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Op de dansles bij Immink rustte de zegen   
Christelijke dansschool in de Piet Heinstraat en op het Scheveningse Veer

In een tijd van secu-
larisatie is het nau-
welijks meer voor te 
stellen dat Den Haag 
in de vorige eeuw 
nog een christelijke 
dansschool kende. Zo 
omstreeks 1957/1958 
opende de familie Im-
mink in de Piet Hein-
straat een dansschool 
speciaal voor danslus-
tigen van christelijke 
huize. De school trok 
grote belangstelling. 
Hoe valt dat anno 
2015 te verklaren? De 
dansvloer bood toen-
tertijd soms de op-
maat naar méér!
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Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  Een dansavond begin jaren 60 in de grote zaal van de Haagse drientuin - die in 1968 werd gesloopt. (Foto: Thom van Dijk).-

Het was een tijd waarin kerken en 

met name jeugddiensten door veel 

jongeren werden bezocht. Van daaruit 

werden tal van  activiteiten onder-

nomen, niet alleen  ’s zondags maar 

ook door de week. Wekelijkse clubs 

bijvoorbeeld, maar ook en vooral in 

de vakanties zomerkampen. Zo leerde 

men elkaar kennen en kwamen veel 

relaties tot stand. Vaak gevolgd door 

verloving en na verloop van kortere 

en soms langere tijd een huwelijk. 

Dat was de trend.

Partnerkeus

In die maatschappelijke situatie 

zagen de heer en mevrouw Immink 

een goede en levensvatbare mogelijk-

heid tot het oprichten van een dans-

school speciaal voor jongelui van 

christelijke huize. Niet dat de lessen 

anders waren dan die van de neutrale 

concurrenten. Nee, doel was om het 

jongeren gemakkelijker te maken 

bij het zoeken en vinden van een 

partner van protestantse huize. De 

partnerkeus was vaak een zaak mede 

van de ouders. En als die kerkelijk 

waren dan was omgang van een zoon 

of dochter met een niet-kerkelijke 

partner vaak problematisch, zo niet 

onmogelijk. Zelf heb ik mijn vrouw 

bij Immink leren kennen. Ik keurig in 

pak, zij in jurk gingen we ’s zaterdag-

avonds naar dansles.

Steun van de dominee

In hun streven om de gewenste doel-

groep te bereiken kreeg de familie 

Immink steun van enkele Haagse 

predikanten. Zo wezen  Ds. P. Lugtig-

heid maar ook Ds. D. Veldkamp  

nadrukkelijk op het bestaan van deze 

christelijke dansschool.

Begonnen in de Piet Heinstraat moest 

na enige jaren worden verhuisd 

naar een grotere accommodatie. Die 

kwam op het Scheveningse Veer 

waar, als ik het goed heb, nu een 

fi rma oor oe-het- el  materialen is 
gevestigd.

Bal in de dierentuin

Voor het jaarlijkse Nieuwjaarsbal 

werden de cursisten in de lessen  

stevig voorbereid zodat ze tijdens het 

bal goed voorde dag konden komen. 

De grote zaal van de Haagse 

dierentuin was altijd stampvol met 

cursisten, hun vrienden en hun 

ouders. Hoogtepunt van die avond 

vormde het optreden van het echtpaar 

Immink. 

Met de heer en mevrouw Immink 

kregen mijn vrouw en ik  een vriend-

schappelijke  band. Om die reden 

vroeg hij mij of ik op de avond van 

het bal hun optreden wilde aankon-

digen. Dat heb ik graag gedaan, 

getuige de foto’s binnen de tekst bij 

dit stukje. 

Wie weet hoeveel relaties door de 

danslessen bij Immink er  gevormd 

zullen zijn; en hoeveel er nog be-

staan? Wie zal het zeggen?

Bertram Versluis
Amersfoort

indover@ziggo.nl-  Ik mocht mevrouw Immink en haar echtge-

noot aankondigen bij het Nieuwjaarsbal. -

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

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

VRIJDAG + ZATERDAG OPEN
Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

-  Het eerste pand van ‘Dansinstittuut Immink’, in de Piet Heinstraat in de jaren 50. -

Zeldzame of ouderdomsziekte ?

Gepensioneerde

keurmerk-fiscalist komt aan huis
Voor de jaren 2010-2014,

ook voor ordenen administratie 
Knip uit en bel:

0182 – 612 825 (voicemail)

SENIOREN BEGELEIDING 
BOHEMEN (SBB) 

*  Begeleiding en vervoer naar ……  

* (her)inrichting woning/verhuizing

* Administratieve ondersteuning

Iedereen verdient aandacht en ondersteuning !

Wij zijn actief in heel Den Haag en omgeving

WWW.SBBOHEMEN.NL   - TEL. 06.49.35.97.55



Overval in 1945

Op 13 februari 1945 omstreeks 18.30 

uur werd er een overval gepleegd 

op café ‘Oome Janus’aan de Vail-

lantlaan 537 (eigenaar/uitbater A. 

A. P. van Beem) door vier personen 

gekleed in Duitse uniformen. In het 

café waren ca. 40 personen aanwezig 

en de gehele overval duurde 3 uur. 

De buit bestond uit f 30.000, tabak 

en levensmiddelen. De vier mannen 

zouden een maand eerder ook schul-

dig zijn geweest aan een overval op 

kolenhandelaar J. J. de Vos, wonende 

Bloemfonteinstraat 180 Den Haag. 

Deze J.J. Vos was ook in het café 

aanwezig en kende 2 van de overval-

lers. Hiervoor zijn zes personen 

aangehouden en via de gevangenis in 

Scheveningen op 7 maart afgevoerd 

naar Kamp Amersfoort. Waar zij 

na aankomst, gescheiden van de 

overige kampgevangenen, werden 

ingesloten. Op 8 maart werden 

van deze groep er 48 geëxecuteerd 

als represaille voor de aanslag op 

Höheren SS und Polizeiführer Hanns 

Albin Rauter bij de Woeste Hoeve in 

voorgaande nacht. Op 15 Maart gaan 

vijf van de gearresteerden, zonder 

enige vorm van proces, met het 

laatste gevangenentransport vanuit  

Kamp Amersfoort naar het Duitse 

concentratiekamp Neuengamme 

(gelegen bij Hamburg). Geen van 

deze vijf zal terugkeren. De zesde 

persoon: Johannes Overzee, bleef in 

Amersfoort achter en kwam vrij na 

de bevrijding.

Het betreft de volgende personen:

1) Magnin, Jan Hendrik 09-06-1901 

Amsterdam, Reinwardtstraat  95 

Den Haag.

2) Haak, Pieter 03-02-1910 Leiden, 

Wesselsstraat 234 Den Haag.

3) Eygendaal, Daniel 09-06-1917 

Den Haag, Jan van Gooyenstraat 

66 Den Haag .

4) Dam, Jacobus Leendert Hugo 

16-10-1911 Delft, Trompetstraat 

15 Delft.

5) Leenheer, Hendricus 16-11-1906 

Den Haag, Rondebosstraat 3 Den 

Haag.

6) Overzee, Johannes Josef 24-03-

1912 Den Haag, Rondebosstraat 2 

Den Haag. 

Het was tijdens de Hongerwinter. 

Na Sperrtijd, geen straatverlichting, 

geen elektriciteit/gas. Wat deden 

deze personen in dit café? Het café 

zou kort na de bevrijding zijn geslo-

ten en voortgezet als groentehandel. 

Er zijn veel tegenstrijdigheden in de 

(naoorlogse) getuigenverklaringen. 

Wie heeft er in zijn familie hierover 

iets gehoord of weet zelf ervan en 

kan mij nadere inlichtingen verstrek-

ken?

Piet Dam
damheinst@kabelfoon.nl

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

Voor paal staan

Op de vraag van Julius Pasgeld 

wie zich ook voor paal voelt staan 

op de stations kan ik het volgende 

zeggen. In tegenstelling tot heer 

Julius zijn mijn vrouw en ik sinds 

meer dan 50 jaar openbaar-vervoer-

frequenteerders en dat is simpelweg 

zo gegroeid, omdat we buiten een 

brommer en de fiets nooit een ander 

voertuig zelf hebben bestuurd. We 

hebben geleerd dat als je van het 

openbaar vervoer gebruik maakt je 

reisstijl moet worden aangepast. Het 

vereist een geheel andere menta-

liteit en ingecalculeerd geduld. Je 

neemt communicatiemateriaal mee 

en lectuur zoals in dit geval o.a. ‘de 

Oud-Hagenaar’ van 3 februari 2015. 

Wij maakten pas geleden een lange 

treinreis om mijn evacuatieoord uit 

de Tweede Wereldoorlog nog eens 

terug te zien. Onderweg naar Beerta 

in Groningen reizen we dan tot 

Zwolle door Flevoland langs ook het 

schitterende gebied, dat grenst aan 

de Oostvaardersplassen. Je rijdt dan 

ook langs de windturbines,  waarvan 

er in heel Flevoland 597 staan en 

dat alles is door onze schone ramen 

heel goed waarneembaar. Op onze 

terugreis kregen we ter hoogte van 

Almere door de geluidsinstallatie 

in de trein te horen, dat er vertra-

ging zou gaan optreden wegens een 

aanrijding met een persoon. Even 

bekruipt je dan de gedachte of die 

persoon geen andere uitweg had 

kunnen kiezen, maar als spookrijder 

maak je misschien meer slachtoffers.

Er wordt  tijdig en adequaat verteld 

welke alternatieven er bestaan om 

toch de reis naar het eindpunt te 

kunnen vervolgen. Zelf kun je via 

de website ns.nl onderweg ook je 

eventuele . ‘vluchtroute’ uitstippelen. 

En het mooiste is eigenlijk nog, dat 

je nooit parkeerproblemen hebt.

 

J.I.M. de Bruijn
Sassenheim

brunobrac@live.nl

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

Zilveruitjes

De werkgroep Zilver (50+) van 

COC-Haaglanden zoekt versterking. 

Met name aan het behartigen van de 

belangen zijn we de laatste tijd niet 

toe gekomen, maar daar kunt u ons 

mee helpen. Het betreft zaken als: 

Hoe gaat het met roze ouderen in 

de woonzorgcentra en de medische 

zorg? Hoe blijven roze ouderen 

onder de mensen? De werkgroep 

Zilver (50+) ziet het als zijn taak om 

Zilveruitjes te organiseren en voor 

de belangen en verlangens van de 

roze ouderen op te komen. Naast 

een bezoek aan onze (succesvolle) 

Zilveruitjes hebben mensen ook zin 

in andersoortige contacten, bijvoor-

beeld, bezoek bij iemand thuis, enz. 

Wij denken bijvoorbeeld aan contac-

ten met maatjes- of bezoekprojecten 

of contacten met woonzorgcentra 

en verpleeghuizen. Heeft u ideeën 

hoe we hier vorm aan kunnen geven 

of wilt u zich hiervoor inzetten? 

Neem contact met ons op en help 

ons Haaglanden een plek te laten 

zijn waar het goed leven is, óók voor 

roze ouderen en stuur een berichtje.

Jan en Wim
zilver@cochaaglanden.nl

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

Waterschapsverkiezing

De krant voor 50-plussers, zoals de 

slogan voor De Oud Hagenaar luid. 

Hier val ik zeker niet onder, met 

mijn 27 jaar. Waarom stuur ik dan 

juist een artikel naar deze krant? Ik 

zou graag uw aandacht willen vragen 

voor de komende waterschapsver-

kiezingen. Deze zijn tegelijk met 

de verkiezingen van de provinciale 

staten op 18 maart 2015. Het belang 

van het waterschap, en daarmee 

ook deze verkiezingen wordt wel 

eens vergeten. Maar zonder een 

waterschap met goed bestuur zouden 

wij Nederland niet droog en veilig 

hier in Den Haag kunnen leven. Het 

Hoogheemraadschap van Delfland 

zorgt hier al voor u sinds 1289. 

Ervaren bestuurders voor zo een ver-

antwoordelijke taak is natuurlijk dan 

ook erg belangrijk. Ervaring die met 

de jaren vergaard kan worden. De 

gemiddelde leeftijd van de water-

schapsbesturen liggen dan ook ruim 

boven de 50. Deze ervaring bezit ik 

met mijn leeftijd nog niet veel. Wat 

daarom belangrijk is om deze kennis 

en ervaring van de oudere bestuur-

ders wordt overgedragen aan een 

jongere generatie. Dit is nodig om 

ook toekomstige generaties de ken-

nis en ervaring hebben om Neder-

land veilig en droog tegen het water 

te houden. Dit kan alleen als er naast 

ervaring, ook  jongere kandidaten 

worden gekozen als waterschap be-

stuurder. Daarom wil ik u vragen als 

in maart de waterschapsverkiezingen 

zijn: Stem voor verjonging, stem 

voor toekomst!

Auke Terlouw 
Website: auketerlouw.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, 

i en- el an  ei schen am- oorbur  
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
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OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de 

hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.

Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar..email  Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Alle drie de ambassadeurs zijn 
vereerd betrokken te mogen zijn 
bij het gloednieuwe festival in 
Den Haag. Het festival brengt op 
cultureel gebied weer iets nieuws 
en interessants in de Hofstad en 
ook het feit dat speciaal voor 
Florence Swingt een huisband 
is samengesteld met jazzmuzi-
kanten van zestig jaar en ouder, 
wordt bijzonder gewaardeerd. De 
zogeheten Florence Swingt Band is 
de openingsact tijdens het nieuwe 
festival. “Het is altijd goed om te 

zien dat ouderen de kans krijgen 
hun talenten te blijven ontwikke-
len”, aldus Jan Slagter. Zelf richtte 
hij in 2002 de Omroepvereniging 
MAX op, omdat hij vond dat er 
te weinig media-aanbod was voor 
vijftigplussers. Initiatieven voor 
ouderen steunt hij daarom ook 
graag. “Het is een doelgroep die 
net zoveel aandacht verdient als 
elke andere.”

