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Eeke’s impressies van buurtschap Wittebrug, wandelend met hond Teun

Toen Den Haag nog naam had als La Haye
De Haagse kunsthistorica Eeke Crabbendam woont in het
buurtschap Wittebrug,
gelegen aan de oostkant van het kanaal
naar Scheveningen,
vlakbij Madurodam.
Het is niet alleen een
van de mooiste buurten van Den Haag,
maar ook historisch
interessant. Dat geldt
ook voor de om de
hoek liggende Oostduinen en voor Duttendel. Eind vorig jaar
verscheen een tweede
boekje van Eeke over
Wittebrug e.o..
Eeke wordt als kunsthistorica al jaren
geïnspireerd door haar omgeving en
probeert met haar tweemaandelijkse
verhalen in de Scheveningen-Bad
Gazet de aandacht van buurtbewoners en anderen te wekken voor wat
daar te zien is.
De eerste verhalenbundel (uit 2012)
die ze in eigen beheer uitgaf over
Wittebrug was een succes, daarom
nu een tweede deeltje. Het is een
bundeling van verhalen die zij de
laatste twee jaar schreef, impressies,
opgedaan tijdens de wandelingen met
haar hond Teun. En die impressies
verbindt Eeke steeds met nader historisch onderzoek. De bundel zit vol
met interessante foto’s van vroeger,
die soms weliswaar pijnlijk illustreren wat er aan moois is verdwenen.
Een rijk palet
Ook het nieuwe boekje schildert het
buurtschap Wittebrug weer met een
rijk palet aan kleuren. De bundel bevat een veertiental zeer uiteenlopende
onderwerpen, van het koninklijke
verblijf van Wilhelmina in onze
duinen, de volkstuintjes in Klein
Zwitserland tot een vroeger hospitaal
in Duttendel, een spoorlijn naar het
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- Prentbriefkaart uit 1935 van de centrale hal van het statige Hotel Wittebrug dat internationale faam genoot en alles nog erg ‘Frans’ was . -

- Het tweede boekje van Eeke Crabbendam, met voorop het schilderij uit 1906

van W.B. Tholen: ‘Wandelaars op de Witte Brug in de winter’. -

strand, het vroegere Hotel Wittebrug
en veel meer wat men misschien nog
niet of al wel wist.
Het mooie eerste korte verhaal
waarmee de tweede bundel begint
(‘Obama in Wittebrug?’) krijgt
u hiervolgend gepresenteerd, als
voorproefje.
‘Obama in Wittebrug?’
Iemand een hand geven of het portier
van de auto voor iemand openen,
dat doen we allemaal. Maar Clark
Gable een hand geven, Amerikaans

Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering

acteur uit de jaren veertig/vijftig en
superstar in de legendarisc e film
Gone with the Wind? Of voor Generaal Eisenhower het portier openen?
Nee, dat kan alleen als je toevallig
stagi- aire bent geweest in Hotel
Wittebrug in de jaren vijftig. ‘Wittebrug is een naam die me echt wat
doet. Mevrouw, heeft u even…?’ Zo
begint een lang telefoongesprek met
bovenstaande stagiaire, toenmalig
‘chasseur’ alias boodschappenjongen,
de inmiddels 80-jarige heer Johan
Jansen. Wij maken een afspraak

Vereniging voor
Beeldende Kunst
Amateurspalet, sinds 1951
Schrijf nu in!
Professionele cursussen tekenen en schilderen (alle
technieken), portret-, modeltekenen naar levend model,
boetseren of keramiek voor beginners en gevorderden.
Eerst kennismaken? 3 lessen voor 15 euro.

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Ochtend, middag of avond.
Atelier gevestigd in oud Rijswijk

(070)

Informatie:
www.amateurspalet.nl of tel. 070-3989381

346 95 71

voor een ‘heimwee-rondje’,
rond hoek Nieuwe Parklaan/
Badhuisweg, de plek waar
het vermaarde hotel vroeger
gelegen was.
Hotel Wittebrug, in 1885
op gezet als koffie uis en
vanaf ca. 1890 een volwaardig hotel, was van begin
af aan succesvol en heeft
in de loop der tijd een wereldwijde
reputatie opgebouwd. Vanwege de
ligging bij openbaar vervoer én op
‘één der heerlijkste plekjes van ons
vaderland, waar de afgematte geest
zijn veerkracht terugvindt, waar de
frissche zee- wind de spieren staalt
en… de blanke duinen tot droomen
nooden...’ En vanwege perfekte
leiding door de jaren heen, ‘…aan
et oofd een flink irecteur een
man van ooge distinctie, en een
zakenman’ (Wereldkroniek 1912).

- Eeke aan de wandel met Teun. -

weg was geen straat, geen weg, maar
een begrip! Bij zwoel weer hing er
een sfeertje, alle deuren waren open,
gordijnen waai- den heen en weer
in de wind. Het was er verstild, een
beetje verdrietig, Louis Couperus.
Die stilte trok me aan.’
Bij de Wagenaarweg gaan we de
hoek om. ‘Hier links was de dépendance van Hotel Wittebrug; als het
hotel vol was, logeerden de gasten
hier. En op de hoek ging ik paspoorten verlengen, bij de Duitse Ambassade.’ Jaren later werd het de plek
van de Ambassade van Kenya.

Meneer Jansen
Meneer Jansen vertelt tijdens ons
rondje: ‘Een ‘chasseur’, alles was
Frans in het hotel, doet van alles.
Langs de van Lennepweg liep ik naar
het postkantoortje op nummer 22 om
postzegels te halen. De van Lennep-

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd.

VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

WWW.KEESTALEN.NL

Eeke Crabbendam
crab@telfort.nl

Lees verder op pagina 9

Kofﬁe Concerten
Zondagochtend 11 uur
Dr Anton Philipszaal

18 jan Studenten Zang en Piano
22 feb Blazers en Slagwerkers

53

s 19

sind

€ 6,00
inclusief
koffie / thee

070 - 88 00 333 | www.philipszaal.nl
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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.email of brieven@deoud-hagenaar..email Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

- Foto Nieuwjaarsduik voor het Kurhaus:
Rutger Geerling. -

10.000 Nieuwjaarsduikers in Scheveningen

Feestelijke jaarwisseling rond Hofvijver
Meer dan 10.000 Hagenaars luidden tijdens oud en nieuw het jaar 2015 feestelijk in tijdens de
vuurwerkshow op de Hofvijver. Ook in de rest van de stad verliep de jaarwisseling doorgaans
feestelijk. De politie hield in Den Haag beduidend minder verdachten aan voor misdrijven dan
een jaar eerder. Ook het aantal incidenten tegen hulpverleners was lager dan vorig jaar. In zes
gevallen was er sprake van geweld (belediging en of fysiek geweld) tegen een politieambtenaar.

Voor het eerst sinds ruim 250
jaar waren de Hofvijver en de
parlementsgebouwen weer het
decor van een groot vuurwerk. De
laatste keer dat dit gebeurde was
in het jaar 1749. Burgemeester
Van Aartsen heeft hiermee het
startsein gegeven voor een nieuwe
Haagse oudjaarstraditie. Ook de
vreugdevuren op het strand van
Scheveningen trokken weer veel
bekijks.
Invalide gered

Supersnelrecht

Het arrondissementsparket in Den
Haag bracht begin deze week een
aantal zaken via het zogenoemde
supersnelrecht voor de rechter. In
de loop van Nieuwjaarsdag en op
vrijdag 2 januari werd duidelijk
welke zaken zich voor het supersnelrecht leenden.

“Het is erg mooi om te zien dat de
duik na 55 jaar is uitgegroeid tot
een oer-Hollandse traditie. Meer
dan 50.000 bikkels het nieuwe
jaar met een frisse start begonnen
op 137 locaties: een recordaantal!
Wij zijn dan ook blij dat wij met
Unox al 17 jaar een bijdrage kunnen leveren aan deze traditie.”

Unox Nieuwjaarsduik

Al 55 jaar

Een recordaantal van ruim 50.000
duikhelden een frisse duik in één
van de 137 Hollandse wateren.
In Scheveningen vond traditiegetrouw de grootste duik plaats.
Hier doken 10.000 mensen om
klokslag 12.00 uur de koude
Noordzee in. Ondanks de watertemperatuur van 7°C was het een
koude duik voor de deelnemers.
De buitenluchttemperatuur van
4°C in combinatie met de stevige
wind (windkracht 5) zorgden voor
een gevoelstemperatuur van 1°C
onder nul volgens de meteorologen. Hiske Hoogveld, brandmanager van Unox, spreekt van
een groot succes na afloop van de
Nieuwjaarsduik.

De Nieuwjaarsduik bestaat dit jaar
precies 55 jaar. Wat in 1960 begon
als een duik in Zandvoort door Ok
van Batenburg met zijn zwemvereniging Njord’59, groeide uit tot
een oer-Hollandse traditie door
heel Nederland en zelfs in het
buitenland. Op ruim 155 locaties
over de hele wereld gingen duikhelden te water om het nieuwe
jaar met een frisse start te beginnen. In onder andere Noorwegen,
Madeira, Gambia, Abu Dhabi en
Australië gingen enthousiastelingen vandaag massaal het water in
om het nieuwe jaar in te luiden.

In de stad was overdag beduidend
minder sprake van vuurwerkoverlast, mede dankzij de verkorte
afsteektijden. In de vuurwerkvrije
zones die waren ingesteld rond
ziekenhuizen en stadsboerderijen
was het rustiger dan in afgelopen
jaren. Ondanks de daling van het
aantal incidenten blijft het letsel
dat door vuurwerk wordt veroorzaakt een aandachtspunt.
Tijdens deze jaarwisseling was de
sfeer op straat ten opzichte van de
aanwezige hulpdiensten over het
algemeen goed. De samenwerking
tussen de verschillende hulpdiensten - politie, geneeskundig en
brandweer - verliep soepel. Door
adequaat optreden van de brandweer kon op de Groenteweg een
invalide man uit een brandende
woning worden gered. In andere
gevallen kon worden voorkomen
dat de brand oversloeg naar aangrenzende percelen.
- Foto’s jaarwisseling Hofvijver: Bart van Vliet. -

Colofon
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Spieken (1)
Ik heb genoten van Julius’ stuk in
De Oud-Hagenaar over spieken.
Alle herinneringen kwamen weer
boven. Ik zat in die jaren op de
MULO in de Busken Huëtstraat in
Spoorwijk. Bij ons was het spieken
een soort sport geworden. Er werden
steeds weer nieuwe ideeën geboren.
Rein Hartsuiker was daar geniaal in.
Meneer de Boer deed ook graag mee
in dit spel. Hij behoorde natuurlijk tot onze tegenpartij. Bij een
repetitie liep hij onhoorbaar door
de klas. Wanneer hij je betrapte,
werd je goed voor aap gezet en de
klas lachen! Hij droeg schoenen
met van die dikke witte crêpe zolen,
dus moest je hem steeds goed in de
gaten houden. Wij waren overtuigd,
dat hij die schoenen er speciaal
voor had gekocht. Wanneer je werd
betrapt kreeg je een één ‘voor de
moeite’. Eén keer had Rein een list
bedacht. Tevoren had hij niets aan
ons gezegd. Wat had hij gedaan?
Vóór de les had hij kristalsuiker op
de paden in onze buurt gestrooid.
Dat was lachen want wanneer meneer de Boer nader kwam, leek het
net of hij over een knerpend grindpad liep. Je hoorde hem duidelijk
aankomen. In 2000 heb ik het er nog
over gehad met Rein. We moesten
weer vreselijk lachen.

