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Haags ijzerwerk van de Prins van Oranje   
Molenassen waren een specialiteit, er werden er wel 1.500 van gemaakt

In de vorige uitgave 
van De Oud-Hagenaar 
schreef ik een artikel 
over de metaalplet-
terij en ijzergieterij 
L.I. Enthoven & Co, 
aan het Zieken. Voor 
de volledigheid wil 
ik u nu iets vertellen 
over een vergelijkbare 
fabriek in onze stad: 
De Prins van Oranje. 
Vrijwel wekelijks werk 
ik met één van de pro-
ducten die hier meer 
dan honderd jaar ge-
leden zijn vervaardigd, 
een kolossale gietijze-
ren molenas. 
Straks meer daarover!
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Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  De Hooikadebrug, met op de achtergrond de Houtweg. (Foto Dienst Stadsontwikkeling, 1975). -

In 1840 startte Albert Sterkman op 

de Stationsweg een fabriekje waar 

vooral kachels gemaakt werden. Na 

zijn overlijden in 1846 zette zijn 

vrouw dit bedrijf voort onder de 

naam: de Weduwe Sterkman & zoon. 

In 1857 werd de bankier F.H.M. Pino 

Post – samen met een kleinzoon van 

Albert - eigenaar van het bedrijf en 

twee jaar later ging deze kleinzoon, 

C.P. Hotz, samenwerken met J.J. van 

Coeverden. 

Grote werkgever

Vanaf 1866 werd de naam De Prins 

van Oranje gebruikt en onder deze 

naam heeft het bedrijf tot 1897 

bestaan. In de loop der jaren is de fa-

briek fl ink uitgebreid. Als voorbeeld: 
in 1868 werkten er 575 mensen bij 

De Prins van Oranje. Er was dan ook 

sprake van een bedrijf waar stoom-

machines gebouwd werden en grote 

constructiewerken, als bruggen en 

stationsoverkappingen.

Vanaf 1843 reed er al een trein tussen 

Amsterdam en Den Haag, dus de 

locatie was in verband met het ver-

voer van de producten slim gekozen. 

Ook deze fi rma leverde door heel 
Nederland, maar ook nu weer wil ik 

me beperken tot onze eigen stad, zij 

het met één uitzondering.

Lantaarns Plein 1813

Op Plein 1813 staat een achttal 

lantaarns die in 1859 door deze fi rma 
gemaakt zijn. Ze zijn rijk versierd, 

zoals in die tijd gebruikelijk was. Op 

de voet van deze palen staat de naam 

van de gieterij vermeld.

Op het Lange Voorhout staan nog 

enkele dubbelbanken. Ze moeten hier 

na 1866 geplaatst zijn omdat in de 

betreffende catalogus de naam De 

Prins van Oranje staat. Ze worden 

dubbelbanken genoemd omdat men 

aan twee kanten kan gaan zitten, dat 

wil zeggen met de rug naar elkaar 

toe. In de volksmond werden ze al 

snel luizenbanken genoemd omdat 

men dicht bij elkaar zat en die beest-

jes kennelijk vrij spel hadden. Ook 

deze banken zijn rijk versierd.

Eén van de oudste bruggen die onze 

stad rijk is, ligt tussen de Houtweg 

en de Hooistraat: de Hooikadebrug. 

Deze brug is in 1866 gemaakt. Uit-

gevoerd in de neogotische stijl. Op 

de onderrand kunt u de naam van de 

fabriek terugvinden.

In 1882 werd de ‘Zwembadbrug’ 

bij de Mauritskade voltooid. Hier is 

sprake van een 

Gemeentelijk mo-

nument en ook op 

deze brug staat 

de naam van de 

fi rma vermeld.

Korenmolen 

Wassenaar

Deze fabriek 

heeft zich vooral 

gespecialiseerd 

in het ver-

vaardigen van 

molenassen en 

dan heb ik het 

over een aantal 

van zo’n 1.500! 

De molenas, ook wel bovenas 

genoemd, bevindt zich in de kap van 

de molen. Het gevlucht, zo u wilt 

het wiekenkruis, is hieraan bevestigd 

en via deze bovenas en de konings-

spil wordt de draaiende beweging 

van de wieken overgebracht naar 

een werktuig dat zich lager in de 

molen bevindt. Bij een korenmolen 

gaat het dan om de bovenste van een 

tweetal stenen en tussen die stenen 

wordt het graan tot meel vermalen. 

Zo is in 1893 in de korenmolen 

van Wassenaar 

een gietijzeren 

bovenas van deze 

fi rma geplaatst – 
nummer 1409 met 

een lengte van 5.30 

meter - en hij func-

tioneert nog steeds 

na al die jaren.

Ik ben molenaar op 

deze molen, van-

daar mijn opmer-

king aan het begin 

van dit stukje, dat ik 

nog steeds werk met 

een product uit de 

fabriek. 

Mocht u eens langs willen komen 

voor een bezichtiging, dan kan dat. 

Vrijwel iedere zaterdagmiddag is de 

molen voor publiek geopend.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

-  De Prins van Oranje 

op de Stationsweg, zoals Vincent van Gogh 

die in 1882 zag en vereeuwigde. -

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.
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Stadsklokken

Wat een werk om die klokken met 

oude onderdelen aan de praat te 

houden. En twee keer per jaar moet 

je er langs om de zomer/wintertijd 

te wijzigen. Een moderne radio 

gestuurde klok, die automatisch voor 

de zomer en wintertijd corrigeert 

lijkt mij een economischer oplossing 

voor de gemeente. Nog moderner is 

om die klokken meteen maar digitaal 

te maken, want de toekomstige 

kinderen kunnen straks een analoge 

klok toch niet meer aflezen. Het zal 

me niet verbazen als het ook nog 

energie bespaard.

Paul Nicolai
pcnicolai@online.nl

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

Jan van Scheijndel

Ik reageer op de brief van Loek A. 

Oudshoorn in de vorige krant over 

de Nieuwjaarsduik. Bijna elk jaar is 

er wel iemand die meent te kunnen 

zeggen/schrijven dat het initiatief tot 

de Nieuwjaarsduik in Scheveningen 

is genomen door zwemvereniging 

ZCR. Dit klopt niet. In 1965 is deze 

duik voor het eerst georganiseerd 

door de lange afstandszwemmer 

Jan van Scheijndel (zie foto). In 

die tijd was hij, net als ik, lid van 

de zwemvereniging SNA (Sport 

Na Arbeid). Natuurlijk, SNA is in 

de jaren 70 van de vorige eeuw 

gefuseerd met ZCR en toen is de 

naam SNA volledig verdwenen. Dit 

geeft echter ZCR niet het recht om 

met de eer te gaan strijken. Voor alle 

duidelijkheid: Omroep West heeft op 

10 maart 2011 n.a.v. het overlijden 

van Jan van Scheijndel het volgende 

bericht: “De Delftse lange afstands-

zwemmer Jan van Scheijndel is na 

een kort ziekbed overleden. Dat 

heeft zijn familie bekendgemaakt. 

Van Scheijndel verwierf in de jaren 

60 landelijke bekendheid door het 

Kanaal over te zwemmen in een tijd 

van 12 uur en 47 minuten. Ook was 

de geboren Hagenaar drager van 

de sportpenning van de gemeente 

Den Haag. In 1965 organiseerde hij 

ook de eerste Nieuwjaarsduik op 

het Scheveningse strand. Jan van 

Scheijndel is 73 jaar geworden. Hij 

overleed op 3 maart.”

Ook Jan zelf heeft trouwens wel 

eens gereageerd op een artikel in het 

AD (Haagsche Courant) met betrek-

king tot een onterechte claim op de 

Nieuwjaarsduik door ZCR.

Hans Weeda
hw@martijnweeda.com

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

Website Renbaankwartier

De Franse zangeres Anne Vander-

love (zie foto) werd in 1939 geboren 

in onze wijk, het Renbaankwartier. 

Lees meer hierover op de website 

www.buurtherinneringen.nl  Sinds 

kort bestaat deze website met de 

geschiedenis van de Scheveningse 

wijk Renbaankwartier, gelegen tus-

sen Nieuwe Parklaan, Renbaanstraat, 

Nieuwe Duinweg en Neptunusstraat.

De site richt zich op verdwenen 

winkels, markante gebouwen en 

personen uit de afgelopen eeuw. Wij 

vragen u om eens kennis te nemen 

van deze site, die echter in opbouw 

is. Wij zoeken dan ook een heleboel 

informatie en zo mogelijk foto’s, 

waar u ons aan kunt helpen.  Op de 

site kunt u lezen, over welke gebou-

wen, winkels en personen wij onder 

meer informatie zoeken. Echter onze 

opsomming is verre van volledig. 

Misschien heeft u nog ander nieuws. 

Alles is welkom. U kunt u informatie 

zelf toevoegen aan de site of via mail 

of Facebook.

Peter Lokker en Ron de Ruiter
marianne@mailderuiter.nl 

Krantenwijk

Ja Julius, die krantenwijk! Dat was 

een uitkomst om het schamele zak-

geld als scholier aan te vullen. Een 

mooie brommer lonkte in de verte: 

een Puch of een Kreidler. Midden 

jaren zestig zat ik als student op 

de Kweekschool om het vak van 

onderwijzer onder de knie te krijgen. 

Via een vriend kon ik een kranten-

wijk overnemen van de Haagsche 

Courant. De uitdeelpost was aan 

de Groenezijde in een garagebox. 

Alle wijken hadden een nummer: 

die van mij 830. Wijk 830 was het 

laatste stuk van de Meppelweg, van 

het Randveen t/m de hoge flats bij 

de Bouwlustlaan. Een makkelijke 

wijk ook met 8 brievenbussen per 

portiek. In die tijd was had bijna 

iedereen een abonnement op de HC. 

Het was een leuke tijd, waarin de 

verdiensten niet onaardig waren. Op 

zaterdag altijd de “insteek”, de losse 

bijlage die in de krant geschoven 

moest worden. Dat leverde 1 cent 

per krant op. Het was je eer te na 

om geen fouten te maken bij de 

bezorging. Te veel klachten konden 

betekenen dat je wijk werd afgepakt. 

Tevreden klanten, daar ging het om. 

Zo min mogelijk “nabezorging”. De 

slagroom op het toetje was aan het 

eind van het jaar de Nieuwjaarsfooi. 

De HC zorgde voor de kaartjes, de 

bezorger haalde zijn fooi binnen.  

Aan de opbrengst was te zien dat 

alle abonnees tevreden waren over 

hun bezorger. Het was een leuke tijd.

 

Alexander Rose (*1945)
awprose@casema.nl
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Uitgeverij FRT:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.email
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag 

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

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 aan-
trekkelijke advertentiecombinaties 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 twitter
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

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

idden elfl and  eids hendam oorburg  
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

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 buiten-
land gelden aparte tarieven).

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

o
l
o
f
o
n

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!

Goede vangst! Het Nederlands 
Visbureau naar Scheveningen

“De komende jaren investeren on-

dernemers samen met de gemeente 

in de verdere ontwikkeling van de 

haven, en de visserij speelt daarbij 

een belangrijke rol,” aldus de wet-

houder (van Economie en Havens, 

stadsdeelwethouder Scheveningen). 

“Ik ben verheugd te kunnen melden 

dat het Nederlands Visbureau nu 

is gevestigd aan de Visafslagweg, 

midden in het havengebied.”

Na het verdwijnen van het Product-

schap Vis was het Nederlands 

Visbureau genoodzaakt de kantoor-

ruimte in Rijswijk te verlaten. Met 

hulp van de gemeente Den Haag 

en de United Fish Auctions werd 

een kantoor aan de Visafslagweg 

betrokken. 

Promotie

Het Nederlands Visbureau is de 

promotieorganisatie van en voor 

de vissector. Met steun van een 

aantal brancheorganisaties voert 

zij activiteiten uit om de afzet van 

vis-, schaal en schelpdieren in 

Nederland en het buitenland te be-

vorderen en een positieve beleving 

voor zowel vis als de vissector te 

creëren. Dat maakt het Nederlands 

Visbureau de front-office en een 

duidelijk informatieloket voor 

zowel pers, publiek, relevante 

organisaties en voor de visonderne-

mers zelf. 

Scheveningen is een ‘vis-

bedrijf’ rijker. Wethouder 

Karsten Klein opende vorige 

week woensdag offi cieel het 
nieuwe kantoor van het Ne-

derlands Visbureau in de vis-

afslag. Klein: “De gemeente 

Den Haag heeft de ambitie de 

visserij als sterke troef in te 

zetten in de ontwikkeling van 

het stadsdeel Scheveningen. 

De komst van het Nederlands 

Visbureau naar de haven is 

daarom een mooie vangst.”

De Oud-Hagenaar 
niet langer op Facebook
De Oud-Hagenaar heeft zijn pagina op Facebook opgeheven. “We hadden er door veel onbruik-
bare e-mail die het opleverde vooral meer last van dan plezier,” aldus hoofdredacteur Frans 
Hoynck. “Bovendien maakten slechts een paar honderd lezers wel eens gebruik van onze 
pagina, een verwaarloosbaar aantal op een totaal van meer dan 100.000 vaste lezers.”

Lezers die met elkaar in contact willen komen via 
Facebook vinden elkaar daar toch wel, weet de redac-
tie. Daar is de pagina van de krant niet voor nodig. 
Ook enige ergernis over de manier waarop Facebook 
omgaat met de privacy van gebruikers speelde een rol 
bij het besluit. “Zo zijn per 1 januari ook geplaatste 
foto’s niet meer veilig,” aldus Hoynck. “In ruil voor het 
gebruik van zijn platform matigt Facebook zich allerlei 

vrijheden aan en verandert keer op keer eenzijdig de 
voorwaarden. Dat staat me tegen. Maar geen kwaad 
woord wat mij betreft tegen al die mensen die genoe-
gen aan Facebook beleven hoor; ik weet dat ook voor 
veel ouderen leuk is om zo contact te onderhouden, 
met elkaar en met familie. Alleen voor de krant heeft 
Facebook geen toegevoegde waarde.”
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Dit blijkt uit onderzoek van de ouderenor-

ganisatie Unie KBO onder een grote groep 

Nederlandse senioren mét en zonder internet.

