behoeften. Ook kan er een 

volledig dienstenpakket aan huis 
worden geboden. Alle woningen zijn 
voorzien van domotica. De woningen 
zijn uitstekend toegankelijk met een 

scootmobiel of rolstoel. Er is zelfs 
een stalling met oplaadpunt in de 
woning aanwezig.
Meer informatie: www.eykenburg.nl
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Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als 

ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden 

weten wij dat een betekenisvolle manier van 

afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren 

van een begrafenis of crematie. 

U kunt ons bellen op 070 325 83 96.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?  

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

   “Wij helpen 
u graag bij een  
 goed afscheid.”

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

Pantalons
vanaf maat 24 tot en met maat 35

Vaste lage prijs:

€69,95
Katoenen broeken: 

€64,95
Overhemden en Polo-shirts

v.a €19,95

DdD Beheer

Drie jaar geleden zijn Loek, met zijn inmiddels 
overleden broer Piet, en Hanneke begonnen 
met het opzetten van een zaak voor (antiek)
verzamelaars en liefhebbers van mooie spul-
len. In een enorme expositieruimte en in de 
naast gelegen winkel komt men ogen te kort 
om alle (kunst)schatten die hier staan opgesla-
gen te bewonderen. Antieke en rustieke kasten, 
met prachtig houtsnijwerk, tafels, stoelen met 
of zonder biezen, klokken, lampen, koperen 
voorwerpen in alle soorten en maten, wanden 
vol met schilderijen uit diverse perioden, en 
vooral met afbeeldingen van Scheveningen, 
staan of hangen hier gebroederlijk naast elkaar. 
Verborgen in een aantal hoekjes is ook oud 
speelgoed te vinden, alsmede mini Märklin 
voor de echte verzamelaars. De oude beer 
in de etalage roept de klanten toe ‘neem me 
mee’. 

Er is keuze voor ‘elck wat wils’. Een keer 
binnen geweest in het verzamelparadijs van 
Loek en je blijft terug komen. Het geen dan 
ook blijkt uit het grote aantal regelmatige 

bezoekers, kijkers of klanten, dat binnen komt 
voor een praatje, een vraag of een kopje kof-

e. raag het aan oek en hij kan je feilloos 
aanwijzen waar de duizenden objecten staan. 
Postzegels en munten, gouden en zilveren 
(verzamel)voorwerpen het is bij DdD Beheer 
te koop of te verkopen. Noch op Scheveningen 
noch in de Haagse regio zijn vergelijkbare 
winkels te vinden, waar zoveel keuze is. Niet 
alleen voor kopers met een grote beurs.
Deskundigheid en kwaliteit staan bij DdD 
Beheer hoog in het vaandel. Naast de inbreng 
van eigen deskundigheid laat Loek, die zijn in 
de loop de jaren verworven kennis op diverse 
verzamelgebieden graag deelt met zijn klan-
ten, zich regelmatig bijstaan en adviseren door 
experts op diverse specialistische (verzamel)
gebieden.

Tal van Scheveningers, maar vooral verzame-
laars uit geheel Nederland en gedurende de 
afgelopen maanden ook uit anderen landen, 
hebben inmiddels de weg naar DdD Beheer 
weten te vinden.

In- en Verkoop van antiek, munten en postzegels. Verkoop van op maat gemaakte 
kasten, staat op het naamplaatje naast de winkeldeur. Gelegen in de Heemraadstraat 
nummer 147 / 149, een klein achteraf straatje op Scheveningen dat de verbinding 
vormt tussen de Jurriaan Kokstraat en de Badhuisstraat, is de winkel te vinden van 
Loek van der Deijl en zijn vrouw Hanneke. 

- Advertorial -

UITVERKOOP

20%-70%
korting

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

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

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

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

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Ik wil graag vrijblijvend:

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

Voorletters & achternaam: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Telefoon: 
 
E-mail: 

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



Vader en Moeder zijn daar gaan wo-
nen naar ik meen toen ik 2 maanden 
oud was, dus de andere jongens zijn 
daar geboren, want wij woonden daar 
tot begin 1927. Begrijpelijk dat al mijn 
herinneringen aan mijn jeugdjaren te-
rug zijn te voeren naar het rooie dorp.
Mijn scherpe geheugen maken het 
beleefde in die jaren tot onvergetelijke 
gebeurtenissen. Toch zal ik deze mis-
schien alleen maar terloops vertellen, 
want ik bedoel met dit verhaaltje meer 
in het bijzonder het één en ander te 
vertellen van al die mensen met hun 
meestal rijke kindertal; en om aan hen 
in meer of mindere mate buurlui enige 
overdenkingen te wijden. Ik heb mij 
afgevraagd hoe alles zo gegaan is en 
heb ook heel voorzichtig geprobeerd 
wat conclusies te te trekken. Mochten 
die soms ongunstig uitvallen voor de 
beschrevenen dan is dat zeker niet om 
hen in een kwaad daglicht te zetten. 
dit zou gezien de soms zeer slechte 
omstandigheden waaronder het leven 
geleefd moest worden, en in deze 
gevallen niet alleen woon - ellendige 
situaties zeer onrechtvaardig zijn.

Korte bedstede

Neen toch niet, dat dit de allerslechtste 
woningen in Den Haag waren. Zij wa-
ren zeer gezocht, vooral door mensen 
uit sloppen en hofjes in de Schilders-
buurt, waar het nog graden slechter 
wonen was. “Onze laan” dus was 
ongeveer 150 meter lang en ik schat 
zo een zeven meter breed. Ieder huisje 
had een eigen deur met een kruk. Had 
je geen bel dan deed je de deur maar 
open en gaf een tik op de huiskamer-
deur als deze niet open stond. Je stond 
dan in het “portaal” van nog geen 
vierkante meter. Naast die kamerdeur 
was de trap (14 treden). De huiskamer 
had één raam aan de straat kant en één 
aan de achterkant op het “plaatsje”. 

Zodat het altijd een afgrijselijke door-
kijk was door het hele huis heen. Het 
was niet abnormaal, alleen een tafel 
met een paar stoelen te zien, afgezien 
van de bedstede, een zekere toen 
comfortabele slaapgelegenheid. Deze 
bedstede was een soort uitsteeksel in 
de huiskamer waarin precies een ledi-
kant in paste, wat bij het huis hoorde. 
Lange mensen konden nooit gestrekt 
gaan liggen.
Achter deze kamer was de keuken met 
een afgeschoten 
hoek voor de 
W.C.. Nou ja, 
W.C.? Zo’n geval 
met een bril waar 
op wasdag al het 
vuile water in 
ging om de zaak 
een beetje lopende 
te houden. Echt 
dus wat je noemt 
een loopzakie. Het 
beroerde was dat 
de deur hiervan 
alleen gesloten kon 
worden als er geen 
bezoek was. Zodat een 
“groot” bezoek voor 
onze reukorganen een 
bezoeking was, waarbij 
het “onweer” soms 
niet van de lucht was! 
Maar alles went en waarom zullen 
we zeuren. hiermee is de parterre wel 
besproken.

Soort kruipgang

De kelder was een soort kruipgang 
onder de bedstede van misschien een 
halve meter hoog en alleen geschikt 
om één van de lieve zoontjes in te slin-
geren als hij onuitstaanbaar vervelend 
werd. Vandaar mijn uitvoerige en kun-
dige beschrijving van deze catacombe.
Voor wij naar boven gaan langs reeds 

genoemde trap van veertien treden 
mag ik u attenderen op twee kleine 
gaatjes op de tweede trede, diens-
doende als luchtgaatjes voor de reeds 
beschreven kelder. Maar tevens een 
uitgezochte gelegenheid voor de in 
vrijheid levende broeders, op, zij het 
nogal verdachte wijze hun mede-
leven te betonen met het culinair 
gestrafte familie lid. Ik spreek uit 
ondervinding als ik verklaar dat daar 
menigmaal 

bloederige wraak gezworen is!
De trap nu beklommen hebbende be-
vinden wij ons op zolder. Richtte men 
de blik hemelwaarts, gedachtig aan de 
psalm: “Richt uw ogen naar den Hoge, 
hier beneden is het niet” dan ontwaart 
men rode dakpannen en in de zomer-
maanden soms een lichtblauwe lucht. 
Wanneer de weersomstandigheden 
minder liefelijk bleken en er sprake 
was van wat voor de radio neerslag 
wordt genoemd. Vergat dan alle 
psalmen en zocht dan liever de droge 
plaatsen waar je de minste kans had 

als je in je borstrokje maar bed 
ging een, zij het gratis, stortbad te 
krijgen. Op die zolder was onze 
slaapkamer met een klein raam-
pje. Wij waren met vier jongens. 
Een vijfde telg zou zeker niet 
toegelaten kunnen worden want 
alle rangen waren uitverkocht. 
Alleen de kat kon er nog bij en 
maakte daarvan dan ook een 
dankbaar gebruik maar was wel 
zo goochem te wachten tot het 
snurken begon en hij verzekerd 
was van zijn misschien wel 
verdiende rust, welke hij gezien 
de nogal woelige geest van 
de andere aanwezigen oudere 
zeker niet kreeg! 

“Celebes”

Het laatste woord wat gezegd 

werd was “Cele-
bes”. Om dat te 
verklaren moet 
ik bij het begin 
beginnen. Als 
we er éénmaal in 
lagen begonnen 
de verhalen. 
Mijn faam als 
rijmelaar bracht 
mee dat ik 
alles aan elkaar 
moest rijmen. 