Drie podia

Het festival Florence Swingt, dat 

Florence samen met ambassadeur 
Frits Landesbergen organiseert, 
krijgt drie podia waar drie jazzcom-
bo’s gaan optreden voor de bewo-
ners van Florence en de bewoners 
van het stadsdeel Escamp. Onder 
meer bekende Nederlanders als Ja-
mai Lohman, Gregor Bak en Joke 
Bruijs treden tijdens het festival op. 
De overige artiesten worden bin-
nenkort bekendgemaakt. Florence 
hoopt dat de eerste editie van Flo-
rence Swingt zo succesvol wordt 
dat het jaarlijks gaat terugkeren en 
langzaam verspreidt naar meerdere 
woonzorglocaties van Florence. De 
speciaal opgerichte jazzband gaat 
heel het jaar optredens geven bin-
nen de verschillende woonzorg- en 
expertisecentra. Kortom, Florence 
Swingt in 2015 en hopelijk ook nog 
lang daarna.

De voorbereidingen voor de eerste editie van het nieuwe jazz-

festival Florence Swingt zijn in volle gang. Voor het festival dat 

op zaterdag 25 en zondag 26 april plaatsvindt in expertisecen-

trum Gulden Huis, zijn er nu ook heel passende ambassadeurs 

gevonden. Jan Slager, bekend van Omroep Max, Joke Bruijs, 

zangeres en comédienne, en Frits Landesbergen, jazzmuzi-

kant, hebben aangegeven het nieuwe festival een warm hart 

toe te dragen. 

Vroom en Dreesman
Door generaties opgebouwd

Ingehaald door de digitijd

Raakte zijn roots helaas kwijt

Ooit een baken en vertrouwd

In handen van het kapitaal

Kind van de beursrekening

Wie zette de handtekening?

De haan kraait driemaal

Met m’n neus tegen de etalageruit

Sinterklaas was al bijna in het land

Alles bewoog en maakte geluid

De roltrap op aan mijn vaders hand

Liep er met mijn eerst gekochte 

single uit

Verdwenen het bedrijf met een 

familieband

Door Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Florence swingt in april



De tentoonstelling ‘het vergissings-

bombardement op het Bezuidenhout’ 

is van 19 februari tot 16 maart te zien 

in het C-deel van het Atrium en geeft 

een indringend overzicht van wat er op 

en rond 3 maart 1945 gebeurd is.

Wat vooraf ging

De V2 raket was een geavanceerd wa-

pen waarmee Duitsland 

in 1944 hoopte de oorlog alsnog te 

winnen. Hij werd in september 1944 

voor het eerst ingezet. De belangrijkste 

doelwitten voor V2’s waren de haven 

van Antwerpen en Londen. De V2’s 

die op Londen waren gericht werden 

vooral vanuit Den Haag en omgeving 

afgeschoten. Ze zaaiden veel schade, 

paniek en angst. Ongeveer 2750 Lon-

denaren zijn omgekomen bij V2 bom-

bardementen. Op 2 maart 1945 kregen 

Britse en Nederlandse luchtmacht 

squadrons de opdracht om het Haagse 

Bos te bombarderen. Deze squadrons 

waren gelegerd op vliegbases Mels-

broek bij Brussel en Vitry-en-Artois in 

Noord-Frankrijk.

Vergissing 1

Commandant Basil Embry kreeg de 

order het zware bombardement voor 

te bereiden. Hij vond de richtpunten 

voor het bombardement te dicht bij 

bewoond gebied liggen en vroeg 

aan Londen of er mensen binnen 

een bepaalde straal van het richtpunt 

woonden. In Londen werd zijn vraag 

verkeerd begrepen en Embry kreeg 

te horen dat de huizen in die zône 

onbewoond waren. Hij ging door met 

de voorbereidingen voor de aanval.

Vergissing 2 

De coördinaten zijn per ongeluk 

verwisseld op Vitry-en-Artois. De 

coördinaten die ingetekend werden op 

een kaart van het Haagse Bos moesten 

zijn H.042 en V.064. Een onbekend 

eble en inlichtin eno ficier op itr -
en-Artois maakte daar H.064 en V.042 

van. Daar lag de rechter huizenrij van 

het Louise de Colignyplein. De piloten 

die van Vitry-en-Artois vertrokken 

was verteld dat zij een woonwijk gin-

gen bombarderen die ontruimd was en 

waar dus geen mensen woonden.

Vergissing 3

De wind. Om de bommen zo nauw-

keurig mogelijk af te werpen hield 

men rekening met de wind. Om 

het Duitse luchtdoelgeschut niet te 

waarschuwen over de komende aanval 

werd de wind gemeten bij Tilburg 

werd een windkracht van 5 Beaufort 

gemeten en die windkracht werd door-

gegeven aan de piloten. Boven Den 

Haag waaide het die dag echter veel 

harder. Er stond windkracht 9. 

Nog geen half uur

Op 3 maart 1945 om 09.00 uur ’s 

morgens vielen de eerste bommen. 

Het bombardement duurde nog geen 

half uur. De brandweer was tot diep in 

de nacht van 4 maart in touw, maar te 

weinig brandstof, te weinig water en 

ondervoede brandweerlieden konden 

weinig uitrichten tegen alle door een 

stormachtige wind aangewakkerde 

brandhaarden. De materiële schade 

was enorm. Meer dan 5.000 wonin-

gen, winkels en bedrijfspanden waren 

verwoest, alsook vijfkerken, vijftien 

scholen en een tiental grote gebouwen. 

De tentoonstelling in het Atrium van 

het stadhuis is ontwikkeld door het 

Haags Gemeentearchief in samenwer-

king met de afdeling Monumentenzorg 

en Welstand van de gemeente Den 

Haag en mede mogelijk gemaakt door 

de Stichting 3 maart en de ASN Bank.

Bram van der Vlugt (1934) groeide op 

in de wijk Belgisch Park, nabij Sche-

veningen. Tijdens de Tweede Wereld-

oorlog moest het gezin verhuizen naar 

het Bezuidenhout, waar ze op 3 maart 

1945 het rampzalige vergissingsbom-

bardement van de Engelsen meemaak-

ten. Na de nodige omzwervingen kon 

het gezin na de oorlogsjaren weer het 

oude huis in Belgisch Park betrekken.

Bram gaat in Den Haag naar de 

Haagse Schoolvereniging en doet op 

het Nederlands Lyceum gymnasium 

bèta. Eenmaal uit militaire dienst 

in 1957 doet hij mee aan het grote 

lustrumspel in Delft, het is het begin 

van een illustere spelcarrière, nadat hij 

de Toneelschool in Amsterdam heeft 

gevolgd. Velen die niet zo vaak naar 

het theater gaan, leerden Van der Vlugt 

als acteur toch goed kenen, vooral van 

televisie. Bijvoorbeeld uit series als 

Medisch Centrum West, Keyzer & De 

Boer Advocaten – en natuurlijk als 

Sinterklaas vertolker. 

Reserveren

Op 28 februari en 3 maart ’s avonds 

in de Koninklijke Schouwburg (Korte 

Voorhout 3 in Den Haag Centrum); 

en op 8 en 15 maart ’s middags in het 

Diamanttheater (Diamanthorst 183 in 

Den Haag Mariahoeve).

Meer informatie over reserveringen, 

prijzen e.d. vindt u op de websites van 

de Koninklijke Schouwburg (www.

ks.nl) en die van het Diamanttheater 

(www.diamanttheater.nl).

Vier keer speelt Van der Vlugt&Co de komende weken in Den Haag het programma De Drievin-

gerige Luiaard, waarin acteur Bram van der Vlugt verhalen vertelt over ‘kleine vergissingen met 

grote gevolgen’. Een luiaard die denkt dat hij slim is; een ééndagsvlieg op zoek naar de liefde 

van zijn leven; een burenruzie in de Sauna... en het bombardement op het Bezuidenhout in den 

Haag waar Bram woont als hij 10 jaar oud is. 

Bram van der Vlugt over het bombardement en andere vergissingen

De drievingerige luiaard
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Op 3 maart 1945 wilden de geallieerden de V2 installaties in het Haagse Bos bombarderen. Dit bombar-

dement ging op gruwelijke wijze mis. Door verschillende fouten kwam een groot deel van de bommen 

terecht op het Korte Voorhout en in het Bezuidenhout. De harde wind wakkerde de branden aan die bij 

de bominslagen ontstonden. De brandweer stond machteloos.

70 jaar later: herdenkingstentoonstelling in het Atrium van het Haagse stadhuis

Vergissingsbombardement op het Bezuidenhout

- Van der Vlugt&Co  is ontstaan toen vader Bram en 
zoon Floris van der Vlugt op een mooie herfstdag 

besloten dat het hoog tijd werd om samen iets te gaan 
maken. Zus / dochter Hester van der Vlugt, Merel Jonker 
en Lucas Dols maakten het concertvertellers ensemble 

compleet (Foto Julie Blik). -

“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.

- RAF commandant Sir Basil Embry (uiterst) rechts met zijn staf, die de aanval voorbereidde. -

- Het Juliana van Stolbergmonument tussen de ruïnes na het bombardement op het Louise de Colignyplein.. -
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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 

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

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.”

Wie verdient 
een Haags 
Jeugdlintje?
een Haags 
Jeugdlintje?lintje?Jeugd

Aanmelden kan tot en met zondag 8 maart 2015 
via www.denhaag.nl/haagsjeugdlintje

Voor kinderen en jongeren 
die zich belangeloos inzetten 
voor een ander of de stad 
(zie voorwaarden op de website)

Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!

•  In huiselijke sfeer kunt u genieten van onze uitmuntende keuken
           

•  Wij
•  Halen/brengen 4 middagtochtjes

 bieden  een volledig dag en avond programma met 4 halve dagtochten

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN 

VOOR SENIOREN

INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR

 

SCHEIBAAN 5, 5062TM OISTERWIJK TEL 013-5282555, 06 53756941 • WWW.HOTELDEPADDESTOEL.NL

in ruime alle op begane grond gelegen kamers met eigen terras•  U verblijft

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

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

www.deoudebrouwerij.nl

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

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

geweldige kamers...

Voorjaars- Bloesemarrangement
4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 

4 keer 3-gangen diner en nog veel meer...
-  Prijs vanaf € 183,- p.p (halfpension)  -

“4 voor de prijs van 3”

(Alleen geldig in de midweken 2 maart - 1 mei)

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

4 = 3 !!!

UTS is gespecialiseerd in verhuizingen 

waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van 

het totale verhuisproces en het organiseren 

van alle zaken rondom de verhuizing. 

T 070 399 42 41          www.utsvandergeest.nl

• Particuliere 

 verhuizingen

• UTS Verhuisdirigente

• Speciale Service  

 voor Ouderen

• Opslag

• UTS Handyman

• Schoonmaakservice

• Kunst & Antiek

UTS VAN DER GEEST

VERHUIZINGEN

Zuiderweg 90   

2289 BR Rijswijk

info@utsvandergeest.nl

 •  Wolga 2  •  2491 BJ  Den Haag

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

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen 

waarbij de nadruk ligt op het begeleiden van het   

 totale verhuisproces en het organiseren   

 van alle zaken rondom de verhuizing. 
 

•

•

•

•

•

•

Wilt u meer informatie over onze 

uitgebreide dienstverlening of een 

offerte aanvragen
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.alzheimer-nederland.nl

Vrijwilligers
vacatures

Webmaster
koninklijke
uitdaging
Foundation Time to Clean 

Up beoogt het historisch 

koninklijk paleismuseum 

Karaton Surakarta op Java te 

onderhouden en renoveren. De 

fondsenwerving vindt plaats in 

Nederland. Voorzitter prinses 

Donna zoekt een inspirerende 

webmaster die graag meedenkt 

over de website. U werkt 

vanuit huis en krijgt daarvoor 

de benodigde informatie 

toegezonden. 

Inlichtingen: 

Donna Metzelaar

Tel.: 06 48 67 85 47

E-mail: info@

foundationtimetocleanup.com

Creatieve
beheerder
Stichting MIAW gebruikt 

kunst en cultuur om het 

denken, leven en werken rond 

bewuste omgang met energie-

gebruik, afval en consumptie 

positief te veranderen. Welke 

creatieve vrijwilliger komt het 

mooie ruime atelier/galerie 

beheren, samen met ons de 

maandelijkse expositie organi-

seren en nog veel meer?

Inlichtingen: Cis Deyl

Tel.: 06 38 89 98 00

E-mail: lieke.de.liefde@

 orence- or nl

Benieuwd naar 
meer vacatures? 

Kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

en zoek zelf naar een 

leuke vrijwilligers-

baan. 

U kent Freya misschien niet, en toch 

wel. Ze schrijft regelmatig artikelen 

voor deze pagina. Daarvoor bezoekt ze 

organisaties en spreekt mensen. Zo ‘op 

pad gaan’ is voor haar niet altijd gemak-

kelijk geweest, de afgelopen vier jaar. 

Haar verhaal is dan ook dat van iemand 

met een grote ‘drive’, zoals ze het zelf 

noemt.

Theaterdier

Freya is van huis uit een theaterdier. 

Na de toneelschool ging ze freelance 

theaterwerk doen. ‘Ik heb eigenlijk altijd 

zelf theaterprojecten opgezet en vervol-

gens geregisseerd. Toen ben ik eraan 

gewend geraakt dat bij zulke projecten 

geld verdienen en vrijwilligerswerk door 

elkaar lopen. 