Spieken (2)
Beste Julius, wat een leuk artikel
over spieken! En vooral, omdat mijn
vader, leraar Engels op de Dalton,
hierin genoemd wordt! Ik zelf was
een topper in spiektechnieken en
na het lezen van uw verhaal, kwam
weer van alles op dit terrein bij mij
naar boven. Afkijken van iemand die
naast je zit, was riskant, want weet
zij/hij het goede antwoord wel? Dus
al jong stond bij mij vast, vertrouw
op je zelf met je eigen spiekbriefje!
Mijn ervaring was wel, dat, wanneer
ik klaar was met het gefriemel van
het maken van een spiekbriefje, in
welke vorm dan ook, ik de “voetangels en klemmen” eigenlijk wel
kende, maar gaf het toch wel een
prettig en rustgevend gevoel! En
eigenlijk doe ik het nog steeds, op
mijn bureau en bij het fornuis, op
de WC deur, in mijn agenda, liggen
/hangen allemaal “ spiekbriefjes/
reminders”, met tekeningetjes en
uitroeptekens, het werkt goed,
zelfs naast mijn IPhone, laptop en
computer! Ergo, er is dus weinig
veranderd! Lang leve het spiekbriefje!!!. Jammer dat mijn vader u een 2
heeft gegeven en frustraties, in mijn
herinnering aan mijn vader, was hij
de liefste en zachtaardigste man ter
wereld! En zo zie je maar weer, ‘t is
maar van welke kant je het bekijkt!

M. Molhoek

Hak de Groot

molhoek@hccnet.nl

haktuin@gmail.com

Storm
Wind trekt aan, koppen op de golven
Onweer nadert de kust, weerlicht
Gedonder in mijn bonzend hoofd
Straatlantaarn die plotseling dooft
In de verte hoor ik je vale gezicht
Geheugen onder het zand bedolven
Mijn schreeuw verstomd in de windvlaag
Meeuwen krijsend laag boven mijn hoofd
Golven nu woest beukend op de Pier
Deuren en ramen kreunend op een kier
Een storm die mijn gevoelens licht verdoofd
Langzaam opent zich de marmeren sarcofaag
Trieste zielen banen zich een weg omhoog
Het spookt in mijn geliefd Den Haag
Striemend tikt de hagel op mijn hart
Herinneringen vervlogen in een flard
Waarom telkens weer diezelfde vraag
Natte ogen, ook al is het weer even droog
Van Cor van Welbergen

De beste wensen voor 2015!
De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
idden elfland, eidsc endam oorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

Uitgeverij FRT:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid
in een oplage van minimaal 75.000 exemplaren,
via circa 350 distributiepunten. Toezending is
mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buitenland gelden aparte tarieven).

Administratie en boekhouding
administratie@deoud-hagenaar.email
Kim Olsthoorn en Jan Vos
Mail of spreek in op tel.: (070) 4275097

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.email

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

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

De Oud-Hagenaar op internet
Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.email
Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.email
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.email
06 - 23700323
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.email
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.email
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.email
Redactie
redactie@deoud-hagenaar.email
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Wat extra’s van de gemeente t.b.v. recreatie en educatie voor ouderen

Ook in 2015 steun voor activiteiten

Door: M. Korkmaz

De gemeente Den Haag geeft
ook dit jaar weer een subsidie
van maximaal 250 euro aan
Hagenaars die activiteiten voor
ouderen organiseren (ouderen
sociëteiten). De gemeente vindt
het belangrijk dat ouderen zo lang
mogelijk actief en betrokken blijven. Met deze subsidie wordt dit
gestimuleerd.

Vorig jaar werden ruim 330 subsidies
verstrekt ten behoeve van activiteiten voor
ouderen die woonachtig zijn in Den Haag. Er
werden activiteiten georganiseerd zoals zang,
sport, bridge, biljart en dergelijke.
Minimaal 15 deelnemers
Om in 2015 in aanmerking te komen voor
deze subsidie geldt een aantal voorwaarden.
Er moeten bijvoorbeeld minimaal vijftien 55
plussers mee doen aan de activiteit. Educatie
en / of recreatie van ouderen staat daarbij
centraal.
Eens per twee weken
De activiteit is niet éénmalig, maar moet frequent worden gehouden, ten minste één maal
per 14 dagen. Hagenaars en ouderenorganisaties die voor dit doel al subsidie krijgen
uit andere regelingen, komen niet voor deze
regeling in aanmerking.

Concurrentiebeding
vernietigen?
- Sportief wandelen voor ouderen, zoals Nordic Walking, komt zeker ook in aanmerking
voor een gemeentelijke bijdrage. -

Aanvragen
Op de website van de gemeente Den Haag
(www.denhaag.nl/to-90/Subsidie-ouderensocieteiten.htm) vindt u een elektronisch
formulier dat u kunt gebruiken voor het
aanvragen van een subsidie. De subsidie is
elk jaar aan te vragen van 1 januari tot en met
30 september. Vul het formulier in, voeg de
benodigde bijlagen toe en verstuur het.
U kunt ook bellen met (070) 353 26 89 om
het formulier op papier aan te vragen. Op
verschillende locaties in Den Haag vindt
u folders over de subsidie. Onder meer bij

de stadsdeelkantoren en in verzorgings- en
welzijnsinstellingen.
Zo spoedig mogelijk
De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare
budget op is. Hoe eerder uw aanvraag binnen
is, hoe meer kans u dus heeft om subsidie te
krijgen.
Vraagt u de subsidie voor het eerst aan of is
uw bankrekeningnummer sinds de vorige
aanvraag gewijzigd? Stuur dan een afschrift
van uw bankrekening mee.

Help mee ooievaars tellen
Ook in 2015 wil STORK graag weten hoeveel overwinterende ooievaars
er zijn. Zullen het er meer of minder zijn dan de 523 in 2014? Daarom
roept STORK, samen met Pieter van Vollenhoven, de hulp in van ooievaars- en vogelliefhebbers. Help tellen en ringen aflezen in het weekend
van 10 en 11 januari 2015.

Ziet u een ooievaar? Geef dan aantal, plaats,
datum en eventuele ringgegevens door:
1. via waarneming.nl
2. via de link op www.ooievaars.eu
3. stuur een e-mail met telgegevens naar
wintertelling2015@ooievaars.eu
4. of telefonisch via 06 - 57 80 12 95
Waar u terecht kunt
Wilt u samen met STORK tellen?
Zaterdag 10 januari bent u welkom:

• van 14.00-16.00 uur bij het weiland naast
Huis ten Bosch, Bezuidenhoutseweg 360,
Den Haag (begin Reigersbergenweg).
STORK en de Haagse Vogelbescherming
staan er met telescopen om ringnummers
af te lezen.
• van 13.00-15.00 bij ooievaarsstation De
Lokkerij in De Schiphorst. STORK staat
er met telescopen en vertelt u alles over de
ooievaar.

Zondag 11 januari bent u welkom
• van 13.00-15.00 bij ooievaarsstation De
Lokkerij in De Schiphorst. STORK staat
er met telescopen en vertelt u alles over de
ooievaar.
Informatie: STORK Stichting Ooievaars
Research & Knowhow
www.ooievaars.eu of info@ooievaars.eu

Open Joodse Huizen Den Haag in 2015
In 2013 en 2014 deed Den Haag mee aan het project ‘Open Joodse Huizen’, een initiatief in 2010 van het Joods Historisch Museum Amsterdam.
Een enthousiaste werkgroep nam de organisatie op zich en vond adressen in de stad, waar eigenaren en/of bewoners bereid waren om op 4
en 5 mei hun woning of winkel, waar vroeger Joodse families woonden,
open te stellen.

Daar werden door nabestaanden, getuigen of
vertellers de verhalen verteld over het leven
in de oorlog van de Joodse bewoners die er
woonden of werkten, over hun deportatie en
hun uiteindelijk lot.
Het waren intieme ‘huiskamerbijeenkomsten’, en de ervaring met het project leert, dat
bezoekers onder de indruk zijn van datgene,
wat zich in het pand in de oorlog heeft

afgespeeld en wat het lot is geweest van zijn
bewoners.
Oproep
Om in mei 2015 opnieuw ‘Open Joodse
Huizen’ te kunnen houden in Den Haag,
komt op korte termijn een werkgroep bijeen.
In de eerste plaats moet er een lijst worden
gemaakt van adressen die Open Huis kunnen

houden; adressen waar in de oorlog een
Joods gezin of familie woonde of een Joods
bedrijf was gevestigd en waar de bewoners
tussen 1942 en 1944 zijn gedeporteerd.
Indien u de werkgroep met deze gegevens
verder kunt helpen – een adres, namen van
bewoners, het verhaal dat speelde en het
lot van de bewoners – verzoek ik u met mij
hierover contact op te nemen.
U kunt ook de werkgroep versterken, door
op vrijwillige basis deel te nemen in het
project. Het is niet noodzakelijk dat u nu al
alle gegevens over (de geschiedenis van) het
adres kent,
U kunt uw reactie e-mailen naar:
joodserfgoeddenhaag@gmail.com

De Haagse Wetswinkel bespreekt iedere
maand kort een rechtsonderwerp om u te
informeren over uw rechten en plichten.
Deze week wordt aandacht besteed aan
het concurrentiebeding.
Wat het inhoudt
Enige tijd geleden kwam er een cliënt langs bij de
Wetswinkel met een arbeidsovereenkomst. Cliënt had
deze overeenkomst getekend zonder precies te weten
wat er in stond. In dit geval waren er enkele onbillijke
afspraken in de desbetreffend overeenkomst opgenomen. In dit geval ging het om de omvang van het concurrentiebeding. Het doel van een concurrentie beding
is het beperken van de werknemer in zijn vrijheid om
na het einde van de arbeidsovereenkomst in dezelfde
sector aan de slag te gaan. Voorwaarde voor het opnemen van een concurrentiebeding is dat de werknemer
achttien jaar of ouder is en dat dit beding schriftelijk is
vastgesteld.
Onbillijk
In het geval van cliënt maakte het concurrentiebeding
het hem onredelijk moeilijk om weer aan het werk
te gaan. In zijn geval kon het concurrentie beding
echter gedeeltelijk worden vernietigd. Vernietiging is
mogelijk indien de werknemer in verhouding tot de
belangen van de werkgever door het beding onbillijk
wordt benadeeld. Omdat dit een belangenafweging is,
zal het afhangen van de omstandigheden van het geval
of een rechter tot vernietiging over zal gaan. Denk
bijvoorbeeld aan iemand die de pensioenleeftijd heeft
bereikt en een tijdelijke parttime baan heeft, maar na het
aflopen van zi n of aar contract door een concurrentie
beding een jaar lang geen soortgelijke werkzaamheden
mag verrichten. Hij of zij zal dit beding kunnen vernietigen. De cliënt die bij de Wetswinkel langskwam had
een dergelijke concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Het beding voorleggen aan een rechter was
echter niet nodig: een brief naar de werkgever waarin
op de onbillijkheid van het beding werd gewezen, bood
gelukkig uitkomst.
Vragen
Heeft u een vraag over het concurrentiebeding of over
uw arbeidsovereenkomst? Of heeft u andere juridische
vragen? Dan bent u van harte welkom tijdens een van
onze inloopspreekuren: maandag en
donderdag van
16:30-18:30 uur
en zaterdag van
10:00-12:00 uur.

pagina 4

dinsdag 6 januari 2015

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.

Waar drinkt u
koffie uit?
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Behang (werk)
Vloerbedekking
Laminaat
Binnen Zonwering
Buiten Zonwering

Behang (werk)

Vloerbedekking

Laminaat

WONINGINRICHTING • ZONWERING

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

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

verhuizingen

•
•
•
•

• UTS Verhuisdirigente

Buiten Zonwering

KOM LANGS
VOOR EEN
ADVIES
OP MAAT

• Speciale Service
voor Ouderen
• Opslag

De Jong Damesmode

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

• Schoonmaakservice
• Kunst & Antiek

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

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

UTS VAN DER GEEST
VERHUIZINGEN
T 070 399 42 41

WWW.FREDVANRIJN.NL

Binnen Zonwering

•
•

Ruim 40 jaar
een begrip
in de reg io
Haaglanden

Zuiderweg 90
2289 BR Rijswijk
info@utsvandergeest.nl

www.utsvandergeest.nl

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

mode in maat 38 t/m 52

Opruiming

50% korting
op de gehele wintercollectie!