Ik voelde mij echter beledigd 
als er niet om gelachen werd. Wim lag 
naast mij en voelde zich uit lichame-
lijke zorg verplicht te lachen om de 
meest fl auwe verzinsels. an werd 
door Jaap geprest niet te lachen, zodat 
hij altijd de man was die de klappen 
kreeg, het zij van Jaap, het zij van mij! 
Maar dan moest ik mijn bed uit. Dan 
kwam moeder aan de trap roepen, dat 
we moesten gaan slapen. dat was het 
eerste bedrijf. Dan kwam de “roffel 
met de pantoffel”. Moeder kwam op 
haar kousen naar boven, in iedere 
hand een pantoffel. Op het juiste mo-
ment doken wij dan onder de gestikte 
deken en dan begon moeder als een 
volleerde paukenist een solo te geven, 
misschien zonder aanzien des persoon. 
Maar aangezien ik de hoogste bobbel 
was onder de dekens verdacht ik 
moeder toch wel eens van enige voor-
keur. De grootste triomf bereikte je, 
als je tijdens deze roffel, op het juiste 
moment een achterwaartse zucht kon 
laten waardoor je slaapgenoot voor 
een dilemma werd geplaatst, de eer-
loze dood te kiezen wegens gasvergif-
tiging of de dekens van zich af gooien 
en zich over te geven. Meestal koos 
hij het eerste wat dan weer ontaardde 
in ruzie. Dan kwam vader aan de trap. 
Hé, is het nou afgelopen!? Dan riep ik 
“Ja,va” en dan besloten we gezamen-
lijk met “Sumatra, Borneo, Celebes!” 
En dan kon de kat gerust komen.

Veel kinderen

Ik denk dat zo ongeveer negentig 
procent van de gezinnen daar op het 
randje van faillissement leefden. niet 
vanwege schulden maar door gebrek 
aan pegulanten. Waar geen gebrek aan 
was, misschien beter te omschrijven 
als overproductie, was het aantal 
kinderen. Er waren gezinnen met wel 
tien kinderen. Deze gezinnen waren 
dan wel bijzonder “gezegend”. Men 
moet zich eens proberen in te denken 
hoe deze gehuisvest waren in precies 
zo’n huis als de onze.
Voor en na schooltijd wemelde het 
daar in de laan dan ook van de kinde-
ren. Maar beslist zonder gevaar voor 
verkeersongelukken. Als de zon aan de 
voorkant scheen werden er altijd kin-
derwagens buiten gezet, met inhoud 
natuurlijk, die daar dan geparkeerd 
werden. Dit werd dan een gerede 
aanleiding voor de moeders met de 
jongste aanwinsten te pronken. 

Dat wijf

Een keer gebeurde het dat ik me 
verwaardigde ook eens terloops naar 
zo’n mormeltje te kijken, wat eigenlijk 
voor ons jongens niet te pas kwam.
In de wagen lag Herma van Juffrouw 
Grondman. Zij stond er bij en moeder 
en met meerderen dat wijf van de 
Drijver (dit laatste vooral met een 
sterk Haags accent!). Zij was er één 
die altijd loerde op gratis boodschap-
pen jongens! Toen ik dus keek, zei 
dat wijf van Drijver: “Zou jij ook 
niet zo’n zusje willen hebben, Piet?” 
Nou was dat wel het allerlaatste waar 
ik aan zou denken, laat staan dat ik 
dáárop gesteld zou zijn. Ik bloosde tot 
achter op mijn rug en kon niets anders 
zeggen “we hebben hier al genoeg van 
die rotmeiden in de laan”.

Piet Hendriks
Voor reacties Joop Bleyie

Bleyie@zonnet.nl

Het rooie dorp noemde men de twee smalle straatjes welke tussen Poeldijkse en Jan Blan-

kenstraat van de Hoefkade naar de Parallelweg lopen. En bestonden uit ongeveer 125 huisjes, 

allen precies eender. Van de nummers 46 tot 310. Wij woonden in het straatje naast de Poel-

dijksestraat op nummer 240. Het was het 2e huisje vanaf de Parallelweg rechts.
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Het Rooie dorp
“Richt uw ogen naar den Hoge, hier beneden is het niet”

- xxx -

- Buurtbewoner de heer Van Wissen in 1979 bij zijn woning in het 

Rooie Dorp (Foto: Nooy Gerdien) -

“Celebes”- Deel van het Rooie Dorp bij de Hoefkade in 1991. (Foto: Paul Steunebrink) -

beginnen. Als 

- Wethouder Gerard van Otterloo overhandigde in 1984 de eerste sleutel van veertig gere-

noveerde woningen in het Rooie Dorp aan de familie Van Abeelen. (Foto: Milan Konvalinka) 
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Een verhaal 
van Roeland 

Gelink. Hij is 
o.m. oud-

stadsredacteur 
van het 

dagblad Het 
Vaderland. 

Vakantie nam 
hij nooit op, 

alleen wat vrije 
dagen als ADO 

Den Haag in 
het buitenland 

speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 

een oud-
gediende, 

onder meer 
als stadion-

speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 

liefst veel.

Met een verbale uithaal naar aan-
voerder Steven Gerrard na de eerste 
WK-nederlaag van Engeland haalde 
John Linford deze zomer weer eens 
het nieuws. De eerste keer dat we in 
Den Haag van hem hoorden, was in 
oktober 1983. In het tweede seizoen 
in de Eerste Divisie is de FC weer 
eens op zoek naar versterking voor de 
aanval. Linford is kandidaat omdat 
promovendus DS’79 geen prijs meer 
stelt op de diensten van de huurling 
van Ipswich Town, ondanks zijn vier 
treffers in zeven wedstrijden in de 
Eredivisie.
Om hem aan het werk te zien, laat 
FC Den Haags nieuwe hoofdtrainer 
Rob Baan Linford meespelen in een 
onderling partijtje achter gesloten 
deuren. Zijn eerste optreden in het 
Zuiderpark is er een om heel snel te 
vergeten, want de spits doet bijna 
niets goed. Baan en Hartmann, FC 
Den Haags technisch hart avant la 
lettre, laten zich daardoor niet weer-
houden om Linford aan te trekken 
en in de volgende wedstrijd tegen 
Eindhoven te laten debuteren. Binnen 
50 minuten toont Linford drie keer 
een genadeloze killer. Bovendien 
treft de goaltjesdief de lat en ligt vlak 
voor tijd ook nog aan de basis van de 
vierde treffer van Guido Pen.

Trekschuit

Die opsteker kunnen de Haagse 
supporters goed gebruiken, want de 
vorige tien wedstrijden hebben een 
magere oogst van veertien treffers en 
elf punten opgeleverd. Met de van 
ADO teruggekeerde Cees Tempelaar, 
huurling Fokke Zwart van AZ’67 
en de met zijn broer Bram her-
enigde Leo Rontberg van DHC is de 
voorbereiding nog zo veelbelovend 
geweest. Eredivisionisten Excelsior, 
PEC Zwolle en FC Utrecht worden 
alledrie slachtoffer van de Haagse 
dadendrang. Mede dankzij de samen-

werking met de nieuwe shirtsponsor 
Hotelplan beleeft het Zuiderpark 
ook een geslaagde primeur van een 
drukbezochte open dag.
Competitienederlagen in de ope-
ningswedstrijd tegen Cambuur (0-1), 
tegen het gedegradeerde FC Twente 
(2-4) en zelfs tegen de Roosen-
daalse nieuwkomer in het betaalde 
voetbal RBC (4-1) zorgen ervoor 
dat van die vakantiestemming al 
snel bitter weinig over is. De komst 
van Linford zorgt gelukkig voor een 
ommekeer. De nieuwe aanvalsleider 
blijft het net regelmatig vinden en 
intimideert tegenstanders bovendien 
door ze de huid vol te schelden. Een 
bekerderby aan de Brasserskade 
tegen DHC (2-4) doet ook denken 
aan betere tijden, al ziet Pro-FC’s 
nieuwe columnist Flippie Zwart 
zich bij het wachten op tram 1 in 
gedachten al net als zijn opa met 
de trekschuit naar een uitwedstrijd 
tegen UVS reizen.

Twaalf uur treinen

Na een tweede bekerzege tegen de 
andere helft van de vroegere prof-
club Xerxes/DHC (4-0) begint de 
FC het nieuwe jaar voor de camera’s 
van Studio Sport met een bekerduel 
tegen FC Twente. Helaas blijken 
de Tukkers opnieuw meer dan een 
maatje te groot (1-5). Linford zorgt 
daarna voor een onverwachte zege in 
Leeuwarden tegen Cambuur (2-1), 
maar de volgende drie wedstrijden 
zouden supporters met minder 
incasseringsvermogen de  nitief 
de das hebben omgedaan. In een 
sneeuwstorm in het Zuiderpark - 
een weeralarm kent Nederland 
in die tijd nog niet - heeft 
FC VVV aan één counter 
genoeg voor twee 
kostbare punten. Twaalf 
uur treinen van en naar 
Maastricht en Enschede 

Er is weinig zo irritant als wakker gebeld worden als je net 

lekker in slaap bent gevallen. Het wordt natuurlijk anders 

als manager Eddy Hartmann aan de telefoon blijkt te zijn 

om te vertellen dat FC Den Haag een nieuwe Engelse spits 

heeft aangetrokken, ook al heeft die net een nachtmerrie 

van een proefwedstrijd achter de rug.