De communicatie met overheid, instanties 

en bedrijven wordt zonder internet steeds 

moeilijker. Dat leidt vooral tot problemen bij 

degenen zonder internet, als het gaat om het 

doen van bankzaken, het invullen van belas-

tingformulieren en het plannen van een reis.

Afhankelijk

Uit eerder onderzoek van de Unie KBO 

bleek al dat 88 procent van de groep senioren 

zonder internet afhankelijk wordt van ande-

ren wanneer alle contact met de landelijke 

overheid en gemeente volledig digitaal zou 

zijn. Neem de belastingaangifte. Als deze 

straks alleen nog maar digitaal in te vullen 

is, weet 28% van de ondervraagden niet 

hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. Ook 

rekeningen betalen wordt een groot obstakel. 

Als alle bankzaken alleen nog maar digitaal 

verlopen, weet 53% van de respondenten 

zonder internet niet meer hoe ze een betaling 

zouden moeten doen.

Vangnet

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie 

KBO, geeft aan dat het een complex van 

factoren is waardoor een grote groep ou-

deren niet meer aan internet begint. “Voor 

600.000 ouderen is internet vaak niet alleen 

te ingewikkeld of te duur, zij zijn ook bang 

om fouten te maken of hebben een gebrek 

aan vertrouwen. Vaak weet men niet waar te 

beginnen of hulp te mobiliseren. De over-

heid en dienstverlenende organisaties dienen 

te zorgen voor een vangnet voor deze groep 

mensen, want ook zonder internet dient er 

toegang te zijn tot alle gangbare voorzienin-

gen.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat van alle 

senioren zonder internet de helft overweegt 

om te proberen zich internet alsnog eigen 

te maken. Om dit voor elkaar te krijgen ziet 

39 procent van deze groep hulp aan huis als 

de beste manier van ondersteuning, gevolgd 

door een fi nan i le tegemoetkoming in de 
kosten (23%), het volgen van een cursus 

(11%) of telefonische ondersteuning (6%).

Van de huidige 1,2 miljoen 65-plussers zonder internet, zal de helft nooit 

meer online gaan. De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemid-

deld 81 jaar en twee-derde daarvan is vrouw. De senioren die nog wel moge-

lijkheden zien zijn gemiddeld vier jaar jonger en voor 66 procent vrouw. Van 

de senioren die nu al wel op internet zitten, gaat 80 procent dagelijks online.

Onderzoek ouderenorganisatie Unie KBO wijst uit:

Veel ouderen hebben 
probleem met internet

In het onderzoek is zowel de sportparticipa-

tie van jeugd tot 16 jaar onderzocht als die 

van volwassenen. De gemeente Den Haag 

laat het onderzoek elke vier jaar uitvoeren 

om veranderingen en ontwikkelingen in het 

sportgedrag van Hagenaars te kunnen volgen. 

De resultaten worden onder meer gebruikt bij 

de ontwikkeling van de nieuwe gemeente-

lijke sportnota.

Verschillen

Er blijft volgens het onderzoek wel verschil 

in sportdeelname tussen vrouwen en mannen, 

tussen Hagenaars van westerse en niet wes-

terse afkomst en tussen lage inkomensgroe-

pen en hoge inkomensgroepen. ,,Hiervoor is 

blijvende aandacht nodig.’’, aldus wethouder 

Rabin Baldewsingh (Sport). “Samen met 

sportorganisaties, het onderwijs, buurt-, 

zorg-, migrantenorganisaties en bedrijfsleven 

moeten we alle Hagenaars verleiden tot een 

leven lang regelmatige sportdeelname.”

Zo is bijvoorbeeld zichtbaar dat de Hage-

naars die de gemeentelijke Ooievaarspas ge-

bruiken meer aan sport doen dan Hagenaars 

met een laag inkomen die de Ooievaarspas 

niet gebruiken, nl. 66% van de pashouders 

sport tegenover 49% van de Haagse minima 

die de pas niet gebruiken.

Bovengemiddeld

De regelmatige sportdeelname in Den Haag 

ligt boven het landelijke niveau. Uit onder-

zoek van NOC*NSF blijkt dat 38 procent 

van de Nederlandse bevolking één à twee 

keer per week sport. In Den Haag is dat 51 

procent volgens de onderzoeksrapportage 

‘Hagenaars en sport, onderzoek sportdeel-

name 2014’.

Voor het volledige onderzoeksrapport zie op 

internet www.denhaag.nl/sport

Steeds meer Hagenaars doen aan sport. Dat blijkt uit onderzoek naar de 

sportdeelname van Hagenaars. Sinds 2006 is het percentage Hagenaars 

dat tenminste één keer per maand aan sport doet gestegen van 62 naar 

70 procent. De stijging onder mensen die eens per week sporten is nog 

groter. Van 39 procent in 2006 naar 53 procent in 2014.

Steeds meer sportende Hagenaars

- Veel ouderen zijn bang om fouten te maken met 
de computer op internet. -

Stel dat u dagelijks gebruik maakt van het pad dat 

achter uw huis loopt als u bijvoorbeeld boodschappen 

gaat doen of een wandeling gaat maken. Op een dag 

weigeren uw buren, die eigenaar zijn van dat pad, u 

de toegang of plaatsen er een hek waardoor u er lastig 

doorheen kunt. Mag dat zomaar?

Het recht van overpad wordt ook wel een erfdienst-

baarheid genoemd en kan ontstaan via de notaris of 

door middel van verjaring. Bij de notaris kunnen de 

eigenaren van de betrokken erven een notari le akte 
laten opmaken en een erfdienstbaarheid vestigen. 

Bij verjaring doet de situatie zich al heel lang voor, 

waardoor er na 10 of 20 jaar automatisch een recht op 

overpad is ontstaan.

Geen hindernis

Als u een recht van overpad heeft dient de eigenaar 

het paadje toegankelijk voor u te houden. Dat betekent 

dat er geen hindernissen aangebracht mogen worden, 

zoals fi etsen o  a gesloten hekken aar u geen sleutel 
van heeft. Ook als u slecht ter been bent heeft u recht 

op een goede doorgang naar uw huis. Andersom geldt 

ook dat u uw recht van overpad zo dient te gebruiken 

dat de eigenaar van het pad er geen last van ondervindt. 

Mogelijke schade als gevolg van uw gebruik kan voor 

uw rekening komen. 

Meer informatie

Heeft u een vraag over het recht van overpad? Of heeft 

u andere juridische vragen? Komt u dan gerust langs op 

het inloopspreekuur: maandag en donderdag van 16:30-

18:30 uur en zaterdag van 10:00-12:00 uur. Zie voor 

meer informatie de website www.haagsewetswinkel.nl 

of stuur ons een e-mail: info@

haagsewetswinkel.nl

De Haagse Wetswinkel werkt 

samen met het ombudswerk 

Raad en Daad van De Volhar-

ding. 

Het recht van overpad is het recht om 

gebruik te maken van (een deel van) de 

grond van iemand anders. Dit houdt in dat 

u over de grond van uw buren mag lopen 

of fietsen om bij uw eigen huis te komen. 

Recht 
van overpad

Door: mw. C.J.M. Jong LL.M.

“Belastingservice voor senioren”
ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite waard zijn om aangifte te doen.

Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO, PCOB of KBO en meld u aan.
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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 

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

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

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. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE

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. 

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. 

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !

Kleiweg 135 
Rotterdam 
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22 
Bussum 
Tel: 035 - 6912905

Goejanverwelledijk 48a 
Gouda 
Tel: 0182 – 599220

65+ KORTING
Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Dam 22 
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

Almeloplein 27

2533 AB

Den Haag

tel. 

070 3080080

€10

€10

€10

€10

10 euro
Extra korting op al Uw aankopen. 

(Op vertoon van deze afvertentie, niet voor vermaakkosten, niet geldig in combinatie met 

bonnenactie, niet geldig op corduroy, minimaal aanbestedingsbedrag 59.95 euro) 

Openingstijden: 
di. t/m vr. 
9:00 t/m 17:30
za.van 
9:00 tot 17:00

Ik heb een vraag Ik wil helpen

Kunt u wel wat hulp gebruiken 

bij een kleine klus? 

Wilt u af en toe iets voor een 

buurtbewoner doen? 

De Burenhulpcentrale is een slimme 

telefooncentrale die vraag en 

aanbod van buren bij elkaar brengt.

AANMELDEN VOOR EEN HULPVRAAG OF HULP AANBIEDEN?

070-2629999 of www.burenhulpcentrale.nl/denhaag
Burenhulpcentrale Den Haag is onderdeel van Xtra Welzijn, www.xtra.nl

Wie kan mij helpen 
met het vervangen 
van twee lampen?

Ik wil in mijn vrije tijd 
best iemand helpen 
met zijn computer.

Den Haag deelt uw zorg

2015
De zorg in

voor elkaar

De zorg verandert. We moeten het met minder doen en meer op eigen 

kracht, samen en met elkaar. De gemeente Den Haag deelt uw zorg en biedt 

hulp en ondersteuning aan iedereen die dat echt nodig heeft. Hiervoor kunt 

u terecht op onze website of bij een Servicepunt bij u in de buurt. Kijk wat er 

voor u verandert en waar u terecht kunt op www.uwservicepunt.nl 

Den Haag deelt uw zorg!

Uwservicepunt.nl altĳd in de buurt

En helpt waar 
het echt nodig is
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.alzheimer-nederland.nl

Vrijwilligers
vacatures

Danspaleis
Muziek is een magisch middel om 

mensen bij elkaar te brengen. En 

natuurlijk om hen in beweging te 

brengen! Vanuit dat inzicht is de 

Danspaleis-formule ontwikkeld. Het 

Danspaleis is een disco voor ouderen 

waar jong en oud elkaar ontmoeten. 

Kunt u (andere) ouderen verleiden in 

dansbeweging te komen? Kom dan 

helpen bij het Danspaleis, tijdens, vóór 

en na het evenement (aankleding van 

de zaal).

Inlichtingen: Andrea Van Delft

Tel.: 06 24 20 09 06

E-mail: andrea@hetdanspaleis.com

Assistent 
Rolstoeldans
Veel van de bewoners van het Gulden 

Huis zijn gebonden aan een rolstoel. 

Zij genieten wel van muziek en 

dans. Als vrijwilliger begeleidt u de 

bewoners in hun rolstoelen door samen 

met hen te ‘dansen’ op diverse muziek-

stijlen. U rijdt met een bewoner langs 

bepaalde patronen. In de pauze schenkt 

u ko fi e en thee.

Inlichtingen: Lieke de Liefde

Tel.: (070) 754 50 00

E-mail: 

lieke.de.lie de fl oren e zorg.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures? 

Kijk op www.denhaagdoet.nl 

en zoek zelf naar een leuke 

vrijwilligersbaan. 

Deze workshops staan in het teken 

van samen dansen en creëren, met 

plezier als drijfveer en inspiratiebron. 

Geschikt voor iedereen van 55+ die 

zin heeft om te dansen. Ervaring is 

niet nodig!

In de week van 16 februari kunt 

u gratis deelnemen aan een ken-

nismakingsles. Dit is het programma 

daarvan:

• maandag 16 februari, 11.00 uur: 

Laaktheater

• donderdag 19 februari, 11.00 uur: 

De Nieuwe Regentes  

• vrijdag 20 februari, 10.30 uur: 

Dakota Theater  

• zaterdag 21 februari, 10.30 uur: 

Diamanttheater

Wilt u daarna verder? Het programma 

van twaalf lessen begint op 23 febru-

ari. In mei wordt het project afgeslo-

ten met een spetterende presentatie. 

De deelnamekosten bedragen € 50 

(nog geen € 5 euro per les!), en als u 

een Ooievaarspas hebt, betaalt u maar 

€ 25 euro.

U kunt zich voor een van de gratis 

kennismakinglessen aanmelden met 

een e-mail naar Joanne ter Veen via 

joanne@holland-dance.com. Vermeld 

in uw mail de datum waarop u wilt 

deelnemen. Wilt u liever telefonisch 

reserveren voor eens kennismakings-

les? Neem dan contact op via tel. 

(070) 361 61 42. Bij Joanne ter Veen 

kunt u ook terecht als u vragen hebt 

en/of als u zich wilt aanmelden voor 

het lesprogramma.

Kennismaken met dans bij Grey Vibes
Intrigeert de wereld van de dans u? Denkt u wel eens: dat zou 

ik ook best willen doen? Dan is het project Good (Old) Times 

van Grey Vibes en Holland Dance iets voor u! In twaalf lessen 

leert u de basis van de moderne dans, onder leiding van pro-

fessionele dansdocenten. 

Dat doen we dan ook regelmatig. Zo kent Den Haag een belangrijke voorziening voor mensen 

die met dementie te maken hebben of krijgen: de ontmoetingscentra.

Kortingspas voor Haagse
vrijwilligers en mantelzorgers

Bent u mantelzorger of vrijwilliger in Den Haag? Dan geeft u 

veel van uzelf en uw tijd. Met de Kortingspas van de gemeen-

te 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/kortingspas-

aanvragen. 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.

De ontmoetingscentra zijn een soort 

veilige haven voor Hagenaars die 

dementie hebben. Zij kunnen er samen 

met anderen terecht voor een zinvol 

vast programma. Onder professio-

nele begeleiding nemen ze deel aan 

activiteiten die zijn gericht op contact, 

het geheugen en een gezond lichaam. 