Lowvisionshop.nl
Visuele hulpmiddelen voor thuis, school, werk of hobby.
• Assortiment: handloepen, telefoons, klokken, horloges e.d.
• Gratis verzending
• Grootste assortiment van de Benelux
Heemraad 164 3232 PP Brielle 0181-764122 info@lowvisionshop.nl





Gebr.’s van

der Deyl Beheermy B.V.

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

Extaze
Heemraadstraat 147 - 149
06 53 94 45 94

 SË  V

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

De buitenstaander

“Wij helpen
u graag bij een
goed afscheid.”
Wij zijn John de Groot en Marcus Benjamins. Als
ervaren uitvaartverzorgers in de regio Haaglanden
weten wij dat een betekenisvolle manier van
afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom
ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren
van een begrafenis of crematie.
U kunt ons bellen op 070 325 83 96.
Yarden Uitvaartzorg Haaglanden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Programma 15 januari 2015
Tijdens de avond wordt het eindresultaat geveild van het Extaze-viltjesproject,
een unieke verzameling kleine kunstwerken van Nederlandse kunstenaars.
Veilingmeester is Chris Vellinga (adjunct-directeur Venduehuis Den Haag)
Een essay van Lisa Hage (leerlinge HML),
ingeleid door haar leraar Nederlands Peter van Schie
Een lezing van Jan-Hendrik Bakker (filosoof)
Gedichten van Aly Freije
Een interview met Jurjen de Haan (beeldend kunstenaar)
Liedjes van Karel de Vey Mestdagh (auteur, muzikant)
Een optreden met speeldoosjes van Dorien Meysing (muzikante, geluidskunstenares)
Presentatie: Cor Gout
Licht en geluid: Harold Verra
Locatie: Sociëteit de Vereeniging, Kazernestraat 38b, Den Haag.
De zaal is open vanaf 19.45 uur (de deuren sluiten om 20.10 uur). Het programma
begint om 20.15 uur precies en loopt door tot 22.00 uur. Entree: € 7,50

ExtazeinDV12OH.indd 1

21-12-14 21:46

Vormgeving: Els Kort, tekening: Jurjen de Haan







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

Laan van Meerdervoort 555 (bij Goudenregenstraat,
halte RR 3 & 12)
maandag en
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03 koopavond
www.dejongdamesmode.nl
gesloten
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.alzheimer-nederland.nl
Vrijwilligers
vacatures

Gezocht voor
18 maart:
stemmentellers
Altijd al
eens willen
weten wat er
gebeurt achter
de schermen
tijdens verkiezingen? Dit
is uw kans! Op 18 maart 2015 zijn er
verkiezingen voor Provinciale Staten
en de waterschappen. Daarvoor zoekt
het Bureau Verkiezingen mensen die
willen helpen bij het tellen van de
stemmen.
Tijdens deze verkiezingen zijn er in
Den Haag 245 stembureaus geopend.
Elk stembureau wordt bemand door
minimaal vier stembureauleden.
• Om 20.00 uur melden zich per
stembureau twee tellers die de
stembureauleden komen helpen
tijdens het telproces. U krijgt
instructies van de voorzitter en de
plaatsvervangend voorzitter van het
stembureau.
• Om 21.00 uur mag worden begonnen met het tellen van de stemmen.
Sommige stembureaus zijn klaar
voor middernacht, anders helaas
pas diep in de nacht. Houd daar
rekening mee!
• De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter coördineren het
telproces, maken het proces-verbaal
op en brengen die weg.
• De tellers helpen vervolgens nog
met opruimen.
Wanneer en hoe kunt u
meedoen?

• U moet minimaal 18 jaar oud zijn.
• Zorg dat u goed voorbereid bent
op uw taken als teller. Voor de
verkiezingen krijgt u daarvoor een
instructievideo per e-mail toegestuurd.
• U bent op 18 maart beschikbaar
van 20.00 uur tot het einde van de
werkzaamheden.
• U krijgt een bruto vergoeding van
€ 50 (voor vervoer, parkeren en
telefoon).
Aanmelden?

Ga naar deze website en stuur de
overeenkomst op: www.denhaag.nl/
home/bewoners/to/Meld-u-aan-alsteller-bij-de-verkiezingen.htm.

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

Nieuwe regels in 2015:
met en voor elkaar zorgen
In 2015 verandert er veel in de zorg. Daar heeft u vast iets van meegekregen, in de krant op
de televisie. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken en verantwoordelijkheden.
U en vele anderen zullen meer op eigen kracht moeten doen, en ook meer met en voor elkaar.
Bijvoorbeeld met hulp van familie of kennissen. Zorg wordt iets van ons samen.

De gemeente Den Haag wil dat met u
en anderen delen. En de gemeente is
er om hulp en ondersteuning te bieden
aan iedereen die dat echt nodig heeft.
Maar de veranderingen daarbij kunnen
vragen oproepen. Houd ik mijn recht
op zorg? Moet ik meer gaan betalen?
Houd ik dezelfde zorgverlener?

Bibliotheek Segbroek
Weimarstraat 353
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 13.00-17.00 uur

Wijkcentrum Mariahoeve
Ivoorhorst 155
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Bibliotheek Nieuw Waldeck
Rossinilaan 141
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 13.00-17.00 uur

Wijkcentrum Piet Vink
Plesmanlaan 217a
Openingstijden:
elke werkdag, 9.00-16.30 uur

Voor uitleg hierover kunt u vanaf 1 januari op verschillende manieren bij de
gemeente terecht. Veel informatie over
wat er verandert vindt u op een speciale website: www.uwservicepunt.nl
Daar hoeft u het natuurlijk niet bij
te laten. Komt u er niet uit, hebt u
meer vragen, of wilt u met een ‘echt’
persoon bellen of spreken? Het kan
allemaal.
Van maandag tot en met vrijdag kunt
u tussen 8.00 en 18.00 uur met het
algemene (korte) telefoonnummer
van de gemeente bellen: 14 070.
Daar zorgt men ervoor dat u geholpen
wordt. En u kunt terecht bij een van de
nieuwe Servicepunten bij u in de buurt.
Een medewerker van zo’n Servicepunt
helpt u verder op weg.

Bibliotheek Laakkwartier
Linnaeusstraat 2
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 13.00-17.00 uur

Wijkcentrum Bouwlust
Eekhoornrade 215
Openingstijden:
maandag t/m donderdag, 9.00-17.00
uur; vrijdag 9.00-16.00 uur.

Wijkcentrum Julianakerk
Schalk Burgerstraat 217
Openingstijden: maandag t/m vrijdag,
9.00-17.00 uur

Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
2e Braamstraat 6
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Wijkcentrum Moerwijk
Aagje Dekenlaan 51
Openingstijden: elke werkdag, 9.0017.00 uur

Wijkcentrum Cromvlietplein
Cromvlietplein 120
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 9.00-16.00 uur

Wijkcentrum Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
Openingstijden: maandag t/m vrijdag,
9.00-16.00 uur

Servicepunten

Wijkcentrum Escampade
Escamplaan 61f
Openingstijden:
maandag t/m donderdag, 9.00-17.00
uur; vrijdag 9.00-16.00 uur.

Wijkcentrum De Henneberg
Tramstraat 15
Openingstijden:
maandag t/m donderdag,
9.00-16.30 uur.

Centrum Jeugd en
Gezin Leidschenveen
Harriët Freezerhof 199
Openingstijden: maandag t/m vrijdag,
8.30-17.00 uur

Wijkcentrum De Wissel
Betsy Perkstraat 14
Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag, 9.00-16.00 uur; woensdag
13.00-16.00 uur

Centrum Jeugd en
Gezin Wateringsveld
Laan van Wateringse Veld 392
Openingstijden: maandag t/m vrijdag,
8.30-17.00 uur

Informatie bij de gemeente

Waar vindt u deze servicepunten? Hier!
Bibliotheek Haagse Hout
Theresiastraat 195
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 13.00-17.00 uur

Stadsdeelkantoor Centrum
Spui 70
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 8.30-14.00 uur
Stadsdeelkantoor Escamp
Leyweg 813
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 8.30-14.00 uur
Wijkcentrum De Burcht
Stortenbekerstraat 201
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Mezzo opent Meldpunt Mantelzorg
Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in werking. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de uitvoering en ondersteuning van veel
zorgtaken. Dat kan ook gevolgen hebben voor mantelzorgers;
voor hun inbreng en positie bij het bepalen van de zorg, en
voor de ondersteuning die mantelzorgers krijgen met respijtzorg en woonvoorzieningen. Van mantelzorgers wordt bovendien steeds meer wordt verwacht. Media berichten regelmatig over hun overbelasting.

Mede daarom wil Mezzo mantelzorgers een stem geven. Bent u zelf
mantelzorger? En denkt u: over dit of
dat aspect van de wetswijziging zou
ik wel eens mijn ervaringen kwijt willen, positieve en negatieve? Daarvoor
kunt u terecht op het platform www.
meldpuntmantelzorg.nl. U kunt er uw
ervaringen direct inbrengen. Mezzo

gaat ze verzamelen en zo de gevolgen
van de wetswijziging in kaart brengen.
Een voorbeeld? Na de opening van
het Meldpunt Mantelzorg kwam als
een van de eerste reacties die van Dina
Doeksen binnen. Zij bracht in dat de
indicatie van haar zoon (die een spierziekte heeft) naar beneden is bijgesteld.

Het is de vraag of hij ooit zelfstandig
zal kunnen wonen. Ondertussen staat
een woning voor hem al klaar.
Zulke concrete vragen en knelpunten
zal Mezzo voorleggen aan gemeenten
en organisaties. Dat moet leiden tot
oplossingen en maatregelen die de
informele zorg een stevige positie
bezorgen.
www.meldpuntmantelzorg.nl

Wijkcentrum Het Kalhuis
Badhuisstraat 177
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Kortingspas
vrijwilligers en
mantelzorgers
Bent u in Den Haag mantelzorger of
vrijwilliger? Dan geeft u veel van
uzelf en uw tijd. Met de Kortingspas
van de gemeente Den Haag en PEP
kunt u eens tijd voor uzelf nemen.
U geniet van speciale voordeelacties
in restaurants, winkels, cultuur en
attracties. De acties staan drie keer per
jaar in het gratis magazine PEP voor
iedereen.
Kortingspas aanvragen? Ga op internet
naar www.denhaagdoet.nl/kortingspasaanvragen. Vul het aanvraagformulier
in en klik op ‘aanvragen’. U ziet een
bevestiging. Als uw Kortingspas
gereed is, krijgt u bericht waar u hem
in uw buurt kunt (laten) afhalen.
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Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

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

Behandeling
aan huis

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

slechts € 12,50
VHS • S-VHS • Betamax • Hi8
• Video8 • MiniDV • Betacam
prijs per band • max 3 uur
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken
van nieuwe protheses of het corrigeren en
repareren van uw huidige protheses. Met
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u
perfect van dienst zijn!
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
door uw zorgverzerkeraar
• Florence leden krijgen
10% korting op de eigen bijdrage

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Het Pantalonhuis
wenst iedereen
een goed
gekleed 2015

John, Martijn en Jasper Jellema

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

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

Wereldpremière tijdens Flamenco
Biënnale in Lucent Danstheater
Andrés Marín is flamencovrijheidsvechter van het eerste
uur. In zijn nieuwste creatie Yātrā, die tijdens de
Flamenco Biënnale bij het Lucent Danstheater in
wereldpremière gaat, onderzoekt de 'Picasso van de
Flamenco' de meest primitieve wortels van de flamenco
in India. Marín doet dit samen met de Frans-Algerijnse
(hiphop) danser Kader Attou en het Divana Ensemble
e
s kaarten
uit Rajasthan.
op 1 rang
32,-)
0 i.p.v. €

€ 7,50
korting

Andrés Marín & Kader Attuo & Divana Ensemble
Yātrā
zondag 25 januari, 15.30 uur
Lucent Danstheater

(€ 24,5
d Hagenaar
o.v.v. Ou

333
070 88 00
l
n
.
t
d
l
www.