Om twee redenen eigenlijk. Je begint 

eraan als vrijwilliger, omdat het moeilijk 

is aan geld te komen voor theaterprojec-

ten. Als zoiets gaat lopen, kan het zijn 

dat je er iets mee verdient. Maar meestal 

niet genoeg om alles te betalen. Dus 

doe je veel als vrijwilliger, want je wilt 

ermee verder! En in de tweede plaats: ik 

wil méér dan iets cultureels en artistieks. 

Mijn theaterprojecten hebben ook een 

maatschappelijke 

doelstelling. Zoiets 

doe je niet voor het 

geld, maar omdat het 

je drive is.’

Gehandicapten

Freya zette bijvoorbeeld Trivelino op: 

theater voor verstandelijk gehandicap-

ten. Langs allerlei gezinsvervangende 

tehuizen ging ze om hen op het podium 

te krijgen. ‘Ze haalden daar enorm veel 

zelfvertrouwen uit. Dat is altijd vrijwil-

ligerswerk geweest. Maar daarna vroeg 

zorginstelling Schroeder van der Kolk 

me een theatergezelschap binnen de 

dagbesteding te gaan leiden. Een groot 

mooi project, Eskalibur.’

Té groot ook. ‘Ik was projectleider en 

artistiek leider, maar ook voor een deel 

zakelijk leider en zorgmanager. “Direc-

teur spelen” over het personeel, op het 

geld letten, enz. Voor het theaterwerk 

was eigenlijk onvoldoende tijd.’

Overeind

Freya raakte daardoor in 2000 over-

werkt, kreeg een burn-out en rolde op 

den duur in de WAO. Maar het bloed 

kruipt… Na een tijdje pakte ze de draad 

weer op, volgde cursussen en ging weer 

projecten opzetten. ‘Theater Tussendoor, 

met medewerkers uit verschillende 

culturen. Bijvoorbeeld een Nederlands 

theaterstuk met een Irakese regisseur 

en Irakese en Afghaanse acteurs, om 

de verschillende manieren van theater 

maken te laten zien. Daarna ‘Let’s make 

love’, over liefdes tussen verschillende 

culturen. Voorstellin-

gen voor middelbare 

scholieren, gevolgd 

door een discussie 

met journalist Frénk 

van der Linden.’

Toen dat op poten leek, ging het weer 

mis. Begin 2011 viel Freya op vakantie 

en brak haar hielbenen en een rugwer-

vel. Sindsdien verplaatst ze zich met 

een scootmobiel. Gelukkig is er vooruit-

gang: naar onze vorige afspraak kwam 

ze in een rolstoel, nu met een rollator. 

Ze is weer enigszins ‘overeind’.

Talent

En ze gaat weer ‘op pad’. Voor theater-

projecten en voor PEP. ‘Vorig jaar heb 

ik een voorstelling over de drie vrouwen 

van koning Willem I geregisseerd en 

een kindervoorstelling over 200 jaar 

koninkrijk. Ik werk nu aan ‘Het verlaten 

hotel’ naar het boek van Mirjam Elias; 

over een jongen die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog te maken krijgt met 

verdwijnende en onderduikende Joodse 

leeftijdgenootjes. Dat doe ik allemaal als 

vrijwilliger. Ik heb wel het gevoel dat ik 

nu minder energie heb dan vroeger…’

We geloven onze oren niet. Wat voor 

een energiebom was ze vroeger dan? 

‘Ja, dat is wel waar. Mijn geest is sterk 

en helder. En ik heb een talent: ik kan 

mensen mobiliseren. Ik weet hen te 

enthousiasmeren. Een project begint 

bijna altijd bij mij. Ik heb veel ideeën. 

Maar ik doe het natuurlijk niet alleen. 

Mirjam Elias doet zelf mee aan ‘Het 

verlaten hotel’ en helpt de kinderen met 

de rolinterpretatie. En het belangrijkste, 

zij schrijft het script.’

Redacteur

Freya zocht niet alleen haar oude ‘stiel’ 

op. Na die burn-out in 2000 wilde 

ze ook iets anders. ‘Ik ben toen gaan 

denken: OK, ik heb mijn beperkingen, 

maar wat kan ik nog wel? En wat is 

er nog meer te doen? Daarom heb ik 

bijvoorbeeld een journalistieke cursus 

gedaan. En na die valpartij ben ik ook 

zo blijven denken.’

Toen zag ze bijvoorbeeld in deze krant 

dat PEP vrijwilligers zocht als redacteur. 

‘Daar had ik een bepaald beeld van: dat 

ik op een redactie zou belanden met 

allemaal andere redacteuren (lacht). 

En  dat ik daar dat vak zou leren, wat ik 

ook wilde. In plaats daarvan ga ik dus 

op pad, en spreek ik allerlei mensen. 

Gelukkig is dat ook leuk om te doen. En 

ik weet: ik draag hiermee iets bij. Dat is 

voor mij belangrijk. Maar ik wilde dit 

vrijwilligerswerk óók voor mijn eigen 

ontwikkeling gaan doen. Daarom is het 

el fi n at ik a  en toe aan i in en 
krijg.’

‘Het verlaten hotel’: vanaf 28 april, 

Zeeheldentheater, Trompstraat 342

Reserveren: (070) 365 40 40; 

www.zeeheldentheater.nl

www.voordekunst.nl/vdk/project/

view/2985-het-verlaten-hotel

Freya Ligtenberg

‘Ik draag hiermee iets bij’

We vieren een verjaardag op deze pagina: die van Den Haag Doet. Sinds februari 2013 is deze digitale 

ontmoetingsplaats rond vrijwilligerswerk in de lucht. Hagenaars kunnen er bekijken wat er in de stad te 

doen is voor vrijwilligers. Dat is letterlijk van alles: op het gebied van sport, zorg, cultuur, hulpverlening; 

bij verenigingen en instellingen; en voor een jaar of juist kort, bij een project of evenement.

Vrijwilligerswerk is booming. Het 

zinvol en leuk, want u kunt uw talenten 

erin kwijt óf nieuwe talenten ontdek-

ken. En het is er voor iedereen. Lees 

in bijgaand interview maar hoe Freya 

Ligtenberg haar talenten gebruikt en 

nieuwe opspoorde. We zullen af en toe 

andere 50-plussers uit hun praktijk laten 

vertellen. Hoe dat is, vrijwilligerswerk, 

wat hij of zij doet en wat daar bijzonder 

aan is. Want álle vrijwilligers zijn op een 

of andere manier bijzonder…

Doe ook!

Wilt u ook bijzonder worden? Dat kan 

op twee manieren. Thuis, of waar u maar 

wilt, kunt u de website www.denhaag-

doet.nl opzoeken. Daar kunt u door het 

vrijwilligerswerk struinen en vacatures 

bekijken. U kunt er ook zoeken: vul 

bijvoorbeeld het woord ‘creatief’ in, en 

Den Haag Doet vindt voor u de vacatures 

die daar iets mee te maken hebben. Of 

ga langs bij een van de vrijwilligerspun-

ten in de stad. Daar zitten behulpzame 

mensen voor u klaar die de weg weten. 

e laten u haarfi n ien at er allemaal 
mogelijk is. En ze helpen u bij het vin-

den van iets dat echt bij u past.

Vrijwilligerswerk voor de stad

Twee jaar Den Haag Doet

Centrum
Riviervismarkt 2

tel. (070) 302 44 44

Laak
Cromvlietplein 120

tel. (070) 307 61 60

Scheveningen
Keizerstraat 71C

tel. (070) 416 20 20

Segbroek
2e Braamstraat 6

tel. (070) 205 24 80

Vrijwilligerspunten

‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.’ Die zegswijze valt regelmatig in een gesprek met Freya 

Ligtenberg (60). Ze heeft nogal wat meegemaakt, en pakte daarna toch steeds de draad weer op. 

Met een belangrijke drijfveer: ‘Om in de maatschappij iets bij te dragen aan dingen waarvan ik vind 

dat er wel eens aandacht aan mag worden besteed.’

Freya Ligtenberg

En wat is uw talent? 
www.denhaagdoet.nl/

talentenscan
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Grenzen werden aangegeven 

door houten, stenen of gietijze-

ren ‘palen’. In talloze vormen en 

maten. Rond, vierkant, hoog, laag, 

met of zonder speciale kop. Door 

de eeuwen heen zijn de meesten 

ervan verdwenen. Bekend is dat 

de houten palen bewust werden 

vervangen door modellen gemaakt 

uit bestendiger materiaal. Maar 

ook van de stenen en gietijzeren 

exemplaren zijn er maar weinig 

meer over. Op het hele grond-

gebied van Den Haag zijn er op 

basis van historische kaarten, 

literatuur en mondeling door-

gegeven details nog maar 60 te 

vinden. Velen daarvan verkeren in 

slechte staat. Ondanks de cultuur-

historische waarde zijn maar 16 

palen beschermd als ‘gemeentelijk 

monument’ waaronder veertien 

kilometer- en hectometerpalen 

langs de Leidsestraatweg. En dat 

ook pas sinds eind 2011.

‘Ontdekking’

Dat de markante grensmarkerin-

gen ‘ontdekt’ zijn is toe te schrij-

ven aan een oplettende bewoner 

van Den Haag die zich begin 2012 

bij de gemeente meldde met een 

klacht. In het Westduinpark was 

bij werkzaamheden een grenspaal 

omver gereden en gebroken. De 

paal werd hersteld en terugge-

plaatst. De gebeurtenis zette op het 

gemeentehuis echter een denkpro-

ces in gang. Hoeveel van die palen 

zijn er eigenlijk nog? Waar staan 

ze? En wat was hun functie?

Een inventarisatie heeft nu 60 

‘treffers’ opgeleverd. Een serie 

palen, allemaal met hun eigen 

verhaal waarmee indirect ook een 

stukje Haagse geschiedenis naar 

boven kwam. De oudste exem-

plaren staan voor het Loosduins 

Museum. Het zijn drie resterende 

palen die ooit de grens tussen 

de gemeenten Loosduinen en 

’s Gravenhage markeerden. Ze 

kwamen daar terecht omdat ze bij 

bouwwerkzaamheden ‘in de weg 

stonden’.

In 1811 werd Loosduinen een 

zelfstandige gemeente. De grens 

met ’s Gravenhage liep toen 

langs de huidige De la Reyweg, 

de Beeklaan en de Houtrustweg. 

Hoeveel grenspalen er werden 

neergezet is niet meer te achterha-

len. Wel staat vast dat op de ene 

kant ’s G stond, en op de andere 

een L. Uit een politieverordening 

uit 1867 blijkt dat Haagse vissers 

en anderen die hun vismanden 

aan de Loosduinse kant van de 

grens achterlieten, konden rekenen 

op een boete van een gulden. In 

1923 ging Loosduinen op in de 

gemeente Den Haag. De grens-

palen hadden toen geen functie 

meer. Eind jaren zestig worden er 

pogingen ondernomen een viertal 

op de gemeentelijke monumenten-

lijst te krijgen. De gemeente heeft 

echter geen interesse. 

Van voor 1830

Bijzondere exemplaren, daterend 

van voor 1830, staan aan de voet 

van de Scheveningse vuurtoren 

en in de tuin van het Casthuis. 

Het zijn twee palen die de grens 

aangaven tussen grondgebied van 

’s Gravenhage en land van het 

domein (de staat). Dat 

staat ook op de palen 

zelf: stad op de ene 

kant, domein op de an-

dere. Dat de palen van 

voor 1830 moeten zijn 

is te verklaren uit het 

feit dat in dat jaar de 

staat de domeingron-

den aan de gemeente 

overdroeg.

De grens tussen het 

Hoogheemraad-

schap el  an  en 
Hoogheemraadschap 

Rijnland werd al voor 

1858 met houten 

palen gemarkeerd. Op 

de palen stonden de 

letters van beide organen D en R. 

De gebiedsscheiding tussen beide 

waterorganen liep gelijk aan de 

grens tussen ’s Gravenhage en 

Wassenaar. Toen die grens in 1858 

werd gewijzigd, werden de houten 

hoogheemraadspalen vervangen 

door stenen exemplaren: vanaf 

de Noordzee tot aan Zoetermeer 

kwamen er zes hoofdpalen en 22 

tussenpalen.

Nagenoeg alle palen zijn er nog 

al staan ze niet meer altijd op de-

zelfde plaats en zijn de originelen 

soms vervangen door nieuwe. 

Er staan inmiddels ook twee 

betonnen grenspalen in de rij. De 

laatste ‘nieuwe-oude’ paal werd 

in 1993 neergezet op de grens van 

Den Haag en Leidschendam. Op 

de hoofdpalen staan de namen 

van de hoogheemraadschappen 

voluit: Rijnland op de noordzijde, 

el  an  aan e ui kant  

Koninklijke palen

Er zijn ook ‘koninklijke’ palen in 

het Haagse te vinden. Koning Wil-

lem 1 en koning Willem 2 hielden 

van de jacht. Daartoe kochten zij 

stukken grond in het duingebied. 

Willem 2 bijvoorbeeld kocht de 

landgoederen Hanenburg (1833), 

Houtrust (1834), Zorgvliet (1837), 

Valkenbosch (1838), Buitenrust 

(1839), Kranenburg (1847) en 

Rustenburg (1848). Het jachtge-

bied van de vorsten liep vanaf 

Zijn we tegenwoordig wars van grenzen, onze voorvaderen 

waren er gek op. En dan ging het niet alleen om 

afbakeningen tussen het grondgebied van de ene en de 

andere gemeente. Er waren ook grenzen van waterschappen. 

Markeringen tussen grond van de gemeente (stad) en het 

rijk. De koning liet zijn ‘gebied’ ook keurig aangeven. En zo 

waren er meer. Bijvoorbeeld kilo- en hectometerpalen. Die 

gaven formeel weliswaar geen grens aan, wel duiden ze een 

bepaalde lengte aan. En daarmee, als het ware, toch ook 

weer een limiet. Een grens dus.