Bijvoorbeeld samen de krant lezen, 

lunchen, bewegingsoefeningen en iets 

creatiefs of een spel. Het programma 

biedt hen houvast en structuur. Dat is 

belangrijk, omdat mensen met demen-

tie de ervaring van de werkelijkheid 

langzaam verliezen.

Taakverlichting

Maar ook als u mantelzorger bent van 

iemand met dementie, kunt u iets aan 

deze ontmoetingscentra hebben. In de 

eerste plaats omdat ze u wat ‘lucht’ 

bieden. Omgaan met een partner of 

ouder met dementie kan heel belastend 

en vermoeiend zijn. Als de persoon 

voor wie u zorgt naar een ontmoe-

tingscentrum gaat, kan dat uw taak 

verlichten. U kunt ondertussen eens 

iets anders doen. Vooral: even tijd voor 

uzelf nemen.

Maar u kunt in een ontmoetingscen-

trum ook steun en begeleiding bij uw 

mantelzorgtaak vinden. Bijvoorbeeld 

informatie over verdere mogelijk-

heden van hulpverlening en zorg.  

Jozien Wolthers, coördinator van het 

Ontmoetingscentrum Mariahoeve: 

‘Op kritische momenten kunnen we 

mantelzorgers ontlasten en rust geven. 

Samen kunnen we met hulpverleners 

overleggen, of tijdelijke vervangende 

zorg zoeken. Daarvoor is het wel be-

langrijk dat we elkaar regelmatig zien.’

Met elkaar

Ontmoetingscentra organiseren ook 

cursussen die u veel wijzer kunnen 

maken over  bijvoorbeeld wettelijke 

regelingen en de balans tussen werk, 

privé en zorgtaken. Tijdens lotgeno-

tenbijeenkomsten of gespreksgroepen 

kunt u ervaringen delen met andere 

mantelzorgers. Jozien: ‘We drinken 

ko fi e en vertellen elkaar hoe het hier 
en thuis gaat met hun dierbare. Iemand 

bespreekt bijvoorbeeld zijn ervaringen 

met de inschakeling van extra hulp. 

Daar kunnen anderen iets aan hebben. 

En met zijn allen houden we elkaars 

draagkracht in de gaten!’

Waar?

Ga gerust eens informeren welke mo-

gelijkheden er zijn. De ontmoetings-

centra zitten in een wijkcentrum of 

bij een zorginstelling. Kortom, op een 

plek die u en anderen kennen. En ze 

zijn er in 14 wijken, dus altijd dichtbij. 

Kijk voor actuele informatie op www.

transmuralezorg.nl

Ontmoetingscentra Dementie 
helpen mantelzorgers

Centrum
Paulus Potter, Paulus Potterstraat 184

Tijdstippen: ma. t/m vrij. 9.00-16.00 uur

Inlichtingen: tel. 06 82 01 02 03, 

e-mail Dv.Paulus.Potter@hwwzorg.nl

Transvaal, Natalstraat 10

Tijdstippen: ma., wo. en vr. 10.00-16.00 u.

Inlichtingen: tel. (070) 756 19 22 of 06 14 

61 93 08, e-mail lbaldewsing@wzh.nl

Het Schakelpunt, Burg. Patijnlaan 1900

Tijdstip: wo. 13.00-16.00 u.

Inlichtingen: tel. (070) 754 13 02 of 06 39 

85 01 99, e-mail Carly.Steyn@Florence.nl

Escamp
Hoge Veld, Laan van Wateringse Veld 222

Tijdstippen: ma, wo. en vr. 10.00-16.00 u.

Inlichtingen: tel. 06 41 29 77 71, 

e-mail j.miraij@wzh.nl

Waterhof, Polanenhof 130

Tijdstippen: ma., wo. en vr. 10.00-16.00 u.

Inlichtingen: tel. 06 41 29 77 71, 

e-mail j.miraij@wzh.nl

Zuiderpark, Harderwijkstraat 55

Tijdstippen: ma. t/m vr. 9.30-15.30 u.

Inlichtingen: tel. 06 41 29 77 71 of (070) 

756 20 00, e-mail j.miraij@wzh.nl of 

aluiten@wzh.nl

Randveen, Randveen 58G

Tijdstippen: ma., wo. en vr. 10.30-12.30 u.

Inlichtingen: tel. (070) 308 23 08, e-mail 

f.krijgsman@saffi erderesidentie.nl

Carel van den Oever, 

Schrijnwerkersgaarde 3

Tijdstippen: di. en wo. 10.00-15.30 u.

Inlichtingen: tel. (070) 329 54 41, 

e-mail h.pottjegort@cato-wwz.nl

Haagse Hout
Wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155

Tijdstippen: ma., do. en vr. 9.30-15.30 u.

Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18 of (070) 

338 46 00, e-mail jwolthers@cardia.nl

Nebo Benoordenhout, 

Floris Arntzeniusplein 65

Tijdstippen: ma., do. en vr. 9.30-15.30 u.

Inlichtingen: tel. (070) 312 37 49, 

e-mail hgmedelenbos@bronovo.nl

Laak
Participatiecentrum Vliethof, 

Cromvlietplein

Tijdstippen: di. en do. 10.00-15.30 u.

Inlichtingen: tel. 06 39 85 09 39, e-mail 

Mirella.van.der.Heide@Florence.nl

Loosduinen
Mozartduin, Mozartlaan 211

Tijdstippen: di., wo. en vr.9.30-15.30 u.

Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18 of (070) 

338 46 00, e-mail jwolthers@cardia.nl

Scheveningen
Wijkcentrum De Mallemok, 

Westduinweg 38D/40

Tijdstippen: di. en vr. 10.00-15.30 u.

Inlichtingen: tel. (070) 416 20 20, 

e-mail ontmoetingscentrum@

welzijnscheveningen.nl

Segbroek
Het Zamen, Esperantostraat 12

Tijdstippen: wo. en vr. 10.00-16.00 u.

Inlichtingen: tel. (070) 750 71 00, 

e-mail ontmoetingscentrumsegbroek@

eykenburg.nl

Ontmoetingscentra:
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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

SenZup brengt het begrip ‘baden & douchen’ 

terug naar de essentie. Comfortabel, stijlvol 

en veilig. Wij bieden u de mogelijkheid om uw 

oude bad of douche in één dag te vervangen 

door een instapbad of inloopdouche. 

Profiteer tot 28 februari 2015 van onze actie 

en ontvang € 300,- retour voor uw oude 

badkuip of douche.

Knipbon voor een gratis brochure

Naam

Woonplaats

Telefoon

Adres Postcode

Stuur deze coupon in een enveloppe zonder postzegel naar:

SenZup - antwoordnummer 2140  - 2990 WD Barendrecht

oudhagenaar_wk6

of ga naar www.senzup.nl
MODEL SERENITY MODEL DESIGN MODEL ESSENTIAL

Voor elke badkamer geschikt

Onderhoudsvrij systeem

Verschillende modellen

Binnen 1 dag geplaatst

Veilig en comfortabel 

Diverse hulpmiddelen

retour
€ 300,-

Voor uw oude bad! Oosteinde 6

2991 LG Barendrecht

www.senzup.nl

Onderdeel van

Heeft u vragen? 
Bel gerust met onze

klantenservice. Wij staan
u graag te woord.

Bel 0800 - 0468  

Binnen 1 dag een veilige badkamer!

of ga naar www.senzup.nl

Bel 0800 - 0468
voor de gratis brochure

Advertorial

Refill City tien jaar 
en viert feest

DEN HAAG - “Ik begon de winkel om print-

cartridges te kunnen vullen met inkt voor een 

langer bestaan,” vertelt Bijlstra. “Een hype in 

het buitenland, goed voor het milieu én voor de 

portemonnee van de klanten. Maar cartridge pro-

ducenten hebben allerlei obstakels en versleute-

lingen bedacht, waardoor het steeds lastiger is om 

de oorspronkelijke patronen te vullen. Daarom 

bieden we een alternatief aan: huismerkcartridges 

en toners. Net zo goed, maar stukken goedkoper.” 

Tevens verkopen wij printers die als beste getest 

zijn door ons, Radar of de  Consumentenbond. 

Niet stilzitten

Stilzitten is geen optie, dus Bijlstra dacht tegelij-

kertijd na over andere, aanverwante diensten en 

producten. “Ik zoek altijd naar wat er nog

niet is of wat er goedkoper kan.” Dat blijkt een 

heleboel te zi n  ant efill it  hee t een flink 
assortiment aan printhardware en accessoires.

Dagelijks staan er in de winkel recorders te 

draaien om videobanden of 8mm spoelen over te 

zetten naar dvd, want wie heeft er thuis nog de 

juiste afspeelapparatuur?

“Op deze manier kunnen dierbare herinneringen 

bewaard blijven en ook nog eens voor lage prijs,” 

zegt Bijlstra. Daarnaast ‘print’ hij 3D-foto’s in 

een glazen kubusje voor op de schoorsteenmantel 

en vind je er onder andere printpapier, telefoon-

hoesjes en USBsticks. “Klanten vragen vaak of 

ik een bepaald product lever en als dat nog niet 

het geval is, ga ik kijken of ik dat alsnog aan kan 

bieden. In tien jaar tijd is het dus een behoorlijk 

volle winkel geworden.”

Ooievaar

Deze is inmiddels voorzien van een nieuw logo: 

twee trotse ooievaars prijken met de bekende 

re lepi len van efill it  op een blau e 
achtergrond, een knipoog naar de wortels van ‘de 

Haagse vulwinkel’. Bovendien is de zaak digitaal

gegaan op refill it .nl. oor erkende mensen 
bijvoorbeeld is het heel handig om in de avond-

uren toch aan je spulletjes te kunnen komen. En 

tijdens de herinrichting van de Fahrenheitstraat 

blijft zo’n webshop natuurlijk goed bereikbaar.”

Webshop en korting voor de klant
Bijlstra verkoopt onder andere printcartridges en 

toners in alle gangbare maten, kleuren en prijzen. 

Kortingsactie

efill it  viert een aar lang eest en klanten 
feesten mee. Op vertoon van dit artikel 

(uitgeknipt) ontvang je 21 procent korting 

op huismerkcartridges en -toners.  Huismerk 

Fotopapier en USB sticks en SD kaarten van 

Kingston!!!

Deze actie loopt tot en met 31 december 2015.

efill it  zit aan de ahrenheitstraat  en 
aag. eer in ormatie via 99

.refill it .nl en .dvdlab.nl.

Refill City is tien jaar geworden. En wat betekent dat? Een volle winkel met 

van alles en meer, een nieuw logo, een webshop, en natuurlijk…korting voor 

de klant! Eigenaar Attila Bijlstra blikt terug op zijn zaak die startte met “een 

lege winkel met een zitbank en verder alleen maar potten inkt”.

Refill City • Fahrenheitstraat 606 • 2561 DK

070-360 99 37 • www.dvdlab.nl • www.refillcity.nl

Originele • INKT & TONER • Huismerk • VHS * DVD €12,50

10 jaar 10 jaar 

21% korting
op huismerk inkt & toners

Knip uit

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

T. 070 399 42 41 
W. www.utsvandergeest.nl 

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woninginrichting en stoffering

Speciale service voor senioren
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De nooit opgeloste zaak van het lijk in de vijver aan Groot-Hertoginnelaan � het hield heel Nederland maandenlang bezig

Mysterieuze dood Friedrich Schallenberg in 1949
Een nog altijd onopgeloste dood. Was het moord of zelfmoord? 

In 1949 was het in ieder geval een uiterst vreemde zaak, waar-

aan diverse merkwaardige luchtjes zaten. Diverse complot-

theorieën werden bedacht, maar nog steeds is de dood niet 

opgelost. Waarom werd de moord gepleegd en waarom werd 

de zaak als zelfmoord afgedaan. Frans van der Helm dook met 

hulp van Robert van Kesteren in het dossier.

- Groot-Hertoginnelaan rond 1950. -

- Benoeming in 1935 van dr Fr. A. Mucke tot econo-

misch en fi nancieel adviseur van het Vaticaan.-

In de koude ochtend van 14 september 

1949 werd aan de Groot-Hertogin-

nelaan nabij de Berlagekerk van de 

Christian Science, het lijk gevonden 

van een manspersoon, die spoedig 

ge dentifi eerd kon orden als 
Friedrich Schallenberg. Hij lag in het 

water schuin tegenover de Banstraat. 

Hij bleek in 1905 in Keulen te zijn 

geboren en rond 1918 met zijn ouders 

naar Den Haag te zijn gekomen. Na 

de perikelen van de Tweede Wereld-

oorlog was hij druk bezig om zich 

uiteindelijk tot Nederlander te laten 

naturaliseren. Wat er verder van de 

man bekend is? Hij was inmiddels 

veertien jaar getrouwd en  woonde 

met zijn vrouw en twee kinderen 

op de bovenverdieping van de Piet 

Heinstraat 94a. Een keurige man, die 

bekend stond als een handelaar in 

sportartikelen. De dood was weken-

lang voorpaginanieuws bij zowel de 

landelijke als de regionale pers. Spoe-

dig brachten journalisten zijn dood in 

verband met effectenzwendel, zwart 

geld, verduistering en de Tweede 

Wereldoorlog. Vermoedelijk was hij 

een man die hoge functionarissen 

kende, die zich hadden verrijkt tijdens 

de oorlog.

Ondiepe sloot

Zonder sectie te hebben verricht, sprak 

Justitie al gelijk over zelfmoord zoals 

die in een grote stad wel vaker voor-

komt. Wat de media bezighield was 

de vraag hoe iemand kan verdrinken 

in het drie decimeter diepe slootje? 