Dans aan het

Spuiplein
Lucent Danstheater
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Den Haag is ‘culturele schatkist aan zee’
Na de toeristenhoofdstad Amsterdam heeft de gemeente Den Haag
het grootste aantal musea van ons land. Officieel geregistreerd
staan er 23 in Den Haag en Scheveningen. De gemeente noemt zich
dan ook ‘de culturele schatkist aan zee’.

Opinie &
Informatie
De gemeente Den
Haag neemt in de
kunstbeleving in
Nederland een
grote plaats in. Niet
alleen het aantal
musea, maar ook
de bibliotheken, de
tentoonstellingen,
de voorstellingen in
theater en zelfs in
de popmuziek.

Aan cultuur in het algemeen zijn het
landelijk gezien vooral ouderen, hogeropgeleiden en hogere inkomensgroepen
die vaker (financiële) steun geven, zo
blijkt uit een recent verschenen rapport
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP). In Den Haag zal het niet anders
zijn. Toch is het verklaarbaar waarom
met name onder ouderen en lager-opgeleiden de grootste groep zit die geen enkel museum, bibliotheek of voorstelling
heeft bezocht. Méér dan onder jongeren.
Het SCP tekent aan dat ‘ouderen destijds
geringere opleidingskansen hadden en er
dus sprake is van een zeker overlap in de
twee groepen.’ Geslacht, stedelijkheid
en etniciteit doen er niet toe.
De tabellen in het rapport geven dat ook
aan. Van de mensen van 50 tot 65 jaar
heeft 53 procent minstens eenmaal in
een jaar (2012) een museum bezocht.
Voor 65-jarigen en ouder zakt dat naar
41 procent. Het zijn vooral kinderen op
de lagere school die musea bezoeken.
Vermoedelijk ook onder invloed van hun
onderwijzers.
Ook voor kinderen
Wat dat betreft speelt Den Haag daar
goed op in. De gemeente heeft een groot
aantal musea voor kinderen. Veelal
bieden zij rondleidingen, speurtoch-

ten en workshops voor de jeugd. Op
woensdagmiddag, in het weekend en
in de schoolvakanties zijn er speciale kinderprogramma’s. Toppers zijn
natuurlijk Panorama Mesdag met het
grootste schilderij van Nederland. Het
Gemeentemuseum en het Mauritshuis.
Heel leerzaam maar ook gruwelijk is
de Gevangenpoort. Dat zal niet iedere
onderwijzer zijn kinderen op de lagere
school al willen aandoen.
Speciale kinderprogramma’s – weten
de opa’s en de oma’s waar ze met hun
kleinkinderen naar toe moeten - zijn er
onder meer in het Kinderboekenmuseum, ’t Museon, Museum voor Communicatie en in de wonderkamers van
het Gemeentemuseum. Opvallend in
het rapport van het SCP is dat de laatste
(een groot museum) indertijd tot stand is
gekomen dankzij burgerinitiatieven.
Gemiddeld genomen bezoekt in Nederland één op de twee mensen jaarlijks
wel eens een museum. Dat zijn vooral,
mensen met meer opleiding en inkomen.
De opleiding is hierin een belangrijkere
voorspeller dan het in komen.
Populariteit
Opvallend in de SCP-publicatie
‘Culturele activiteiten in 2012, bezoek,
beoefening en steun’ is het totale bereik

van cultuur in de vorm van voorstellingen, musea en bibliotheken. Zo’n 89
procent van de bevolking van zes jaar en
ouder bezoekt die minstens eenmaal per
jaar. Het hoogst scoren de voorstellingen
en zeker die populair zijn in popmuziek,
cabaret, film enzovoort (81 procent van
de bevolking). In dit getal zit niet het
cultuurbereik via media (eigen boeken,
periodieken, radio, tv en internet).
‘Erfgoedbeoefening’
In 2012 heeft bijna twee derde van de
bevolking van twaalf jaar en ouder een
keer of vaker aan cultuurbeoefening
gedaan. Bij ruim de helft ging het om
kunst als musiceren, tekenen, toneel
spelen en schilderen. Aan erfgoedbeoefening (onderzoek naar stamboom of
geschiedenis, opknappen of verzamelen
van oude voorwerpen of gebouwen,
uitbeelden van oude ambachten of
historische gebeurtenissen) doen half
zo veel mensen (26 procent) mee. De
grootste vorm van erfgoedbeoefening is
zelf historisch onderzoek doen waarbij
tegenwoordig internet een veel gebruikte
informatiebron is.

Amateurkunst
Een derde van de bevolking van twaalf
jaar en ouder heeft cultuur zelf gesteund
met onbetaald werk, lidmaatschap vriendenvereniging of met geld.
Leuk is ook dat het SCP tracht aan te geven wat het verschil is tussen amateurs
en professionals. Kunst- en erfgoedbeoefenaars verschillen in hun gevoel bij
het woord amateur (afgeleid van het
Latijnse ‘amator’ of liefhebber). Amateurkunstenaars hebben er geen moeite
mee. Maar bij erfgoedbeoefenaars stuit
de term op amateur op weerstand.
Onderzoeker dr. Andries van den Broek
legt het nader uit. ,,Wie een molen
bestiert of bij archeologische opgravingen helpt, ziet zichzelf niet als amateur,
maar als vrijwilliger. Dat komt door de
vakkennis die nodig is om een molen
adequaat te laten functioneren en een
opgraving goed te laten verlopen.’’
Van den Broek noemt dat verwarrend
want in de wereld van de kunst verwijst
het woord vrijwilliger naar mensen die
een organisatie of evenement ondersteunen, niet naar degenen die uit liefhebberij een kunstvorm beoefenen.

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

Erf- en schenkingsrecht
Machtiging van de
notaris voor bank
Wat is het verschil tussen een machtiging via de bank en een machtiging
of machtigingen afgegeven met tussenkomst van de notaris?
Het verschil is dat als een machtiging voor de notaris is gemaakt (dat
is vaak bij overlijden het geval), de
bank ook nog handelingen moet verrichten. Als iemand is overleden dan
worden de erfgenamen automatische
ALLEN mede-rekeninghouder (de
zogenoemde erven). Is er al echter
een en/of rekening dan kan de andere – nog levende – rekeninghouder
gewoon transacties blijven doen.
Bij overlijden zal een notaris – als er
meer dan één erfgenaam is – aan een
van hen vragen (of hij of zij dient
zich aan) om een machtiging te geven om over de rekening te beschikken. Het kan ook zijn dat de notaris
zelf de machtiging krijgt. Dat hangt
van de nalatenschapskwestie af.
Want anders zou een ieder toestemming moeten verlenen voor een
transactie. De boedelgemachtigde

zal aan de andere erfgenamen, die
hem of haar heeft gemachtigd, verantwoording moeten afleggen over
zijn of haar beleid.
Per bank kan de situatie iets verschillen. Daarom verwijzen wij altijd
naar de helpdesk van een bank bij
overlijden. Daar komt men toch al
terecht omdat zelfs bij mede-rekeninghouders de overleden persoon
moet worden gemeld.
Langstlevende mag nog
testament veranderen
Wij zijn een ouder echtpaar met een
eigen huis. We hebben een testament
met een legaat aan iemand nagelaten als wij beiden zijn overleden. We
hebben ook twee kinderen. Als een
van ons overlijd mag dan de langstlevende indien nodig het testament
nog veranderen?
Ja. Dat kan altijd nog. Zeker wat
betreft zijn of haar deel in het testament. Maar de langstlevende moet
wel in overleg treden met de notaris
over wat er uit het testament (van
beiden) nog veranderd kan worden.
Ook moet u er rekening mee houden
dat kinderen na het overlijden van

uw beiden ook nog een beroep kunnen doen op hun legitieme portie
(hun minimale erfdeel).

Financiële zaken
Lenen aan buren: met
akte of onderhands
Wij willen aan onze buren 2500
euro uitlenen. Is het genoeg om op
een briefje een handtekening met de
reden te schrijven, of moeten we iets
anders regelen? De buren zijn 67 en
82 jaar oud. Wij beiden 71 jaar.
Indien u redelijk verzekerd wilt zijn
van teruggave van de terugbetaling
van de lening aan u, moet u een
officiële akte laten maken door een
notaris. Denkt u echter dat het terugbetalen geen probleem hoeft te zijn
bij deze leeftijden, dan kunt u het op
deze informele manier doen.

Consumentenzaken
Abonnement is verlengd
In maart heb ik via internet een
abonnement voor drie maanden
op een fotomagazine genomen.
Ik dacht dat na drie maanden het

abonnement automatisch gestopt
zou worden, zoals vaak gebeurt bij
kranten en bladen.
Nu kreeg ik een aanmaning per brief
om weer voor een jaar te betalen,
wat ik niet wil doen. Op de website
stond niets vermeld over automatische voortzetting van het contract.
Wel staat in de colofon van dat blad
met heel kleine lettertjes, dat het
abonnement automatisch doorloopt.
Wat moet ik doen?
Normaal gesproken moet u uw
abonnement een maand van tevoren
opzeggen. Hoe dat bij uw fotomagazine is gegaan, weten wij niet. Wij
vermoeden dat de aanmaning die u
kreeg grotendeels klopt. Het hangt er
natuurlijk ook van af voor hoe lang u
een contract bent aangegaan.
Abonnementen op kranten en
tijdschriften mogen na de eerste
contractperiode elke keer automatisch worden verlengd met maximaal
drie maanden. Gedurende die drie
maanden kun je het abonnement
niet stoppen. Wel kun je het contract
tijdens die periode opzeggen.
Er geldt één maand opzegtermijn,

dus de opzegging moet in de eerste
twee maanden van de verlenging plaatsvinden. Bij kranten en
tijdschriften die niet maandelijks
verschijnen geldt een langere opzegtermijn van maximaal 3 maanden als
het abonnement voor onbepaalde tijd
wordt voortgezet.
(M.m.v. Consumentenbond)
Met prepensioen
gaan of uitstellen
In overleg met mijn werkgever ben ik
een tijdje geleden gestopt met werken om per 1 februari 2015 definitief
met ontslag te gaan. Per die datum
bereik ik de 62-jarige leeftijd en ik
zou dan met prepensioen kunnen
gaan. Ik overweeg om dat pensioen
niet volledig, of misschien zelfs de
eerste periode helemaal niet, aan te
vragen omdat mijn man nog salaris
heeft waarvan we met zijn tweeën
kunnen leven.
Ik realiseer mij daarbij dat bij een
later moment laten ingaan van het
prepensioen er geen continuering
van premieafdracht vanuit de
werkgever en mijzelf richting ABP
plaatsvindt. Wat is een wijze beslis-

pagina 8

dinsdag 6 januari 2015

De Oud-Hagenaar

Slotavond op 29 januari in de Centrale Bibliotheek

Poëzie Op Pootjes
Poëzie Op Pootjes is een gedichteninzamelingsproject, dat de afgelopen jaren mensen
opriep hun ‘Haagse Gevoel’ in dichtvorm om te zetten. Liefst 273 Hagenaars en Hagenezen
gaven in het najaar van 2014 gehoor aan de oproep en een groot aantal van de ingezonden
gedichten zal deze maand januari ruimschoots te lezen, te beluisteren én te bekijken zijn in
de verschillende Haagse media en in onder andere de bibliotheekvestigingen.
Op donderdag 29 januari vindt in de Centrale Bibliotheek aan het Spui de slotavond
plaats, waaraan ook onder andere Nico
Dijkshoorn en Howard Komproe een
bijdrage zullen leven. De avond begint om
20.00 uur en is gratis toegankelijk.
Geen wedstrijd
De R.G. Ruijs Stichting organiseerde in 2014 voor de vierde
keer het project Poëzie op
Pootjes, waaraan alle Hagenaars
kunnen meedoen. De eerste
drie edities - in 2005, 2008 en
2011- waren een groot succes en
leverden bij elkaar 1.235 nieuwe
Haagse gedichten op.
Iedere Hagenaar heeft wel een
eigen verhaal over zijn of haar
leven in de stad, dan wel zijn of
haar beleving van de stad. Den
Haag staat dus centraal, maar niet
zozeer de stad als wel dat wat
de bewoners van Den Haag zelf
voelen over hun leven in de stad.
Het gaat bij Poëzie Op Pootjes

niet om een wedstrijd. De bedoeling is
simpelweg om op deze manier zoveel
mogelijk gedichten over de persoonlijke
Haagse beleving te vergaren. Wel wordt
er altijd nadrukkelijk worden gezocht naar
(potentiële) kwaliteit en nieuw talent.