Een Bredase nachtmerrie

- In een sneeuwstorm jaagt Alfons Groenendijk de bal net over de kruising van het doel 
van VVV. (Foto: Jonne Gaemers) -

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief ge-

schreven door een fan met een prettig leesbare stijl."

-  Boek van de Week in Voetbal International 

nr. 26 van 26 juni 2013

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

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

-  Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter 

en een geboren Hagenaar

De Voetbaljaren 70 is een mooi vormgegeven 
boekje over succesvolle jaren van ADO c.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 over-
winning 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 

VOOR SLECHTS

12,95

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

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

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

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

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

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.

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.

Thuiszorg voor
ouderen

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

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
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Een Bredase nachtmerrie

zijn daarna goed voor nul punten, 
nul doelpunten vóór en nog eens drie 
treffers tegen. Als de Haagse promo-
tiekansen na een thuisnederlaag tegen 
Heerenveen de  nitief verkeken lijken, 
geeft Baan een kans aan een aantal spe-
lers uit het tweede elftal. Het tweede 
heeft onder leiding van Piet de Zoete 
met aantrekkelijk voetbal beslag gelegd 
op het kampioenschap van de Reserve 
Eerste Divisie. De verjongingskuur 
leidt tot een memorabele eindsprint met 
natuurlijk Linford en de veelvuldig als 
aangever fungerende Karel Bouwens in 
hoofdrollen. Overwinningen bij Eind-
hoven (5-2 met 4 goals van Linford) 
en Veendam (4-0 en een hat-trick van 
Linford) geven nieuwe hoop. Voor de 
reis terug van De Langeleegte krijg ik 
bij hoge uitzondering zelfs een lift naar 
de Residentie in de spelersbus. Dat 
scheelt in ieder geval weer een schier 

eindeloze busrit naar Assen, waar de 
boemel naar de bewoonde wereld 
wacht.

Herhaling

Als ook SVV (3-1 met treffers van 
Linford en Bouwens binnen twee 
minuten) en NEC (3-1) zijn bedwon-
gen, is een plaats in de nacompetitie 
toch weer binnen bereik. Tegen het 
met onder meer oud-Hagenaar Johnny 
Dusbaba fl ink versterkte A  lijkt 
de FC lang op weg die droom te 
realiseren. Was er toen in Breda een 
videoscheidsrechter geweest, dan was 
de eindstand 1-2 (minstens twee niet 
gegeven strafschoppen) of 1-4 (nog 
eens twee afgekeurde Haagse treffers) 
voor het superieure team van Rob Baan 
geweest. Nu is 1-0 het verdict en schrik 
ik bij het horen van ‘Avondje NAC’ 
nog jarenlang gillend wakker.
Beelden van een open dag in het 
pre-digitale tijdperk. Een seizoenkaart 

wordt ter plekke en in realtime 
aangemaakt en cash afgerekend. 

De opbrengst wordt veilig 
opgeborgen in een siga-
rendoos. In de mobiele 
fanshop van ome Willem 
Doorschodt zijn alle 
fanartikelen en het on-
misbare programmablad 
Pro-FC verkrijgbaar.

- Doelman Lloyd Doesburg van Vitesse verspert René van Delft de weg.
(Foto: Willem Bitter) -

- Voor het gat waar eens de Eretribune 
stond jaagt John Linford op de bal tegen 

NAC. (Foto: Willem Bitter) - Topscorer Linford geeft NEC in het Zuiderpark nog even respijt. Hij mikt de bal net naast het doel. (Foto: Jonne Gaemers) -

Karel Bouwens is de verdediging van NAC weer eens te snel af, maar ook 
deze doorbraak levert geen Haagse treffer op. (Foto: Jonne Gaemers) -



pagina 10 dinsdag 8 juli 2014 De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser

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

Orgelfestival 

Elandstraatkerk   

Het orgel in de Elandstraatkerk is een 

monument en is sinds 2011 weer in 

gebruik na een jarenlange restauratie. 

Sinds 2 jaar organiseert Stichting Orgel 

Elandstraatkerk jaarlijks een orgel-

festival om het orgel aan het publiek te 

laten horen.  Gevestigde en beginnende 

organisten verzorgen een serie van vijf 

concerten.   

www.orgelelandstraatkerk.nl 

Stichting Orgel Elandstraatkerk    

Locatie: Elandstraatkerk, Elandstraat 

194 in Den Haag 

Aanvang: 14.00 uur 

Toegang: € 10,- 

 

HEX – 

Het Verdwenen Dorp     

Gebaseerd op zijn succesroman ‘HEX’ 

schreef Thomas Olde Heuvelt het verhaal 

van deze muzikale theaterproductie. Tij-

dens de openlucht voorstelling waant het 

publiek zich in de 18e eeuw. Met muziek, 

zang, dans, spel, bijna 100 medewer-

kers, paarden, 

schapen en vogels 

en met vuur-, 

water- en lichtef-

fecten wordt het 

griezelverhaal van 

de Wylerheks tot 

leven gewekt.

www.storytellers.nl 

The Storytellers

Locatie: Buytenpark Theater, 

Zoetermeer

Aanvang: zie website 

www.buytenpark.com

Toegang: zie website 

www.buytenpark.com

Stadsiftar  

Op 26 juni begon de Ramadan. 

Sinds 2008 organiseert Stichting Iedul-

Fitr elk jaar tijdens de vastenmaand een 

Stadsiftar in het Atrium van het Haagse 

stadhuis. Op 18 juli zijn alle Hagenaren 

welkom om samen te eten en te praten 

over maatschappelijke thema’s.  

www.iedulfi tr.nl

Fonds 1818 agenda

KABK

JULI

  t/m27-7

JULI

28&29
JULI

10t/m20

Stichting Iedul-Fitr        

Locatie: Atrium stadhuis Den Haag, 

Spui 70 

Aanvang: 19.00 uur inloop en om 20.00 uur 

start het programma

Toegang: gratis, aanmelden tot 12 juli via 

e-mailadres rinparto@hotmail.com 

Nederlands Strijkersgilde 

Tournee 2014   

Jaarlijks stelt het Nederlands Strijkers-

gilde een strijkorkest samen uit voorna-

melijk pas afgestudeerde conservatorium-

studenten. Gedurende een zevendaagse 

repetitieperiode wordt een eigentijds 

programma ingestudeerd, waarna het 

orkest op tournee gaat door Nederland. 

Met dit jaar onder andere een compositie 

van de Klankdokters.

www.nederlandsstrijkersgilde.nl

Nederlands Strijkers Gilde       

Locatie: Lutherse Kerk, Delft 
Aanvang:  20.15 uur 
Toegang: €10,- en  € 8,- (tot 27 jaar), 
kaarten via website en aan de deur

  

Papier Biennale 2014    

Wat begon met een eerste 

tentoonstelling van papierkunst in 1994 is 

uitgegroeid tot een evenement dat natio-

naal en internationaal bekendheid geniet. 

De tiende Papier Biënnale in Rijswijk biedt 

een grote expositie van hedendaagse 

papierkunst, een uitgebreide catalogus, 

een papiermarkt, workshops,  lezingen en 

educatieve activiteiten.                 

www.museumrijswijk.nl 

Museum Rijswijk        

Locatie: Museum Rijswijk, 

Herenstraat 67 in Rijswijk

Aanvang: dinsdag t/m zondag van 

11.00 - 17.00 uur

Toegang: € 2,- tot € 9,-, zie website 

 

Papier Biennale, Kunstenaar: Pablo Lehmann 

JULI

19

JULI-OKT

  t/m26-10

fotograaf: Rafael Martig

Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 
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262626 10

FRIDAY NIGHT OUT 
Geniet van een live optreden van een van de mooiste stemmen van Nederland:
René Froger.

 VRIJDAG

29 AUGUSTUS
VANAF 20.00 UUR 

SUNDAY FORTUNE
Extra gezelligheid en extra prijzen. Met live muziek en een Mystery Jackpot
van € 100,- cash. 

 ELKE 
ZONDAG

M.U.V. 3 AUGUSTUS

DIAMOND NIGHT
Speciaal voor onze trouwste gasten is er de Diamond Night. 
Een stijlvolle avond met live muziek een heel veel extra’s. 

 DONDERDAG

14 AUGUSTUS

LIVE BINGO  
Een gezellig avondje bingo spelen met vrienden en vriendinnen. Daar zegt 
toch iedereen ‘ja’ tegen? Zeker als je prachtige prijzen kunt winnen.

 DINSDAG

29 JULI & 
26 AUGUSTUS

WIN MET ELKE
EXTRA JACKPOT 

EEN WAARDECHEQUE 
VAN € 100,-

MEER DAN 1400 
EXTRA JACKPOTS 

SPEEL MEE VAN 1 JULI T/M 31 OKTOBER 
HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN

2X KANS OP EEN 
MINI ONE NEW 
ORIGINAL EN 

NOG MEER
FANTASTISCHE 

PRIJZEN

 ZONDAG

3 AUGUSTUS
SUNDAY ROYALE
Een ouderwets gezellige avond. Platinum Card-houders krijgen tot 18.00 uur een 
gratis hapje en drankje en een startbonus van 10.000 punten op de speelautomaten. 
Maak kans op een leuk weekendje weg.