Bovendien was het colbert dat de man 

droeg niet nat en ontbrak naast het 

nodige geld, ook een notitieboekje. De 

doodsoorzaak zorgde voor de nodige 

commotie. Maar ook de locatie. De 

politie deed zo merkwaardig over de 

juiste vindplaats, uiteindelijk hadden 

ze drie verschillende plekken. Was het 

lijk soms versleept? Het tijdstip riep 

ook vraagtekens op. Kortom rondom 

de zaak was een heleboel gedraai en 

dat zorgde voor een spoor van twijfels.

Zijn vrouw verklaarde dat haar man 

geen enkele reden had om zelfmoord 

te plegen. Daar was hij ook de man 

niet naar. Helemaal geen verdrinking, 

want hij had watervrees. Hij was altijd 

een enthousiast organisator van zowel 

bridgedrives als tennistoernooien op 

Marlot. Onlangs was hij nog gevraagd 

in een of ander feestcomité plaats te 

nemen. Door zijn werk in de sport-

kleding had hij vele uiteenlopende 

contacten. Ze was de avond  nog 

gezellig wezen bridgen in herberg ‘t 

Goude Hooft’ en haar opgewekte man 

had haar opgehaald  Eenmaal thuis 

gekomen merkte ze wel dat haar man 

wat nerveus was en dat hij telkens 

maar naar de telefoon keek alsof hij 

een bericht verwachtte. Toen hij om 1 

uur die nacht naar bed ging, kon hij de 

slaap niet vatten, trok zijn kleren weer 

aan en verliet het pand om midden in 

de nacht een luchtje te gaan scheppen. 

Een geheimzinnige wandeling, die 

hem fataal is geworden en eindigde 

met de mysterieuze dood.  

Autopsie

Onder druk van de pers, volgde pas 

na zes dagen autopsie op het lijk, 

dat al  in zekere staat van ontbinding 

verkeerde. Dr Hulst uit Leiden klaarde 

de sectie op het stoffelijk overschot. In 

zijn autopsierapport meldde hij “geen 

sporen van geweld, vergiftiging of an-

derszins te hebben gevonden “, maar 

de verdrinkingsdood bleef een raadsel. 

Sporenonderzoek was niet voldoende 

uitgezocht. Later werd op verzoek van 

diverse Kamerleden de zaak nog vele 

malen aanhangig 

gemaakt door 

vragen te stellen 

aan de Minister 

van Justitie. 

KVP-minister 

René Wijers 

verklaarde enkele 

weken later in de 

Tweede Kamer 

geen medede-

lingen te kunnen 

doen, maar dat het 

“hoogstwaarschijn-

lijk om zelfmoord 

ging”. In 1952 sprak 

minister Mulderije in 

de Eerste Kamer ook 

over zelfmoord, maar 

een Kamercommissie in datzelfde jaar 

constateerde dat er behoorlijk veel 

leemten en vraagtekens waren. De 

commissie geloofde dat een oplossing 

niet meer was te verwachten.

Publicatieverbod

De zaak was ongetwijfeld in de doof-

pot verdwenen als de pers niet zo vast-

houdend was geweest. Het verdwenen 

adresboekje bleef 

het journaille 

bezighouden. 

Zo kort na de 

oorlog, werd ieder 

verdacht overlijden 

onder een vergroot-

glas gelegd, omdat 

collaborerende 

hoge heren overdui-

delijk buiten schot 

wilden blijven. Ter-

wijl het onderzoek 

leek te stagneren en 

de pers volop met 

speculaties kwam, werd 

diezelfde pers dringend 

verzocht zich terughoudend op te 

stellen. Een eerder beloofde pers-

conferentie werd in het vooruitzicht 

gesteld en wanneer  journalisten die 

wilden bijwonen dan moesten ze 

verder zwijgen. Deze handelswijze 

was de beroemde druppel die de em-

mer deed overlopen. Wie moest hier 

in bescherming worden genomen? 

Het adresboekje bood vermoedelijk 

uitkomst. Volgens zijn vrouw had hij 

diverse boekjes. Uiteindelijk leek het 

spoor naar Utrecht te lopen waar een 

ome Ko alias Nico Jongerius effecten 

wilde witwassen tegen een aanzienlijk 

gereduceerde prijs van 10% van de 

werkelijke waarde. Ome Ko had een 

carrosserie- en garagebedrijf en kende 

Schallenberg uit de oorlog.

Zowel ome Ko als Schallenberg had-

den op de een of andere manier in het 

verzet gezeten. Ome Ko was lid van 

de verzetsgroep Margriet, waarvoor 

hij diverse klusjes opknapte zoals 

overvallen op distributiekantoren. 

Naar verluid, wist hij zichzelf daarbij 

goed te bedelen. Ook Schallenberg 

bleek als Rijksduitser niet helemaal 

zuiver te zijn geweest. Hij zou van 

beide walletje hebben gegeten en had 

contacten met zowel verzet als met de 

bezetter. De exacte relatie bleek niet 

helemaal duidelijk, maar er heerste 

een sfeer van mist over zijn leven in 

WOII.

Fritz 

Mucke

Een andere 

man op het 

toneel was 

de Duitser 

Fritz Arthur 

Mucke, die 

welgesteld 

was en na 

de oorlog 

een slordige 

4 miljoen 

gulden aan 

de belas-

tingdienst 

moest betalen. Zijn geld 

was niet geheel eerlijk verkregen, zo 

wil het verhaal. Hij was tijdens de oor-

log inkoper bij het Reichsministerie 

voor Bezette Oostgebieden, waar hij 

vermoedelijk bij het inkopen wat in 

zijn eigen zak liet glijden. Maar naast 

wit geld bezat hij ook zwarte guldens 

en om dát geld wit te maken had 

hij ome Ko nodig. Ruim 2.500.000 

gulden aan effecten moest witgewas-

sen worden. En dat tegen 10% van 

de waarde. Hierbij kwam de hulp van 

Schallenberg goed uit. Deze giganti-

sche klus moest veilig geklaard zien te 

worden. In zo’n geval moest eerst een 

goede locatie worden gevonden, waar 

de Nederlandse justitie geen zeggen-

schap had. Een ambassade leek een 

ideale plaats en Schallenberg zat op 

loopafstand van Zorgvliet: de ambas-

sadewijk van Den Haag.  De ware 

toedracht blijft duister en ongetwijfeld 

zit er veel giswerk bij, maar deze 

onopgehelderde zaak was het gesprek 

van de dag eind 1949. 

Journalisten kregen al dan niet 

bruikbare tips en het verhaal werd 

als maar spannender gemaakt. Iedere 

keer werd het mysterie groter, maar 

de werkelijkheid is nooit boven water 

gekomen. Veel vragen werden gesteld, 

waar weinig of onvolledige antwoor-

den opkwamen. Het vele geld zou 

witgewassen worden op de Nuntiatuur 

van mgr Paolo Giobbe oftewel de am-

bassade van het Vaticaan. Muncke had 

vóór de oorlog uitstekende contacten 

met de eilige toel en gold als fi nan
cieel en economisch adviseur. Nuntius 

Giobbe moet een bekende voor hem 

zijn geweest. De overdracht van het 

geld zou daar de nacht van de moord 

plaats moeten vinden. Een deel van 

het geld zou via diplomatiek verkeer 

naar het buitenland moeten worden 

weggesluisd. Het leek allemaal mooi 

geregeld, doch Schallenberg had nog 

oude contacten bij de Veiligheids-

dienst en die zouden enkele agenten 

stationeren op de nuntiatuur. Alles 

vanzelfsprekend met goedvinden van 

de nuntius.

Finale

Op de bewuste avond wachtte Schal-

lenberg op een telefoontje dat hij naar 

de ambassade kon komen. Het wach-

ten maakte hem nerveus en ongedurig. 

Uiteindelijk is hij midden in de nacht 

richting nuntiatuur gaan lopen. Nabij 

het Metropole theater had een vrouw 

die nacht nog met hem gesproken, zo 

getuigde ze later. De nuntiatuur ligt 

vlakbij de vijver waar het ontzielde 

lichaam werd aangetroffen. Wat er 

precies is gebeurd én of er überhaupt 

iets is gebeurd op de nuntiatuur zijn 

allemaal speculaties. Was iemand 

bang verraden te worden? Wel werd 

Schallenbergs dode lichaam in het 

30 centimeter diepe water gevonden, 

zonder sporen van verdrinking, terwijl 

zijn kostuum kurkdroog was. Wel 

kondigde de regering een publica-

tieverbod af. Het mysterie leeft nog 

altijd voort.  

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



Aanvankelijk was deze gevestigd in 

de Willemstraat 51, alwaar schrijver 

dezes in 1942 geboren werd. In 1940 

werd de zaak verplaatst naar de Den-

neweg 17 A, daarover straks meer.

De zaak in de Willemstraat werd 

opgericht door mijn oudoom Willem 

Antonie Kelder en later voortgezet 

door mijn vader Marinus samen met 

mijn oom Dirk.

In 1913 verkreeg de kleermakerij na-

mens Hare Majesteit Koningin Wilhel-

mina het predi aat hofl everan ier en in 
1923 mocht bovendien het wapen van 

Prins Hendrik gevoerd worden.

Op een foto uit 1927 van de Willem-

straat zijn beide wapens duidelijk te 

zien: één boven de voordeur en één 

tussen de beide ramen van de bene-

denverdieping.

Mijn geboortehuis
Aardig detail is om te vermelden dat 

in de Willemstraat, die aanvanke-

lijk Willemsstraat (met een s extra) 

heette, zich ooit drie borstbeelden 

van de Koningen Willem I, II en III 

bevonden. Alleen het borstbeeld van 

Willem III staat nog in een nis tussen 

de ramen van de bovenverdieping op 

nummer 51. De andere beelden, die 

van Willem I en II zijn verdwenen. 

Eén van de beelden is verdwenen bij 

de bouw van de toegangspoort naar 

het Nederlandsch Lyceum, dat destijds 

in de Willemstraat was gevestigd.

Zoals ik al vermeldde, werd ik in de 

Willemstraat 51 geboren in het pand 

waar aanvankelijk de kleermakerij 

gevestigd was. Ik woonde, samen met 

mijn ouders, broer en twee zusters, op 

de begane grond. Aangezien mijn oom 

Dirk, samen met zijn vrouw op de 

eerste etage woonde, een andere oom 

en mijn grootouders op nummer 53, 

was het een heel familiegebeuren in de 

Willemstraat. Onze gezamenlijke huis-

arts, Dokter Waal, noemde ons dan 

ook gekscherend de “Kelderclan”. 

Plek Oranjekazerne
Achter desbetreffende huizen in de 

Willemstraat waren grote tuinen en 

doordat het toch één grote familie 

betrof, waren de tuinen van 51 en 53 

niet van elkaar gescheiden, waardoor 

een heel grote tuin was ontstaan. Aan 

de noordzijde grensde de tuin aan de 

in 1919 afgebrande Oranjekazerne, 

waar later het Edith Stein Lyceum, 

het huidige Edith Stein College werd 

gebouwd.

In een deel van de tuin van num-

mer 51 werd ooit het 

atelier van de 

kleermakerij 

gebouwd, 

waardoor 

van de 

tuin 

zelf 

maar 

een smal deel overbleef. Maar door de 

verbinding met de tuin van nummer 

53, het breedste pand uit de staat, was 

het uiteindelijk een aanzienlijke tuin 

te noemen.  Via een poort naast het 

pand was het atelier voor het perso-

neel bereikbaar. Deze poort bestaat 

nog steeds, daar zijn nu nog steeds 

drie hofjeswoningen met de nummers 

49, 49A en 49B. Het atelier zelf werd 

later, nadat de kleermakerij naar de 

Denneweg was verhuisd, verhuurd 

als opslagplaats aan de 

Firma J.A.Kozel die 

gevestigd was op 

nummer 9.

Begin van 

de vijftiger 

jaren, 

toen de 

Firma 

Kozel 

niet 

langer 

gebruik 

maakte van 

deze ruimte, 

besloot mijn 

vader om de ruimte 

om te bouwen tot 

woonhuis. Het kreeg 

dan ook een eigen 

huisnummer name-

lijk 51A.

Aanvankelijk heeft mijn oudste zuster 

daar na haar huwelijk gewoond en 

vanaf 1969 ben ik er zelf gaan wonen. 

In 1979 ben ik er mijn eigen galerie 

begonnen: Galerie Guillaume, maar 

het was geen gunstige tijd voor zulke 

initiatieven en helaas moest ik om fi 
nanciële redenen in 1981 de deur voor 

goed achter me dicht trekken.

Alhoewel ik naar een ander deel van 

Den Haag verhuisde, heb ik nog ge-

durende een periode van ruim elf jaar 

op de Mauritskade gewerkt, tot 1992, 

dus bleef ik mijn oude buurtje tot mijn 

vijftigste trouw.

Oude vruchtbomen
Ondanks dat wij het thuis verre van 

breed hadden, had ik een heerlijke 

jeugd in deze buurt, in de omgeving 

waar veel van de boeken van Louis 

Couperus zich afspelen. Op Prins-

jesdag holde je tegen enen naar het 

op een paar minuten afstand gelegen 

Lange Voorhout. Daar klom je in een 

lantaarnpaal om naar de toenmalige 

Koningin Juliana te zwaaien, die in 

de Gouden koets op weg was naar 

de Ridderzaal om de troonrede uit te 

spreken.

Op latere leeftijd besef je pas wat een 

voorrecht het is om midden in het 

centrum van een grote stad je jeugd 

door te brengen, terwijl achter je huis 

een grote tuin is, waar je kunt spelen 

met vriendjes en vriendinnetjes uit de 

buurt.

In de tuin stonden oude vruchtbo-

men, waar je in kon klimmen en zo 

vermaakte je je wel op een heel andere 

wijze dan de hedendaagse jeugd. 

Opmerkelijk was ook de aanwezig-

heid van een moerbeiboom in de tuin, 

die je niet veel in stadstuinen aantreft. 