Op deze pagina’s treft u een kleine selectie aan, van zes gedichten die in het
najaar van 2014 werden ingezonden.

Op de Haagse
Vierkante kil
Ik ga mijn verblijf nog even lengen
in de hoge toren van BZK
wij hebben lang vergaderd
praatten bij een glas nog na
nu is het bijna weekend
de verdiepingen stromen leeg
slechts wat vergeten paperassen
en een kopje met een lipstickveeg
verraden dat wij hier waren
wij werken immers nieuw

Negentig+
na ‘n telefoontje vol paniek
pas
over ‘t kwijt zijn van haar pin
haast ik mij naar het huis
van negentig plus
daar vlij ik neer op de bank
en vind het boek ‘ Poëzie op
Pootjes’
met daarin mijn naam
‘zal ik je mijn gedicht voordragen’, vraag ik

Mijn Stad
Den Haag

aandachtig luisterend
wordt ze weer rustig
nu belt ze mij iedere dag
om te vertellen

en profile verken ik e
tieten
bij jouw aanblik kom
ik thuis

din heeft

dat ze zo’n interessante vrien

Van
Marjon van der Vegt

in jouw zachtheid wil
ik dwalen
herkennen hoe liefde on
tstaat
geheugenstenen en kli
nkers
fluisteren oe ouw ve
rleden
in de mijne gaat
bij het rimpelen van je
gelaat
bloei je op in de zon
in jouw centrum kan ik
schuilen
je navel is de haven
gehard door de crisis
doe je alsof het niets is
verweven ben ik met
je zilte stranden
wegvliegen was nooit
een optie, in jouw hart
wil ik blijven landen

Van
Marie-Louise Kruis

Om

Ik woond
en het be
De goede
Niet die v
aar die
om hier
Van stad
wat ben
divers e
hip hist
kneuter
Ik verke
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‘Dan gaat er wat door je heen’

Arrivée in Hotel
Wittebrug: Clark Gable

e
lometer
dus in de kale kamers
geen tekens meer als vroeger
van ons niet-werkend leven
ik leg mijn voorhoofd tegen de ruit
beneden mij bewegen
Madurodam-grote collega’s
naar supermarkt, sportveld
of station
in de verte speelgoedbootjes
dobberend in de avondzon
ze zijn al waar ik wezen wil:
in zee
de zee die als geen ander
de drukte in mijn hoofd
tot zwijgen weet te brengen

Van
Karen de Boer

mhelzing

de er net
egon al te kriebelen
e kriebel
van onrust
e an fi n
te zijn
d
n je mooi
en kleurrijk
torisch
rig groots
ende je bewoners,

Onze Zee

e vriend
De zee is hier een trouw
inen wandelt.
die naast je door de du
lkeloze dag,
Soms rustig, op een wo
als hij ruzie zoekt.
soms wild en woedend
s dichterbij te komen,
Verzoen hem door steed
met je blote voet.
zijn grenzen te beroeren
enaam verkoelen
Hij zal je mild en aang
omdat dat moet.
en je weer laten gaan
is desnoods een vijand
en
d
sta
de
t
ak
wa
be
e
De ze
n.
onberekenbaar kan zij
s
m
so
nd
ie
vr
n
ee
s
al
zo
lingen,
rp en verfrist ons stede
De zee houdt ons sche
en.
Kijkduin en Schevening
tevreden thuis, tussen

Van
Mia Mossinkoff

De Scheveningse Zee
Je bent zo dichtbij
Bezuidenhout – Kurhau
s
Een kippenendje toch
Behalve natuurlijk
In hartstikke zomer
Als de Van Alkemadelaa
n
Dichtgeplompt zit
Met stilstaande auto’s
Maar in de lente en he
rfst
En zeker in de winter
Zo’n wandeling langs
zee

je wijken, je parken
Sloeg mijn vleugels in je uit
wijder, wijdst
k ind e pra ti ui terde ik
Ik heb me nog nooit
zo thuis gevoeld als hier
En jij omhelsde me
Vurig

Van
Sandra Uittenbogaart

Gezond en heerlijk toch
Waarom neem ik me
Dat alleen maar voor
Als ik ver weg ben in
Het buitenland of zo
Dat is heel stom toch
Mijn excuses beste Zee
Ik beloof je beterschap

Van
Jim Keulemans

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA
Meneer Jansen vertelt verder.
‘Aan de overkant van de Nieuwe Parklaan, hoek Wagenaarweg, stond een
kiosk, daar ging ik foto’s kopen van beroemde filmsterren als Clark Gable,
Lex Barker en Lina Turner. Op een dag keek ik in de gastenlijst van de dag bij
‘Arrivée’ en zag de naam Clark Gable staan. Dan gaat er wat door je heen! Hij
had filmopnames in Delft. Ik weet nog precies zijn kamernummer, zoals ik alle
kamer- nummers nog uit mijn hoofd weet, je zou me nog geblinddoekt door het
hotel kunnen sturen! Ik gaf hem de foto’s, natuurlijk voor een handtekening.
Hij zei: ‘Give them all to me, you get them back when they are all signed!’
We lopen verder langs de
Nieuwe Parklaan richting
rotonde. ‘Hier op de hoek
was het enorme terras met
in de tuin neonverlichting
in een halve cirkel: HOTEL
et flikkerde
aan en uit. Het hekwerk van
de balkons van het huidige appartementengebouw
Koninginnebrug is een kopie
van de balkons van het hotel
in de jaren vijftig.’ Toch nog
een origineel detail, maar
- Hotel Wittebrug, gezien vanaf de Nieuwe Parklaan, d.d. ca. 1960. dat blijkt niet het enige te zijn.
‘Aan de Badhuisweg was de
entree van het hotel. Daar was een mooie hal met
daar- achter een binnentuin.’ De architect van
Koninginnebrug heeft zich dus aan de originele
plattegrond gehouden, gezien de huidige entree
en binnentuin, ook gelegen aan de Badhuisweg.
- Advertentie d.d. 10 mei 1897 uit
Het Nieuws van de Dag. ‘Bij de ingang was mijn plek, ik keek daar uit
op de hoofdingang van het KLM-gebouw en op
winkeltje. Wat ik daar haalde was, en dan moet
een beeldje van een vrouw die soort van aan haar
ik even heel goed nadenken, Alka Seltzer voor de
tenen kriebelt.’
tweede portier.’ ‘Werd er dan zoveel gedronken
et beeld e staat er nog rouwenfiguur van
onder het personeel?’ ‘Nee, dan lag je eruit. De
Leen Blom (ca. 1949?) –, maar de vrouw zit
portier had maagklachten.’
aan haar haar, niet aan haar tenen; herinnering
Dagdromen
vervormt.
In de vroegere winkel van Ploeger ontmoeten
Lokgeldschaaltje
we de huidige eigenaar, van Yon. ‘Mensen
‘We waren één grote familie in het hotel, we
dagdromen veel en u versterkt mijn dagdroom,
deelden allemaal in de fooienpot, stagiaire of
meneer! Omdat u de winkel van Ploeger heeft
niet. Bij de garderobe stonden lokgeldschaaltjes,
voortgezet!’ Aldus meneer Jansen. Met een jus
zo heette dat. Voor tips. Daar lagen vaak tientjes
d’orange mijmeren we verder en komen tot het
in of nog meer, veel geld voor die tijd. Jaarlijks
onvermijdelijke einde van het hotel, in 1972.
hadden we een reünie voor iedereen die gewerkt
‘Het had zijn tijd gehad, tijd voor grandeur was
had in het hotel of er nog werkte. Je voelde dat
voorbij, andere nieuwe hotels als Promenade en
het een bijzonder hotel was, als je daar eenmaal
Bel Air kregen de voorkeur.’ Meneer Jansen haalt
had gewerkt, stond de wereld voor je open.’
een melkkannetje uit zijn tas te voorschijn met
Meneer Jansen werd uiteindelijk mysticus! ‘Er
de initialen van het hotel, HWB. ‘Op de veiling
kwamen mensen van over de hele wereld, maar
van de inboedel van het hotel in juni 1973 kocht
vooral Amerikanen. Beroemde generaals, admiik dit als souvenir. Ik gebruik het iedere dag en
raals, en Clarence Hunter (kamer 92) met een
denk aan die mooie tijd in mijn leven waarin ik
zak vol Marshallhulp geld. Het was er knus, een
alles meemaakte wat ik wenste terwijl ik een
dorpse sfeer, daar kwamen ze voor.’
kwajongen van 19 was.’
Generaal Eisenhower zou in mei 1951 zijn intrek
Dus wij ook maar eens ergens aan de slag waar
nemen in Wittebrug. ‘Hé, nu ruik ik opeens de
we een VIP de hand kunnen drukken, het portier
geur van het hotel, herinneren is
van de auto van een VIP kunnen openen…
ook geur. Ik ruik hele
Alhoewel, Obama, George Clooney,
dure parfums, amber! De
Brad Pitt… enige kans? Tegenwoordig
kamermeisjes waren niet
niet meer.
mooi, dat was expres. Dan kon
Bestelinformatie
er niet gerotzooid worden van
Het (tweede) boekje over Wittebrug kost
hup even de slaapkamer in. Dat
€ 13,50. Het kan bij Eeke Crabbendam
was een beleid.’ We lopen door
zelf worden besteld door haar een e-mail
naar wat hij zich als de winkel van
te sturen (crab@telfort.nl) of met een
Ploeger herinnert, Badhuisweg
- Melkkannetje met initialen
telefoontje (GSM: 06 45472696)
191. ‘Een heel klein kruideniersvan Hotel Witte Brug. -
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Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle (natura)verzekeraars
• Indien u overweegt een natura uitvaartverzekering af te
sluiten, dan adviseren wij de Contura uitvaartverzekering

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

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

Ik wil later een
heel gewone
uitvaart
"
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Bijzonder
Bijzonder geschikt
geschikt voor
voor senioren,
senioren, geen
geen leeftijdgrens,
leeftijdgrens,
geen
gezondheidsvragen.
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Uw
Uw uitvaart
uitvaart geregeld
geregeld met
met de
de Contura-polis
Contura-polis
voor
slechts
€
3.245,(prijspeil
2015).
voor slechts € 3.035,- (prijspeil 2014).
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Alarm
Mijn cliënte is een zelfstandige dame, alleenwonend maar wel
een paar maal gevallen in huis. Ooit haar heup gebroken en
loopt nu met een rollator. Ik kom met haar praten over veilig
douchen en kaart het bestaan van een persoonsalarmering
aan. “Ja, die heb ik allang”, zegt mevrouw, “het ligt in mijn
nachtkastje”.

Ik leg haar uit dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze precies naast het
nachtkastje valt en dan de ketting met
alarmknop nog uit de la kan grissen.
“Ja, haha, inderdaad”, antwoordt ze en
wuift het weg.

