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Op zee had je helaas niks aan een pick-up
33-toeren langspeelplaten, een onvergetelijke doorbraak in de jaren 50 

In de jaren 50, toen 
we nog jong waren,  
draaiden mijn vriend 
Henk en ik op mijn 
kamertje beurtelings 
onze eerste 33-toeren 
langspeelplaat grijs. 
Op die van hem swing-
de de New Orleans 
jazz met Louis Arm-
strong en diens legen-
darische Hot Five. Op 
de mijne de geavan-
West Coast klanken 
van het Gerrie Mulli-
gan kwartet. Met hun 
speelduur en onder-
drukte ruis waren die 
platen een geschenk 
uit de hemel.
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-  Tijdens het North Sea Jazzfestival in 1996, toen nog in het Haagse Congresgebouw, kreeg ‘Lady Jazz’ Rita Reys de Bird-award voor haar net 

overleden man Pim Jacobs. Links hun dochter en rechts Jean ‘Toots’ TIelemans. (Foto: Haags Gemeentearchief). -

Bij Leo thuis moesten we het nog 

doen met de 78-toeren plaat – stilaan 

meer kraak dan muziek; ook niet zo 

verwonderlijk met die arm van een 

kilo en die hardstalen naald.

Een langspeelplaat kostte toen nog 

grofweg een half weekloon, of in 

ons geval een maandlang kranten 

bezorgen. 

Hulp van knutselneef

Op die manier lag een geschikte 

draaitafel nog ver in het verschiet, 

was het niet dat mijn technische neef 

kans zag een afgeschreven koffer-

grammofoon van een metamorfose te 

voorzien.

Deze neef knutselde met dingen 

als transformator, fi etsdynamo en 
snaaraandrijving ; verbond een 

lichtgewicht arm met een kristalele-

ment. Na de 2e hands versterker aan 

een luidspreker  te hebben gekabeld, 

klonk het al gauw ‘neef is klaar’ en 

‘jongens draaien dan maar!’Wat er 

toen volgde, was wel even wennen 

voor mijn ouders en naaste buren. In 

de hoop ze op weg te helpen, tipte ik 

het radioprogramma beginnend met 

de tune Oh Lady be good, wekelijks 

uitgebracht door de memorabele 

presentator Michiel de Ruyter.
Het duurde nog lang alvorens die ge-

peperd geprijsde 33-toeren plaat zijn 

weg naar het grote publiek zou weten 

te vinden. Zijn kleinere broertje, het 

45- toeren plaatje (singeltje), veelal 

gevuld met hits, veroverde eerder en 

uiteindelijk massaler de markt. Maar 

zoals op een kwade dag bleek, de ene 

doorbraak is de andere niet. Want als 

Henk en ik bij mij thuis op een janu-

ari avond  weer eens onze favorieten 

zitten te draaien, waait het bij vlagen 

binnen harder dan buiten. 

Pas één tv-kanaal

Niet dat wij kustbewoners, die wel 

een stormpje gewend waren, daar 

bezorgd van opkeken. Pas als mijn 

moeder met de deur in huis valt: 

‘Jongens, overal breken de dijken 

door. Vooral in Zeeland gebeuren er 

de verschrikkelijkste dingen’, grijp ik 

naar de volumeknop ... ‘Een pietsje 

minder hard nu alsjeblieft’, luidde het 

redelijke verzoek.

Een dag of wat later bekijken wij op 

het bioscoopjournaal de eerste beel-

den van de watersnoodramp. – En op 

tv? Tv’s, nee, die waren er in 1953 

nog nauwelijks of niet. In sommige 

café’s hadden ze er wel eentje, met 

Nederland 1 nog als enige kanaal, in 

eerlijk zwartwit, en streng beperkt 

tot tien uur per week. Toch bracht 

men het in de latere zwartwit jaren, 

intussen was er een tweede kanaal 

bijgekomen, zelfs even tot opvoerin-

gen van Onder Melkwoud van Dylan 
Thomas en Van oude mensen(..) van 

Louis Couperus. Aan een dergelijke 

vorm van volksverheffi ng zou men 
zich binnen ons Nederlands tv-bestel 

in latere jaren nog maar zelden 

bezondigen. Nieuwe doorbraken, met 

name kijkcijfers en reclameinkom-

sten, bepaalden in  tv-land sindsdien 

onvermurwbaar de smaak.