Oude grensmarkeringen helemaal terug in de historische belangstelling

De ene paal is de andere niet

- De wethouders Joris Wijsmuller (rechts op de foto) en Inge Zweerts de Jong (links) samen met sectormanager van Dunea Georgette Leltz (midden) 
hebben donderdag 22 januari één van de 60 palen weer op zijn plek gezet. Het gaat om grenspaal nr 10, die sinds 1885 op het terrein van Dunea in 

Meijendel de grens tussen Wassenaar en Den Haag markeert maar van het duin af was gerold. -

- Oude grenspalen van Loosduinen. - - De W stond voor Waalsdorp. -

- De C stond voor Clingendael. -
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Hoek van Holland tot Noordwijk. 

Ze hadden er via het Noordeinde 

en de Kneuterdijk toegang toe.

Natuurlijk moest ook dit konink-

lijke jachtgebied afgebakend wor-

den. Daartoe werden natuurstenen 

palen gebruikt met het opschrift 

‘Privatieve jagt van den koning’. 

Aan de andere kant van de paal 

stond ‘domein’. Er zijn nog drie 

exemplaren te bewonderen: bij Ter 

Heijde, in het Westduinpark en aan 

e erkho  aan  o eli k kan at 
aantal met twee worden verhoogd, 

maar helemaal zeker is dat niet. 

Aan de Scheveningseweg en aan 

de Koninginnegracht zijn soortge-

lijke palen te vinden. Waarschijn-

lijk gaat het om hergebruik.

Er zijn in noordelijke richting 

– Wassenaar 2, Katwijk 3 - wel 

meer van dit soort palen gevonden. 

Onderzoek leerde dat de duinge-

bied tussen Hoek van Holland en 

Santpoort eind achttiende eeuw 

bestond uit veertien jachtpercelen, 

allemaal verpacht. Elk perceel 

werd geheel volgens traditie door 

middel van grenspalen aangeduid.

Van gietijzer

Nu we toch aan het meten zijn, de 

Haagse regio kent ook een aantal 

unieke kilometer- en hectometer 

palen. Oorspronkelijk waren die 

van eikenhout maar in 1861 gaf 

de provincie opdracht ze te gaan 

vervangen door beter houdbaar 

materiaal. De kilometerpalen 

moesten van gietijzer worden, de 

hectometerpalen van basalt-

steen. Dat gebeurde langs 

de Leidsestraatweg (toen de 

uitvalsweg naar Haarlem), de 

Vliet (destijds de uitvalsweg 

naar Leiden) en de weg van 

Loosduinen naar Naaldwijk.

De meeste kilometer- en hec-

tometerpalen zijn verdwenen. 

Langs de Leidsestraatweg staan 

nog twee gietijzeren exempla-

ren en veertien basaltstenen 

modellen waarvan sommigen 

vervangen zijn door betonnen 

palen. Het gietijzerenmodel 

werd vervaardigd door de 

Haagse ijzergieterij A.Sterkman, 

ook wel bekend als ‘De Prins van 

Oranje’ (zie de Oud Hagenaar 3 

febr. 2015). Ze waren 1.8 el (1,38 

meter) lang, wogen 67,5 kilo en 

hadden een vastgegoten plaat 

onderaan. Het zijn modellen uit 

1870, grijs geschilderd met zwarte 

cijfers (10 cm. hoog). Kosten: 25 

gulden per stuk.

In 1893 werd opdracht gegeven ze 

ook te plaatsen langs het jaagpad 

dat parallel liep aan de Vliet, tus-

sen Leiden en Delft. 

Er kwamen er 24 plus 

twee bij de afslag van 

de Vliet richting de 

Laakhaven. In Den 

Haag zijn er nog twee 

van over: één bij het 

oude centrum van 

Voorburg, de ander 

direct ten zuiden van 

recreatiepark Drie-

vliet. Elders staan er 

nog acht, de meesten 

in Voorschoten.

De gietijzeren grens-

palen van de Haagse 

gieterij komen alleen 

in Zuid-Holland voor. 

In Schoonhoven is er 

nog een exemplaar 

gevonden net als 

op de grens van de 

Krimpener- en Lopik-

kerwaard, in Capelle aan de IJssel, 

in Nieuwerkerk aan de IJssel en 

ergens tussen Hardinxveld-Gies-

sendam en Giessen-Oudekerk.

Van de basaltstenen hectometer-

palen staan de meesten langs de 

Leidsestraatweg. Langs de Vliet, 

ter hoogte van Voorburg, staan er 

ook nog drie. Basalt is van nature 

zuilvormig. De kop werd witge-

schilderd en daarop kwamen dan 

zwarte cijfers. Bij veel van de 

palen is het schilderwerk echter 

er eer  eni  e emplaar is 
ook omgetrokken of in de bodem 

weggezakt. Het maken van een 

hectometerpaal kostte overigens 

maar 4,50 gulden.

Op landgoed Clingendael zijn nog 

een drietal bijzondere grenspalen 

te vinden daterend uit eind ne-

gentiende, begin twintigste eeuw. 

De letters C en W duiden erop die 

zij de scheiding aangaven tussen 

de landgoederen Clingendael 

en Waalsdorp; restanten van de 

gelijknamige buitenplaatsen welke 

vanaf 1550 ontstonden uit enkele 

boerderijen in het gebied.

Mysterieus

Natuurlijk zijn er ook nog en-

kele mysterieuze palen waarbij 

herkomst en doel onbekend zijn. 

Palen met een P erop bij het Pavil-

joen van Wied (Scheveningen) en 

in Oostduinen. Drie soortgenoten 

gemerkt met een D ten zuiden van 

Den Haag (1) en in Oostduinen 

(2). En dan een laatste vondst in de 

Bosjes van Pex: een paal met DI5, 

waarbij onduidelijk is of het jaar 

om een i dan wel de 1 van 15.

Wat de gemeente met de inven-

tarisatie gaat doen is nog ondui-

delijk. Voor het behoud is een 

gericht beleid nodig. Restauratie 

is gevraagd. Daarnaast is regelma-

tige controle van het palenbestand 

nodig om te voorkomen dat er 

door werkzaamheden nog meer 

palen er i nen  aar at te 
denken van een gerichte zoektocht 

naar grenspalen? Er moeten er 

tientallen zo niet honderden meer 

zijn geweest. Waarvan vast wel 

een deel ligt te rusten onder zand, 

aarde of plantenresten.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

De ene paal is de andere niet

- Fragment Loosduinse grenspaal. -

- Nog een paaltje dat het landgoed Waalsdorp markeerde. -

- Xxxx -

- De D stond voor het Hoogheemraadschap Delfl and. -

- Close-up:
privatieve jagt van den koning. -

- Het hele paaltje van het Koninklijk jachtterrein. -

- Een gekalkt en 
gecijferd basalten 
paaltje.  -
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Een verhaal 
van Roeland 

Gelink. Hij is 
o.m. oud-

stadsredacteur 
van het 

dagblad Het 
Vaderland. 

Vakantie nam 
hij nooit op, 

alleen wat vrije 
dagen als ADO 

Den Haag in 
het buitenland 

speelde. Als 
vrijwilliger is 
hij daar ook 

een oud-
gediende, 

onder meer 
als stadion-

speaker.
Z’n drank is 
Coca Cola - 

liefst veel.

“Ik ging vanaf 1965 naar ADO. De 

eerste wedstrijd die ik aan de hand 

van mijn vader bezocht was ADO-

Feyenoord, door ADO gewonnen met 

3-0. Hij nam mij mee naar de grote 

wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en 

ook Sparta. Later ging ik ook zonder 

mijn vader naar ADO met mijn voet-

balmaatjes van Laakkwartier. Ik zat 

dan vaak op de banken achter het doel, 

want ik keek graag naar het keepers-

werk. Ik kan mij nog goed reclame-

jingles zoals ‘Ay, ay, ay, die Caballero’ 

en ‘Heerlijk Helder Heineken’ herin-

neren en ook de aanmoediging van de 

omroeper: ‘ADO-jeugd laat je horen 

als nooit tevoren’. Behalve naar ADO 

ging ik graag naar Holland Sport, ook 

om keepers aan het werk te zien.”

 

Uitgebalanceerd

“Ik had ADO in het seizoen 1969-1970 

heel intensief gevolgd en wilde ze zo 

graag eens om de bovenste plaatsen 

mee zien doen. ADO was altijd op zijn 

sterkst tegen de topclubs, maar liet het 

vaak afweten tegen de kleintjes. Het 

ADO van 1970 had ik hoog zitten. Als 

lange doelman was Ton Thie meester 

in de lucht. Hij kon de bal tot aan de 

middenlijn wegranselen. Omdat hij in 

die tijd een gele keeperstrui aan had en 

witte kousen met een rood-groene ring 

ben ik ook zo’n gele trui gaan dragen 

en heeft mijn moeder een rood-zwarte 

ring voor mijn witte kousen gebreid. 

Aad Mansveld was niet alleen de 

leider van de verdediging, maar ook 

gevaarlijk in de aanval. Met verder 

spelers als Joop Korevaar, Simon van 

Vliet, Kees Weimar, Theo van der 

Burch en Leo de Caluwé stond de ver-

dediging als een huis. Op het midden-

veld vormden Dick Advocaat en Piet 

de Zoete verdedigend een fantastisch 

blok. De Zoete was bovendien een 

heel intelligente voetballer. Voorin had 

ADO met de van Haarlem gekomen 

Wietze Couperus en Lex Schoenmaker 

daarachter veel scorend vermogen. 

Op rechts stond Harald Berg, een ge-

weldige voetballer, en op links Harry 

Hestad, die heel wilskrachtig en snel 

was. Met ook nog stand-ins als René 

Pas, Wim Looye en later Aad Kila had 

ADO een heel uitgebalanceerd team.

Ik speelde zaterdag in de B1 van 

Laakkwartier en ging zondag regel-

matig mee als tweede doelman van 

het eerste, maar probeerde wel alle 

thuiswedstrijden van ADO te zien. De 

eerste wedstrijd van het seizoen won 

ADO thuis tegen NAC met 3-0. De 

tweede wedstrijd was op een bomvol 

Houtrust tegen Holland Sport. Het was 

die zondag zo warm dat Holland Sport 

in de rust van shirt wisselde. Coupe-

rus liet zien uitstekend in het team te 

passen. Bij een vrije trap voor ADO 

bij een stand van 2-2 ging hij naast 

het muurtje van Holland Sport staan, 

werd daar aangespeeld door Mansveld 

en scoorde het winnende doelpunt. 

Vervolgens speelde ADO thuis tegen 

Ajax, dat aantrad in rode shirts en zon-

der Johan Cruijff. In die tijd luisterde 

ik altijd naar het programma ‘Sportief 

zijn, beter worden’ van Frits Barend 

en Henk van Dorp op Radio Veronica. 

Voor de wedstrijd zei Cruijff in dat 

programma dat als ADO zou winnen 

de spelers in zichzelf zouden gaan 

geloven en boven hun krachten konden 

gaan spelen. En ADO won door een 

kopbal van Schoenmaker.”   

   

Noordrem

“Het ADO van toen legde in thuis-

wedstrijden echt haar wil op aan de 

tegenstander. Naar de uitwedstrijd 

tegen Feyenoord op een zomerse 

zaterdagavond ging ik 

met mijn vader met de  

trein. Onderweg naar 

de Kuip stonden wij 

om de haverklap stil. 

Mijn vader was boos 

op de Spoorwegen, 

maar achteraf bleek 

dat te komen omdat er 

steeds aan de nood-

rem werd getrokken. 

Uiteindelijk kwamen 

wij op het laatste 

moment het stadion 

binnen en eindigde de 

wedstrijd in 0-0. Wim 

van Hanegem was na 

a  oop k aa  o er e 
uitspraak van Theo van 

der Burch dat Fey-

enoord was afgebluft. 

Mijn idee toen was dat 

als ADO de twee top-

clubs zo kon weerstaan 

Zijn vader had ADO in 1942 en 1943 de eerste landstitels uit de 

clubhistorie zien grijpen. Toen Rob van den Beukel, destijds zelf 

een 16-jarig aanstormend keeperstalent bij Laakkwartier, ADO 

in het seizoen 1970-1971 Ajax en Feyenoord zag aftroeven in een 

hevige strijd om de koppositie in de Eredivisie, wist hij zeker dat de 

geschiedenis zich zou herhalen.

Rob van den Beukel aan het woord, supporter sinds 1965

Het beste ADO ooit

- Sparta-ADO: Aad Mansveld (4), Joop Korevaar
 zijn hun ongeslagen status kwijt. -

- Staand vanaf links: Simon van Vliet, Theo van den Burch, Dick Advocaat, Piet de Zoete, Aad Mansveld en Ton Thie.
Gehurkt: Harry Hestad, René Pas, Joop Koorevaar, Wytse Couperus en Lex Schoenmaker. -

- ADO-Holland Sport: doelman Woody Louwerens laat zich niet passeren. -

- ADO-Feyenoord: in een bomvol Zuiderpark behaalt 
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orevaar, Dick Advocaat, Ton Thie en Simon van Vliet
 zijn hun ongeslagen status kwijt. -

- ADO-Excelsior: : Lex Schoenmaker vindt geen doorgang in de Chinese muur die Excelsior heeft opgetrokken. -

- Wedstrijdbeeld van ADO-Ajax (het winnende doelpunt 
van de juichend weglopende Lex Schoenmaker). 

- Feyenoord-ADO: Ton Thie heerst in De Kuip. - -   Harry Hestad reikte de Harald Berg Cup uit aan aanvoerder Ruud Freriks 
van Laakkwartier B1. Achter hem keeper Rob van den Beukel (met bril). -

uiderpark behaalt ADO een prestigieuze zege. -

het ook in staat moest zijn om van 

de andere tegen-

standers te winnen. 