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

Een persoonsalarmering helpt je bij
een oproep voor hulp in een noodsituatie thuis. Het is een alarmknop die je
aan een ketting bij je draagt. Bij een
valpartij druk je op de knop en heb je
direct contact met de alarmcentrale
ergens in de stad. Via een intercom
in huis klinkt vervolgens de stem van
een medewerker van de alarmcentrale:
“Meneer of mevrouw Zus-en-zo, u

heeft op de knop gedrukt, gaat het goed
met u?” Je kunt dan direct terugpraten. Bijvoorbeeld “O sorry, ik heb per
ongeluk op de knop gedrukt”. Of juist:
“Help, ik werd duizelig en ben gevallen op het toilet”. Het kan ook zijn dat
je buiten bewustzijn bent geraakt en
niks meer kunt zeggen. In de laatste
twee gevallen neemt de medewerker
contact op met de eerste contactpersoon. Bijvoorbeeld je buurvrouw, zoon
of goede vriend. Is deze en eventuele
volgende contactpersonen niet te bereiken dan komt de alarmcentrale zelf
langs. Betreffende medewerker schat
de situatie thuis in en belt zo nodig een
ambulance. Het is een voorziening die

veel gemoedsrust biedt aan de gebruiker maar ook aan de familie.
Een week later heb ik weer een
afspraak met mevrouw maar ze doet
de deur niet open. Ik word ongerust en
laat een briefje achter. De hele dag zit
het me niet lekker. Ik heb de neiging
zelf de alarmcentrale te bellen. Een
valgevaarlijke dame, alleen in huis,
die op het afgesproken tijdstip niet
open doet. Maar ik bel niet want er zijn
nog veel meer redenen te bedenken
waarom ze de deur niet opent. De

volgende dag word ik gebeld door de
dochter van mevrouw. Ze verontschuldigde zich. Ze was spontaan langsgekomen om haar moeder mee te nemen
voor een dagje winkelen. Moeder was
daardoor onze afspraak helemaal vergeten. Ik was erg opgelucht. Maar de
boodschap blijft: heb je een alarmketting? Draag ‘m dan!!

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

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

FEBRUARI
T/ 15
M

Een vergeten scheepsramp bij Scheveningen

Zeven weken na het begin van de Eerste
Wereldoorlog worden drie Britse marineschepen door Duitse torpedo’s op
de Noordzee tot zinken gebracht. Het is
een van de grootste zeerampen uit de
wereldgeschiedenis. Schrijver Henk van
der Linden schetste de gebeurtenissen
recent in zijn boek ‘Drie massagraven voor
de Nederlandse kust’. Met de gelijknamige
tentoonstelling in het Museum Scheveningen krijgt deze ramp een plek binnen de
geschiedenis en de herdenkingen.
www.muzee.nl

Muzee Scheveningen

Locatie: Neptunusstraat 90-92, Den Haag
Aanvang: divers, zie website
Toegang: € 7, 50 - € 3,75

in de Haagse stadstrots. In januari worden alle
gedichten gepubliceerd. De slotbijeenkomst is op
29 januari tijdens de Nationale Gedichtendag.
www.stichtingruijs.nl

R.G. Ruijsstichting

worden omlijst door een randprogramma
van masterclasses, workshops, lezingen,
films en documentaires.
www.ﬂamencobiennale.nl

Kooij samen met Marike Verbeek liederen
van Debussy ten gehore.
www.kamerbreedklassiek.nl

JANUARI

Kamerbreed Klassiek
PerpetuumM

Locatie: zie website
Aanvang: zie website
Toegang en workshops: zie website
JANUARI

17 & 21 Masterclass

Locatie: Koorenhuis,
Prinsengracht 27, Den Haag
Locatie: Paleiskerk,
Paleisstraat 8, Den Haag
Masterclass: 17 jan 9.30-16.30 uur,
Slotconcert: 21 jan 19.30-20.00 uur
Toegang: zie website

‘Het Franse Lied’ 2015

JAN./MRT.

16-1
T/
M 3-3

Flamenco Biënnale
2015 (Den Haag)

De Flamenco Biënnale is een dans- en
muziekfestival met optredens van de
internationale flamencotop. De concerten

Het Franse Lied staat centraal in het slotconcert van de masterclasses van Stichting
Kamerbreed Klassiek. Acht amateurduo’s
kregen les van Carina Vinke (alt) en Rixt
van der Kooij (piano). Naast het werk van
de cursisten brengen Vinke en Van der

Locatie: Centrale Bibliotheek,
Spui 68, Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

31

Serie Klassieke concerten
2014-2015

In de Christus Triumfator Kerk worden in de
eerste maanden van 2015 vier klassieke concerten gegeven door jonge talentvolle musici. U
luistert in het eerste concert naar Anne Brackman (piano), Tim Brackman (viool) en Jonathan
van IJzerlooij (cello).
www.kunstpost.nl

JANUARI

29

Poëzie op pootjes

Bij Poëzie op Pootjes draait
het om ‘Het Haagse Gevoel’ in gedichten.
Tot begin december 2014 kon iedereen
gedichten inzenden. Ze geven een inkijkje

KunstPost Mariahoeve
Locatie: Christus Triumfator Kerk,
Jul. van Stolberglaan 154, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 7,50; t/m 12 jaar € 2,50
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Een begrip in Den Haag, vooral onder de Indische Nederlanders

Ad Patres

Inget Mati
Inget Mati heeft zich sinds jaar en dag ten doel gesteld
om de sfeer, warmte en cultuur, die de mensen uit
‘ons Indië ’ hebben meegebracht, bij een uitvaart
uitdragen. Hierbij staan de persoonlijke wensen van
de overledene centraal.
Herkenbare en passende uitvaarten
Na een overlijden wil Inget Mati een sfeer en een omgeving
bieden die herkenbaar is en past bij de achtergrond van de
familie. Het statige herenhuis aan de Frederik Hendriklaan biedt
hiertoe alle mogelijkheden. In samenwerking met Ad Patres
verzorgt Inget Mati uitvaarten die geheel op maat gesneden zijn
naar uw wensen.

Leg uw wensen vast
Heeft u speciale wensen? Dan kunt u die bij ons
vastleggen in een wensencodicil zodat er te zijner tijd
rekening mee kan worden gehouden.



In de gemeenschap
Dat Inget Mati er ook voor de gemeenschap wil zijn moge blijken
uit de volgende oﬃciële tekst over het Indisch Monument: “Al voor
de onthulling van het Indisch Monument is ‘Inget Mati’ de
grondlegger geweest van het neerleggen van bloemen na een
uitvaartplechtigheid. Dit dankzij de goede contacten
die met de Indische gemeenschap in Den Haag worden
Ik wil graag vrijblijvend:
onderhouden”. Indien gewenst, worden de bloemen door
○ Gebeld worden voor informatie
Inget Mati verzorgde uitvaarten na de plechtigheid koste○ Een wensencodicil aanvragen
loos bij het Indisch Monument neergelegd.

○
○

Informatie toegestuurd krijgen
Een afspraak maken

Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Meer informatie
Voor een wensencodicil of meer informatie over de
verzorging van een uitvaart in geheel Indische stijl,
kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
(070) 355 64 27 of e-mail info@adpatres.nl. U kunt ook
de coupon invullen en zonder postzegel naar ons opsturen.

Telefoon:
E-mail:

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

Voor informatie of overlijdensmeldingen, bel (070) 355 64 27
www.ingetmati.nl

M/V
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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.email

Januari & februari

Van 16 januari t/m 3 februari

Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft
• zo. 11 januari & 8 februari: Soos Samen 50plus (i.s.m.
Rainbow Den Haag): elke 2e zondag v.d. maand vuur)
an 16.00 tot 21.00 uur in DienstenCentrum Copernicus,
Daguerrestraat 16 in Den Haag.
• do. 15 januari (Nieuwjaars High Tea, €17,50) & 19 februari (ﬁlm Behind the candelabra, aansluitend broodjes,
soep en fruit, €10,- incl. consumptie): Foyere Colore: elke
3e donderdag v.d. maand vanaf 15.00 uur in De Eshoeve,
Doorniksestraat 150-152 in Den Haag.
• vrij. 16 januari en 6 & 20 februari: 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 Wijndaelercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in
Den Haag.
• zo. 18 januari en 1 & 15 februari: ZilverUitje: elke 1e &
3e zondag v.d. maand van 15.00-21.00 uur (al open vanaf
12 uur) in COC cafe, Scheveningseveer 7 in Den Haag.
• vrij. 30 januari & 27 februari: Roze Ouderensalon: elke
laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in Delfs
Hove, Vorrinkplein 99 in Delft.
• vrij. 6 februari: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d.
maand van 13.30-16.30 uur in Wijk-en DienstenCentrum
Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.

AANRADER
Flamenco Biënnale in Theater De Nieuwe
Regentes: ‘Hoor... De gitaar roept ons’
De Flamenco Biënnale Nederland brengt van 16 januari
tot en met 3 februari 2015 met een feestelijke lustrumeditie de internationale hedendaagse ﬂamencotop naar
Nederland. Het tweejaarlijkse toonaangevende muzieken dansfestival toont voor de vijfde keer de nieuwste
ontwikkelingen in de ﬂamenco en presenteert eigenzinnige
makers, grote sterren en jong talent. Een nieuwe lichting
dansers, choreografen en musici onderzoekt de grenzen
van de ﬂamencokunst in spraakmakende voorstellingen waar traditie en experiment elkaar ontmoeten.
Hun ﬂamenco gaat spannende allianties aan met andere
genres en stijlen, zoals hedendaagse dans en muziek, jazz,
klassiek, barok, Indiase en Oosterse muziek. Zie voor het
totale festivalprogramma: www.ﬂamencobiennale.nl

Buiten deze regio:
• zo. 11 januari & 8 februari: Ouderencafe, elke 2e zondag
v.d. maand van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC
Leiden) in Leiden.
• zo. 25 januari & 22 februari: 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 aﬂoop een maaltijd
voor een schappelijke prijs. Meer informatie op de website: www.roze50plus.nl

Vrijdag 9 januari
Romantische folk en pop: zangeres
Willow Mae in De Regentenkamer
Op 9 januari 2015 geeft de Rotterdamse zangeres Willow
Mae een full-bandshow in De Regentenkamer in Den
Haag. De 25-jarige Willow Mae wil in haar wintertour
onder andere in Den Haag graag laten horen hoe haar
nieuwe CD gaat klinken. Om 20:30 begint ze met het
concert en kaarten kosten €10,00. Deze zijn te bestellen
via: www.regentenkamer.nl.
De Rotterdamse zangeres Willow Mae (Willemijn van Helden) maakt acoestic-based muziek. Sferisch, romantisch
met ook een stevige popsound. De gemixte stijl vindt
zijn inspiratie in de pop, jazz en countryhoek en ook in
volledige bezetting zijn de ﬁngerstyle en de daar doorheen
gevlochten zanglijnen te herkennen. Willow mae en haar
band bestaat uit akoestische gitaar, bas, drums, toetsen
en backingvocals. Zij worden geïnspireerd door artiesten
als Joni Mitchell, Tommy Emmanuel, Wallis Bird, James
Taylor en Sting.