Uit de ene doorbraak volgt soms een 

andere, want nu raakte men ook in 

politiek Den Haag er toch wel van 

overtuigd dat er met onze waterhuis-

houding iets moest gaan gebeuren. 

Jazz behind the dikes

Wat uiteindelijk zou resulteren in 

een meerjarig nationaal Deltaplan.                                                                                                                                       

Ook in de moderne jazz begon er in 

ons waterland steeds meer door te 

sijpelen. De uitgave van de lp Jazz 

behind the dikes voelde voor ons 

liefhebbers aan als een ‘eerste voet 

aan de grond’. Hier vloeide zelfs het 

begin van een persoonlijke doorbraak 

uit voort, namelijk die van de zan-

geres Rita Reys, de latere diva, eens 
op een dag wereldvermaard als onze 

Nederlandse Lady Jazz.

Op Walcheren had men de wa-

tersnood vrijwel met droge voeten 

doorstaan. Op het internaat van de 

zeevaartschool waar ik een tijdelijk 

tehuis vond, beschikten we over een 

platenspeler van het merk triotrack. 

Om diverse redenen werd deze 

pick-up  populair onder het versneld 

aanwassend leger discofi elen. Maar 
als stuurman in spe kon ik slechts 

verzuchten: ‘Aan boord van een 

zeeschip heb je daar enkel in een 

haven wat aan, en ook dan nog met 

de nodige mitsen en maren.’ Het 

alternatief? Een betaalbare bandre-

corder was al op komst. Het handige 

casettebandje nog ver in het ver-

schiet. En de cd? Nee, zover reikte 

mijn horizon nog niet.

Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

-  Triotrack 970 koffergrammafoon uit de jaren 50. Zeer geavanceerde makelij uit Denemarken. 

Hij kon vier toerensnelheden aan: 16, 33, 45 en 78 p/m. De arm had 2 wisselnaalden. -

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

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

SENIOREN BEGELEIDING 
BOHEMEN (SBB) 

*  Begeleiding en vervoer naar ……  
* (her)inrichting woning/verhuizing
* Administratieve ondersteuning
* Aangifte IB 2014 (vanaf € 60  incl. btw)

Iedereen verdient aandacht en ondersteuning !

Wij zijn actief in heel Den Haag en omgeving

WWW.SBBOHEMEN.NL   - TEL. 06.49.35.97.55



De Nederlandse koopvaardij, maar 

vooral de vissersvloot heeft veel 

verliezen moeten incasseren. Veel 

vissersschepen zijn vergaan, soms 

met man en muis, door een mijn of 

torpedo. Sommige vissers overleef-

den de ramp, kwamen in zee terecht 

en werden, soms na dagen gered 

door passerende koopvaardijsche-

pen van andere nationaliteiten. Zo 

kwamen velen toch nog aan de wal 

– en met name in de Scandinavische 

landen terecht, zoals in Zweden.

Telefoon- en radioverbindingen 

waren er nog niet zoals nu; in de ach-

terblijvende vissersfamilies heerste 

angst en vrees wanneer weken of 

maanden niets meer van hun gelief-

den vernomen werd. Wanneer dan na 

lange tijd een visser weer onver-

wacht thuis kwam of anderszins een 

teken van leven gaf, heerste er uiter-

aard grote opwinding en vreugde in 

het gezin en de familiekring na een 

lange tijd van onzekerheid. 

Tussen het oud papier

Jaren geleden vond ik in een oud 

archief een map met diverse oude 

papieren, vergeeld, vervuild  en 

gescheurd. Mijn belangstelling werd 

getroffen door een kennelijk uit een 

tijdschrift of krant gescheurd stuk 

papier. Het was vervuild en moeilijk 

te lezen maar met veel moeite en 

geduld  heb ik het onderstaande 

gedicht uit het papier kunnen ont-

cijferen. Sindsdien ben ik op zoek 

naar de herkomst ervan. Mogelijk is 

het uit een plaatselijke krant van een 

kustplaats, Scheveningen, Katwijk, 

IJmuiden of misschien een plaats aan 

de toen nog bestaande Zuiderzee.