Een week later 

moest in de stromen-

de regen Go Ahead er 

in het Zuiderpark met 

3-0 aan geloven.

ADO was nog ongesla-

gen toen wij in decem-

ber meegingen naar de 

uitwedstrijd tegen Sparta, dat ook 

bovenin meedraaide: met de trein 

naar station Schiedam en dan 

lopen naar Spangen. ADO had in-

middels ervaren dat tegenstanders 

zich tegen de koploper voor eigen 

doel gingen ingraven en was een 

week eerder thuis tegen Excelsior 

niet verder gekomen dan 0-0. Met 

de door mijn moeder gemaakte 

speciale witte ADO-sjaal met 

rood-groene ringen stonden wij 

voor de oude eretribune achter 

de dug-outs  en zagen ADO in de 

eerste helft met 2-0 voor komen. 

Na de rust miste Schoenmaker 

nog een grote kans op 3-0, maar 

daarna sloeg het om.” 

 

Injectie

“Mansveld was tegen Excelsior 

geblesseerd geraakt en speelde 

met een injectie. Aad Koudijzer 

was daarom geïnstrueerd om 

op zijn voet te gaan staan en 

met hem in de spits liep Sparta 

alsnog met 4-2 over ADO heen. 

Ik kan mij nog herinneren dat het 

publiek ‘ADO, ha, ha ,ha’ scan-

deerde en trainer George Kessler 

hen daarna tot rust maande. In de 

trein naar huis was ik doodziek. 

De week daarop kwam ADO niet 

verder dan 1-1 tegen FC Twente 

en zat het bederf erin, al was 

ADO wel winterkampioen.

Na een overwinning bij NAC na 

de winterstop stond ADO nog 

steeds bovenaan de Eredivisie 

toen Holland Sport op bezoek 

kwam. Die dag keepte Woody 

Louwerens. Ik had Martin van 

Vianen hoger zitten, want die was 

op hoge ballen fenomenaal, maar 

Louwerens kon alle voorzetten 

vrij makkelijk pakken. Aan de an-

dere kant ging het nog bijna fout 

toen een voorzet 

van Rob van der Bol 

achter Thie op de lat 

belandde. Zo bleef 

het 0-0, ging Holland 

Sport juichend van 

het veld en raakte 

ADO de koppositie 

kwijt. Bij Ajax met een 

weergaloze Cruijff werd 

ADO vervolgens met 

3-0 weggespeeld en was 

het verval ingezet. Door 

een ne-

derlaag bij 

Go Ahead 

in april viel 

 efi ni-
tief uit de top. 

We zaten er zo 

dichtbij, maar 

uiteindelijk bleek 

de selectie toch te 

smal om de strijd 

met de toen inter-

nationaal gelouterde 

toppers Ajax en Fey-

enoord tot het eind vol 

te houden. ADO zat wel 

dicht tegen die top aan.”

 

Prestige

“Vlak voor de thuiswedstrijd 

tegen Feyenoord eind februari 

speelde ADO op een woens-

dagavond in het Zuiderpark een 

oefenwedstrijd tegen Laak-

kwartier. Ik zat 

die avond op de 

tribune en zag 

Harald Berg 

een fenome-

nale wedstrijd 

spelen. Het was 

ook een speler 

die alles had: 

een geweldige 

techniek, pas-

seerbewegingen, overzicht. In 

de voorbereiding had ik ADO al 

eens met 3-0 zien winnen in een 

oefenwedstrijd bij Laakkwartier. 

a a  oop heb ik toen alle spelers 
een handtekening gevraagd.

Tegen Feyenoord was het heel 

druk. Ik stond met mijn vader en 

een schoolvriend achter het doel 

op de West-tribune en vond win-

nen van de houder van de Europa 

Cup en de Wereldbeker belangrijk 

voor het prestige. Aan onze kant 

stonden ook veel Feyenoord-

supporters met vlaggen. Nadat 

Pas uit een pass van Berg de 2-0 

voor ADO had gescoord begon-

nen die met vlaggestokken te 

gooien, maar dat was snel weer 

over. In het veld ging Rinus Is-

raël mee naar voren om nog iets 

te forceren. Die zag ik met zijn 

rug een tegenstander opzoeken 

en dan met zijn hoofd naar achter 

slaan. Gelukkig was Mansveld er 

altijd om zoiets op te lossen. Hij 

kon ook tergend langzaam terug-

spelen op Thie, net hard genoeg 

om de tegenstander er niet bij te 

laten komen.

Met Laakkwartier B1 won ik dat 

seizoen zelf voor de tweede keer 

de Harald Berg Cup, de hoofd-

prijs van een zaalvoetbaltoernooi 

van ADO in de sporthal Steenwij-

klaan. De prijs werd deze 

keer uitgereikt door Harry 

Hestad, maar nog mooier 

was dat de winnaar ook 

nog een wedstrijd speelde 

tegen eerste elftal-spelers 

van ADO. We werden 

kansloos geklopt door dit 

profteam, dat 

werd geleid 

door jeugdtrai-

ner Rob Baan 

en onder ande-

ren bestond uit 

keeper Henny 

Ardesch, Dick 

Advocaat die 

twee keer tegen mij scoorde, 

Harry Hestad en Harald Berg uit 

het beste ADO ooit.”

Roeland Gelink
roeland.gelink@deoud-hagenaar.email
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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

Manifestatie 

De Laatste Trein       

De ruim opgezette voorstelling vertelt ver-

halen van bewoners over hun leven naast 

de spoorlijn. Tijdens de voorstelling wan-

delen de toeschouwers in groepen langs 

het viaduct naar tien locaties. Honderden 

acteurs, zangers en muzikanten uit Delft 

werken hieraan mee. 

www.werkplaatsspoorzonedelft.nl

   

De Werkplaats Spoorzone Delft (WESD)      

Startlocatie: meetingpoint hoek Spoorsin-
gel/De Vriesstraat, Delft
Aanvang: zie website
Toegang: vanaf € 12,-

Stukafest Delft 2015      

Al weer de 6de editie van dit 

landelijke studentenkamerfestival in Delft. 

In 15 verschillende studentenkamers 

vinden intieme mini-optredens plaats 

van lokale en landelijke artiesten. In drie 

ronden bezoekt de deelnemer deze avond 

drie voorstellingen. Aansluitend is er een 

eindfeest in theater de Veste.

www.stukafest.nl 

Stukafest Delft    

Startlocatie: Markt 5, zie verder website
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: vanaf € 4,50

3 maart 1945

70 jaar geleden bombardeer-

den de Engelsen per vergissing een deel 

van het Bezuidenhout. Samen met wijkbe-

woners, gemeente en organisaties in de 

wijk wil Stichting 3 maart ‘45 deze dag her-

denken met verschillende activiteiten: een 

historische wandelroute langs informatie-

borden door de wijk; een lespakket voor 

basisscholen en lezingen voor volwassen 

bij het Historisch Informatiepunt (HIP) in 

de Bibliotheek Haagse Hout; een film over 

het bijzondere karakteristieke van Bezui-

denhout door de Haagse Amateur Filmclub 

Fonds 1818 agenda

KABK

(HAF) en themawandelingen door het 

Haagse Bos en de wijk. www.3maart45.nl 

3 maart 1945               

Verschillende locaties: zie website
Aanvang: zie website
Toegang: gratis

Holi Festival 2015  

Overwinning van het goede op 

het kwade en gelijkheid van alle mensen 

staan centraal tijdens het feest om het 

einde van de winter te markeren.  De Holi-

viering kenmerkt zich vooral door dans, 

zang, versnaperingen en het strooien met 

gekleurd poeder. Een jaarlijkse viering 

voor de hele stad Den Haag met een op-

tocht door het centrum en een podiumpro-

gramma in het Transvaalpark. 

www.holisamen.nl   

Holi Samen               

Locatie: Wijkpark Transvaal, Den Haag
Aanvang: 13.00 uur
Toegang: gratis

5e Arab Women’s 

Film Festival 

Het Arab Women’s Film Festival is 

het jaarlijkse en wereldwijde filmfestival dat een 

select aantal films vertoont waarin de Arabische 

vrouw centraal staat. Deze vijfde editie wordt 

georganiseerd door AHK i.s.m. o.a. het Filmhuis 

Den Haag en het Korzo Theater. 

www.arabwomensfi lmfestival.nl   
  

Het Arabische Huis voor de Kunsten                

Locatie: Filmhuis, Spui 191, Den Haag

Aanvang: zie website       

Toegang: divers, zie website
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Manifestatie De Laatste Trein

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

De Werkplaats Spoorzone Delft (WESD)      

24-26

25-26

RAAD & DAAD 
OMBUDSWERK

DE Volharding

Ook bij u in de buurt!

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL

Loosduinen: 

Florence Loosduinse Hof

Glenn Millerhof 5

Elke 4e donderdag van de maand, 

van 18.30 - 20.00 uur

Mariahoeve / Haagse Hout: 

Buurthuis De Landen, 

ingang St. Paul College 

Isabellaland 259

Elke 1e en 3e donderdag van de 

maand, van 18.30 - 20.00 uur

Moerwijk / Escamp: 

Toko Surinamibo

Heeswijkplein 37

Elke 3e dinsdag van de maand, 
van 18.30 - 20.00 uur

In samenwerking met de Haagse Wetswinkel
Wilt u eerst telefonisch contact of een afspraak op een andere dag? 

Neem dan contact op met Gerard Verspuij, tel. 06 26 13 68 71 of e-mail g.verspuij@eerenvolharding.nl.

Segbroek: 

Stadskantoor Segbroek

Elke 2e en 4e woensdag van de 

maand, 16.30 uur tot 18.30 uur

Escamp: 

Stadskantoor Leyweg

Elke 1e dinsdag van de maand 

16.30 uur tot 18.30 uur

Centrum: 

Centrale Bibliotheek

Elke maandag en donderdag van 

16.30 uur tot 18.30 uur.

Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

Spoorwijk/Laakkwartier: 

Buurthuis De Oase 

Van Meursstraat 1 

Elke 3e woensdag van de maand 

van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Vrederust / Escamp: 

Wijkverenigingsgebouw HVP-Zorg 

Melis Stokelaan 2496W

Elke 4e dinsdag van de maand, 

van 18.30 - 20.00 uur

Duindorp / Scheveningen: 

Wijkcentrum Het Trefpunt 

Tesselsestraat 71

Elke 1e dinsdag van de maand, 

van 18.30 - 20.00 uur
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Er op uit!
Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Oud-Hagenaar interessant kunnen zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. 
Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail agenda@deoud-hagenaar.email

Tot en met 10 mei

Mauritshuis exposeert wereldberoemde 

werken uit Frick Collection New York

Nog nooit eerder was een volledige tentoonstelling met 
werken uit The Frick Collection buiten New York te zien. 
Aan het Mauritshuis in Den Haag de eer om een expositie 
te organiseren met 36 bruiklenen uit deze wereldbe-
roemde collectie. De expositie opende op 5 februari en 
loopt nog t/m 10 mei.
De tentoonstelling geeft bezoekers inzicht in de verzame-
ling en achtergrond van The Frick Collection en zijn 
legendarische stichter, de vermogende Amerikaanse staal-
magnaat Henry Clay Frick (1849-1919). Het Mauritshuis 
heeft een kleine, fi jne collectie, met als zwaartepunt de 
Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het is 
bijzonder voor het museum om in deze tentoonstelling 
meesterwerken te tonen uit de 13de tot en met de 19de 
eeuw, waaronder schilderijen, maar óók tekeningen, 
sculpturen en toegepaste kunst. De expositie bestaat 
enkel uit topstukken die het museum heeft verworven 
na de dood van Henry Frick. Hieronder bevindt zich werk 
van grote meesters als Cimabue, Van Eyck, Memling, 
Reynolds en Gainsborough. John Constable’s spectacu-
laire Het witte paard, een sleutelstuk in het oeuvre van 
de kunstenaar, en zijn spontane studies van wolken, zijn 
absolute hoogtepunten in de tentoonstelling. De Franse 
classicistische schilder Jean-Auguste-Dominique Ingres 
wordt vertegenwoordigd met een meesterwerk dat is 
uitgegroeid tot een icoon van The Frick Collection: het 
betoverende portret van de Comtesse d’Haussonville (zie 
de foto).