14_JW_SCH_ADV-OudHagenaar_1.02.indd   1 6/26/14   9:13 AM
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Er op uit!
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

juli en augustus

Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft

•  zo. 20 juli: GEEN ZILVERUITJE i.v.m. verbouwing van 
het COC Cafe en vanaf augustus zijn we weer open:
3 & 17 augustus: ZilverUitje: elke 1e & 3e zondag v.d. 
maand van 12.00-21.00 uur in COC cafe, 
Scheveningseveer 7 in Den Haag
- zo. 13 juli & 10 augustus: Soos Samen 50plus (i.s.m. 
Rainbow Den Haag): elke 2e zondag v.d. maand van 
16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16 in Den Haag.
•  vr. 18 juli en 1 & 15 augustus: Café de Roze Inloop: 
iedere 1e en 3e vrijdag van de maand van 14:00 tot 17:00 
uur in het  Humanistisch woon- en zorgcentrum Wijnda-
elercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in 
Den Haag (NIEUW)
• vr. 25 juli & 29 augustus: Roze Ouderensalon: elke 
laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in Delfs 
Hove, Vorrinkplein 99 in Delft

BUITEN DE REGIO
• zo. 13 juli & 10 augustus: Ouderencafe, elke 2e zondag 
v.d. maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC 
Leiden) in Leiden.
 • zo. 27 juli & 31 augustus: Zondagmiddagsalon, elke 
laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in 
Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in 
Rotterdam.
Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 
voor een schappelijke prijs. Zie ook: www.roze50plus.nl

Van 9 juli t/m 10 september

Varen met een Westlandse schuit

vanaf het Loosduins Museum

Nu de vakantietijd is aangebroken is het ook weer de 
periode dat er gevaren wordt vanaf het Loosduins Mu-
seum aan de Margaretha van Hennebergweg 2a (naast de 
Molen). Vanaf 2 juli t/m 10 september vaart de boot, een 
oude Westlander, op elke woensdag –en zaterdagmiddag. 
Bij slecht weer wordt deze overdekt. 
Onderweg vertelt een gids over de geschiedenis van 
het tuinbouwdorp Loosduinen en wat u onderweg zoal 
tegenkomt. De boottocht gaat via de mooie natuur-en 
stiltegebieden van Kraayenstein en Madestein naar de 
historische druiventuin ‘ Sonnehoeck’ in Kwinsheul. Daar 
krijgt u uitleg over de druiventeelt en kunt u, na half juli, 
de echte Frankenthalers proeven en kopen.
Kaarten zijn alleen op woensdag en zaterdag vanaf 13.00 
uur te koop bij de balie van  het Loosduins museum. 
(adres zie boven). Er kan niet worden gereserveerd!
De kosten zijn: €12.50 voor volwassenen en voor kinde-
ren € 7,50. Dit is inclusief toegang tot de druiventuin en 
het museum. Er wordt vertrokken om 14.00 uur en om 
ca. 16.30 uur bent u weer bij het museum terug. 
Voor verdere informatie zie: www.loosduinsmuseum.nl

Donderdag 10 juli

Startbijeenkomst KNVV

project Duurzaam Monster

Op 10 juli organiseert de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfl and een 
startbijeenkomst voor haar project Duurzaam Monster. 
De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 21:00 uur in 
duinboerderij De Willemshoeve, Hoevelaan 17 in Mon-
ster. De toegang is gratis. Meer informatie en opgeven bij 
Carmen Cools 06 – 47 23 80 73 of via
afdelingDelfl and@knnv.nl
Het doel van de startbijeenkomst is om ideeën uit te 
wisselen met betrokkenen en belangstellenden en tot 
concrete afspraken te komen om het project verder te 
gaan vormgeven.
Het KNNV project Duurzaam Monster heeft als doel een 
stuk grond in te richten en te beheren waarop mensen 
elkaar ontmoeten en gezamenlijk actief zijn om tot een 
natuurlijke leefomgeving te komen, waarbij het hele tra-

ject bestreken wordt: educatie, productie, bescherming, 
ontwikkeling, uitwisseling van kennis en opdoen van 
inspiratie. De kringloopgedachte is hierbij leidend.
Het hart van dit project is een moestuin waarvoor zorgin-
stelling ’s Heeren Loo, locatie het Westerhonk, een stuk 
grond beschikbaar heeft gesteld. Naast het beheren van 
de moestuin wil het project bijdragen aan uitwisseling 
van kennis en inspiratie door middel van het organiseren 
van workshops, lezingen en bijeenkomsten.

Zaterdag 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:
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 ver-
voer (RR 3, 4; tram 2,6; bus 25, 130 halte Grote Markt).
Informatie alle concerten:  www.hetbatzorgel.com 
Facebook: www.facebook.com/hetbatzorgel

Zondag 13 juli

Landelijke Open Imkerijdag:

bezoek de imkers op Lommerrijck

In heel Nederland wordt de Landelijke Open Imkerijdag 
gehouden en ook in Rijswijk houden imkers op zondag 
13 juli open dag. Imkers leggen graag uit hoe belangrijk 
bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. De 
open dag is op het volkstuincomplex Lommerrijck aan 
het Jaagpad 5c van 10.00 tot 15.00 uur.
In Rijswijk zijn op 8 plaatsen bijen standen van 6 Imkers, 
het is dit jaar heel goed gegaan met de bijen, ze zijn goed 
de winter uitgekomen en dit bijzondere voorjaar was voor 
de bijen een grote steun om zich tot een gezond volk te 
ontwikkelen en ze brachten daardoor zeer veel honing 
binnen in de bijenkast.
Breng een bezoek met de kinderen en beleef een paar 
interessante uurtjes, kinderen mogen in een bijenpak 
op de foto. Imkers vertellen graag over hun boeiende 
hobby. Ze leggen uit hoe belangrijk bijen zijn voor het 
in stand houden van de natuur. Er is een observatiekast 
aanwezig waar een bijenvolkje achter glas te zien is. Met 
de koningin met stip tussen de darren (de mannetjes) en 
werksters (de vrouwelijke bijen). De imker laat zien hoe 
honing wordt geslingerd, wat de bijen met het stuifmeel 
die ze halen doen of hoe je bijenkoninginnen kunt telen 
en waarom ze gemerkt zijn in een kleur die ieder jaar 
anders is. 
En dat niet alleen, bijen produceren ook was, waarvan 
kaarsen worden gemaakt, of nieuwe was velletjes voor in 
de bijenkast, stuifmeel en het weinig bekende propolis. 
Dit is een soort kithars van bloemknoppen, met een 
antibacteriële werking, waarmee de bijen zelf naden en 
kieren dichtsmeren en die door de mens wordt gebruikt 
in medicinale producten als tentuur, zalf en pillen. De 
imkers laten zien hoe honing geslingerd wordt, U kunt 
ook een potje honing kopen en voor mensen die last van 
hooikort is er speciale honing.
De imkers van Lommerrijck zijn met de auto bereikbaar 
via de Plaspoelpolder. Volg de borden Herberg Vlietzicht 
richting het Jaagpad, dan onder de A4 door, na 400 
meter vindt u het complex. Met lijn 1 van de HTM: halte 
Vlietbrug uitstappen, dan brug over de Vliet nemen en 
richting Delft lopen, ongeveer 400 meter.

Première Parterre presenteert

‘Lied van mijn vader’

In ‘Lied van mijn vader’ zingt Ernst de Corte liedjes van 
zijn vader Jules de Corte. Dat roept bij hem veel persoon-
lijke herinneringen op: ‘Men kent mijn vader van liedjes 
als “Ik zou wel eens willen weten” en “Hallo Koning 
Onbenul”. Virtuoos pianist, woordkunstenaar, meester 
van het luisterlied, zanger met een kritische blik op de 
maatschappij, maar ook een man met tegenstrijdigheden. 
Van diep religieus, in zijn jonge jaren, naar overtuigd 
atheïst, op latere leeftijd. Ik ken mijn vader ook als een
vrolijke man met een enorm gevoel voor humor. Als de 
werkster binnenkwam zong hij “Dag mevrouw van Vel-
zen…” op de melodie van Lili Marleen. Hij was ook een 
verzamelaar van bijzondere klokken. Elke dag deed hij zijn 
ronde om zijn meer dan 50 klokken op te winden.’ Ernst 
wordt begeleid door de Delftse allround musicus Guus 
Westdorp, die met zijn soloprogramma over Ramses 
Shaffy een diepe indruk achter liet bij de bezoekers van 
Première Parterre.
Locatie: Première Parterre - culturele salon - Groot 
Hertoginnelaan 52. Welkom vanaf: 11.00 uur - Aanvang 
optreden: 11.30 uur - Entree: € 18, - Reserveren via: 
www.premiereparterre.nl of bellen naar: 070/3352696
Openbaar vervoer: Bus 24 halte Banstraat -Tram 17 halte: 
Groot Hertoginnelaan. Info op: www.premiereparterre.nl