Het gedicht ademt de sfeer uit van 

die tijd. Tot nog toe is mijn zoektocht 

zonder resultaat gebleven. Ik heb het 

gedicht geheel in dezelfde trant van 

die tijd overgeschreven, zoals het in 

het origineel was, dus ook in de stijl 

van die tijd. Wie, oh wie kan mij de 

herkomst van het gedicht vertellen, 

de schrijver/dichter en/of de krant die 

het heeft uitgegeven? 

Jaap Kunz
jacobkunz@kpnplanet.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 internet

Web: http://deoud-hagenaar.nl
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

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken 
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, 
Midden Del and, eidschendam oor urg, 
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 karak-

ter 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!

Internet:  deoud-hagenaar.nl

Over het lot van de vissers en hun geliefden aan de wal in WO I

Zoektocht naar oorsprong gedicht
Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) uitbrak. Er zal wel nie-

mand meer in leven zijn die deze afschuwelijke oorlog bewust heeft meegemaakt. Nederland bleef 

neutraal maar niet ongeschonden. Ook de Nederlandse bevolking heeft te lijden gehad.

Achter het gordijntje

In het raamkozijntje

     Lei de post een brief;

Die was voor  mooi - Lijsje,

’t Aardig visschersmeisje

    Blozend, blond en lief.

Moeder deed haar dutje

En in het kleine hutje

     Drong  ’t geruis der zee.

’t Klokje klikte rustig;

Poesje spinde lustig; 

    Alles a’amde vree.

’t Visserschmeisje breide

Op het duin en schreide,

    Want zij dacht aan Piet!

Vele, vele weken

Had zij uitgekeken,

     En… hij kwam maar niet

Hij was uitgevaren

Op de zilte baren,

    Ach! Hoe schreide zij!

En zij bad gestadig:

“God, wees hem genadig!

     Blijf hem steeds nabij!”

Maar die kleine tochten –

Hoe zij bidden mochten –

     Waren vol gevaar!

En zo zat zij uren

Naar de zee te turen:

    “Kwam, och, kwam hij maar!

De avond daalde neder

Lijsje keerde weder

    Met de ogen rood.

“O! die bange nachten!

     Piet was zeker dood!”

Hoeveel wakk’re knapen,

Tot geluk geschapen,

     Zijn hem voorgegaan!

Hoeveel harten dragen

Onder droevig klagen   

 ’t Leed, hun aangedaan!

’t Leven van een visscher

Wat is ongewisser

    In deez’ bangen tijd?!

Om een menschenleven

Wordt niet meer gegeven

    In den wereldstrijd!

Moeder zat te wachten:

’t Was al over achten,

    En de pap werd koud!

“Kom, m’n lieve Lijsje,

Wees een moedig meisje!

    Waarom zo benauwd?!”

Lijsje kan niet eten:

’t Is zo hard te weten,

    Dat hij niet meer is.

En zij gaat naar buiten

Om het luik te sluiten,

    ’t Hart vol droefenis.

In het raamkozijntje,

Achter het gordijntje,

    Ligt een roze brief.

Die is voor mooi Lijsje,

’t Aardig visschersmeisje,

     Blozend, blond en lief!

“Moeder, o! een wonder!

Zie, wat ik hier onder

     Dezen bloempot vind:

’n Brief, door Piet geschreven!

Zou God uitkomst geven?!”

“ ’k Hoop het! ‘k Hoop het, kind!”

Lijsjes handen beven:

“Moeder, luister even.

     Wat hij schrijft, mijn Piet!

Hij heeft zelf geschreven,

Dus hij is in leven!

     ‘k Ken mijn vreugde niet!”

Luister: “Lieve Lijsje!

O! mijn dierbaar meisje,

     Hoor wat is geschied:

’t Vaartuig is gezonken;

Velen zijn verdronken;

Dank zij God: ik niet!

Ieder was blijmoedig;

’t Ging ook zo voorspoedig

     Met de haringvangst.

Ieder had zijn leven

In God’s hand gegeven;

     Niemand voelde angst!

Zonder torpedeeren

Veilig huiswaarts keeren,

     Zie, dat hoopten wij!

Een voordelig reisje….