Vrijdag 20 februari

Café de Roze Inloop voor ouderen

in Zilverzaal van het Wijndaelercentrum

Elke derde vrijdagmiddag van de maand is in het 
Wijndaelercentrum het café voor homoseksuele ouderen. 
Bezoekers worden hartelijk ontvangen en er is met name 
interesse voor hun verhalen. 
Ontmoeting, gezelligheid en delen van ervaringen zijn 
belangrijk. Iedereen die dit initiatief een warm hart 
toedraagt is welkom. Wie dit wil kan (zonder reserveren) 
aansluitend in het restaurant een volledige maaltijd nut-
tigen voor nog geen 10 euro.
Het eerstvolgende café, met het thema ‘Vrijheid’, is vrijdag 
20 februari 2015 van 15:00 - 17:30 uur in Humanistisch 
woon- en zorgcentrum Wijndaelercentrum (Zilverzaal), 
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM Den Haag. 
De toegang is gratis. Voor informatie kan contact opgeno-
men worden met Irene Buijsman, 
E-mail: irene.buijsman@fl orence.nl
Telefoon 070 754 23 26

Zondag 22 februari

Presentatie poëziebundel Inge Tielman in 

de Haagse Kunstkring a/d Denneweg

Zondag 22 februari om 16.00 uur wordt in de Haagse 
Kunstkring de nieuwe poëziebundel Mozaïek van licht van 
Inge Tielman gepresenteerd. Kees Klok, redacteur van de 
Bordeauxreeks van uitgeverij Liverse in Dordrecht zal het 
boek ten doop houden. Actrice Tatiana Radier leest enkele 
gedichten voor en Hans Steijger zette een gedicht op 
muziek en brengt dat aan de vleugel ten gehore. Na afl oop 
borrel. Toegang vrij. Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 
Den Haag, tel. (070) 364 75 85, info@haagsekunstkring.nl 
www.haagsekunstkring.nl

Strijkorkest De Haagse Beek concerteert 

in de Deutsche Evangelische Kirche

Onder leiding van Klaus de Rijk concerteert het strijk-
orkest De Haagse Beek m.m.v. Laura Keuzenkamp op 
altviool, in de Deutsche Evangelische Kirche aan het 
Bleijenburg 3, 2511 VC Den Haag, op zondag 22 februari 
vanaf 16.00 uur.
Op het programma staan: W.A. Mozart - Divertimento in D 
KV 136; Josef Suk - uit de Serenade opus 6: deel 1 en 2; 
Max Bruch - Romance voor altviool en strijkers in F opus 
85; en Graaf Unico van Wassenaer - Concerto Armonico # 
6 Er is geen pauze, het concert duurt ongeveer een uur.
Zie ook de website
website - www.haagsebeek.tk
kaartverkoop aan de zaal of reserveren via de website
toegangsprijzen: 10 euro, t/m 16 jaar 5 euro

22 feb, 8 en 15 maart

Stadswandeling met theatervoorstelling

Bommen op Bezuidenhout

Het Diamant Theater en All Things Nice organiseren dit 
jaar rondom de jaarlijkse herdenking van het Bombar-
dement een unieke wandeling met theatervoorstelling.  
Onder begeleiding van een boswachter en ‘ooggetuigen’ 
wordt gewandeld door het Haagse Bos en omstreken en 
het Bezuidenhout, waarbij een beeld wordt geschetst van 
het Bezuidenhout voor en na het bombardement. Aan-
sluitend wordt gewandeld naar het Diamant Theater, het 
wijktheater van Haagse Hout, waar een theatervoorstelling  
over het bombardement plaatsvindt.
Data: zondag 22 februari, 8 maart en 15 maart
wandeling: 11.00 – 14.30 uur (inclusief 1 uur pauze)
startpunt wandeling: ingang Haagse Bos bij Paleis Huis 
ten Bosch op Bezuidenhoutseweg
Voorstelling in Diamant Theater : 15.00 - 16.00 uur.  Loca-
tie: Diamanthorst 183.
Programma Theatervoorstellingen:    
22 februari: Theatervoorstelling : presentatie “Geheim 
Vogeldagboek” , liederen van Speenhoff en ballet van Het 
Dansaterlier Den Haag.
8 en 15 maart: Van der Vlugt&Co  speelt “De Drievingere 
Luiaard”. De bekende acteur Bram van der Vlugt, destijds 
bewoner van het Bezuidenhout, vertelt  verhalen rond 
het thema “Kleine vergissingen met grote gevolgen”, 
waaronder zijn eigen herinneringen en ervaringen bij het 
bombardement. (Zie ook pagina 3, voor de voorstellingen 
in de Koninklijke Schouwburg).
Kosten wandeling+ voorstelling € 25,00 p.p. incl koffi e en 
versnaperingen.  Wandeling en voorstelling zijn ook los 
van elkaar te reserveren (aangepast tarief). 
Meer informatie en reserveren: info@diamanttheater.nl

Tel. 070-3004810 Internet www.diamanttheater.nl | 
www.allthingsnice.nl (06-26668727) Adres Diamant 
Theater: Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag
 

Vrijdag 27 februari 

Fahd Larhzaoui met ‘Schijn’ 

in Theater Dakota

Acteur Fahd Larhzaoui komt met zijn voorstelling ‘Schijn’ 
naar Theater Dakota op vrijdag 27 februari 2015 (aanvang 
20.15 uur). ‘Schijn’ is het verhaal van een jongen van 
Marokkaanse ouders die opgroeit in Nederland, laaiend 
enthousiast ontvangen door pers en publiek. |
U kunt kaarten (€15) voor ‘Schijn’ bestellen via internet: 
www.theaterdakota.nl, 070 326 5509 of aan de kassa van 
Theater Dakota (Zuidlarenstraat 57).
Het verhaal is als volgt: soms moet je liegen om bij de 
mensen te kunnen zijn van wie je houdt. Maar hoe lang 
kun je leven als iemand die je niet bent? ‘Schijn’ is een 
verhaal over identiteit, geweten en liefde. Acteur Fahd 
Larhzaoui zoekt hoe hij zichzelf kan zijn zonder zijn familie 
te verliezen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Om 
deze voorstelling te realiseren heeft Fahd intensief samen-
gewerkt met Floris van Delft en Don Duyns

 
Zondag 1 maart

Literaire Salon ‘Hans Spit nodigt u uit’

met Alexander Münninghoff in de KS

Alexander Munninghof (zie portretfoto hierboven van 
Willy Slingerland) over zijn familiekroniek ‘de Stamhou-
der’, een familiegeschiedenis, berustend op ware feiten: 
het levensverhaal van Alexander Munninghof, schrijver, 
journalist en schaker. M.m.v. Casper Postmaa, hoofdre-
dacteur van Den Haag Centraal. 
Het boek van Münninghoff werd onlangs door de klanten 
van Boekhandel Paagman gekozen tot een van de beste 
boeken uit 2014.
Locatie: Paul Steenbergen foyer in de Kon.Schouwburg.
Aanvang 14.00 uur. Toegang € 15.00. Prijs inclusief hore-
catoeslag ( kopje koffi e, glaasje wijn en versnaperingen.) 
Reserveren: spit.hans@gmail.com. Tel. 0681309892 of 
kassa@ks.nl  of Tel.  0900 3456789

Zondag 8 maart

Literaire Salon ‘Hans Spit nodigt u uit’ 

met de biograaf van W.F. Hermans

Willem Otterspeer, schrijver van de biografi e over Willem 
Frederik Hermans, is te gast bij Hans Spit, die weer 
een literaire salon verzorgt, ditmaal in het Letterkundig 
Museum, aan het Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE 
in Den Haag (nabij het NS station Den Haag CS).
Otterspeer spreekt over het tweede deel van zijn biografi e: 
“de Zanger van de Wrok”. Gespreksleider voor de discus-

sie na de pauze is Herman Rosenberg, journalist van AD/
Haagsche Courant. 
Aanvang 13.30 uur, toegang Museum 12.00 uur; entree 
€ 10 inclusief toegang tot het Museum vanaf 12.00 
uur en een kopje koffi e in de pauze en glaasje wijn na 
afl oop. Reserveren: spit.hans@gmail.com of per telefoon 
0681309892

Za. 14 en zo. 15 maart

Aanloop naar Pasen: ‘Volkssierkunt op 

eieren’ in Van der Valk Wassenaar

In maart bestaat de Stichting tot behoud van Volkssier-
kunst op Eieren al weer 30 jaar. Het maken van miniatuur-
kunst is een ontspannende activiteit die vooral bij ouderen 
erg in de smaak valt; sommigen zijn er zo bedreven in dat 
het resultaat van hun werk tot in het buitenland bekend 
is. Op 14 en 15 maart wotrdt een jubileum-expositie 
gehouden in het Van der Valk Hotel Wassenaar (Zijdeweg 
54, op de grens met Den Haag), die wordt geopend door 
burgemeester J. Hoekema. Het publiek kan ter plekke met 
de kunstenaars kennis maken en eventueel deelnemen 
aan een workshop. Prachtig en bijzonder om te zien zijn 
bijvoorbeeld de beschilderde eieren met de afbeeldingen 
van oude meesters en leden van het Koningshuis, ook 
Farbergé-stijl eieren zijn hier te zien. 
Meer info op de website www.randstadeierbeurs.nl

Woensdag- en zaterdagmiddag

Er op Uit met de kleinkinderen:

naar Kooman’s Poppentheater

In een klein, sfeervol theater in het Haagse Statenkwartier 
speelt Kooman’s Poppentheater iedere woensdag- en 
zaterdagmiddag kindervoorstellingen voor kinderen 
vanaf 5 jaar. De kindervoorstellingen zijn vrolijk en (een 
beetje) spannend, met verrassende decors, eigen muziek 
& liedjes en veel momenten om te lachen.  Met extra 
voorstellingen in de herst-, kerst en voorjaarsvakantie. 
Aanvang voorstelling: 14.30 tot 16.00 uur, zaal open 
vanaf 14.10. Entreeprijs: € 9,00  Uitpas/CJP: € 8,00, 
Ooievaarspas: € 4,50  Adres : Frankenstraat 66, 2582 SM 
Den Haag Reserveren via: www.koomanspoppentheater.nl 
of 070- 355 93 05.
De komende tijd staat een verschillend aantal poppenspel 
programma’s op de agenda: eind februari nog Koeskoes, 
en Max de Mol; in maart Zevenslapers, en de Geitenberg; 
in april De Scharrelaar, en De Apenbroodboom. Dus als 
het u en de kinderen goed bevalt kunt u vaker gaan. Waar 
de verschillende programma’s precies over gaan kunt u 
lezen op de website van het poppentheater.

Zwembad De Escamphof, Escamplaan 57

De Haagse Watervrienden organiseert elke woensdagavond
Meer Bewegen voor Ouderen (van 60 tot 99 jaar). 

Voor meer informatie graag contact opnemen via 070-3255615 
of via www.haagsewatervrienden.nl

Er is weer plaats voor nieuwe leden!
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Stevig opstapje gemaakt van 

een chroom stalen frame met

extra handleuning en een 

antislip matje op het bankje.

� Hoogte 23 cm.

� Afmetingen van poot tot 

  poot: 30 * 41 cm.

� Hoogte handvat 85cm.

� Maximaal gebruikersgewicht 

  120Kg.

           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

54,95

Voor leden

Onze prijs 78,25

Complete Klik Aan - Klik uit beginnersset

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

Vierpoot wandelstok met
smalle basis

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.

Best 

verkocht

 in 2014!

Voor leden

Onze prijs 49,95 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. Afmeting 19,5 x 

19,5 x 2,7 cm. Werkt op 

2 AAA-

batterijen.

Het Klik Aan - Klik Uit systeem bestaat uit zenders

en ontvangers waarmee u verlichting, apparatuur, zon-

wering in en rondom uw huis draadloos kunt bedienen. 

Installeren is een fl uitje van een cent en kunt u zelf doen.

Met deze set kunt u beginnen om 3 lampen of apparaten te 

bedienen met een wandschakelaar, een afstandsbediening 

en met een sleutelhanger.

 26,
Voor leden

Onze prijs 29,95
95

U kiest deze wan-

delstok indien er een 

beetje méér stabiliteit 

nodig is dan bij een ge-

wone wandelstok,

maar wanneer de han-

digheid en wendbaar-

heid ook belangrijk 

zijn. Hoogteverstelbaar 

van 69 tot 94 cm.

Het arrangement is inclusief:

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

Reisperiode: 1 december 2014 t/m 8 mei 2015, op maandag en vrijdag

Zonnige zandstranden, een glaasje port op de boulevard, 
winkelen, een fi etstocht of wandeling door het bosrijke achter-
land met bloeiende amandelbomen en schilderachtige dorpjes 
of een uitstapje naar Spanje. Dat is winter in de aangenaam 
warme Algarve! 

De reis gaat naar het sfeervolle Monte Gordo, een populaire 
badplaats met gezellig autovrij centrum authentieke vissers-
huisjes en vele (Nederlandse) faciliteiten. De reisleiding neemt 
u mee naar het historische vissersplaatsje Tavira en Faro, 
inclusief stadswandeling en een bezoek aan aromaboerderij. 

U verblijft in het kleinschalige Casablanca Inn ***+ met 
verwarmd overdekt zwembad, sfeervolle bar met regelmatig 
livemuziek, gratis WiFi en Nederlandse tv. De ligging is perfect, 
ca. 200 meter van het strand en het centrum.

Winterzon in de Algarve, 8 dagen volpension vanaf € 379,- 

Informatie & boekingen:  www.arke.nl/volharding 

of bel met Arke 0900-8847(15 cpm) of ga langs bij een Arke 

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

Lekker

naar

de zon

 53,
Voor leden

Onze prijs 56,95
95

Opstapje met handleuning



Overigens wil dat niet zeggen dat 

er in 2015 en komende jaren géén 

mogelijkheden zijn om belastingvrij te 

schenken aan kinderen ten behoeve van 

het eigen huis. Ouders kunnen voor elk 

van hun kind eenmalig gebruik maken 

van de verhoogde vrijstelling (€52.752 

in 2015) die door het kind wel moet 

or en ebruikt oor a  ossin  an e 
hypotheek of voor de aanschaf van een 

koopwoning.

Erfbelasting
Maar zelfs als men méér wil geven is 

over de te betalen erfbelasting nog heen 

te komen: het tarief bedraagt boven de 

vrijstellingen ‘slechts’ 10 procent tot 

een schenking van €121.296. Er zijn 

genoeg notariskantoren in Den Haag 

en omgeving die daarbij (met een akte) 

willen helpen.

Hoeveel ouderen vorig jaar gebruik 

hebben gemaakt van de bijzondere 

schenkingsregeling is niet bekend. De 

Belastingdienst zal misschien later 

daarin enig inzicht geven. Laat staan dat 

we weten hoeveel ouderen in het Stads-

gewest Haaglanden daarvan gebruik 

hebben gemaakt.

Het zijn natuurlijk alleen rijke mensen 

die dat hebben gedaan. Uit cijfers van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek 

blijkt dat met name 65-plussers in door-

snee bijna 100.000 euro aan vermogen 

bezitten, inclusief de overwaarde van het 

eigen huis. Dat is echter het gemiddelde. 

r itten us mensen bi  ie aar  ink 
boven zitten. 