Er stonden er tot kort geleden nog 

twee, en ook een vijgenboom, in Park 

Reigersbergen, maar die zijn bij een 

opknapbeurt helaas verdwenen.

Hele fijne buurt
Mede doordat de kleermakerij (tot 

1956) op de Denneweg was gevestigd, 

vergroei je helemaal 

met zo’n buurt. De 

Denneweg was, in 

tegenstelling tot nu, 

een winkelstraat voor 

de middenstand met 

buurtwinkels. Tevens 

waren er veel anti-

quairs gevestigd en 

dat maakte toen al 

van de Denneweg 

een trekpleister. 

Ook de jaarlijkse 

zomerfeesten  en 

de Paardendagen op 

het Lange Voorhout 

werden door vele 

Hagenaars bezocht. Of 

de winkeliers er zelf zo blij mee waren 

laat ik maar in het midden, want de 

winkels zelf waren gedurende een 

week nauwelijks bereikbaar.

Als kind ging ik met mijn moeder 

boodschappen doen op de Denneweg, 

immers de huidige supermarkt bestond 

in die tijd nog niet. Ik kocht er voer 

voor mijn kippen, duiven en konijnen, 

waarvoor ik ruimte genoeg in de grote 

tuin had en waaraan ik in die tijd veel 

tijd besteedde. Er waren bijvoorbeeld 

maar liefst vier slagers, vier brood/

banketzaken, twee drogisten, een 

groenteboer en niet te vergeten vier si-

garettenwinkels. Opmerkelijk was dat 

in die tijd in een kleine omtrek maar 

liefst tien sigarettenwinkels waren, 

twee in de Kazernestraat, twee op de 

Mauritskade, een op de hoek van de 

Vos en Tuinstraat, één aan het begin 

van de Frederikstraat en dan de vier 

op de Denneweg. Dat kun je je nu niet 

meer voorstellen en dan te bedenken 

dat er louter sigaren en sigaretten wer-

den verkocht en hooguit wat snoep. 

Naast de winkels voor de dage-

lijkse boodschappen was, en is er 

nog steeds, veel horeca op en rond 

de Denneweg. De oudste cafees op 

de Denneweg, De Landman en Café 

Voorhout, bestaan nog steeds. Alom 

is ook De Posthoorn op het Lange 

Voorhout bekend en voorheen Café 

De Sport in de Kazernestraat.

Metamorfose
Maar nu is de Denneweg niet langer 

de Denneweg van destijds, de buurt-

winkels hebben allang 

plaatsgemaakt voor 

andere ondernemers. 

Er vond een ware me-

tamorfose plaats, de an-

tiekzaken zijn nagenoeg 

verdwenen, destijds toch 

gezichtsbepalend voor 

de Denneweg. Nu zijn 

het de modezaken die 

de Denneweg aantrek-

kelijk maken en voor 

veel publiek en aandacht 

zorgen. Alhoewel ik 

niet meer vaak op de 

Denneweg verkeer, 

blijft de Denneweg, en 

met mij voor velen, altijd een grote 

aantrekkingskracht houden.

Walter Kelder
walterkelder@casema.nl

Met dank aan mijn broer Ruud die 

mij de gegevens rond de kleermakerij 

verschafte.
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Nóg een fameuze Firma Kelder in Den Haag
Nagenoeg elke Hagenaar kent de naam Kelder wel die on-
losmakelijk verbonden is aan de banketbakkerij die alom be-
kendheid verwierf met zijn vermaarde hazelnootgebak. Nog 
onlangs werd er in De Oud-Hagenaar een uitgebreid artikel 
aan gewijd. Minder bekend is dat er eind van de negentiende 
eeuw al een Firma Kelder bestond, maar dan van een heel 
andere orde namelijk: Hofkleedermakerij Firma W.A.Kelder.

- Foto van de Denneweg met Oom Dirk. Hij is moeilijk te zien, maar staat met een zakdoek op de stoep rechts.  -

- Foto van de Willemstraat. De vrouw staat in de deur van de dameskapsalon daar.  -

- Borstbeeld van 

Willem III in de 

gevel.-

- Een notabiljet van vroeger van 

W.A. Kelder.-

zorgen. Alhoewel ik 



Later ging ook de Fundatie van de 

Vrijvrouwe van Renswoude haar 

vermogen op deze manier beleggen 

om daarmee talentvolle wezen een 

vervolgopleiding te kunnen bieden. De 

boerderijen waren vooral te vinden in 

estland  idden elfl and en op de 
plek waar inmiddels Den Haag Zuid-

West is verrezen.

De archieven van beide stichtingen, het 

Haagse Burgerweeshuis en de Fundatie 

van Renswoude, zijn in bewaring 

van het Haagse Gemeentearchief. Uit 

eigen interesse heeft de heer A.P.J.M. 

Lelieveld in deze archieven uitvoerig 

onderzoek gedaan naar de genoemde 

bezittingen. Daarnaast heeft hij contact 

gezocht met nazaten van de pachters, 

heeft hij boerderijen bezocht en andere 

archieven geraadpleegd.

Stichting Boschuysen
Vorig  jaar bestond de Stichting 

Boschuysen, de huidige naam van 

het Burgerweeshuis,  450 jaar en de 

Fundatie van Renswoude 260 jaar.  

Dat was  een mooie gelegenheid  om 

stil te staan bij het feit dat de besturen  

deze bezittingen door de eeuwen heen 

gedegen hebben beheerd. De doelstel-

lingen van de grondleggers van beide 

stichtingen hebben zij altijd voor ogen 

gehouden. Dat was natuurlijk niet 

mogelijk geweest zonder de inzet van 

de pachters die het land bewerkten en 

de pacht opbrachten. 

Op sommige plaatsen in Westland zijn 

nog sporen te vinden van de voormali-

ge eigenaren. Het boek geeft een com-

pleet beeld van de historie, de pachters, 

de stichtingen en de wijze waarop het 

rentmeesterschap is ingevuld. Een 

mooie aanvulling op de geschiedschrij-

ving van Den Haag, Westland en de 

beide stichtingen.

Aad Lelieveld, geboren en getogen 

in het Westlandse Poeldijk, heeft 

zich jarenlang in zijn vrije tijd in 

de agrarische geschiedenis van de 

Stichting Boschuysen en de Fundatie 

van Renswoude verdiept. De meeste 

weeshuizen in Nederland bezaten land, 

veel land, als belegging voor de opvoe-

ding van de kinderen. Dit vermogen 

werd na 1970, toen weeshuizen door 

de regelgeving langzaam overbodig 

werden, doorgaans in een stichting 

ondergebracht en komt heden ten dage 

nog steeds ten goede aan bijvoorbeeld 

jeugdwerk.  

Het Burgerweeshuis in Den Haag 

werd in deze periode de Stichting 

Boschuysen en haar vermogen dat ook 

voor een groot gedeelte uit landerijen 

bestond, werd daarin ondergebracht. 

Deze landerijen lagen voornamelijk 

in Den Haag en Westland. Slechts een 

kleine groep Hagenaars en Westlan-

ders, veelal familieleden van pachters 

of personen die in het Burgerweeshuis 

hebben gewoond of gewerkt, kennen 

de achtergrond van dit weeshuis en 

de Stichting Boschuysen. Een grotere 

groep weet wel iets van een weeshuis, 

of een meisjeshuis in het algemeen, 

maar daar blijft het dan ook bij. Wan-

neer je je echter verder in de historie 

verdiept, komt er een hele  agrarische 

geschiedenis bovendrijven.

Intrigerend zinnetje
“De boerderij van mijn vader was van 

het Burgerweeshuis”  Het was deze zin 

van de collega van Aad Lelieveld, Piet  

Zonneveld jr., die bij hem de interesse 

wekte om te kijken of er nog meer 

boerderijen in Westland en Den Haag 

van het Burgerweeshuis waren. Hij 

kwam uit op het respectabele aantal 

van tien boerderijen. Tellen we daar 

nog de tuinbouwbedrijven bij op, dan 

praten we echt over grootgrondbezit.  

Wat begon uit interesse, groeide uit tot 

een hobby en daaruit komt het boek 

‘Goed Rentmeesterschap’ voort. Het 

Burgerweeshuis heeft bijna 400 jaar 

zijn wortels in het Westland gehad, tot 

de laatste meters land in de jaren ‘90 

van de vorige eeuw werden verkocht. 

Veel boerenwoningen en stallen zijn 

inmiddels gesloopt, maar er zijn nog 

diverse boerderijen  die we kunnen 

bewonderen. De meeste hiervan zijn nu 

in privébezit, enkele anderen hebben 

een openbare functie gekregen.

Langs de boerderijen
Aad Lelieveld neemt u allereerst mee 

naar het ontstaan van het Burgerwees-

huis voor Hervormden uit Den Haag 

en de Fundatie van Renswoude uit Den 

Haag. Dat is het vertrekpunt om ver-

volgens alle boerderijen in Den Haag 

en Westland langs te lopen die ooit in 

het bezit van het Burgerweeshuis en de 

Fundatie van Renswoude zijn geweest. 

In het boek wordt beschreven hoe 

het Burgerweeshuis de boerderijen in 

bezit kreeg, welke grote gebeurtenis-

sen zich er hebben afgespeeld en hoe 

het Burgerweeshuis er tenslotte weer 

vanaf is geraakt. Daarna komen ook de 

tuinbouwbedrijven aan bod. Lelie-

veld ontsluit met zijn boek een stukje 

onbekende Haagsche en Westlandse 

geschiedenis te ontsluiten. 

Voor reacties aan Aad per e-mail: 

lelie@kabelfoon.nl
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De agrarische bezittingen van het Haagse Burgerweeshuis

Goed Rentmeesterschap

- Boerderij Bouwlust, deze moest het veld ruimen voor de uitbreiding van Den Haag Zuid-West. -

- Boer Cor van Eendenburg van de Hofboerderij in Wateringen 

verkoopt een koe aan slager Theo Scholten. -

Aad Lelieveld (1955) geboren en getogen in Poeldijk komt uit een roemrijk Westlands schippersgeslacht. Zelf heeft hij deze traditie niet voortgezet maar verdient hij zijn brood 

in een geheel andere branche n.l. als autoschadehersteller. Zijn hobby en interesse liggen wel in de geschiedenis en dan vooral de tastbare regionale geschiedenis. Door een 

collega, zijn vader was pachter van een weeshuisboerderij, is Lelieveld bekend geraakt met het Burgerweeshuis. Uit interesse en hobby heeft  Lelieveld zich in de agrarische  

geschiedenis van het Burgerweeshuis verdiept. Na jaren van zoeken in de archieven van het Burgerweeshuis en vele gesprekken met pachters of familieleden hiervan had hij 

zoveel informatie dat hij besloot om hiervan een boek uit te geven. 

Het boek ‘Goed Rentmeesterschap’ (harde kaft, 168 bladzijden met illustraties) is verkrijgbaar bij Van Stockum boekverkopers aan het Spui 70 in Den Haag 

of via www.vanstockum.nl Het boek kost € 24,95 

Het Haagse Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden 
begon 450 jaar geleden met de opvang van weeskinderen 
in de Hofstad. Omdat er in die tijd nog geen sprake was van 
overheidssubsidie, moest het geld hiervoor ergens anders 
vandaan komen. Dat werd gevonden in landerijen en de bij-
behorende boerderijen.  Het weeshuis kocht die agrarische 
bedrijven en verpachtte ze vervolgens aan boeren. 

- Het Renswoudehuis aan het Jozef Israëlsplein in Den Haag. -
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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

Schenkviaduct       
Kom kijken, debatteer en zing 

mee op de tentoonstelling in GEMAK, over 

het Schenkviaduct. Opening op 30 januari 

met een debat met o.a. wethouder Joris 

Wijsmuller. De tentoonstelling Schenk-

viaduct laat in woord en beeld de pro-

blemen zien die het viaduct veroorzaakt. 

Kunstenaars zijn Euf Lindeboom en twaalf 

studenten van de KABK.

www.gemak.org/nl/contact

   

De Vrije Academie, Werkplaats voor 

Beeldende Kunsten Den Haag      

Locatie: Paviljoensgracht 20, Den Haag
Aanvang: zie website 
Toegang: gratis

Productie “Naar Capri      
De voorstelling “Naar Capri” 

gaat over een dorpje dat afstevent op een 

faillissement en alle commotie er omheen. 

Redding van een oud-dorpsgenote lijkt 

nabij en bovenal is liefde de rode draad in 

deze komedie.

www.delftstoneelgezelschap.nl 

Delfts Toneel 

Gezelschap    

Locatie: Falie Begijnhof 
Theater, 
Rietveld 49, Delft
Aanvang: 20.30 uur, 
matinee 14.30 uur
Toegang: € 10,-, 
DTG-vrienden € 8,50

4 editie Smartlappen-
festival Lief en Leed 

Zondag 8 februari bezingen vanaf 14.00 

uur diverse koren en ensembles groot en 

klein leed. Samen met hun publiek zorgen 

ze weer voor een gezellige, inspirerende 

middag. De jury let op voordracht, presen-

tatie, originaliteit, inhoud, muzikaliteit etc. 