Geld genoeg voor ’t meisje….

     Alles leek zo blij!

God weet, dat wij niet waren,

Waar wij niet mochten varen…,

     Toch kwam de duikboot daar…

De hemel was zo helder….

Ons schip ging naar de kelder,

     En…. redden ze ons maar

Twee dagen en twee nachten

Op redding moeten wachten,

     Geklemd aan balk of plank…

Wat hebben wij geleden!

Hoe hebben wij gebeden!

     Nóg zijn we zwak en krank!

Toen zes nog van de zeven,

Zoo in het water dreven,

     Werd ons een schip gewaar.

Het nam ons mee naar Zweden

Waar twee nog overleden

     En één nog in gevaar!...

Ik heb een dag of negen.

In zware koorts gelegen….

     Het scheen met mij gedaan!

Nu zal de consul zorgen:

Dat ik vandaag of morgen

     Weer naar mijn land kan gaan!”

Lijsje vouwt de handen.

“Oorlog, wereldschande!

     Die met alles spot!

Ik heb ook geleden!

Ik heb trouw gebeden!

     O! hoe groot is God!”

Uit haar blijde oogen

Moet zij tranen drogen;

     Moeder evenzeer!...

Maar nu niet van smarte;

Vreugd is in haar harte:

     Piet komt immers weer!!

- Een Schevenings vissersgezin in 1915, de tijd van de Eerste Wereldoorlog.-

- Het monument aan de Scheveningseweg, ter 

nagedachtenis aan de ruim 300 Scheveningse vis-

sers die tussen 1914 en 1919 het leven verloren.-



De psychiatrische ziekenhuizen 

werden in die oorlogsjaren ongewild 

betrokken bij de strijd van de Duitse 

bezetters. Ze werden in 1942 ontruimd 

door oprichting van de Atlantikwall, 

omdat beide in het zogenaamde 

schootsveld stonden. Daarna tijdelijk 

weer bewoond door het kinderzieken-

huis (Rosenburg) en inwoners van het 

gebied van Scheveningen (Bloemen-

daal). Vanaf  oktober 1944 werden er 

V-2’s afgeschoten vanaf het Bloemen-

daal- terrein. Grote verwoesting van 

gebouwen was het gevolg.

Archieven geopend 

Dankzij inzage in de archieven van 

beide stichtingen is het mogelijk 

geweest om exacte gegevens over 

deze duistere oorlogsjaren openbaar te 

maken.  Het boek bij deze tentoonstel-

ling: ‘ Een wereld die er niet meer 

is…’,  schetst het verhaal van de 

betrokkenen.

Beide stichtingen moesten hun patiën-

ten naar elders evacueren. Joden wer-

den weggevoerd met een zekere dood 

voor ogen. Tegelijkertijd probeerden 

besturen, artsen en verpleegkundigen 

een zo goed mogelijke zorg te geven 

- werkelijk een prestatie van formaat. 

Beslissingen nemen met de hete adem 

van de bezetter in de nek betekende 

vaak kiezen tussen twee kwaden. Het 

boek schetst het verhaal van het perso-

neel en van de patiënten. Een verhaal 

dat niet eerder is opgeschreven. Het 

boek is de eerste drie maanden te 

koop in het museum voor de actieprijs 

van € 24,50, daarna is het vijf euro 

duurder.
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In het Loosduins Museum is van 28 maart t/m 12 september een ten-

toonstelling te zien waarin aandacht wordt gegeven aan ervaringen 

in de oorlogsjaren 40-45 bij Bloemendaal en Rosenburg, twee grote 

psychiatrische stichtingen die op nog geen vijf kilometer afstand van 

elkaar in Den Haag waren gevestigd. Deze voorlopers van de huidige 

Parnassia Groep waren wezenlijk verschillend van elkaar qua cultuur 

en levenssfeer. Maar de Duitsers maakten geen onderscheid.

Loosduins Museum wijdt expo aan de stichtingen Bloemendaal en Rosenburg

Psychiatrie in de knel tijdens WO II

- Vanaf  oktober 1944 werden er V-2’s afge-
schoten vanaf het Bloemendaal- terrein.