Reken er maar op dat duizenden ouderen 

in de regio Den Haag vele tonnen of 

zelfs miljoenen bezitten. Voor hen is het 

een  uit e an een cent om hun kin eren 
binnen de vrijstellingen voor het eigen 

huis te schenken. Tenminste als ze met 

elkaar goed omgaan. Wat dat laatste 

betreft is er nauwelijks verschil tussen 

hoge inkomensgroepen en lage.

Psychologie
Want met elkaar overhoop liggen komt 

overal voor. Hoewel, misschien toch wat 

minder in huishoudens waar wat voor 

de kinderen te halen is. Zij zullen wat 

sneller geneigd zijn te accepteren wat 

hun ouders stellen en andersom is in de 

psychologie  al heel wat af geredeneerd 

of hoogopgeleide mensen wellicht meer 

van hun kinderen pikken dan het laagst 

opgeleide deel.

Een indicatie geeft ook het gemid-

delde inkomen per jaar per huishouden. 

Immers hoe meer men verdient, hoe 

meer mogelijkheden men heeft om 

vermogen op te bouwen. In Den Haag is 

het gemiddeld besteedbare particuliere 

inkomen per huishouden het hoogst van 

de drie grote steden. In 2011 was dat 

€31.600.

Maar zoals altijd met gemiddelden zit-

ten er ook huishoudens daar boven en 

soms heel ver. Als bijvoorbeeld man en 

vrouw samen een baan hebben en het 

minimumloon verdienen dan hebben 

ze al een jaarinkomen van bijna 40.000 

euro bruto bij een fulltime functie. Lijkt 

mij al een aardig begin om over 30 jaar 

vermogen op te bouwen of een eigen 

huis lastenvrij te krijgen. Behalve dege-

nen die er alles doorheen jagen.

Bij welk vermogen moeten we onze 

kinderen gaan schenken? is een vraag 

die vaak aan ons wordt gesteld. Het 

antwoord is altijd: dat hangt van uw 

persoonlijke situatie, leeftijd en ruimte 

in uw vermogen af. Voor ouderen heb-

ben we een eenvoudige rekensom. Als 

beide partners samen meer dan een ton 

aan vermogen (spaargeld e.d.) hebben, 

dan is het vroeg genoeg om zich te 

oriënteren op schenkingsmogelijkheden 

aan je kinderen. 

Voor de regeling van schenkingen ten 

behoeve van het eigen huis aan kinderen 

hoeft niet per se een notaris worden 

ingeschakeld. Wel moet de ontvangende 

kinderen kunnen bewijzen dat zij het 

geld hebben gebruikt voor verlaging 

van hun hypotheek of voor de aankoop 

van een huis. En de ‘gulle gever’ moet 

natuurlijk ook kunnen verklaren dat zijn 

eenmalige (hoge) schenking is bedoeld 

voor het eigen huis van een kind of aan 

meerdere kinderen. 

Notariële akte
Een akte van een notaris is natuurlijk 

een heel duidelijk bewijs. Zoals vaak 

in de belastingwetgeving ligt de eerste 

verantwoordelijkheid bij de mensen 

die belastingen moeten betalen. Heeft 

men bijvoorbeeld in 2014 een schen-

king gekregen en men moet aangifte 

van schenkbelasting doen, dan heeft 

de Belastingdienst daarvoor een mooi 

formulier.

De regeling vorig jaar voor de eenma-

lige vrijstelling van schenkbelasting 

ten behoeve van het eigen huis gold 

overigens voor iedereen. Dat betekent 

dat niet alleen ouders hun kinderen 

mochten schenken maar dat iedereen 

van een familielid of van iemand anders 

belastingvrij maximaal €100.000 kon 

ontvangen.

Bij schenkingen uit een BV of 

stamrecht-BV ligt het iets ingewik-

kelder. Eerst moeten de BV-houder of 

–houders het geld eruit trekken en vallen 

dan onder het lopende belastingregime. 

Daarover is het laatste woord nog niet 

gezegd. Vele belastingadviseurs staan 

klaar om hierin hulp te bieden.
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Schenkingen voor eigen huis van kinderen

Consumentenzaken

Zorgverzekering:
aanvulling of niet
We werden overstelpt met aanbiedin-

gen voor zorgverzekeringen eind vorig 

jaar. We zien door de bomen het bos 

niet meer. Wat betreft de kosten voor 

de basisverzekering komen we er nog 

wel uit. De jaarpremies variëren van 

circa 70 tot ruim 110 euro per maand 

per persoon. Vaak ook afhankelijk van 

het eigen risico en sinds kort, geloof 

ik, van de vrije keuze voor de betref-

fende zorgverlener.

Veel verschillen in het vergoedingen-

pakket in aanvullende verzekeringen 

zijn er volgens ons niet. Welke is voor 

ons als ouderen het meest geschikt?

Dat is heel moeilijk aan te geven en 

hangt van ieders persoonlijke situatie 

af. Wilt u bijvoorbeeld alternatieve 

geneesmiddelen, brillen en hulpmid-

delen (deels) vergoed krijgen of de 

mogelijkheid van aanvullende fysio-

therapie (niet-chronische) dan is een 

aanvullende verzekering benodigd. Of 

neemt u hierin liever een eigen risico?

Afhankelijk van het soort aanvullende 

verzekering betaalt u soms echter 

collectief mee voor zaken als extra 

kraamverzorging en fertiliteitsbe-

handelingen (vruchtbaarheid). Vele 

ouderen zullen daar nooit meer een 

beroep op doen.

Daarentegen zijn aanvullende 

vergoedingen voor fysiotherapie en 

hulpmiddelen bij ouderen soms bitter 

noodzakelijk. Mensen die kapitaal 

achter de hand hebben kunnen dat wel 

voor eigen risico nemen. Afhankelijk 

van het pakket kan de aanvullende 

verzekering toch nog behoorlijk oplo-

pen per maand.

Ook bestaat de mogelijkheid van een 

aanvullende tandheelkundige verze-

kering. Voor ouderen heeft dat alleen 

maar zin als men aan z’n gebit heel 

dure behandelingen verwacht zoals 

prothesen, kronen en bruggen. Vaak 

zijn de vergoedingen hiervoor ook aan 

een maximum gebonden.

Voor een aanvullende tandartsverzeke-

ring betaalt men per maand tussen de 

10 en 15 euro méér en dan krijgt men 

nog maar 75 procent vergoed voor 

bepaalde handelingen. Ook hierbij 

el t eer ie o er een  ink kapitaal 
beschikt, kan beter zijn ‘eigen’ verze-

keraar zijn.

Het is dus heel moeilijk om een 

advies te geven bij wie u het beste uit 

bent. U zult dat voor uzelf moeten 

uitpluizen. Meestal bent u overigens 

al gebonden aan het lopende contract 

van uw huidige verzekeraar. Dus, als 

u het wil, dan zult u weer tot het eind 

van het jaar moeten wachten om uw 

afwegingen te maken en eventueel 

over te stappen op een andere ziekte-

verzekeraar.

Fiscale zaken

Extra uitgaven 
voor gezondheid
Is het verstandig om bij mijn belas-

tingaangifte nog extra uitgaven over 

2014 op te geven  voor bijzondere 

ziektekosten, zoals een nieuwe bril, in-

continentieluiers, zalven en eventuele 

medicijnen die niet zijn vergoed? 

Sinds 1 januari 2014 is er geen aftrek 

meer voor kosten van bepaalde 

hulpmiddelen zoals een nieuwe bril, 

contactlenzen en rollators. U kunt 

wel bekijken of zij misschien voor  

vergoedingen onder een aanvullende 

ziektekostenverzekering vallen. De 

incontinentieluiers en eventuele extra 

medicijnen, die niet worden vergoed, 

moeten waarschijnlijk door een arts 

worden voorgeschreven. Ze vallen 

tegenwoordig ook onder de zoge-

noemde ‘persoonsgebonden aftrek’, 

waarbij het inkomen een rol speelt.

Onze ervaring is dat het alleen maar 

zin heeft om ze af te trekken als deze 

extra kosten hoog zijn en boven de 

drempels uitkomen. We raden u aan 

om zich van tevoren goed op de 

hoogte testellen van de voorwaarden 

die bij een persoonsgebonden aftrek 

gelden. U kunt daarover ook infor-

matie krijgen bij de Belastingdienst 

op internet of op de Belastingtelefoon 

(0800 0543) en in goede belasting-

gidsen.

Alleen op grond van de nogal inge-

wikkelde regeling voor de persoons-

gebonden aftrek zijn er vele ouderen 

die hun belastingaangifte overlaten 

aan adviseurs die hiervoor wel een 

prijs berekenen. Dat hoeft niet veel te 

zijn, maar iemand die handig is met 

internet kan ook al heel ver komen. 

Een tweedehands rollator is trouwens 

tegenwoordig al voor 15 euro te koop 

en is soms, bijvoorbeeld na overlijden 

van de vroege gebruiker, zelfs gratis 

te bekomen.

Sociale voorzieningen

Vrouw in bijstand
na echtscheiding
Na een langdurig huwelijk zijn mijn 

vrouw en ik tot de conclusie gekomen 

dat het voor beiden en ook voor de 

gemoedsrust bij onze volwassen kin-

deren beter is dat we uit elkaar gaan. 

Mijn vrouw heeft sinds onze trouwpar-

tij nooit meer een baan gehad. Ik ben 

nog steeds haar kostwinner. Als zij in 

een goedkoop huurhuis trekt, krijgt zij 

dan een bijstandsuitkering?

Zo eenvoudig als u het stelt is het niet. 

i  een o fi ci le boe el schei in  
zult u in verband met de ongelijk-

heid van arbeidsinkomsten aan haar 

een alimentatie moeten betalen. De 

hoogte daarvan is afhankelijk van 

een ingewikkelde berekening over 

uw draagkracht ten opzichte van wat 

zij nodig heeft om te kunnen leven 

zonder u. 

Zelfs als uw vrouw bijstand zou kun-

nen krijgen, dan zal de sociale dienst 

toch proberen deze uitkering op u te 

verhalen. Pas als u zelf op of onder 

het sociaal minimum leeft, zal er geen 

verhaal mogelijk zijn.

Deze kwestie speelt vaak een rol 

bij partners van wie er één (meestal 

de vrouw die het huishouden doet) 

geen inkomsten uit arbeid heeft. De 

man denkt te vaak dat hij zelf voor 

het inkomen zorgt! Dat mag dan wel 

zo zijn, maar hij vergeet dat in een 

huwelijksgemeenschap van goederen 

alle inkomsten van beiden ook voor 

beiden (ieder de helft) zijn bestemd.

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’.

Ouderen zijn vorig jaar erg extra gul geweest voor hun kinderen. Zij hebben voor vele miljarden ge-
schonken om hun kinderen de hypotheek deels te laten aflossen of voor de aanschaf van een eigen 
woning. Er was namelijk tot 31 december 2014 een bijzondere regeling van de Belastingdienst waar-
door fiscaal vrij maximaal 100.000 euro geschonken konden worden. Vrijwel alle banken melden dat zij 
hebben gemerkt dat hiervan grif gebruik van is gemaakt voor degenen die het zich kunnen permitteren.

& Opinie
Informatie

Hagenaars zijn gemid-
deld wat rijker dan 
Amsterdammers en 
Rotterdammers. Als 
ze kinderen hebben, 
gunnen velen ze wat 
extra’s, bijvoorbeeld 
een bijdrage voor een 
eigen huis. Niet typisch 
Haags natuurlijk, dat is 
overal zo. Fiscaal zijn 
de voordelen echter 
wat minder geworden.
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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.

Geboren in MCMXLIII
‘Delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk’. Straks 

krijgen leerlingen een verplichte rekentoets aan het eind van hun opleiding. Met een 4,5 kan je daar-

voor slagen. Vijf parlementariërs maakten de toets alvast. Resultaat: allemaal gezakt. En onlangs 

maakte de Shell een rekenfout van 178 miljoen dollar. Waar is het gedegen rekenonderwijs gebleven?

Mijn moeder had op de lagere school 

een 3½ voor rekenen en een vijf voor 

gedrag. Dat was in 1922. Toen gingen 

de rapportcijfers nog van één tot vijf. 

Dus dat was eigenlijk heel goed. Vanaf 

1927 gingen de cijfers van één tot 

tien. Een vier was onvoldoende, een 

vijf was twijfelachtig en een zes was 

voldoende. 

In 2015 gaan de cijfers nog steeds van 

één tot tien en moet je straks aan het 

eind van je middelbare opleiding een 

rekentoets doen. Als je daar een vier 

voor haalt ben je gezakt voor je hele 

eindexamen. Maar met een vieren-

eenhalf ben je geslaagd. Hoe moeilijk 

kunnen we het elkaar maken?

Tonke Dragt schreef in 1972 een 

kinderboek waarin een absoluut fan-

tastische uitvinding voorkwam. Een 

science-fi ctionapparaat e aarmee e 
dingen kon optellen, aftrekken, ver-

menigvuldigen en delen zonder zelf je 

hersens te hoeven gebruiken. Jazeker. 

Een soort rekenmachine. Nog geen 

tien jaar later waren echte rekenmachi-

nes een feit en nu weten we niet beter. 

Zeker als het om rekenen gaat. Neem 

3 x 57 bijvoorbeeld. Uit je hoofd. 

Eerst 3 x 50. Dat is makkelijk. Dat is 

3 x 5 en een nul erachter is 150.  Effe 

onthouden. Dan 3 x 7. Dat is 21. En 

dan gewoon 150 optellen bij 21. Dat 

is 171. Klaar. Simple comme bonjour! 