Zondag 11 januari
Nieuwjaarsconcert Residentie Orkest
met jong talent in Theater Dakota
2015 begint goed in Theater Dakota aan de Zuidlarenstraat
57 in Den Haag! Op zondag 11 januari (14.30 uur) speelt
een deel van het Residentie Orkest er een Nieuwjaarsconcert.
Ook jonge talenten uit Escamp doen mee met het concert.
Tijdens Sterren van Escamp (juni 2014) zijn deze talenten
gekozen. Het zijn: violiste Mayte Levenbach, rapper Jalal
Laachach en de breakdancende kinderen van de Erasmusschool.
Prijs €10 (met Ooievaarspas €5).
Kaarten zijn te bestellen via www.theaterdakota.nl via
telefoonnummer 070 326 5509 of aan de kassa.
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Open Dag Baracuda Onderwatersport:
sportduiken, snorkelen en ow-hockey
Zondag 11 januari start onderwatersportvereniging
Baracuda het nieuwe jaar met een open dag voor mensen
die kennis willen maken met onderwatersport.
De dag begint om 15.30 uur met een informatiebijeenkomst, waarna in het zwembad onder deskundige leiding
een proefduik kan worden gemaakt. Voor kinderen is er
een proeﬂes snorkelen en voor belangstellenden van het
onderwaterhockey een kennismakingstraining. Baracuda
verzorgt voor haar leden opleidingen tot het behalen van
verschillende duikbrevetten die worden gegeven door
ervaren gediplomeerde instructeurs. Hiervoor wordt een
deel van het jaar getraind op zodagavonden in het Sportfondsenbad in Delft. Daarnaast wordt het hele jaar door op
de donderdagavonden in dit zwembad conditietraining gegeven. Naast het sportduiken in clubverband organiseert
Baracuda ook andere activiteiten. Zo heeft de vereniging
actieve onderwaterhockeyploegen, voor jeugdleden én
voor senioren. Voor kinderen is er snorkeltraining en kunnen snorkelbrevetten gehaald worden.
Opleidingsduiken in het buitenwater worden doorgaans
vanaf Pasen tot in oktober gemaakt in het Oostvoornse
meer, voor het recreatief duiken in clubverband worden in
die periode meestal de Grevelingen en de Oosterschelde
bezocht. Die twee Zeeuwse wateren openen voor de
nieuwe sportduiker een vaak ongedachte onderwaterwereld in eigen land, waarin o.m. prachtige blauw-rode kreeften worden gezien en als hoogtepunt tijdens het voorjaar,
het paaien en de kraamverzorging van sepia’s.
De open dag begint met een informatiebijeenkomst om
15.30 in het clubhuis “De Bunker”aan de Van Vredenburchweg 174 A, 2285 SE in Rijswijk (in het Overvoordebos,
auto-ingang via de Schaapweg). Inloop vanaf 15.15 uur
met kofﬁe/thee/fris en een broodje. Aansluitend wordt
vertrokken naar het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan 1, 2613 WN in Delft, waar onder begeleiding van
een instructeur de introductieduik wordt gemaakt tussen
18.00 en 19.00 uur, of kan worden deelgenomen aan een
snorkelles of een OWH training. Zwemkleding meenemen
dus als u meedoet!
Aanmelden voor de open dag op de 11e januari kan via de
website: www.baracuda.info Of stuur een e-mail met uw
contactgegevens naar: info@baracuda.info

Maandag 12 januari
Spiritueel Café in Buurthuis de Kronkel
over kersttoespraak Willem Alexander
Maandagmiddag 12 januari is van 13.30 tot 15 uur het
Spiritueel Café geopend, in Buurthuis de Kronkel (naast
het Westeinde ziekenhuis), Westeinde 425, Den Haag.
Er is muziek met mooie teksten, kofﬁe met koekjes, meditatie, wijsheid uit vele stromingen, gesprek en meer.Het
thema is deze keer de kersttoespraak van koning Willem
Alexander. Iedereen is van harte welkom. Zie op internet:
www.inspiratie.vpweb.nl

Haagse Verlichtingsborrel, met lezing
over ‘Tarwegras en ander bedrog’
Op maandagavond 12 januari 2015 houdt dr. C.N.M.
(Cees) Renckens, oud voorzitter van de Vereniging tegen
de Kwakzalverij tijdens de Haagse Verlichtingsborrel een
gloedvol betoog over de gevaren (voor uw gezondheid)
van pseudowetenschap. De lezing wordt omlijst door
gedachtewisseling en gezelligheid.
De Verlichtingsborrel is een maandelijks feestje over
helder denken, de moraal en het goede leven. Voor
vrijdenkers, atheïsten, humanisten, sceptici en twijfelende
gelovigen op zoek naar verlichting. De Verlichtingsborrel wordt elke 2e maandag van de maand gehouden van
20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). Dit keer
in Café-restaurant Louis, Muzenplein 135, 2511 GK Den
Haag (enkele minuten lopen van station Den Haag Centraal). Gratis entree, drankjes voor eigen rekening.
Meer informatie op www.facebook.com/verlichtingsborrel

Za. 24 en zo. 25 jan 2015 | DOOR HET HELE GEBOUW
Flamenco Biënnale in Theater De Nieuwe Regentes In
het weekend van 24 en 25 januari staat het theater in het
teken van de Flamenco. Overdag zijn er verschillende
workshops. Daarnaast word er zaterdag een inspirerende
Flamencoﬁlm vertoond en wie de smaak te pakken heft
kan aan een proeﬂes Flamenco deelnemen. Tussen de
workshops en het avondprogramma door zijn er heerlijke
hapjes en drankjes te proeven die passen bij de sfeer van
het festival.
Wo. 28 jan 2015 | 15.00 | GROTE ZAAL
Samba Salad & Más Flamenco
¡van de hak op de tak! (5+)
Een Flamenco Pretconcert met veel interactie voor het
jonge publiek. Kam je haren strak naar achteren, doe een
grote bloem in je haar, trek je ﬂamencorok aan, zet een
mooie Spaanse hoed op! Vergeet je dansschoenen niet en
neem een waaier mee want het wordt heel warm! Hoor…
De gitaar roept ons! ¡Olé!
In het ﬂamencoclubhuis - de Spaanse Peña- van Antonio
en Carmen wordt het publiek uitgenodigd om mee te doen
in een aanstekelijke mix van Alegrias, Rumbas en Bulerias
met verrassende uitstapjes naar Cubaanse- Arabische-,
en Salsa muziekstijlen, gebracht met humor, poëzie en
enthousiasme. Vurige dans, knallende hakken, snelle
gitaren ondersteund door piano, contrabas, en percussie
met gevoel voor zowel het kinder- als het volwassen oor.
Zing, klap en dans met ons mee!

Zondag 18 januari
Lezing van Botine Koopmans over
Winkelarchitectur in Den Haag
Botine Koopmans, schrijfster van het boek Bleek van begeerte. Winkelarchitectuur in Den Haag, geeft zondag 18
januari van 13.30 tot 15.00 uur bij Van Stockum aan het
Spui een lezing over de geschiedenis van het winkelen in
Den Haag. Als één stad in Nederland met chique winkelen
wordt geassocieerd dan is het wel Den Haag. Het publiek
was er dan ook naar. Het hof, hoge ambtenaren en vaak
puissant rijke repatrianten uit Nederlands-Indië, zorgden
voor de juiste clientèle voor de vele modepaleizen en
deftige warenhuizen in de binnenstad. Boeiend is ook dat
de winkel in de duurdere uitbreidingswijken buiten de binnenstad bepaald niet gewenst was. De overheid regelde
toen waar wel en niet winkels mochten komen en legde
zo de basis voor winkelcentra. Verder behandelt Botine
Koopmans de verschillende historische winkelinterieurs
en wordt een overzicht gegeven van de stilistische ontwikkeling van de winkelpui: de architectuurgeschiedenis in
een notendop. Locatie: Boekhandel Van Stockum, Spui
40, 2511 BS, Den Haag. Toegang: Gratis. Aanmelden:
nonﬁctie@vanstockum.nl

Donderdag 22 januari
AANRADER
‘Een boswandeling’ in woord en muziek
door Cor Gout en Klaas Trapman
Een boswandeling door het Scheveningse bos en het daar
achtergelegen parkje, met Cor Gout (verhalen, gedichten)
en Klaas Trapman (piano).
Cor en Klaas proberen in het programma woord en muziek tot een zinvolle en sfeervolle eenheid te smeden.
Datum: donderdag 22 januari 2015. Plaats: Het kerkje in
de Rogstraat 9, Scheveningen. Aanvang: 20.15 uur, zaal
open om 20.00 uur. Toegang: € 10 Reserveer tijdig. Het
zaaltje bevat slechts 56 plaatsen.
Reserveringen: trespassersw@planet.nl of telefonisch
(070) 3553225

Vanaf maandag 2 februari

Za. 31 jan 2015 | 20.30 | GROTE ZAAL
Bernard van Rossum BVR Flamenco Big Band
Saxofonist Bernard van Rossum richtte in 2010 zijn Flamenco Big Band op. Een oversized bigband met tweeëntwintig musici. Van Rossum verbindt in zijn composities
jazz met Flamenco. Het ritmische spel van de traditionele
ﬂamenco tilt hij op een hoger niveau door zijn kleurrijke
orkestraties en gebruik te maken van de dynamiek van
een bigband. De big band van Van Rossum won dit jaar
de eerste prijs tijdens de Meerjazz International Big Band
Competition. Bernard van Rossum kreeg zelf de prijs voor
beste solist. De band presenteert op de Flamenco Biënnale
haar debuutalbum Jaleo Holandés met onder andere
special guests Miguel Rodriguez op piano en Martijn Vink
op drums.
Workshops: reserveren via www.ﬂamencobiennale.nl
Voorstellingen: kaartverkoop via
www.denieuweregentes.nl/agenda

Muziekcursus voor volwassenen
bij Bibliotheek Leidschenveen
Hebt u ook met plezier gekeken naar het tv-programma
Maestro, waarin bekende Nederlanders het Balletorkest dirigeerden? En volgt u de serie Het orkest van
Nederland? U zult gemerkt hebben dat het luisteren naar
de muziek u meer boeit, nu u weet waar een dirigent en
de musici op letten bij het spelen. Ook u kunt zelf actief
met muziek bezig zijn en daardoor de klassieke muziek
beter begrijpen! Doe mee aan de achtdelige muziekcursus ‘Maak muziek bekend’ door musicologe Yvonne
Rietbergen en muziekdocente Lydia Nagel! Voor iedereen
die klassieke muziek een warm hart toedraagt. De cursus
vindt plaats bij bibliotheek Leidschenveen en bestaat uit
acht bijeenkomsten, steeds op maandagavond van 19.30
- 21.30 uur. De eerste bijeenkomst is op 2 februari, de
laatste op 30 maart. Op 23 februari is er geen bijeenkomst vanwege de voorjaarsvakantie. Prijs voor leden: €
20,00; voor niet-leden: € 30,00. Voor meer inhoudelijke
informatie over de cursus kunt u zich wenden tot
info@sonatamuziekonderwijs.nl Wilt u meedoen? U kunt
zich aanmelden via leidschenveen@dobdenhaag.nl; tel.:
070 - 353 76 60 of bij de klantenservice van bibliotheek
Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef 7.
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Vroeger was heus niet alles beter. Wel bijna alles. Dat natuurlijk weer wel. Maar waarom zouden we verlangen dat de rest van de wereld
stilstaat terwijl we zelf ouder worden? De momenten van geluk blijven we toch wel koesteren.

Kleine
Nostalgie Gesprek met mijn kleinzoon
met Julius Pasgeld

Soms begrijpen we elkaar nog net. Maar hoe lang nog? Mijn kleinzoon Jurriaan (13) en ik (71) drukken ons weliswaar allebei uit in het Nederlands, maar staan elkaar dan vaak ineens met open mond aan te staren. Want dan hebben we geen idee waar het over gaat. Misschien
een ideetje om een app op de markt te brengen waarmee opa’s en oma’s kunnen opzoeken wat hun kleinkind bedoelt? En andersom?

- ‘Kijk die smeris met die armezondaarstronie zich nou eens
uitsloven’, zeg ik tegen Jurriaan
als we een agent een bon zien
plakken achter de ruitenwisser van
een auto die net met z’n wielen
over een witte streep geparkeerd
staat. Jurriaan kijkt me aan of ik
met molentjes loop.
- ‘Je kijkt me aan of ik met molentjes loop’, zeg ik. Hij kijkt me
opnieuw aan, wendt zich af, schud
z’n hoofd en mompelt zachtjes
voor zich uit: ‘Dat kan ik echt niet
handelen opa’.
- ‘Wat nou niet handelen?’, roep ik
geërgerd. ‘Wat valt er in hemelsnaam te handelen? Of vind jíj
het dan normaal, dat je een boete
moet betalen als je een centimeter
over de witte streep staat?’
- ‘O’, zegt Jurriaan. ‘Bedoel je die
popo met die kuttekop die daar
staat te schrijven? Ja, dat is inderdaad goed ziek.’

‘Lekker stuk’

We lopen weer verder en zwijgen een
tijdje. Door de moeder van Jurriaan
zijn we op pad gestuurd om boodschappen te doen. Om het gesprek
gaande te houden wijs ik op een leuk
meisje dat even verderop haar hond
uitlaat. ‘Kijk’, zeg ik, vooral om de
ontluikende belangstelling voor vrouwelijk schoon van Jurriaan te testen,
maar ook, het moet gezegd, om de
populaire opa uit te hangen. ‘Kijk, wat
een lekker stuk!’.
Opnieuw kijkt Jurriaan me aan alsof
hij water ziet branden. ‘Je kijkt me
aan alsof je water ziet branden’, wil
ik zeggen, maar ik hou bijtijds mijn
mond. Inplaats daarvan zeg ik: ‘Wat

zeggen jullie dan tegenwoordig als je
een leuk meisje wil omschrijven? Een
mokkel? Een chick? Een griet?’.
- ‘Daar hebben wij geen woord
voor’, zegt Jurriaan. ‘Ik in ieder
geval niet. En je hoeft echt niet zo
popi te doen, goos’.
- ‘Popi!’, roep ik. ‘Dat woord ken
ik ook. Cool zeg!’.