Grote verwoesting van gebouwen was het 
gevolg. Het was een barre tijd.  -

Bezoekersinfo
Het Loosduins Museum is geopend 

op zaterdagen en op elke eerste 

zondag van de maand van

13.00 tot 17.00 uur. De toegangs-

prijs is € 2,- voor volwassenen en € 

1,- voor kinderen t/m 12 jaar. Adres: 

Margaretha van Hennebergweg 2a 

(naast de molen), 

2552 BA Den Haag. 

Zie ook op internet: 

www.loosduinsmuseum.nl

De Nederlandse pers roemde de 

voorstelling van Van Veen. De Tele-

graaf sprak over ‘een warm bad van 

vakmanschap’, de NRC beschrijft de 

voorstelling als ‘ijzersterk’ en 

de Volkskrant bestem-

pelde Van Veen als 

een ‘onvermoeibare 

frisse en krachtige jubilaris.’ 

Na een tournee van bijna 

anderhalf jaar speelt van Veen 

zijn dernière in de Koninklijke 

Schouwburg in Den Haag. De 

kaartverkoop start 

dinsdag 10 maart 

om 13.00 uur.

50 jaar actief

Herman van Veen werd vlak voor het 

einde van WOII geboren in Utrecht, 

hij groeide op als enige jongen in een 

arbeidersgezin. Hij studeerde viool, 

zang en muziekpedagogie 

aan het Utrechts Conser-

vatorium. In 1965 maakt 

hij zijn theaterdebuut met het 

muzikaal clowneske soloprogramma 

Harlekijn. Sindsdien reist hij de we-

reld rond en speelt zijn voorstellingen 

in vier talen. Hij werd de geestelijk 

vader van Alfred Jodocus 

Kwak dat mede door een 

52-delige televisieserie 

wereldwijd een begrip werd. 

Van Veen speelt viool, zingt, schrijft, 

durft, componeert, regisseert, bloost, 

acteert, schildert en is activist voor de 

rechten van het kind. Van zijn hand 

verschenen tot op heden 178 cd's, 21 

dvd's, een zeventigtal boeken, scena-

rio s voor onder meer de speelfi lms 
Uit elkaar en Nachtvlinder en voor de 

muziektheatervoorstellingen Jukebox, 

de Kamerrevue, Lune, The First Lady 

(samen met Lori Spee), Chanson de 

Daniël, Mata Hari, Windekind, Een 

Dag in September en Juliette.

Herman van Veen speelt van woens-

dag 25 t/m zaterdag 28 november 

in de Grote Zaal in de Koninklijke 

Schouwburg Den Haag, aanvang 

20.15 uur. Kaarten vanaf € 10,75.
- Herman van Veen, net 70 geworden. 

Maar hij springt, speelt en zingt nog 
met de vitaliteit van een jonge kerel. 

Foto: Bernd Hagedoorn. -

Kaartverkoop is gestart � belangstelling is groot

Herman van Veen dit najaar in de KS
Na ruim anderhalf jaar touren sluit Herman van Veen op woensdag 

25 t/m zaterdag 28 november 2015 zijn bijzondere tournee af in 

de Koninklijke Schouwburg. Wees er op tijd bij!  De kaartverkoop 

via de website van de KS is een week geleden gestart: www.ks.nl  

Top 40 ruildag in
Museum RockArt
Op zondag 22 maart organi-
seert Museum RockArt een 
ruil- en informatiedag voor 
verzamelaars en liefhebbers 
van Top 40 en andere Hit-
lijsten.

Er is gelegenheid om met elkaar van 

gedachten te wisselen, verzamelingen 

te bekijken en te pogen via ruilcontac-

ten de eigen verzameling uit te brei-

den.Het museum is deze dag geopend 

van 11.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs 

is € 6,50 per persoon.

Uiteraard kunt u deze middag ook 

nog de expositie “50 jaar Top 40” 

bezichtigen. Geïnteresseerden met 

ruilmateriaal kunnen zich aanmelden 

via info@rockart.nl om een ruimte/

tafel te reserveren.

Museum RockArt is gevestigd aan de 

Zekkenstraat 42 te Hoek van Holland. 