Fonds 1818 agenda

KABK

Tijdens het festival zal er een “sing along” 

gehouden worden, waarbij het publiek 

uitgenodigd wordt een smartlappenmedley 

te zingen.

www.vak-delft.nl  

Gemeente Delft – de VAK, centrum voor 

de kunsten             

Locatie: Westvest 9, Delft
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 5,-

Serie Klassieke 
concerten 2014-2015  

In de eerste maanden van 2015 worden vier 

klassieke concerten gegeven door jonge 

talentvolle musici. U luistert in deze tweede 

editie naar het pianoconcert van Rosalía 

Gómez Lasheras. 

www.kunstpost.nl   

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

Chinees Nieuwjaar 
Festival 2015 

Met het Chinees Nieuwjaar Festival wordt op 

21 februari het jaar van de Ram ingeluid. Het is 

een festival met een eigentijdse uitstraling, met 

behoud van traditionele elementen. Het festival 

heeft een breed aanbod aan activiteiten met een 

Aziatische markt in het Stadhuis, een draken-

dans, leeuwen die tot leven worden gewekt en 

een optreden van een dans- en acrobatiekgroep 

uit China.

www.chinesecultuur.nl   

  

Chinees Nieuwjaar Festival              

Locatie: Stadhuis en de straten in China Town

Aanvang: 11.00-17.00 uur

Toegang: gratis  

 

FEBRUARI

8 

MAART

t/m 7

FEBRUARI

21

APRIL

t/m 11
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14

Bart Koopman fi lm&animaties

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

Productie “Naar Capri      

talentvolle musici. U luistert in deze tweede 
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Barbara Bruckwilder is 

ergotherapeut. Zij schrijft 

over haar ontmoetingen met 

cliënten en hun (on)gemak-

ken in het dagelijks leven. 

De illustraties zijn van 

Erika Flach.

Mevrouw heeft een echter een ongeluk 

gehad met haar scootmobiel, toen ze 

die -nog eventjes snel- goed in huis 

wilde parkeren. Daarbij brak ze haar 

heup. Mevrouw is net thuis van de 

revalidatie maar durft nu niet meer in 

de scootmobiel te rijden en komt haar 

huis bijna niet meer uit. Mijn taak is 

het om haar weer het zelfvertrouwen 

te geven om te rijden. Ze oefent zo’n 

zes keer en het gaat hartstikke goed. Ik 

vind het niet noodzakelijk dat iemand 

in één draai kan keren op de stoep 

of in één vloeiende beweging kan 

inparkeren. Dat lukt met een auto ook 

niet altijd. Ik vind het belangrijk 

dat je niet in paniek raakt en het 

gewoon opnieuw probeert. Het 

doel is om zelfstandig naar buiten 

te kunnen en te gaan. 

Tijdens het oefenen praten we over 

van alles. Over wijlen haar man en hun 

voormalige werk, vakanties, hobbies. 

Mevrouw vertelt dat ze graag tekent en 

schildert. Dat doen wel meer ouderen. 

Creatief bezig zijn. Oude hobbies op-

pakken. Of het nou tekenen is of bor-

duren of modelschepen bouwen. Iets 

moois creëeren dat hun interesse heeft. 

Ik kijk naar de dame, zie haar stijve 

vingers met de opgezette knokkels 

en ik vraag haar wat ze dan tekent. Ik 

denk stiekem aan kleurplaten inkleuren 

of bloemen tekenen. 

Blijkt dat mw. portretschilder is. 

Wekelijks komt ze met een groep 

kunstenaars bij elkaar in een studio. Ze 

nodigen een model uit en tekenen of 

schilderen deze na. Er is zelfs een ex-

positie met al hun werken. Ik was even 

sprakeloos. (En ben uiteraard naar de 

expositie gaan kijken!)

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

Een 92-jarige dame woont midden in het centrum. Al-
leen, in een prachtig herenhuis vol antieke meubelen. 
Het duurt lang voor ze de deur opent omdat ze slecht ter 
been is en soms helemaal vanuit de tuin naar de voor-
deur moet lopen.
Mevrouw vertelt dat ze tot voor kort nog auto reed maar 
de auto verkocht heeft omdat het rijden steeds moeilij-
ker ging. In plaats daarvan heeft ze een scootmobiel. 

Verrassend creatief
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Er op uit!
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van 
De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellin-
gen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via 
e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

Familiemusical Waanzinnig Gedroomd van Kinderen voor Kinderen 

Wie is er niet opgegroeid met Kinderen voor Kinderen? Het bekendste 

kinderkoor van Nederland bestaat 35 jaar en dat wordt gevierd met een 

musical! Een vrolijke theaterproductie voor iedereen van 5 tot 99, vol liedjes 

uit het 35 jarige bestaan van Kinderen voor Kinderen. Waanzinnig Gedroomd is 

een feest van herkenning voor jong en oud! 

Muziek aan het

Spuiplein

Op 14 en 15 februari komt deze feestelijke familiemusical naar Den Haag en als 
lezer van de Oud Hagenaar kunt u hiervoor nu 1e rangs kaarten met €7,50  korting 
bestellen onder vermelding van Oud Hagenaar. U betaalt dan geen €29,- voor een 
1e rangs kaartje maar €21,50. U kunt uw kaarten met deze korting bestellen aan 
de kassa van het Lucent Danstheater en de Dr Anton Philipszaal, telefonisch via 
070 88 00 333 of online via www.ldt.nl. 

Zaterdag 14 februari, 15.00 en 19.00 uur
Zondag 15 februari, 15.00 uur
Lucent Danstheater Den Haag

Speciaal voor 
lezers van 

De Oud Hagenaar
€ 7,50 korting

 

 

 

 

 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

gratis brochures 

en reservering 

 Senior Hotels ‘All Inclusive’ Veluwe Actie Weken 5dg. € 179,- p.p. 

Senior Hotel Dennenhoeve Senior Hotel Dennenhoeve   
Nunspeet / Veluwe  € 224,Nunspeet / Veluwe  € 224,Nunspeet / Veluwe  € 224,---      

Actie Weken Actie Weken Actie Weken € 179,€ 179,€ 179,---   p.pp.pp.p   

Senior Hotel Park Hierden Senior Hotel Park Hierden   
Hierden / Veluwe  € 239,Hierden / Veluwe  € 239,Hierden / Veluwe  € 239,---      

Actie Weken Actie Weken Actie Weken € 179,€ 179,€ 179,---   p.pp.pp.p   

Autovakanties Aanbiedingen 

Zonvakanties  Costa Blanca Spanje  

Riviercruises Vroegboekkorting 

7e Bosbesdrive 
komt er weer aan

Op zondagmiddag 22 februari organiseert bridgeclub NBC de gezellige Bosbes-

bridgedrive. U kunt zich aanmelden door overmaking van €15,- per paar op 

rekeningnummer NL63 INGB 0000 465456 tnv NBC onder vermelding van uw 

naam, naam van uw partner en emailadres of telefoonnummer. De drive wordt 

gespeeld in de zaal van de Haagsche Dynamiek. Zaal open vanaf 12.30 uur.

Zoekt u een gezellige 

bridgevereniging bij u in de buurt? 

Op dinsdagavond bridgen wij, bridgevereniging NBC, 

in een prachtige zaal van de Haagse Dynamiek, 

Mgr. Nolenslaan 9 in Den Haag. 

Neemt u contact op met Mieke Visser: 0637349160.

Zeldzame of ouderdomsziekte ?

Gepensioneerde

keurmerk fis alist komt aan huis
Voor de jaren 2010-2014,

ook voor ordenen administratie 
Knip uit en bel:

0182 – 612 825 (voicemail)

Zaterdag 7 februari

Moderne versie De Vrek van Molière 

in Theater Dakota

Toneelstuk De Vrek komt in een moderne, nieuwe 

versie naar Theater Dakota op zaterdag 7 februari 

(aanvang 20.15 uur). Een primeur in de Nederlandse 

theatergeschiedenis: het stuk wordt gespeeld met een 

geheel Surinaamse/Antilliaanse cast! Zeven  acteurs, 

onder wie Kenneth Herdigein, Rogier Komproe, Sergio 

Hasselbaink en Imanuelle Grives, zetten de theaterko-

medie van Molière opnieuw neer.  Regisseur Hans van 

Hechten: “We wilden donkere acteurs een kans geven 

in een klassiek stuk te spelen. Ze worden nu alleen 

gecast in ‘urban producties’ of als het script er expliciet 

om vraagt. Zonde! Bovendien wil ik laten zien dat de 

thema’s uit De Vrek nog steeds heel actueel zijn, voor 

iedereen. Daarbij ontdekten we tijdens de audities al dat 

de fl air van de Surinaams-Antilliaanse acteurs uitermate 

goed samengaat met de stijl van Molière, die een grote 

mate van natuurlijk spel en vooral veel humor vereist.” 

Bij Molière denk je vaak een moeilijk toneel, maar deze 

versie is heel erg toegankelijk. De moeilijke thema’s zijn 

heel begrijpelijk gemaakt en doordat er veel humor inzit 

is het stuk goed te volgen.” Kaarten zijn te bestellen 

via www.theaterdakota.nl, Tel. 070 326 5509 of aan de 

kassa van Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57).

Prijs €16 (met Ooievaarspas €8). 

Zondag 8 februari

Romantisch Interbellum van Flint

bij Première Parterre

Première Parterre presenteert Theatergroep Flint mret 

het programma Romantisch Interbellum, met Felix 

Strategier - research, zang en accordeon & Susanne 

Degerfors – cello & Eddy van Dijken - piano

Het gewone leven tijdens het Interbellum was grauw. 

Maar in deze zelfde tijd maakten theater, muziek en 

beeldende kunsten een bloeitijd door in Berlijn. Humor 

en satire, gehuld in sigarettenrook en vermengd met 

politieke ideeën, gaven kleur aan het nachtleven.Wat 

kunt u verwachten? Een verstrengeling - door acteur 

en zanger Felix Strategier – van nieuwe teksten en oude 

liederen, afgewisseld met liederen en verhalen uit het 

Interbellum, de roerige jaren ’20 en ’30 in Berlijn. Hierin 

komt ook de Dreigroschenoper langs, net als repertoire 

van de Comedian Harmonists en de Nederlandse 

volkszanger Willy Derby. Daarnaast zal Strategier zijn 

persoonlijke binding met Duitsland door de voorstelling 

heen weven. Zijn (over)grootouders van vaders kant 

stammen immers uit Pommeren. Hij weet zich verge-

zeld van uitstekende musici op cello en piano.

Welkom vanaf: 11.00 uur Aanvang optreden: 11.30 uur 

– 12.30 uur. Locatie: Première Parterre - culturele salon

Groot Hertoginnelaan 52 - 2517 EJ Den Haag

Entree: € 18, - Reserveren via: www.premiereparterre.nl 

of telefonisch: 070/3352696

Woensdag 18 februari

‘Bijeenkomzzzzt’ een lezing over bijen 

in Bibliotheek ‘s-Gravezande

Dat bijen honing produceren is natuurlijk bij iedereen 

bekend. In het Westland worden bijen ook breed ingezet 

in de tuinbouw voor bestuiving van gewassen en 

ongediertebestrijding. Imker Maarten van Herwerden is 

ruim 35 jaar geleden begonnen om de eerste volkeren 

te houden. Hij begon met een bijenkast in een kas met 

meloenen, waar de bijen voor de bestuiving zorgde. 

Inmiddels is zijn bedrijf een van de weinig overgebleven 

professionele imkerijen van Nederland die met een 

groot aantal bijenvolken imkert en de bestuiving van 

een groot scala land- en tuinbouwproducten verzorgt.

Van Herwerden is op woensdag 18 februari te gast 

in Bibliotheek ‘s-Gravenzande om te vertellen over 

bestuiving en de verschillen tussen bijen, wespen en 

hommels.  Aanvang van de avond is 20.00 uur, de 

toegang is gratis voor leden van Bibliotheek Westland 

(wel graag aanmelden) en € 2,50 voor niet-leden.

Zondag 1 maart

Literaire Salon ‘Hans Spit nodigt u uit’

met Alexander Münninghoff

Alexander Munninghof over zijn familiekroniek ‘de 

Stamhouder’, een familiegeschiedenis, berustend op 

ware feiten: het levensverhaal van Alexander Mun-

ninghof, schrijver, journalist en schaker. M.m.v. Casper 

Postmaa, hoofdredacteur van Den Haag Centraal. 

Locatie: Paul Steenbergen foyer in de Kon.Schouwburg.

Aanvang 14.00 uur. Toegang € 15.00. Prijs inclusief 

horecatoeslag ( kopje koffi e, glaasje wijn en versna-

peringen.) Reserveren: spit.hans@gmail.com. Tel. 

0681309892 of kassa@ks.nl  of Tel.  0900 3456789
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis 
voor slechts € 3.035,- (prijspeil 2014).

Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens, 

geen gezondheidsvragen.

De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen 

in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan. 

Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen 

worden ingebracht. 

Wij informeren u graag 

over de mogelijkheden. 

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

0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

"

I N F O R M A T I E C O U P O NJa, ik wil vrijblijvend meer informatie over de Contura-polis. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Naam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd(en)

Deze informatiecoupon in een envelop zonder postzegel zenden aan: Contura-polis, Antwoordnummer 5200, 3600 ZM Mijdrecht.

�m  �v

Ik wil later een 
heel gewone 

uitvaart

Uw uitvaart geregeld met de Contura-polis 

voor slechts € 3.245,- (prijspeil 2015).

Bijzonder geschikt voor senioren, geen leeftijdgrens, 

geen gezondheidsvragen.

De éénmalige afkoopsom kan in maandelijkse termijnen 

in een periode van maximaal 5 jaar worden voldaan. 

Ter gedeeltelijke betaling kunnen uw oude polissen 

worden ingebracht. 

Wij informeren u graag 

over de mogelijkheden. 

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

0800 - 022 45 35 of stuur de informatiecoupon in.

Conturapolis
natura  

 uitvaar tverzeker ing

"

I N F O R M A T I E C O U P O NJa, ik wil vrijblijvend meer informatie over de Contura-polis. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Naam

Straat

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Leeftijd(en)

Deze informatiecoupon in een envelop zonder postzegel zenden aan: Contura-polis, Antwoordnummer 5200, 3600 ZM Mijdrecht.