Di. 22 juli t/m 17 augustus

Ex-libriskunst ‘Van Dürer tot Escher’

in Museum Meermanno

Museum Meermanno | Huis van het boek in Den Haag 
organiseert deze zomer van 22 juli t/m 17 augustus 2014 
de tentoonstelling ‘Van Dürer tot Escher. Ex-libriskunst 
uit de collectie Jansen-Ebing’. 
Museum Meermanno bezit met ruim 350.000 bladen 
de grootste collectie ex-libris ter wereld. Maar liefst 
80.000 bladen daarvan zijn verzameld door het echtpaar 
Jansen-Ebing en in 2001 overgedragen aan het museum. 
Dankzij de bekwame vrijwilligers Henk van Buul en Kees 
Coolen zijn deze 80.000 bladen nu geregistreerd in de 
database van het museum (http://catalogus.meermanno.
nl/search.aspx, zoeken in ex-libris).  Deze prestatie en 
tevens het recente overlijden van mevrouw Hillegonda 
Jansen-Ebing (1920- 2013) vormen de aanleiding voor 
deze tentoonstelling. 
De collectie Jansen-Ebing is enorm divers met onder 
meer: typografi sche ex-libris, ex-libris gemaakt door 
kunstenaars voor kunstenaars, literaire thema’s, erotische 
ex-libris en ex libris op naam van bekende artiesten, 
politici en leden van het Koninklijk Huis. De collectie is 
tevens veelal internationaal met moderne ex-libris uit 
verschillende Europese landen, de Verenigde Staten 
en Japan. Een omvangrijk deel vormen de ex-libris 
van Tsjechische kunstenaars, o.a. Lukavsky, Sovák en 
de vernieuwer Josef Liesler. Maar ook is er werk van 
eigen bodem, waaronder dat van Lou Strik en de nog 

altijd actieve ex-libriskunstenaar Wim Zwiers. Vroeg 
Duitse en oud Engelse ex-libris (tot 1880) zijn tevens 
vertegenwoordigd, meestal voorzien van een wapen als 
eigendomskenmerk. Bijzonder is het heraldische ex-libris 
van kunstenaar Albrecht Dürer uit ca. 1520. Van deze 
invloedrijke meester zijn slechts twintig ex-libris bekend, 
waarvan één verzameld is door het echtpaar Jansen. 
Behalve een groot aantal ex-libris zijn er briefwisselin-
gen van het echtpaar Jansen-Ebing met kunstenaars, 
ontwerpschetsen, houtblokken en etsplaten te zien in de 
tentoonstelling.   
Museum Meermanno | Huis van het Boek vindt u aan de 
Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag
Openingstijden: maandag gesloten. dinsdag t/m zondag 
van 11:00 tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op 
internet: www.meermanno.nl

Weekend 26 en 27 juli

Beleef een gezellige dag uit op de

Zomermarkt aan de Goeverneurlaan

Met ongeveer 70 marktkramen beschikt deze zomer-
markt op de Goeverneurlaan over een breed scala aan 
producten. Hierbij kunt u denken aan diverse kleding, 
sieraden, cadeau artikelen, modeaccessoires, speelgoed, 
schoeisel, cosmetica, multimedia artikelen en leder-
waren. Na het genieten van de gezellige en veelzijdige 
Zomermarkt heeft u vast trek gekregen. Ook hiervoor 
kunt u terecht op de Zomermarkt. Zo vindt u er o.a. 
patat, snoep, churros, Surinaamse snacks, Vietnamese 
loempia’s en bara’s. Uiteraard is er ook heerlijke koffi e, 
thee en frisdrank te verkrijgen. Ook voor de kleine bezoe-
kers is er op de markt een hoop leuks te beleven. Zo zal 
er een draaimolen en een springkussen zijn, kunnen de 
kinderen bungeejumpen en eendjesvangen. Ook zijn er 
speelautomaten aanwezig. 

Ma. 28 juli t/m 1 augustus 

Zomeractiviteiten voor senioren op

Kampeerterrein Solleveld

Stg.Werken aan Welzijn Den Haag organiseert voor de 
13e keer een week vol leuke zomeractiviteiten voor seni-
oren. Mede mogelijk gemaakt door Fonds1818, Groene 
Kruisfonds en gemeente Den Haag stadsdeel Schevenin-
gen. De week is van 28 juli t/m 1 augustus 2014. Het is 
verrassend, leuk en betaalbaar. Een belevenis die je moet 
meemaken. Vijf dagen lang activiteiten in de buitenlucht. 
U kunt meedoen aan diverse activiteiten. Deze vinden 
plaats op Kampeerterrein Solleveld aan de Monsterse-
weg. Op dit terrein staan grote tenten. U kunt per dag 
inschrijven dus ga een, twee, drie, vier of vijf dagen mee. 
U komt met eigen vervoer of met bus 31. De kosten be-
dragen € 10,- per dag. Inschrijven doet u via de website: 
www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/activiteiten/ouderen, 
of bij een van de onderstaande telefoonnummers.
Meer informatie: Martin Bruijn 06-12534207 en Ernst 
Fortunati 06-20715109 
E-mail: info@werkenaanwelzijndenhaag.nl

September

Cursus Seniorenweb Westland:

Nieuwe iPad? Maar hoe werkt het?

Heeft u ook een iPad,maar weet u niet hoe alles precies 
werkt? Seniorweb Westland start in september 21014  
weer met een cursus: “ Beginnen met iPad” . De cursus 
bestaat uit vier lessen van ruim 2 uur en wordt gegeven  
in de bibliotheek van de Lier, Naaldwijk en Wateringen. 
De cursus kost incl. een cursusboek, cursusmap € 50.00 
Informatie en aanmelden bij Francine Scholtes- Brinkman 
Tel. 0174 – 62 39 96 of francines@tele2.nl
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Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide

• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner

Maandaanbieding: juli
Verblijf op de door de weekse dagen € 99.- p.p.
In het weekend € 109.- p.p.

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu

www.deoudebrouwerij.nl

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

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust ko-
men en ontspannen in het allermooiste stuk-
je van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van 
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij.
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en 

geweldige kamers...

Voorjaars- Bloesemarrangement
4 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”

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

Overnachten in stijl... Overnachten in stijl... 

4 = 3 !!!

 
 

 
 
 
    
 

    055 - 5059500    WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

 

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

informeer naar alle speciale Zomer ACTIE WEKEN informeer naar alle speciale Zomer ACTIE WEKEN   

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

Senior Hotel Dennenhoeve Senior Hotel Dennenhoeve   
Nunspeet / Veluwe  € 239,Nunspeet / Veluwe  € 239,Nunspeet / Veluwe  € 239,---      

Actie Weken Actie Weken Actie Weken € 209,€ 209,€ 209,---   p.pp.pp.p   

Senior Hotel ‘t Witte VeenSenior Hotel ‘t Witte Veen  
Witteveen / Drenthe  € 219,Witteveen / Drenthe  € 219,Witteveen / Drenthe  € 219,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken € 199,€ 199,€ 199,---   p.pp.pp.p   

Senior Hotels 

 
al vanaf   179,- p.p. 5-daagse ‘Alles Inclusief’ 
‘Alles Inclusief’ vakantie 

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

NIEUW 

 

Enkele klassiekers uit ons cruiseprogramma 2014: 
 

  8 dg. Ontdek Vlaanderen en Limburg, MS Switzerland II ****     
 

    8 dg. Klassieke Rijn, Amsterdam - Basel, MS Serenade I ****    
 

10 dg. Over de Rijn en Moezel naar Trier, MS Switzerland II ****    
 

10 dg. Klassieke Donau, Wenen & Budapest, MS Sereniy ****     

 

16 dg.   Dwars door Europa van Budapest naar Arnhem, MS Switzerland ll **** 
 

  8 dg.   Kleurrijke Herst en Wijncruise over de Rijn, MS Switzerland ll **** 
 
      

  Riviercruises 2014 over Europa’s mooiste rivieren. Riviercruises 2014 over Europa’s mooiste rivieren.   
Nu zomeractie Nu zomeractie 2e PERSOON GRATIS 2e PERSOON GRATIS mee! Vraag folder.mee! Vraag folder.  

8 dg. Het beste van Holland en België met MS Serenade I ****            
 vertrek 3 aug. en 10 aug.  va. slechts € 899,- p.p.  2e PERSOON GRATIS MEE! 

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

   
   

Senior Hotel Heiderhof Senior Hotel Heiderhof   
WesterwaldWesterwaldWesterwald   ///   Duitsland € 234,Duitsland € 234,Duitsland € 234,---      

speciale kennismakings speciale kennismakings speciale kennismakings    
Actie Weken Actie Weken Actie Weken    

voor slechts voor slechts voor slechts € 179,€ 179,€ 179,---   p.p.p.p.p.p.   

Een beetje Holland!Een beetje Holland!Een beetje Holland!   
U bent te gast bij  U bent te gast bij  U bent te gast bij     

Nederlandse hoteliers, Nederlandse hoteliers, Nederlandse hoteliers,    
op zo’n 280 km van Nederland. op zo’n 280 km van Nederland. op zo’n 280 km van Nederland.    

  Senior Hotel Op de BoudSenior Hotel Op de Boud  
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---L.L.L.      € 255,€ 255,€ 255,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken € 229,€ 229,€ 229,---   p.pp.pp.p   

NIEUW 

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

NIEUW 

Even er lekker tussen uit? Bezoek Oldenzaal in Twente. Hotel 
Het Landhuis, gelegen aan de rand van Oldenzaal; midden in 
een zeer uitgestrekt wandel- en fietsgebied, met fraai uitzicht op 
weide & bos en slechts 10 minuten lopen van het centrum. 