Maar wie onder de dertig kan dat nog 

uit z’n hoofd? Daar heb je tegenwoor-

dig toch toch reken-apps voor? Kom 

nou toch! Wij zullen ons vooral niet 

nodeloos vermoeien.

Tafels dreunen

Als je vroeger door de gangen van 

een lagere school liep trof je altijd 

wel ergens een klas 

met leerlingen aan 

die met z’n allen 

de tafels op zaten 

te dreunen: 1 x 7 is 

7, 2 x 7 is 14, 3 x 

7 is 21 enzovoort. 

De meeste juffen 

en meester gingen 

met deze exercities 

maar tot de tafel van 

tien. Maar er waren 

er ook die de tafels van 11 tot en met 

20 deden. 

De tafels van een en tien waren na-

tuurlijk het makkelijkst. Die van zeven 

het moeilijkst.. De tafel van negen 

kon je het best doen met tafel van tien 

en dan van het antwoord het cijfer 

aftrekken waarmee je de negen had 

vermenigvuldigd. Dus 7 x 9 is 70 – 7 

is 63. En 8 x 9 is 80 – 8 is 72.  

‘Mevrouw Van Dalen wacht op 

antwoord’. Nog 

steeds. Want dat 

is de volgorde 

waarin de diverse 

rekenkundige 

bewerkingen die-

nen te worden af-

gewikkeld. Eerst 

Machtsverheffen. 

Dan Vermenig-

vuldigen. Daarna 

Delen. Vervol-

gens Worteltrekken, dan Optellen en 

tenslotte Aftrekken. Tenzij een bewer-

king tussen haakjes staat. Dat dient 

onverwijld voorrang te krijgen. Op dit 

punt moet ik eerlijk bekennen, dat ik 

de afgelopen vijftig jaar nooit meer 

machten heb verheven of  wortels heb 

getrokken. Op de een of andere manier 

heb ik me door het leven kunnen 

slaan zonder het uitoefenen van deze 

bewerkingen. Ik zou eigenlijk ook echt 

niet meer weten waar dat goed voor 

zou zijn. Zeven tot de achtste? Was 

dat niet 7x7x7x7x7x7x7x7 ? Waarom 

zou iemand dat willen weten? Dan ben 

je toch gestoord? En de derdemachts-

wortel uit 27? Is dat niet drie? Waarom 

zeg je dan niet gewoon ‘drie’?

Met je handen

Nog een ezelsbruggetje: leg je gebalde 

vuisten tegen elkaar aan met de knok-

kels naar boven. Ga van links naar 

rechts je knokkels en de tussenruimten 

af. Dan weet je precies welke maan-

den 31 en welke maanden 30 dagen 

tellen. Jazeker: juli en augustus komen 

na elkaar maar tellen allebei 31 dagen. 

Want de ruimte tussen je vuisten telt 

niet mee. En februari is natuurlijk een 

geval apart. 

Nog een ezelsbruggetje met je handen. 

Sla je handen ineen: dat is één kilo. 

Maak er twee vuisten van: dat is dus 

twee pond. Strek al je vingers: dat is 

dus tien ons. Een kilo is twee pond is 

tien ons. En dan natuurlijk de onver-

getelijke zin: Ik Verwissel Xanders 

Lekkere Citroenen Door Mandarijnen. 

U wist het al en anders raadde u het 

wel: de cijfers één, vijf, tien, vijftig, 

honderd, vijfhonderd en duizend. 

Maar dan in het Romeins. Jaartallen 

worden tegenwoordig dikwijls nog 

in het Romeins geschreven. Ik ben 

geboren in MCMXLIII. Het is voor 

het eerst in mijn leven dat ik het zo 

schrijf. Ik doe dat om me gewichtiger 

te doen voorkomen dan ik ben. Want 

ik zou echt geen andere reden weten 

om Romeinse cijfers te gebruiken. 

Staartdelingen

Staartdelingen vond ik altijd het 

leukste onderdeel van het rekenen. 

Waarschijnlijk omdat je er zoveel bij 

mocht tekenen. Schuine streepjes, 

aftrekstreepjes, gestippelde aanha-

lingslijntjes, komma’s. Als de staartde-

ling klaar was had je tenminste wat 

gemáákt!

Staartdelingen komen uit of niet. Al 

naar gelang de moeilijkheidsgraad. 

Repeterende uitkomsten na de komma 

diende je te beperken tot twee dezelfde 

cijfers. Jammer. Want je zou wel uren 

door willen gaan met al diezelfde 

cijfers achter de komma.

Het leuke van staartdelingen was dat 

je, als je ermee bezig was, absoluut 

niet het idee had, dat je aan het delen 

was. Het was meer een puzzeltje. Dat 

is dan ook de reden, waarom pedago-

gen (en andere bemoeials die zelf nog 

nooit een krijtje in hun handen hebben 

gehad) de staartdelingen rond 1975 

verboden. Want staartdelingen waren 

trucjes! Het ware rekenen diende met 

inzicht te geschieden! De leerlingen 

dienden te weten dat het leven geen 

lolletje was! Wonderlijk is dan, dat de 

leerlingen nog wél steeds een puntje 

mogen zetten boven een volgend cijfer 

bij een aftreksom als het onderste 

cijfer groter is dan het bovenste. Ook  

mogen ze nog steeds ‘één onthouden’ 

mompelen als bij het optellen de 

cijfers boven en onder meer dan tien 

zijn. Terwijl het adagium: ‘delen door 

een breuk is hetzelfde als vermenig-

vuldigen met het omgekeerde van 

die breuk’ ook al helemaal niets met 

inzichtelijkheid te maken heeft. 

Rekenen is als het leven zelf. Het kan 

zo leuk zijn. Maar dan moeten ze wel 

eerst alle bemoeials en alle rekenma-

chientjes afschaffen.

Ook zo leuk gerekend vroeger? Of 

juist niet? Mail het naar:

julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email

 

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

gezindten begraven. 

 

 

 

Kijk voor meer informatie
op www.cato-wwz.nl

 

niet op prijs gesteld.

Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen 

blijven wonen. Dat kan op één van onze locaties in Den Haag. 
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het welzijn van ouderen is ons handelsmerk.  

Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de groene wijken Vrederust-West en  Segbroek, 

vlakbij zee en strand, verhuurt Cato

senioren- 
en aanleunwoningen
aan de Stokroosstraat, Zwaardvegersgaarde

en Steenhouwersgaarde

Cato kan de complete dienst-

verlening aan senioren leveren 

van de verhuur tot en met de 

zorgverlening.

De woningen worden verhuurd 

aan senioren met een maximaal 

verzamelinkomen van € 34.911 

per jaar.

Momenteel o.a. aan de Steen-

houwersgaarde diverse 2-kamer 

woningen met balkon te huur! 

Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met Marleen Gerritse,  

telefoon 070 – 321 01 57. 
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Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Win 2 vrijkaartjes Literaire Brunch!

In het volgende nummer van 

DOH, op 3 maart, worden de prijs-

winnaars bekend gemaakt, en treft 

u bovendien een hele pagina over 

Meno ter Braak.

De oplossing van de puzzel, zoals 

u die moet insturen per e-mail, is 

een reeks van vier cijfers zoals die 

horen in de grijze vakjes van de 

Sudoku’s. 

Vijf winnaars

In de De Oud-Hagenaar van 6 

februari vond u ook vier Sudoku-

opgaves, de goede oplossing 

luidde: 4-3-7-4. Onder de goede 

inzenders werden vijf prijzen 

verloot. Zij krijgen hun prijs, een 

boek, thuis gestuurd. Plezier ermee 

en profi ciat

• Herman Oudshoorn, te Voorburg

• Rietje van Hell, te Voorburg

• Herman van der Haas, te Leid-

schendam

• Leen Cramer, te Scheveningen

• Els Boekhout, te Zoetermeer

Inzenden

Mocht u wel aan deze puzzelprijs-

vraag mee willen doen, maar bent 

u niet in de gelegenheid om 22 

maart de Literaire Brunch bij te 

wonen; vermeldt dat dan even bij 

uw inzending. U loot dan wel mee 

on de prijzen, maar ontvangt iets 

anders dan vrijkaartjes als u wint.

We moeten uw inzending binnen 

hebben op:

Donderdag 26 februari

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 4

Heeft u geen e-mail? Vraag ie-

man  om het oor u te oen

Wederom vier Sudoku’s dit keer, maar andere prijzen dan u gewend bent. Onder de goede 
inzenders verloten we dit keer 3 x 2 vrijkaartjes voor de Literaire Brunch over Menno ter 
Braak in de Paul Steenbergenfoyer van de Koninklijke Schouwburg, op zondag 22 maart!

1 3 6 5
4 6 2 8

2
7

6 1
1 4 3 2 9

5 7
3 2 8

9

9 7
1

6 5 8 2
6 2 5
2 6 7

9 5 3 8
7 2 3 6

4
8 5 1

6
1 7 4

5 1
7

4 9 3
8 4 9 6 7

8 9 4 7
5 6

2 3 9

5 2 8
7 9 6
8 1 3 5 7

9 8
5 7

6 2
6 4

2 9 1
6 7 4
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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_wk8

Oosteinde 6

2991 LG Barendrecht

www.senzup.nl

of ga naar www.senzup.nl

Bel 0800 - 0468
voor de gratis brochure

Onderdeel van

Heerlijk zitten, gemakkelijk opstaan!

ERASMUS ST’UP COLLECTIE FITFORM COLLECTIEFIJI

Een ‘nadeel’ van een sta-op relaxfauteuil is dat u 

wilt blijven zitten. De ergonomische vormgeving 

zorgt voor een optimale zit-houding voor uw 

lichaam. Maar een sta-op relaxfauteuil zou geen 

sta-op relaxfauteuil zijn als hij u niet zou helpen 

bij het opstaan. Een eenvoudig te bedienen 

systeem maakt dat u gemakkelijk opstaat. 

U heeft al een sta-op stoel v.a. € 599,-

Profiteer nu van onze inruilactie! U krijgt bij 

aanschaf van een sta-op stoel € 250,- retour 

voor uw oude stoel! Wees er snel bij want 

deze actie loopt slechts tot 28 februari 2015.

* De € 250,- retour geldt alleen op een stoel uit de St’up collectie.

voor uw oude stoel*

€ 250,-
RETOUR

Heeft u vragen? 
Bel gerust met onze

klantenservice. Wij staan
u graag te woord.

Bel 0800 - 0468  

Diverse modellen

Verschillende kleuren

Keuze uit stof of leder

Zeer comfortabel

Met sta-op functie

-advertorial-

Wijkcentrum Mariahoeve: 

laagdrempelig van opzet
Persoonlijk contact helpt bewoners op weg

Zodra je binnentreedt in het vernieuwde 

Wijkcentrum Mariahoeve waan je je op 

een plein. Een gastvrouw of gastheer 

komt je tegemoet. Die is er om alle soor-

ten vragen te beantwoorden: persoonlijk 

en betrokken.

De heer van Salm uit Haagse Hout (64 

jaar): “Eerst heb ik op internet gezocht 

maar daar kwam ik niet echt verder mee. 

Ik ben alleen komen te staan en zoek 

andere mensen, het liefst om samen te 

be e en  k il raa  fit bli en

De heer van Salm is door de gastvrouw 

ondertussen naar een cliëntondersteuner 

gebracht. Samen kijken ze waar hij nog 

verder mee geholpen zou zijn. De heer 

van Salm wil graag zelfstandig blijven 

wonen. De huisarts had hem aangeraden 

eens bij het Wijkcentrum langs te gaan 

om te kijken wat er mogelijk is. 

Op het plein waar je binnenkomt zijn vier 

hoekbanken geplaatst. Vrijwilligers vin-

den er bewoners en diezelfde bewoners 

kunnen op hun beurt weer vrijwilligers 

worden. De cliëntondersteuners nemen 

er plaats om met bewoners in gesprek te 

gaan. Om de hoek is een rij computers 

voor iedereen toegankelijk en een dame 

komt net de trap af met een handdoek 

onder haar arm. Ze heeft zojuist gesport.

Het Wijkcentrum Mariahoeve in Haagse 

Hout is de eerste met een nieuwe opzet. 

Nog laagdrempeliger dan voorheen en 

uiterst klantgericht. Xtra welzijn heeft 

door de stad heen  twaalf wijkcentra 

waar u terecht kan voor vragen over zorg 

(WMO), Werk, Welzijn en Wonen.  

Kijk op www.xtralocaties.nl voor een 

Wijkcentrum bij u in de buurt.

(de geportretteerde is niet de geïnterviewde)

Het Wijkcentrum. 
Uw vertrouwde plek voor 
gratis advies en informatie.

www.stichtingmooi.nl             www.voorwelzijn.nl              www.zebrawelzijn.nl               

Vind bij ons in het 

Wijkcentrum zelf alle 

antwoorden op vragen 

over ZORG (WMO), WERK, 

WELZIJN en WONEN. Komt 

u er op www.denhaag.nl niet 

uit, dan zoeken we samen in 

het Servicepunt. U bent van 

harte welkom!

www.xtralocaties.nl/wijkcentra

snappen jullie 
het nog? Die veranderingen 

in de zorg? ja, in het Wijkcentrum
hebben ze het ons uitgelegd.

Wij zijn onderdeel van Xtra, www.xtra.nl

• maaltijd en 

boodschappendiensten 

• hulp in de huishouding 
• Servicepunt Gemeente Den Haag 

• vervoer • contactmogelijkheden 

met andere bewoners • financiën 

• zelfstandig wonen • hulpmiddelen 

in- en rond huis • parkeervergunning 

• ooievaarspas • voedselbank • brieven 
en formulieren • informatie over 

activiteitenvoorzieningen en 

activiteiten in de wijk