�m  �v

Ik wil later een 
heel gewone 

uitvaart
2

0
1

5



De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser dinsdag 3 februari 2015 Pagina 13

Ouderenzorg wordt echt niet afgebroken

Erf- en schenkingsrecht

Achterneven erven
van bloedverwant
Ik behoor tot een grote groep van 

achterneven en –nichten die allen 

meedelen in een nalatenschap van een 

verre tante. Volgens onze inschattin-

gen laat zij 100.000 euro na. Ons deel 

zou neerkomen op omstreeks 2500 

euro. Hoeveel houden wij na belastin-

gen hiervan netto over?

Bij een dergelijke verre bloedverwant 

bedraagt de vrijstelling dit jaar slechts 

2111 euro. Over het meerdere betaalt 

u 30 procent erfrechtbelasting. Derhal-

ve houdt u volgens onze berekening 

van uw erfenis van 2500 euro bijna 

2400 euro over.

Financiële zaken

Verschil tussen en/of
en en/en rekening
Is er bij bankrekeningen een (juri-

disch) verschil tussen een en/of reke-

ning en een en/en rekening? Valt het 

aan te bevelen om echtelieden elkaar 

een volmacht te geven als een van de 

twee onverhoopt dement wordt?

Een en/of-rekening is bedoeld voor 

partners of voor een ouder en een 

kind. Vrijwel elke bij ons bekende 

bank hanteert de term en/of rekening. 

Het gaat meestal om twee personen 

– meestal partners -  die allebei over 

de rekening kunnen beschikken. 

Bij een en/en-rekening (komt veel 

minder voor) is toestemming van 

de andere rekeninghouder nodig. Er 

zijn ook banken die dat helemaal niet 

aanbieden. 

In het geval van een en/of rekening 

wordt altijd aanbevolen (bijvoorbeeld 

met een kind) om vast te leggen voor 

wie het saldo is. Anders kunnen bij 

overlijden van de ouder problemen 

ontstaan met andere erfgenamen. Zelf 

zijn wij dan ook niet zo’n voorstander 

van een en/of-rekening met een kind. 

Het opnemen van geld kan even 

gemakkelijk bereikt worden met een 

machtiging van de ouder aan het kind. 

Voor meer informatie hierover kunt u 

uw bank raadplegen. De machtiging 

wordt meteen stopgezet als een ouder 

komt te overlijden. Dat laatste moet 

meteen gemeld worden.

Vaak wordt dan gesteld, maar dan 

kan ‘mijn kind’ bij een en/of rekening 

nog over het saldo beschikken voor 

uitvaartkosten e.d. Dat is misschien 

wel zo, maar binnen enkele dagen is 

te regelen dat alle erfgenamen (of de 

gemachtigde hiervan) over het saldo 

kunnen beschikken om rekeningen te 

voldoen e.d. Die betalingen hoeven 

vaak niet op stel en sprong worden 

gedaan. Over hoe dat gaat kan elke 

helpdesk (in geval van overlijden) van 

een bank u meer informeren.

Bij dementie van een van de ouders 

kan de ander bij een en/of rekening 

nog blijven beschikken over het geld. 

Soms is het ook nodig dat de demen-

terende onder bewind of zelfs curatele 

wordt geplaatst. Dat hangt van de 

situatie af. Bewind is bedoeld voor 

ie zi n fi nan i le zaken niet zel  kan 
regelen. Bij curatele komen mensen 

helemaal onder toezicht te staan van 

een ander. Dan kan de reguliere en/

of rekening bij gehuwden of partners 

uitkomst bieden.

Mensen worden bij bepaalde vormen 

van dementie handelingsonbekwaam. 

Maar een echtpaar kan heel goed 

doorleven als er één dement is. Pas als 

de ander is overleden of het zelf ook 

niet meer aankan, dan is curatele of 

bewind aan de orde.

Fiscale zaken

Belastingheffing 
voor en na AOW
Als je in de maanden voor je AOW 

gerechtigde leeftijd pensioen ontvangt, 

val je onder een andere belastingtabel 

waardoor je een hogere loonheffi ng 

krijgt en dus veel minder netto over-

houdt. Klopt dit?

Dat is altijd: je betaalt inkomsten-

belasting evenredig aan je bruto-

inkomsten. Als je met AOW gaat dan 

word je voor de Belastingdienst in dat 

jaar afgerekend als 65-plusser voor de 

maanden dat je boven de AOW-datum 

zit. Er is dan weliswaar een lager 

schijventarief maar er kleven ook 

nadelen aan. Soms kan het zelfs voor-

deliger zi n met algemene he fi ngs
toeslag, arbeidstoeslag, zelfstandi-

genaftrek of bijzondere aftrekposten) 

om nog niet in het andere tarief voor 

mensen boven de AOW-leeftijd te val-

len. Dat hangt van de situatie af.

AOW en pensioen

Toeslagzaak AOW
is niet te geloven
Op 1 januari 2015 is de toeslag 

vervallen voor nieuwe aanvragers van 

AOW met een weinig of niet verdie-

nende partner. Maar hoe zit het met 

de AOW’ers waarvan de partner kort-

geleden is overleden? Mijn acht jaar 

jongere vrouw is in december 2013 

overleden en ik ontvang vanaf febru-

ari 2014 AOW voor alleenstaanden. 

Wat gebeurt er als ik ga samenwonen 

in 2015? Ik heb een vriendin van nog 

geen 60 jaar op het oog die alleen een 

klein baantje heeft en een aanvullende 

uitkering?

U houdt uw AOW, zij het dat u 

dan het lagere staatspensioen voor 

partners krijgt (netto circa 728 euro 

per maand, ruim 330 euro lager dan de 

alleenstaande AOW). Voor uw nieuwe 

partner krijgt u géén toeslag meer. Zij 

houdt wel haar inkomen uit het kleine 

baantje en van haar uitkering hangt 

het ervan af welke dat is.

Als het een aanvullende bijstands-

uitkering betreft, dan heeft het 

nadelige gevolgen voor haar. Krijgt ze 

bijvoorbeeld een aanvullende werk-

loosheidsuitkering (WW) dan is er 

niet zoveel aan de hand, behalve haar 

verplichtingen.

Het is daarom goed uw beslissing af te 

wegen om samen te gaan wonen. Het 

is al een stuk gemakkelijker om tot dit 

besluit – in overleg? – te komen als u 

een fl ink bedri spensioen hebt aar
aan niet valt te tornen. Ook andere 

zaken als kostenbesparingen (door bij-

voorbeeld één huishouden te vormen) 

en haar pensioen later moeten in deze 

afweging worden meegenomen. 

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere fi 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’.

Oudere mensen hebben het nog steeds 

over ‘het trekken van Drees’. Daarmee 

wordt bedoeld de AOW die uiteindelijk 

door minister Suurhoff van Sociale 

Zaken in 1957 door het parlement is 

geloodst.

De biograaf van Willem Drees, Bert van 

Nieuwenhuizen (68), veegt de vloer aan 

met ‘het in het verdomhoekje’ zetten van 

de PvdA en dat staatsecretaris  Martin 

van Rijn (eveneens thans van de PvdA) 

de verzorgingsstaat van vadertje Drees 

zou slopen. 

In een ingezonden brief, onopvallend 

geplaatst op de pagina’s Opinie in NRC 

Handelsblad, stelt de auteur aan het eind 

een opmerkelijke conclusie die heel 

actueel is. Natuurlijk moet er volgens 

hem ‘een stevig sociaal vangnet’ blijven. 

,,Maar wie de voorzieningen zelf betalen 

kan, moet dat ook doen. Ook dat is 

sociaaldemocratisch.’’

Daarmee stelt hij zich grotendeels achter 

de kern van het per 1 januari ingevoerde 

andere zorgbeleid van het kabinet 

waarvan het accent en de beslissingen 

daarover bij de gemeenten komen te lig-

gen. Het gaat erom of de laagstbetaalden 

en bijstandsgerechtigden ten opzichte 

van vorig jaar in eigen kosten er niet te 

veel op achteruit gaan. 

Kunnen ze – en daarmee wordt vooral 

gedoeld op de gesubsidieerde huis-

houdelijke hulp - dat nog betalen? Of 

moeten ze hiervoor andere prioriteiten 

in hun huishoudboekje gaan stellen? 

Valt huishoudelijke hulp onder de eerste 

levensbehoefte waarvoor subsidie uit 

de collectieve voorzieningen nodig is? 

Soms wel, soms niet!

Taak familie
Drees zou bij thuis blijven wonen het 

sowieso in de eerste plaats een taak heb-

ben gevonden voor de naaste familie-

leden. En als men het zelf kan betalen, 

moet men dat zeker doen. Eerder ook 

dan het geld uitgeven aan zekere luxe 

zoals, smartphones, alcoholische dran-

ken en rookwaren, vakanties, nieuwe 

meubels, auto’s, enz.. 

Daarom zal in de nieuwe regels meer 

gekeken worden of gesubsidieerde hulp 

werkelijk nodig is of dat familie en/of 

mantelzorgers hierin kunnen bijstaan. 

Dat heet ‘indicatiestelling’. Alleen in de 

zwaarste (eenzame?) gevallen is voor 

huishoudhulp nog subsidie beschik-

baar. Vaak in combinatie met andere 

benodigde zorg. Boven de 70 jaar komt 

men daarvoor eerder in aanmerking dan 

daaronder. In Den Haag heeft men daar-

voor het loket Wmo. Alle informatie is 

terug te vinden op internet of te krijgen 

via telefoonnummer 14070 in Den Haag. 

Er zijn genoeg mensen die thans nog via 

de Wmo van hun gemeente een werkster 

thuis hebben die uit de collectiviteit van 

de overheid fors met subsidies wordt 

gesteund. Vaak wordt als argument 

opgevoerd dat zij zo goed gezelschap is. 

Met alle respect, daarvoor is de verzor-

gingsstaat niet bedoeld. Voor gezelschap 

zijn er andere sociale voorzieningen.

‘Witte werkster’
Een ‘witte werkster’ is trouwens al 

voor in totaal 10 tot 16 euro per uur 

in te huren, waarbij men ook klachten 

kan indienen als zij (tegenwoordig ook 

een ‘hij’) niet goed werk verricht en zij 

bij ziekte en vakantie adequaat moet 

worden vervangen. Lijkt mij zeker aan 

te bevelen bij een inkomen van meer 

dan 20.000 euro bruto per jaar. Het heeft 

ook weinig zin om hierbij het ‘zwarte 

circuit’ van werksters in stand te houden, 

ook vanwege het feit dat deze mensen 

daarnaast (vaak of soms?) een uitkering 

hebben!  Terug naar de biograaf Bert 

van Nieuwenhuijzen van Drees. Hij 

schrijft: sociaaldemocraten (PvdA’ers) 

kunnen geen goed meer doen en lijken 

de oorzaak te zijn van alles wat fout 

gaat. ,,Ik ben er niet van onder indruk. 

De ondergang van de sociaaldemocratie 

is vaker voorspeld en nooit is die voor-

spelling waar gebleken.’’

Het is volgens hem een groot misver-

stand dat Drees een verzorgingsstaat tot 

in de puntjes wilde omdat die ‘de eigen 

verantwoordelijkheid van de mensen 

aantastte’. Dat moet de coalitieregering 

als muziek in de oren klinken. 

Ogen uitwrijven
“Wat Drees wel deed, was direct na de 

bevrijding een oudedagsvoorziening 

treffen voor al die 65-plussers die nooit 

de mogelijkheid hadden gehad om een 

pensioen op te bouwen. Het was een 

maatregel om ouderen te behoeden voor 

armoede en afhankelijkheid.’’

De latere uitbouw van de sociale 

verzorgingsstaat – soms met overdreven 

voorzieningen – is gedaan door KVP-

politici als Klompé en Veldkamp. Inmid-

dels is er volgens Van Nieuwenhuijzen 

op het gebied van de ouderenzorg veel 

veranderd én verbeterd.

Hierna wordt hij wel wat sarcastisch. 

,,Drees zou zich de ogen uitwrijven als 

hij onze ouderen massaal op terrasjes in 

Scheveningen, Zandvoort of Benidorm 

zag zitten. Het is hen van harte gegund, 

maar we staan niet voor de afbraak van 

de ouderenzorg. Dit geldt niet voor 

iedereen, moeilijke gevallen zullen er 

blijven.’’

e biografi e illem rees  vernieu er 
voor, in en na de oorlog’ is een uitgave 

van Aspect B.V. en kost €19,95.

De beroemdste sociaaldemocraat uit Den Haag is drs. Willem Drees 
(in 1886 geboren in Amsterdam, in 1988 overleden in Den Haag). 
Wie meer over zijn roemrijke historie wil weten, onder meer als 
minister-president van 1948 tot 1958, moet zijn levensbeschrijving 
‘Willem Drees, vernieuwer voor, in en na de oorlog’ lezen.

& Opinie
Informatie

De ouderenzorg heeft 
staatssecretaris Martin 
van Rijn niet per 1 ja-
nuari 2015 afgebroken. 
Natuurlijk zijn er altijd 
- en dat is altijd al zo 
geweest - randgevallen 
die tussen de wal en 
het schip raken. Het is 
in lijn wat Willem Drees 
indertijd wilde, zegt zijn 
levensbeschrijver Bert 
van Nieuwenhuizen.
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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.

Operatie Openbaar Vervoer 
Na jaren van aarzeling en scepsis toch de stoute schoenen maar eens aangedaan. Met de OV-chipkaart 

in de trein! Het werd één grote beproeving.

De laatste keer dat ik een kaartje voor 

de trein had gekocht was ruim twintig 

jaar geleden. Dus had ik zo mijn 

twijfels over mijn bekwaamheid mij 

anno 2015 geheel zelfstandig met het 

Openbaar Vervoer te verplaatsen. 