Wij hebben nog plaatsen vrij in augustus & september voor het 
8 daags vakantie arrangement v.a. € 515,00 p.p. vol pension:
•  Dagtocht inclusief boottocht over de IJsel, Dagtocht Duitsland 

met bezoek aan de Manderveense aardbeienboerderij.
•  Middagtocht door Twente, huifkartocht, bezoek centrum Oldenzaal
•  Inclusief halen en brengen, zeer ruime lift aanwezig, hotelbusje 

voor extra service
•  5 verzorgde avonden o.a. Weense avond, cabaret, boerendans, 

accordeon en dansavonden met livemuziek.
•  Ruime lounge met tv-hoek, zonneterras, grote tuin, jeu de 

boules, ‘s morgens en ’s avonds kopje koffie/thee in het hotel.
•  Grote ontspanningszaal voor optredens, ochtendgymnastiek, 

maar tevens gezellige zitjes voor intieme sfeer en gezelligheid.
•  Cafégedeelte met hotelbar en biljarts
•  Gratis WIFI, eigen parkeerplaats en afgedekte fietsenstalling.

Liever geen verzorgde vakantie week, maar toch er even tussen 
uit voor heerlijke wandelingen, fietstochten of gewoon lekker 
ontspannen, vakantie en rust? 

6 daags arrangement zondags – vrijdags: 
5 overnachtingen incl. ontbijt € 187,50 p.p. 
5 d. v.a. zon of ma: incl.  ontbijt € 150,50 p.p.  
4 d. v.a. zon of ma: incl. ontbijt € 112,50 p.p.  
3 d. v.a. zon of ma: incl. ontbijt € 75,50 p.p.  
2 d. v.a. zon of ma: incl. ontbijt € 37,50 p.p.

Deze prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 1,50 p.p p.n. en 
o.b.v. een standaard twee persoonskamer.
Toeslag luxe of luxe royaal hotelkamer of  eenpersoonskamer op 
aanvraag via telefoon of mail

Ook kunt u tijdens uw verblijf een bezoek brengen aan onze 
ruime wellnesskelder, (250 m2 ) hier vindt u gratis fitness, 
whirlpool met jetstream, jacuzzi, Finse sauna & infrarood sauna, 
stoomcabine en een heerlijke zit/lig hoek om te ontspannen. Te-
gen betaling kunt u gebruik maken van de zonnebank of kiezen 
voor een van de vele behandelingen in beautysalon BeYouTiful 
waar iedere dag een schoonheidsspecialiste aanwezig is. 

Informatie:
familie Oolderink, info@hotelhetlandhuis.nl
www.hotelhetlandhuis.nl of telefonisch 
0541-512496

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

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

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

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

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.

Volledig Verzorgde VAkAntie weken 

Voor senioren

inclusief VerVoer per luxe touringcAr

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 onze winkel worden allerlei gemaksdiensten 
aangeboden. Stoomgoed en de was kunnen 
worden opgehaald.
Wij vermaken en repareren ook kleding. 
  

Bel: 070 3604077 voor meer informatie.

Escamplaan 276 in Den Haag 

Wassen en Stomen bij 
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Dat blijkt uit de meest recente prog-
nose over ‘Een gezonder Nederland’ 
van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM). Roken 
is met dertien procent nog verreweg 
de belangrijkste oorzaak van sterfte 
en ziekte. Gevolgd door overgewicht, 
weinig bewegen en ongezonde voe-
ding. Onder chronische ziekten wordt 
in Nederland verstaan een klacht die 
lange tijd voortduurt. Naarmate de 
leeftijd vordert komen die meer voor. 
De aandoeningen zijn vaak beheers-
baar. Zoals artrose, astma, cardiovas-
culaire ziekten (waaronder hartaanval-
len), diabetes, epilepsie, kanker (een 
groot deel van de kankergevallen is 
niet dodelijk op termijn), reuma en 
zwaarlijvigheid. Het aantal diabetici 
- vaak beheersbaar - zal in 2030 zijn 
verdrievoudigd naar ongeveer 1,2 
miljoen mensen.

Levensverwachting

De levensverwachting in Nederland 
voor mannen is thans het hoogst van 
de Europese Unie: gemiddeld 79 jaar. 

Die voor vrouwen is dat 83 jaar en ligt 
daarmee rond het Europese gemid-
delde. Wel is er een groot verschil 
van zes jaar tussen laag- en hoog-
opgeleiden. De sterfte bij dodelijke 
haperingen aan de slagader van het 
hart en aan beroertes is sterk gedaald 
en zal naar verwachting verder afne-
men. Daarentegen zal de sterfte aan 
longkanker (vaak door een rookverle-
den) en dementie stijgen. Het RIVM 
gaat ervan uit dat in 2030 dementie de 
belangrijkste doodsoorzaak is.
Het aantal chronische ziekten neemt, 
zoals te verwachten, toe door de ver-
grijzing. In 2030 zal een kwart van de 
bevolking 65-plusser zijn. ,,Het vroeg 
opsporen van ziekten plus een betere 
behandeling maken dat mensen langer 
kunnen leven met hun ziekte,’’ stelt 
het RIVM. Mensen met een chroni-
sche ziekte staan in het algemeen niet 
buiten de maatschappij. De meesten 
hebben een betaalde baan, volgen 
onderwijs of doen vrijwilligerswerk. 
Alleen een groep die zich niet gezond 
voelt of zware beperkingen heeft parti-

cipeert minder in de maatschappij.

Zelf bepalen

Hoewel er erg veel kritiek is gekomen 
op de verplaatsing van verantwoor-
delijkheden van de centrale overheid 
naar de gemeenten, (mede ingegeven 
door bezuinigingen) voelen veel 
mensen wel hiervoor. Ze willen graag 
zelf bepalen hoe ze leven met hun 
ziekte en welke hulp zij daarbij nodig 
hebben. Ze verwachten dat de bureau-
cratie van boven afneemt en dat zij 
meer maatwerk krijgen dankzij lokale 
verantwoordelijkheden.
Volgens het RIVM zijn er vooral 
laagopgeleiden en kwetsbare ouderen 
die de mogelijkheden en vaardigheden 
missen om zelf de regie te voeren. 
Voor hen is extra zorg en ondersteu-
ning nodig. 

Roken en drinken

Het roken tabak is nog steeds de be-
langrijkste oorzaak. Wel daalt gestaag 
het aantal volwassen rokers. In 2030 
zou 19 procent van de Nederlanders 

roken. Onder laagopgeleiden is het 
percentage rokers thans anderhalf keer 
zo hoog dan onder de hoogopgeleiden. 
Het percentage mensen met over-
gewicht zal naar verwachting gelijk 
blijven op 48 procent. Het percentage 
zware drinkers zal in het prognosejaar 
2030 net als in 2012 uitkomen op 10 
procent. Opvallend is - tegen vele ge-
dachten in - dat jongeren de afgelopen 
jaren minder zijn gaan roken en drin-
ken. Van de twaalf- tot achttienjarige 

heeft bij de enquête nog 43 procent 
aangegeven in de voorafgaande maand 
alcohol te hebben gedronken. Wel 
drinken Nederlandse jongeren meer 
dan hun leeftijdsgenoten in andere 
landen.
Het verbod op het verkopen van alco-
holische dranken aan jongeren onder 
de 18 jaar is in deze enquête nog niet 
meegenomen. Hierin lijkt ook een 
grote taak en voorbeeldfunctie weg-
gelegd voor ouders en grootouders.

Wenkbrauwen worden vaak gefronst als men hoort dat iemand een chronische ziekte heeft. Toch zijn er heel veel mensen die zich daardoor niet laten ontmoedigen. Ze participeren 
normaal in de samenleving.

 

Miljoenen Nederlanders met een chronische ziekte

Consumentenzaken

 
Gekocht bankstel kon

niet door de deur

Na onderhandelingen met de verkoop-

ster hebben wij een twee- en driezits-

bankstel gekocht. De verkoopster riep 

de chef erbij. Hij vroeg aan ons wat de 

hoogte (280 cm) en de breedte (90 cm) 

van de gang was. Zijn antwoord was: 

dat is geen enkel probleem. Op zijn ad-

vies kochten wij het bankstel voor 4220 

euro. Bij aflevering ging het bankstel 

niet door de deur van de woonkamer, 

dus ging het weer retour. De chef 

kwam zelf polshoogte nemen bij ons 

thuis en constateerde dat het inderdaad 

niet door de deur kon. Maar hij had 

wel een oplossing: gewoon door het 

raam. Dat zou s 600 euro kosten. Wij 

konden alleen het bankstel annuleren 

en een nieuw bestellen met de juiste 

maat die wel door de deur kon maar 

dan kwam er wél 20 procent kosten bij 

van 435 euro. Wij kochten het bankstel 

ter goede trouw, hebben we een poot 

om op te staan?

Een vervelende kwestie. Maar vol-
gens ons heeft de leverancier zich te 

houden aan het koopcontract en de 
afspraken die zijn gemaakt. Over het 
laatste kunnen de meningen behoor-
lijk uit elkaar liggen. Het lijkt ons 
goed de kwestie voor te leggen aan 
de Geschillencommissie Wonen als 
u er met de leverancier niet uitkomt. 
Zie daarvoor ook www.geschillen-
commissies.nl

Koffiezetapparaat

deugde niet

Ik had een koffieapparaat gekocht 

en na vier weken gebruik werd er via 

de houder van de koffiepads aan de 

voorkant heet water uitgeperst. De 

fabrikant verwees mij naar de winkel. 