‘ ‘Tegen heug
en meug’
- ‘Cool’ grinnikt Jurriaan meesmuilend. ‘Dat woord is pas écht
schamend. Als ik één keer ‘cool’
op school zou zeggen, kan ik er
maar beter gelijk af gaan. Net
zoals ‘gaaf’ en ‘vet’. Dat zeiden
ze in de tijd, dat ik nog bij mijn
moeder ac terop de fiets zat
- ‘Maar wat zeg je dan nu als je iets
cool vindt?’, vraag ik.

- ‘Dan zeg je: dat is chill’, zegt
Jurriaan. ‘Ik tenminste. Maar jij
niet. Als jij dat zou zeggen, maak
je een vetlauwe indruk en klink
e fink ziek aar zou ik niet bi
willen zijn.’
In de supermarkt laden we de boodschappen die op het lijstje staan in het
wagentje.
- ‘Weet jij waar de zuurkool staat?’,
vraagt Jurriaan.
- ‘Zuurkool?’, zeg ik. ‘Daar werk
ik niet aan mee. Zuurkool eet ik
altijd tegen heug en meug’.
- ‘Tegen wat???’.
- ‘Nou gewoon’, zeg ik. ‘Zuurkool
vind ik nogal onappetijtelijk. Ik
bedoel: het staat me tegen. Jij
blieft toch ook wel eens iets niet?’
- ‘Zuurkool vind ik juist fucking
lekker’, zegt Jurriaan. ‘Maar wat
blief je nou toch, man?’
- ‘Nou, zeg ik, ‘het doet me in
ieder geval deugd, dat je zuurkool
belieft, piechum.’

-‘Pechum?’
- ‘Ja. Piechum. Kwast. Rare snuiter.
Bijdehandte vogel. Rare snijboon!’
- ‘Bedoel je mij soms?’
- ‘Ja. Nee. Natuurlijk niet, jongen.
Ik maak alleen maar gewag van
een paar snaakse namen waarmee
de mensen elkaar vroeger voor de
grap wel eens betitelden.’
- ‘O. Je bedoelt zeker jost. Of
wous.’
- ‘Dat doet de deur dicht. Nou
bedoel je opa zeker?’
- ‘Nee-ee. Ik zeg alleen wat namen
waarmee we elkaar tegenwoordig
dissen als we in de shit zitten.’

‘Tut-hola’

- ‘Wat een kutklus eigenlijk’, zegt
Jurriaan en doelt volgens mij op
de inkopen die we net gedaan hadden.
- ‘Ik kan me inderdaad minder
geestdodend werk voorstellen’,
zeg ik.
- ‘Nee’, zegt hij. ‘Ik bedoel die
bitch daar achter de kassa. Die zit
daar de hele dag maar niks anders
te doen dan pakken zuurkool
langs de scanner te halen en de
klanten over te halen een klantenkaart te nemen.’
- ‘Nou ga je te ver’, zeg ik. ‘Bitch,
dat zeg je niet van een meisje,
dat daar gewoon haar werk zit te
doen.’
- ‘O nee?’, zegt Jurriaan. ‘Sorry
hoor. Ik dacht, dat ik alleen maar
gewag maakte van een snaakse
naam waarmee de mensen elkaar
thans voor de grap wel eens
betitelen. Maar wat zeiden jullie
vroeger dan?’
- ‘Nou, troel bijvoorbeeld. Of tuthola.’
Jurriaan komt niet meer bij van het
lachen.
- ‘Tut-hola, tut-hola, hikt hij. Die
houden we erin. Dat ga ik morgen
direct tegen mijn vriendinnetje
zeggen.’
- ‘Zou je dat nou wel doen’, werp
ik tegen?
- ‘Ach, zegt hij. Bitch is in ieder
geval niet zo ziek als tut-hola.’
Ook al snel de draad kwijt als u met
uw kleinkind communiceert? Mail het
aan: julius.pasgeld@
deoud-hagenaar.email

Inmiddels hebben we alles wat op het
boodschappenlijstje staat ingeladen
en staan te dralen in een lange rij voor
de kassa.

U woont zelfstandig
in Den Haag
en u wilt dit zo lang mogelijk blijven doen!
Het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen is groot maar wat
past bij uw situatie? Heeft u behoefte aan iemand die uw vragen verheldert en u
advies op maat geeft?

De ouderenconsulent denkt graag met u mee! Samen met u
verkent zij de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Wilt u een afspraak maken?
Neemt u dan contact op via 070 - 20 52 000.

De ouderenconsulent kan u bijstaan over onderwerpen zoals eenzaamheid,
financiën, ondersteuning, belangenbehartiging en aanvraag van voorzieningen
op maat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een huisbezoek behoort tot onze
mogelijkheden.

Of ga naar onze websites voor meer informatie en locaties:
www.stichtingmooi.nl: Escamp & Laak
www.voorwelzijn.nl: Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg & Leidschenveen
www.zebrawelzijn.nl: Centrum

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

Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers – ja, u zult ze
allemaal moeten oplossen. Dus
bijvoorbeeld in Sudoku A in het
grijze vakje een ‘8’; in B een ‘7’ in
C een ‘4’ en in D een ‘5’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 8-7-4-5.

• Rob Nederpel, te Zoetermeer
• Mahender Dasrath, te Zoetermeer
• Astrid de Graaf, te Den Haag
• Rolf Koster, te Den Haag
• Diep Bui, te Den Haag
• Inge Poutsma, te Deil
• I. Bajramovic, te Rijswijk
• Cees Wubben, te Naaldwijk
• Carol Andela, te Delft

december vond u ook vier Sudokuopgaves. Ze waren moeilijker dan
die van deze week, maar u had
extra tijd en dubbele kans om te
winnen. Nog geen honderd inzenders vonden de goede oplossing:
7-3-5-3
De tien winnaars, die hun prijs
thuis krijgen gestuurd, zijn:

Tien winnaars

Sudoku A

5
1
3

Sudoku B

7 3
8
7 2 1
1

7

5 1
9
8
4

Sudoku C

5

8 6

2

1

4
6 2

5

4
8

6

9

7 8
4 5
6
2
9 1

1
3
1
9
1 7 9

8

2

4

8
6
3

2

Voor de puzzel van deze week
worden vijf exemplaren van het
boek “Eerst Napels zien …”
verloot onder de goede inzenders.
Vergeet niet om bij de inzending
ook uw postadres te vermelden!
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
uiterlijk binnen hebben op:

Stuur per e-mail naar:
puzzel@deoud-hagenaar.email
Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 1
Heeft u geen e-mail? Vraag iemand om het voor u te doen!

Woensdag 14 januari

• Rob Lageveen, te Zoetermeer

In De Oud-Hagenaar nr. 25 van 9

Inzenden

1 7

6
7

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

Sudoku D

5
6
3

6

1
2

9

7
8

6
4

3
2

4 7 8
1
2 5
8
4
9 6
1
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Bel & bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Ultra lichtgewicht rollator ‘Track’

Wandbeugel met zuignap

Polsbrace met versterking

Het bijzondere van deze trendy rollator is dat hij dubbel
opvouwbaar is tot een handzaam pakketje. Alle opties zitten
erbij: Stevige rugband, makkelijke tas, verlichting en reﬂectoren,
tilpedaal voor stoepranden, vastzetbare zwenkwielen,
wandelstokhouder en parkeerrem.

Gemaakt van stevig kunststof
en U bevestigt hem
met behulp van
zuignappen aan
de wand.

Heeft een verwijderbare
metalen lepel die de pols
in de juiste houding
stabiliseert.
Door de sluiting met
klittenband kunt u zelf
de mate van ondersteuning instellen.

Totaalgewicht van 6,1 kg en maximaal
gebruikersgewicht 136 kg.
Afmetingen:
Uitgeklapt LxBxH: 67,5 x 64 x 80,5-93,5cm
Zitting HxBxD: 56 x 46 x 22,5 cm
Breedte tussen de handgrepen 50 cm
Opgevouwen 67,5 x 18,5 x 80,5 cm

Boren of schroeven is dus niet nodig.
Met safety control: “Zien dat hij nog goed
vastzit”
voor leden
Normaal 299,95

Nog geen lid?
Bent u nog geen lid van de
Volharding?
Wordt dan direct gratis lid en
ontvang voortaan korting,

Met meer dan 1500 producten die
zorgen voor een zelfstandig en
comfortabel ouder worden en tal
van andere interessante ledenvoordelen.

Zeer geschikt voor slechthorenden en
slechtzienden. Grote knoppen, instelbaar
volume tot zeer luid, geschikt voor gehoorapparaten en met lichtsignaal wanneer er
gebeld wordt.

voor leden

46,95

Normaal 59,95

Normaal 29,95

27,95

Praktische douchestoel

Toiletverhoger in hoogte
verstelbaar met armleuning

Gemaakt van wit gemoffeld
staal en kunststof.

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

In hoogte
instelbaar
van 48-56 cm.

oplopend tot 15% op al uw
aankopen.

Fototoetsen telefoon

voor leden

269,95

Ideaal voor mensen met
reuma of her carpal tunnel
syndroom.

Maximaal
gebruikersgewicht
110 Kg.

De armleuningen
zijn opklapbaar.
Kleur: Wit.

voor leden
Normaal 139,95

119,95

voor leden
Normaal 89,95

Winterzon in de Algarve

79,95

Algar

ve

8-dagen volpension v.a. € 399 p.p.
Zonnige zandstranden, Port op de boulevard, winkelen, een ﬁetstocht of wandeling door het bosrijke achterland met bloeiende amandelbomen en schilderachtige dorpjes of een uitstapje naar
Spanje. Dat is winter in de aangenaam warme Algarve!
U verblijft in het sfeervolle Monte Gordo, een populaire badplaats met gezellig autovrij centrum
authentieke vissershuisjes en vele (Nederlandse) faciliteiten. De reisleiding neemt u mee naar het
historische vissersplaats Tavira en havenstad Alcoutim.
U verblijft in het kleinschalige Casablanca Inn ***+ met verwarmd overdekt zwembad, sfeervolle bar met regelmatig livemuziek, gratis WiFi en Nederlandse tv. De ligging is perfect, ca. 200
meter van het strand en het centrum.

voor leden
Normaal 64,95

54,95

Nederlands sprekende
(alarm) klok
Uitgevoerd in wit en met een duidelijke
rode “Spreek” knop. Werkt op batterijen.

Het arrangement is inclusief:
-

Retourvlucht Faro met Arkeﬂy of Transavia
Retourtransfers naar de accommodatie
7 overnachtingen
Volpension met water en glas wijn
25% korting op drankjes (11.00-15.00 en 21.00-22.30)
Nederlandse hostess

Prijs: vanaf € 399 p.p.
Reisperiode: 1 december 2014 t/m 8 mei 2015, op maandag en vrijdag.
De genoemde prijs is o.b.v. 2 personen per kamer, beperkt beschikbaar op een aantal vertrekdata. Prijs is excl. reserveringskosten van €20 bij online boeken of €29,50 per telefonische- of
reisbureauboeking, calamiteitenfonds €2,50 per boeking en evt. toeslagen. Boek snel, op=op.

voor leden
Normaal 27,95

25,15

www.arke.nl/volharding
of bel met Arke 0900-8847(15 cpm) of ga langs bij een Arke winkel.
Informatie & boekingen:

Op deze reizen zijn de ANVR- SGR voorwaarden van toepassing.

Verzendkosten per bestelling € 5,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

www.volharding-voordeelwinkel.nl