Vorige week moest ik van Goes naar 

Den Haag. Kom, dacht ik, doe eens 

modern. Ga met de trein. Schaf jezelf 

een OV-chipkaart aan en laat zien dat 

je je, hoewel op leeftijd, nog machtig 

kwiek van geest bent waar het de 

uitdagingen van de huidige samenle-

ving betreft. 

De drie nachten voor de uitvoering 

van mijn wilde plannen deed ik 

nauwelijks een oog dicht. Vrijwel alles 

wat er onderweg mis zou kunnen gaan 

passeerde mijn geestesoog. Mevrouw 

Pasgeld ziet het altijd meteen als ik 

ergens over loop te tobben. En toen 

ze vroeg wat me dwarszat, biechtte ik 

op, dat ik met de trein naar Den Haag 

wilde. ‘Nou’, zei ze. ‘Komt dat even 

mooi uit. Ik heb nog een OV-chipkaart 

voor je. Een anonieme. Ik weet alleen 

niet of er nog genoeg opstaat.’

Omdat ik geen idee had dat er iets op 

een OV-chipkaart zou moeten staan 

en hoe je, in het geval er niet genoeg 

op zou staan, ervoor kon zorgen dat 

er wèl weer genoeg op stond, bezocht 

ik op mijn laptopje de site www.ns.nl/

reizigers/ovchipkaart/opladen-activi-

teiten. aar kreeg e met een fi lmp e 
les over wat je allemaal moest doen 

om weer genoeg op je OV-chipkaart 

te krijgen. De instructies leken wel 

bedoeld voor geestelijk gehandicapten 

maar ondanks dat begreep ik er geen 

moer van. Toen mevrouw Pasgeld het 

ook nog een paar keer had uitgelegd, 

dacht ik, dat ik het er in het echt, op 

het station, wel in mijn eentje op zou 

kunnen wagen. Maar de nacht voor 

mijn vertrek deed ik wederom nauwe-

lijks een 

oog dicht 

en dacht 

met weemoed terug aan vroeger, toen 

alles beter was en je geen bijlessen 

nodig had om je per trein te verplaat-

sen en je nog gewoon met echt geld 

een kaartje aan het loket kon kopen.

Voor paal

Op de dag van mijn vertrek reed ik 

met mijn auto naar de parkeerplaats 

bij het station en deed 20 euro in de 

parkeermeter omdat ik pas de vol-

gende dag weer terug zou zijn. Het ap-

paraat waar ik mijn OV-chipkaart kon 

opladen stond duidelijk zichtbaar op 

me te wachten en, het moet gezegd, 

het hevelde zonder blikken of blozen 

geheel onzichtbaar voor het blote oog, 

20 euro over van mijn bankrekening 

naar mijn OV-kaart. De wonderen zijn 

de wereld nog niet uit.

Eenmaal op het perron schoot me te 

binnen, dat mevrouw Pasgeld ook nog 

iets gezegd had over een paal bij de 

ingang van het station. Bij die paal 

moest ik mij  vervoegen teneinde de 

NS van mijn komst in kennis te stel-

len. Een en ander diende te geschieden 

door met mijn OV-kaart tegen zo’n 

paal te wrijven . Wederom bekroop 

me het gevoel, dat dat vroeger toch al-

lemaal veel eenvoudiger ging. Vroeger 

was er altijd wel een echt mens, al dan 

niet achter een loket, die naar je kon 

luisteren en je vragen kon beantwoor-

den. Maar wacht eens … daar stond 

een paal. Was dat nu de paal waar ik 

met mijn OV-kaart over moest wrij-

ven? Maar die paal zag er heel anders 

uit dan op het fi lmp e  O  a ht. et 
was een paal met een groen en een 

rood knopje. Je moest op 

het groene knopje drukken 

om een vraag te stellen als 

je ergens mee zat en op het 

rode als de pleuris uitbrak. 

Nee. Dat was dus kennelijk 

niet de paal, waar ik mijn 

OV-kaart tegenaan moest 

wrijven. Die bleek op het 

perron even terug te staan. Ik was er 

glad voorbij gelopen met mijn stomme 

kop. 

Ook over het inchecken bleek ik me 

meer zorgen te hebben gemaakt dan 

nodig was. Je kan van de NS zeggen 

wat je wil. Maar dat hele proces ver-

liep voortre eli k  r klonk zel s een 
soort dankbaar Pavlov-geluidje uit de 

paal toen ik me had gemeld

Zoetgevooisd

Mijn trein zou om 12:28 uur vertrek-

ken en daarna zou ik, zo had mevrouw 

Pasgeld voor me uitgezocht, zonder 

overstappen in Den Haag terecht 

komen, hetgeen een buitengewoon 

geruststellend idee was.

Het was 12:27 uur. Uit de luidsprekers 

op het perron klonk een zoetge-

vooisde damesstem: ‘De trein van 

12:28 uur naar Rotterdam, Den Haag 

HS, Schiphol, Amsterdam, Lelystad-

Centrum zal vertrekken om 12:40 uur.’ 

Vertrekken? Vertrekken? Hij was nog 

niet eens aangekomen  aar goed. Als 
ervaren reiziger kijk ik van zo’n ver-

traging natuurlijk nauwelijks op. Kan 

gebeuren  ie zeurt is een kniesoor.
De vertraging was goed ingeschat. 

Maar toen wij om 13:17 Roosendaal 

naderden klonk er wederom een zoet-

gevooisde damesstem, deze keer door 

de luidsprekers in de trein: ‘Deze trein 

rijdt, als gevolg van een vertraging 

niet verder dan Roosendaal. Ieder-

een dient uit te stappen.’ Vervolgens 

klonken, vrijwel onverstaanbaar, de 

overstapmogelijkheden naar verdere 

bestemmingen door onze coupé.

De reizigers, voornamelijk personen 

tussen de 16 en de 24 jaar, lieten tot 

mijn grote vreugde enig protest horen. 

‘Ik ga in het vervolg wel weer lopen. 

Dan ben ik er sneller’, riep er een. 

En omdat ik geen bijles had gehad in 

overstappen, wendde ik mij tot een 

informatiepaal teneinde te achterhalen 

wat die juffrouw door die luidsprekers 

in de trein allemaal had gezegd. De 

informatiepaal meldde vriendelijk, dat 

ik pas bij het verlaten van een station 

met de OV-kaart over de uitcheckpaal 

hoefde te wrijven.  

Avondschemer

Om 14:10 uur, direct na mijn overstap 

in Rozendaal, kreeg ik de indruk dat 

de avondschemering die dag wel erg 

vroeg was ingevallen. Maar bij nader 

inzien bleken dat de smerige ruiten 

van mijn coupe te zijn. Ik had me van 

te voren vreselijk druk gemaakt over 

deze reis. Maar waar ik me wèl op had 

verheugd  waren de voorbijtrekkende 

landschappen, die ik in alle rust vanuit 

mijn coupe had kunnen aanschouwen. 

Zoals ik me dat van de treinreizen 

van weleer herinnerde. Dankzij die 

smerige ramen kon dat dus nu ook al 

niet meer.

Om een lange reis kort te maken: in 

Rozendaal kon ik om 13:50 uur op een 

Intercity naar Den Haag overstappen 

en opgelucht wreef ik om 14:41 uur 

mijn OV-chipkaart op Den Haag Hol-

lands Spoor weer langs een paal.

Voelt u zich ook voor paal staan op de 

stations? Mail het naar:

julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email 

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.”

 

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

gezindten begraven. 
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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 ‘3’; in B een ‘9’ in 

C een ‘6’ en in D een ‘1’, zodat het 

gevraagde antwoord dan bijvoor-

beeld luidt: 3-9-6-1.

Vijf winnaars

In de eerste De Oud-Hagenaar 

van 20 januari vond u ook vier 

Sudoku-opgaves. Veel lezers 

losten ze goed op. De goede 

oplossing luidde: 4-1-9-6. Onder 

de goede inzenders werden vijf 

prijzen verloot. Zij krijgen hun 

prijs thuis gestuurd. Plezier ermee 

en profi iat

• Petra van der Haas, te Den Haag

• Marian Brouwer, te Rijswijk

• Joke van der Werf, 

   te Bergschenhoek

• Albert Oolhorst, te Ruurlo

• Frans Versluis, te Benthuizen

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 

worden ook vijf exemplaren van 

het boek “Eerst Napels zien …” 

verloot onder de goede inzenders. 

Vergeet niet om bij de inzending 

ook u  postadres te vermelden
We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 

uiterlijk binnen hebben op:

Woensdag 11 februari

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 3

Heeft u geen e-mail? 

Vraag 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.

3 1 8 4
6 5 7

4
6 4 2

2 6 4 5
3 7

8 4 5 2 1
9

8 3

5 7 2
7 1 5

7 9
9 8
2 3

5 4
5 9 2 4

6 9 1
8 4 6

5 4 3
1 5 7

4
8 5 1

9 1
8 7

2 8
7 1 3 9 5

1 9 2

8 1
6

9 2 3 7
2 6 8 1

2 5
7 9 8 6 4
9

7 3 5 9
4 1 5 8

Ervaar zelf hoe wij spullen èn

mensen een 2e kans geven!

Schroeder geeft mensen en spullen een 2e kans!

Doneer uw overbodige huisraad of 

meubels aan Schroeder en geniet van een 

unieke rondleiding met koffie en gebak...

Zilverstraat 40 (Hoofdvestiging) • Fahrenheitstraat 343 

Hendrik Ravestijnplein 84-85 (Rijswijk) • Kerketuinenweg 21

Leyweg 922J • Loosduinsekade 156 • Piet Heinstraat 25 & 69 

Weimarstraat 364 • Westduinweg 196
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           Voordeelwinkel Bestel online via onze  webwinkel 

www.volharding-voordeelwinkel.nl

Verzendkosten per bestelling € 6,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf                                          www.volharding-voordeelwinkel.nl

Bel en bestel    070-8700216

Nog geen Lid?

Wordt dan snel gratis lid van de Vol-

harding en ontvang voortaan minstens 

10% extra korting op meer dan 1500 pro-

ducten en diensten die zorgen voor een 

zelfstandig en comfortabel ouder worden. 

Bel 070-8700216 

en wordt gratis lid !

Buigbaar bestek

 12,
Voor leden

Onze prijs 14,95

Elektrische deken Medisana 
1 persoons
Schakelt automatisch uit 

na 120 minuten en geeft 

een gelijkmatige constante 

warmte 

door een speciale 

oppervlak thermostaat. 

30°C machinewas mogelijk 

door afneembaar snoer. 

4 temperatuurstanden,  

100 watt. Gewicht 900 gram. 

Garantie 3 jaar. 44,95

Voor leden

Onze prijs 49,9529,95
Voor leden

Onze prijs 33,95

Automatische Kurkentrekker

30,15

Schoenspikes

De beste antislip zolen! Heel  

eenvoudig met klittenband 

onder de hak te bevestigen.

De metalen pinnen 

zorgen voor extra 

grip wanneer het 

buiten glad is maar  

biedt geen absolute garantie 

tegen vallen.

 

Blijf altijd alert bij gladheid! Voor leden

Onze prijs 33,50

Voor leden

Onze prijs 49,9538,95

Elektrische voetenzak

Voor leden

Onze prijs 44,95

Voor

als het

glad

wordt

- Met zachte ademende kern.

- Pluche binnenvoering,

   uitneembaar en wasbaar

   op 30 graden.

- 3 temperatuur 

   instellingen.

- Voldoende voetruimte.

- Automatische 

  uitschakeling na 90 minuten.

� Modern Design.

� Gebruikersvriendelijk.

� Inclusief foliesnijder.

� Inclusief oplaadbare batterijen 

  en adaptor. 

  Door de kurketrekker op de 

  standaard te zetten wordt hij 

  opgeladen, net als bij een 

  elektrische tandenborstel.

� Gewicht 1kg.

� Afmeting 13,5 * 13,5 * 35 cm

45,95

Klok met dag&datum en 
temperatuur weergave 

Met geschreven week-

dag in het Nederlands, 

volledige datum, twee 

alarmtijden, snooze-

functie, tweede tijd en 

binnentemperatuur, 

Om op te hangen of 

neer te zetten. Afme-

ting 19,5 x 19,5 x 2,7 

cm. Werkt op 2 AAA-

batterijen.

Infrarood warmtelamp
met timerfunctie

Diepwerkende lamp 

met een vermogen 

van 150Watt. 

Tijdinstelling tot 12 minuten 

en automatische uitschake-

ling. Te gebruiken bij spier

pijn en verkoudheidsklachten.

52,95
Voor leden

Onze prijs 58,95

Toiletverhoger met deksel 

Gemakkelijker

gaan zitten en staan.

Past op elk toilet en in 

een handomdraai

zelf te plaatsen.

Onze prijs 

5 cm  voor  35,95

10 cm   voor  38,95

34,95
Voor leden

31,    95
en

Polsbrace met versterking

Heeft een verwijderbare met-

alen 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.

27, 95
Onze prijs 29,95

Voor leden

95

                   

                                             Met zachte schok-

                                   absorberende handvat-

                               ten voor een goede grip. 

                         De lepels en vorken kunnen

                    zelf in iedere gewenste hoek 

                gebogen worden.

Verkrijgbaar in Mes, Kartelmes, Eetlepel, 

Soeplepel, Kleine lepel en Vork. Prijs per stuk.

Tafel voor stoel en bed

Met deze leestafel kunt u 

comfortabel lezen, eten of 

bijvoorbeeld uw laptop gebruiken 

terwijl u op bed ligt. 

Het blad is in hoogte instelbaar en 

de hoek van het blad is in 8 posi-

ties in te stellen. 

Door de speciale constructie ook 

voor uw stoel te zetten terwijl het 

blad dan toch dicht bij u komt.

139,
Voor leden

Onze prijs 159,95
95

Best 

verkocht

 in 2014!