Daar heb ik mijn geld teruggeëist. 

Dat kon niet! Uiteindelijk heb ik een 

tegoedbon van 70 euro gekregen. Is dat 

volgens de regels gegaan? 

De consumentenwet schrijft voor dat 
inderdaad de leverancier verant-
woordelijk is voor het afleveren 
van een deugdelijk apparaat. Hij 
wordt dus als eerste in staat gesteld 
het kof eapparaat te repareren. Hij 
neemt eventueel ook contact op met 
de fabrikant en bedingt binnen de 

fabrieksgarantie zijn vergoeding. 
Mocht u enig letsel hebben opgelo-
pen door een ondeugdelijk apparaat 
dan zijn de leverancier en fabrikant 
daarvoor aansprakelijk. Echter, 
mocht er persoonlijke schade zijn 
dan kan dat wel eens uitmonden in 
moeizame juridische procedures als 
leverancier en fabrikant daarin geen 
verantwoordelijkheid willen nemen. 
Met de tegoedbon voor een ander 
apparaat heeft hij het wellicht nog 
goed gedaan voor u. De leverancier 
had u ook het gerepareerde apparaat 
kunnen teruggeven.
 

AOW en pensioen

 
Opschuiving van AOW

en aanvullend pensioen

Op 1 augustus word ik 65 jaar en 

zou dan aanvullend pensioen moeten 

ontvangen. Nu kreeg ik van mijn pen-

sioenfonds een brief dat ik niet op mijn 

65ste maar pas op mijn 67ste pensioen 

krijg. Wel zou ik een uitkering vanaf 

mijn 65ste kunnen ontvangen maar 

dat wordt later in mindering gebracht 

op het totaal van mijn aanvullend 

pensioen. Ik heb nu een prepensioen 

dat per 1 augustus stopt. Ik heb dus 

dadelijk naast mijn AOW geen andere 

inkomsten en dat twee jaar lang. Daar 

heb ik mijn hele leven voor gewerkt en 

betaald. Kan dit zomaar?

Uw conclusie is niet helemaal cor-
rect. U kunt inderdaad op de AOW-
datum met pensioen gaan, zoals dat 
vroeger was. In de door u meege-
stuurde brief van het pensioenfonds 
staat dat u uw aanvullend pensioen 
eerder kan laten ingaan.
Dus gewoon op uw 65ste. Uiter-
aard heeft dat consequenties want in 
alle tabellen is natuurlijk rekening 
gehouden met uw overlevingskans. 
En alles wat u naar voren haalt moet 
later weer verrekend worden. U 
vergeet ook de eerste trap van ons 
pensioenstelsel: het basispensioen 
AOW. Dat is namelijk wel geïn-
dexeerd. Voor uw leeftijd geldt dat u 
uw AOW voor de eerste keer krijgt 
in oktober dit jaar.
Dus helemaal zonder zitten doet u in 
die twee jaar niet. Als het goed gaat 
heeft u inmiddels het formulier en 
de mededelingen over de AOW van 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
ontvangen. Ook is er een overgangs-
regeling voor mensen die in nanci-
ele nood raken (rentevrije leningen 
of zelfs bijstand). Wat u moet doen, 
moet u zelf bepalen aan de hand van 
uw portemonnee, vermogen. Dus om 
uw vraag aan het eind te beantwoor-
den: het kan niet zomaar!
Het is een afgewogen beleid dat door 
het parlement is goedgekeurd. Wel 
ingewikkeld. Maar u hoeft zich niet 
‘gepakt’ te voelen, want het geldt 
voor iedereen. Uw opmerking dat 
u uw hele leven hebt betaald klopt 
wel, maar is in deze niet op zijn 
plaats. Hoe dan ook blijven pensi-
oenrechten bestaan evenredig aan 
wat u hebt betaald in een collectief 
en de bijdrage die uw werkgever 
voor u heeft moeten opbrengen. 
Bovendien is het hele collectief ook 
afhankelijk van de rendementen (of 
verliezen) die een pensioenfonds 
behaalt. 

 

 

In 2030 is de gemiddelde levensverwachting van mannen 82 jaar en die van vrouwen 85 jaar. Het 

is wel zo dat hoe ouder we worden, er meer chronische ziekten zijn. In het jaar 2030 zouden zeven 

miljoen Nederlanders een chronische ziekte kunnen hebben. In 2011 waren dat er 5,3 miljoen.

?

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’.



Een ding is zeker. De auto, de com-
puter, de stofzuiger en de wasma-
chine zijn geweldige uitvindingen. 
Je bespaart er zeeën van tijd mee. En 
het zware werk wordt voor je gedaan. 
Onmiddellijk rijst echter de vraag: 
Hoe ga je die bespaarde tijd besteden? 
Weldenkende mensen hebben daar 
het volgende op gevonden: ze gaan 
urenlang hardlopen tijdens allerlei 
weersomstandigheden. Of ze gaan 
contributie betalen voor een sportclub 
waarvan ze iedere keer weer doodop 
thuiskomen. Andere mensen gebruiken 
die bespaarde tijd om nog harder te 
werken. Zodat ze nog meer verdie-
nen. Want dan kunnen ze nog méér 
handige dingen kopen om tijd te 
besparen.

Tuinsproeier

Neem nu bijvoorbeeld een tuin-
sproeier. Vroeger sproeide ik 
altijd zelf de tuin. U weet wel 
met een tuinslang waar aan 
het einde een tuit zat. Als je 
daaraan draaide kreeg je 
naar believen een  jne 
broes of een harde straal. 
Hartstikke leuk. Totdat 
ik in het tuincentrum 
een wonderbaar-
lijk assortiment 
pulserende nevel-, 
zwenk-, hoogte- en 
cirkelsproeiers ont-
dekte. Compleet 
met draaistraal-
turbines, wip-
wapinstellingen en 
tijdklokken. Allemaal 
automatisch. Ik dacht: 
die moet ik hebben! Al 
was het alleen maar om 
erbij te horen. Maar ik 
dacht ook: jemig, wat 
handig! Dat bespaart 
me heel wat tijd. Ik 

kocht zo’n ding en zette het in de tuin. 
Prachtig! Hij deed de hele tijd van sh-
sh-sh-wik, sh-sh-sh-wik. Dan weer de 

ene en dan weer de andere kant 
op. Ik had hem zo ingesteld, dat 
hij alleen mijn tuin bestreek. 
Niet die van de buren natuur-
lijk. Die moeten zelf maar zo’n 

ding aanschaffen. De hele 
zwik ging vanzelf aan en uit 
vanwege de tijdklok tussen 
de kraan en de slang. 
Dus iedere keer als dat 

ding werkte keek ik er 
vanachter mijn bureau 
naar. En verloor mijn 
tijd in ledigheid. Maar 
na vijf automatische 
beregeningen begon 

ik iets te missen. De 
zesde keer dacht ik: 
weet je wat, ik haal 
die tijdklok en die 
sproeier er af, zet 
die tuit er weer op 
en ga het weer zelf 
doen. Ik kan u zeggen 

dat dat een beleving was, die ik voor 
geen goud had willen missen. Ik zag 
ineens weer wat er allemaal in de tuin 
groeide! En wat is het toch eigenlijk 
leuk om de tuin zelf te sproeien!

Geldbakje

En nu we het toch over water en 
verwennerij hebben: wanneer was het 
ook al weer, dat het drinkwater ineens 
in fl essen zat? wintig jaar geleden? 
Dertig jaar geleden? Iedereen dacht: 

oh, prijzig drinkwater in een fl es, dat 
moet wel heel erg lekker drinkwa-
ter zijn. Maar wat was er dan toch 
verdorie mis met het drinkwater uit de 
kraan? Vroeger dronk je als je dorst 
had. En dat was dan gewoon (bijna) 
gratis water uit de kraan. Nu lijkt het 
wel of iedereen drinkt om erbij te 
horen. En dat moet dan natuurlijk wel 
heel chic de  ebel, duur bronwater uit 
een fl es zijn.
Als je het goed bekijkt zijn er eigenlijk 
maar weinig ontwikkelingen waar 
we echt mee zijn opgeschoten. Het 
bankwezen? Met al die woekerpolis-
sen bewaren we ons geld voor de 
zekerheid maar weer liever in een 
ouwe sok. En wat was er trouwens mis 
met dat geëmailleerde geldbakje van 

Brabantia met 
gleuven voor 
kleding, gas/
licht, brandstof, 
huishoudelijke 
artikelen, verze-
kering, vakantie 
en diversen? 
Woningbouw-

verenigingen. Ook zoiets. Die zijn 
verworden tot villabouwverenigingen. 
Maar dan wel voor de directies zelf. 
Accountantskantoren? Alleen nog 
maar nuttig als je er zelf werkt. 

Fotografie

Laat ik me echter vooral beperken tot 

de kleine blijken van de zogenaamde 
vooruitgang. Neem nou de digitale fo-
togra  e. rachtig natuurlijk. n lekker 
makkelijk. Toch bewaar ik de mooiste 
herinneringen aan de donkere kamer 
die ik had toen ik vijftien was. In de 
douchecel hing ik een vergrotingsap-
paraat, bestaande uit een omgebouwde 
platencamera met dubbel uittrekbare 
balg, met de lens naar beneden aan 
de (in hoogte verstelbare) douche-
kop. Licht uit. Scherpstellen op de 
bodem van de douchebak. Fotopapier 
belichten. ntwikkelen,  eren en 
spoelen in platte bakken op een plank 
op de wastafel. En dan de foto’s aan 
een knijper aan het touwtje van het 
douchegordijn te drogen hangen. 
Vooral die keer dat ik foto’s aan het 
ontwikkelen was toen mijn vader 
nietsvermoedend binnen kwam om te 
douchen, staat me nog bij als de dag 
van gisteren. 
Maar dan nog. Al die digitale foto’s 
van tegenwoordig zitten in je compu-
ter. En als je ze wil laten zien zit ie-
dereen zich hutje mutje om dat kleine 
beeldscherm te verdringen en kijkt 

driekwart van de geïnteresseerden er 
scheef tegenaan. Nee. Dan vroeger. 
Dan kwamen de schoenendozen met 
echte foto’s tevoorschijn. U weet nog 
wel. Echte foto’s op dun karton vaak 
met een gekarteld, wit randje erom. En 
dan zat je met z’n allen ruim rond de 
tafel als die dozen werden leeg gekie-
perd. Je kon die foto’s vasthouden en 
erover peinzen en praten zolang als je 
wilde. Je kon ze vergroten. Je kon ze 
inlijsten en boven je bureau hangen. 
Dat kan nu natuurlijk ook nog wel. 
Alleen kom je er niet meer toe. Want 
ze zitten in je computer. En het zijn 
er teveel.

Hebbedingetjes

Als je er goed over nadenkt zijn we 
met al die welvaart toch minder opge-
schoten dan je denkt. Zelfs de mensen 
die er fl ink aan verdienden, hebben er 
nauwelijks baat bij gehad. Want als 
je veel geld hebt verdiend, zijn al je 
daden erop gericht om nog meer geld 
te willen. En reken maar, dan heb je 
het zo druk, dat je alles om je heen 
vergeet wat echt de moeite waard is. 
Daar schiet je dus net zo min mee iets 
op als het jezelf gemakkelijk maken 
met innovatieve reutemeteut, lu e 
hebbedingetjes en laatste snufjes. Hoe 
meer fl auwekul om je heen, hoe min-
der vaak je te binnen schiet waarom je 
eigenlijk leeft.

Hebt u ook zo’n hekel aan alles wat 
blinkt? Mail het naar: 
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl
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Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

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.

Het is niet alles goud wat er blinkt
De afgelopen halve eeuw kenmerkte zich door tal van uitvindingen en ontwikkelingen die de bedoe-

ling hadden het leven makkelijker te maken. Maar wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?

MAANDAG OM 19.15 UUR
DINSDAG EN DONDERDAG OM 13.30 UUR

PATHÉ BUITENHOF 
PROGRAMMA T/M JANUARI 201550PLUS

 BIOS www.pathe.nl/50plusbios

PAT14-1679 folder 50PLUS Buitenhof 06-2014.indd   1 24-06-14   11:34

De burenhulpcentrale is een slimme telefoon-

centrale die Haagse buren met elkaar in contact 

brengt als er iets nodig is. Burenhulp is  voor 

alle leeftijden en gratis. Of u nu behoefte aan 

hulp hebt, of juist iemand wil helpen. Iedereen is 

welkom bij de burenhulpcentrale.

Wilt u gebruik maken van de burenhulpcen-
trale? Of wilt u af en toe een vrijblijvend en 

eenmalig verzoek ontvangen om hulp te bieden 

aan iemand in uw buurt? Misschien wilt u nog 

wat meer informatie hebben. Neem dan zeker 

even contact op met 070-2629999 of kijk op 

www.burenhulpcentrale.nl. 

U kunt ons ook vinden op

facebook: https://www.facebook.com/

BurenhulpcentraleDenHaag

Bent u al lid van 
de Burenhulpcentrale 
Den Haag?

Zou u soms wat hulp kunnen gebruiken, maar heeft u niet zo snel iemand die u kan 
helpen? Een boodschap doen, een plankje ophangen, de hond uitlaten, een klusje in de 
tuin of gewoon even iemand om een praatje mee te maken.
Dit is allemaal mogelijk, dankzij de burenhulpcentrale.
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Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Sudoku weer mee en win!

Wat we vragen is dus een reeks van 
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen. Dus bijvoorbeeld in 
Sudoku A in het grijze vakje een ‘6’; 
in B een ‘8’ in C een ‘5’ en in D een 
‘3’, zodat het gevraagde antwoord 
dan bijvoorbeeld luidt: 6-8-5-3.

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar nr. 13 van 24 
juni vond u ook vier Sudoku-opga-
ves. De gezochte oplossing luidde 
5-1-9-5. De vijf prijswinnaars zijn:

 . choonen- ast, te oetermeer
 arianne oekee, te Delft
 ietje van Hell, te oorburg

 .A. arlu , te Den Haag
 H. .A. einhorst, te Den Haag

Inzenden

oor de puzzel van deze week 
worden vijf exemplaren van het boek 

erst apels zien  ergeet niet 
om bij de inzending ook uw post-
adres te vermelden!

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

Donderdag 17 juli

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

et in de onderwerpregel
Oplossing Sudoku nr. 14

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

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

5 7 1
1 2 9

8 2
6 9 3

6 4
4 7

1 4 7
9 2 5 6 1

8 5 4

7 3 6 4 9
4 5

6 8
1 6 7 9

4 6
9 1 3 8

7 9 5
2

1

1 9
6 8 4

1
5 9

1 7 4 2
3 4 9 7
4 6 1

9 7 8 4
8 5

3 6 8
5 1

9 7
7 5 1

2 7 3
6 9

9 5
1 5 6 9
3 4

sociaal en maatschappelijk nut

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 opge-

haald.

Schroeder biedt de spullen weer aan in haar kring-

loopwinkels. Dit is goed voor het milieu!

Ook geeft het mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt mogelijkheid weer deel te nemen aan de 

maatschappij. Zij zijn aan de slag in de winkels en bij 

het transport. Kringloopwinkels

Binckhorstlaan 322 • Fahrenheitstraat 343 • Hendrik Ravestijn-

plein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21 • Loosduinsekade 

156 • Piet Heinstraat 25 & 69 • Weimarstraat 364

Westduinweg 196

Hoofdvestiging

Zilverstraat 40 • 2544ER • Den Haag

070 330 02 22 • www.schroeder.nl
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           ZOMER 2014 Bestel online via onze  webwinkel 

www.volharding-voordeel.nl

Verze ndkosten per bestelling € 6,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf                                                   www.volharding-voordeel.nl

Praktische Partytent

Bel en bestel    070-8700216

59,95Nu   

Wandbeugel zuignap

89,95Nu   

In hoogte verstelbaar
met armleuningen 

In 4, 8 en 11 cm
instelbaar en snel
zelf er op
te zetten.

Armleuningen
zijn opklapbaar.

 
 Met metalen poten. 
 Kunststof (PE) dak. 
 Afmeting: 3x3x2,5m. 
 Kleur: anthraciet.  36,95Nu   

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”

 1

          www.volharding-voordeel.nl

         Mini catalogus 

15%
Lees meer op 

pagina 50

Bel & Bestel
070 - 8700216

Extra

Ledenvoordeel

Onze catalogus

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

Vraag hem gratis aan.

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

15%,  op al uw aankopen. 

Protect a bed matras-
beschermer

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

Eén- en twee
persoons maat
verkrijgbaar.

Vanaf   9536,

1 persoons                 36,95
2 persoons                 54,95
Set kussenhoezen      26,95
Ledenprijs           -10%

Ledenprijs 33,25

Ledenprijs 54,95

Ledenprijs 79,95

39,00Nu   

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

44,95
Ledenprijs 37,15

KooKi barbeque-Grill 45cm.

Nu   

Heerlijk wandelen met deze complete Nordic 
walking set. De set betaat uit 2 telescopische 
wandelstokken (TÜV/GS goedgekeurd), 
inclusief verschillende rubberen voetjes, een 
stappenteller en refl ecterende armband.

Incl. nyl on hoes

Nordic Walkingset

44,95
Ledenprijs 37,15

Nu   

Dit opvouwbare bankje heeft een 
stevig metalen frame met zacht kus-
sen en zorgt voor comfort tijdens 
het geknield werken in de tuin. 

Kniel-/zitbankje 

39,95
Ledenprijs 35,95

Tuinslang 15M met 
muurhouder

26,95
Ledenprijs 24,25

15 meter tuinslang
met een doorsnede 
van 13mm.
Inclusief spuit, 
4 koppelstukken
en slinger. 

Nu   

Polsbrace met versterking

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

Door de sluiting met
klittenband kunt u zelf
de mate van onder-
steuning instellen.

Ideaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
syndroom. 29,95Nu   

Ledenprijs 26,95

Zorgt voor extra comfort en drukverlaging, 
perfect voor op de  ets tijdens lange  ets-
tochten of op de hometrainer. 

ace  etsen  aat 
ormale  etsen  aat 

Hometrainer: Maat L

Tempur®  Fietszadelkussen 

Ledenprijs 37,95