Wethouder Karsten Klein (Zorg en 

Welzijn): "Een bruisend en vitaal Den 

Haag kan niet zonder vrijwilligers. Zij 

zorgen ervoor dat mensen die wat extra 

hulp nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 

ouderen en mensen met een beperking, 

ook kunnen meedoen. Door de veran-

deringen in de zorg doen steeds meer 

mensen een beroep op vrijwilligers. 

Daarom vind ik het zo belangrijk dat 

we als gemeente investeren in een goed 

functionerend netwerk van vrijwilligers-

organisaties."

Kwart van de mensen

Het aantal vrijwilligers in Den Haag 

is het afgelopen jaar gegroeid tot maar 

liefst 27 procent van alle Hagenaars. 

De nieuwe subsidie draagt bij aan de 

verdere groei van dit aantal en het ver-

sterken van organisaties in de stad.

Geïnteresseerden kunnen hun subsidie-

aanvraag elk jaar tot 1 oktober indienen. 

Per subsidie kan maximaal 20.000 euro 

worden uitgekeerd. De voorwaarden 

zijn terug te vinden op

www.denhaag.nl/subsidies

Vogels herkennen 
Woensdag 8 april begint weer een cur-

sus “Vogels herkennen” van de Haagse 

Vogelbescherming. In 3 avonden ( 8,15, 

29  april) leert u de de beginselen en 

op zondagochtend 26 april wordt het 

geleerde in de praktijk gebracht. 

Tijd: van 20.00 tot ongeveer 22.15 per 

avond. Locatie: Milieu Servicepunt 

Zuiderpark (bij de kinderboerderij), 

Anna Polakweg 7, 2533 SW Den Haag. 

Kosten cursus: € 19. Aanmelden bij Jan 

Pietersen: hvbexcursies@live.nl

Den Haag 
investeert in 
vrijwilligerswerk

Den Haag gaat tot en met 2018 

jaarlijks 350.000 euro beschik-

baar stellen om Haagse maat-

schappelijke organisaties te 

ondersteunen in hun zoektocht 

naar vrijwilligers. Vrijwilligers-

organisaties in de zorg- en 

welzijnssector kunnen subsidie 

aanvragen voor bijvoorbeeld de 

scholing, werving en begelei-

ding van vrijwilligers.  

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
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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 

 
 

 
 
    
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    - Ê

    055  5059500    WWW.BTRREIZEN.NL  

 

OpendagenOpendagen  
Rotterdam:   27 en 28 maart 2015 
11.00 - 17.00 uur op de MS Verdi **** 
gelegen aan de Boompjeskade. 
 

Utrecht:   2 april 2015 
11.00 - 17.00 uur op MS Rigoletto **** 
Kanaaleiland / Rooseveldtlaan. 

Opendagen Riviercruises 2015  &  10% Opendag korting 

Senior Hotels ‘All-Inclusive’ Autovakanties 

Hotelarrangementen Aanbiedingen 

Ê

 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

MS Rigoletto ****MS Rigoletto ****  

MS Verdi ****MS Verdi ****  

50% 50% korting april cruiseskorting april cruises  
  

6 dg. 6 dg. BourgondischBourgondisch  België en ZuidBelgië en Zuid--

Nederland met MS Verdi ****Nederland met MS Verdi ****  
  ma. 20 april t/m za. 25 april  2015   
  van  van  € 538,€ 538,--  nu al va. * nu al va. * € 269,€ 269,--      

  

* * * *   * * * *                                                   

7 dg. naar Oud7 dg. naar Oud--Hollandse stadjes Hollandse stadjes 

met MS Verdi **** met MS Verdi ****  
di. 14 april t/m ma. 20 april  2015     
  van van € 658,€ 658,--  nu al va.  * nu al va.  * € 329,€ 329,--                

10%10%  Opendagen kortingOpendagen korting  
boek uw cruise aan boord tijdens  
de Opendagen en profiteer van  

10% korting op de cruises met de  
Verdi **** en Rigoletto****. 

 

 4 dg. Feestcruise ‘Rhein in Flammen’ 
     met MS Rigoletto va. € 225,- 
 

11 dg. ‘Als een Vorst over de Donau’ 
      met MS Verdi va. € 1.075,-  
 

  9 dg. 3 rivierencruises Neckar, Rijn en 
      Moezel met MS Verdi va. € 850,-  
 

10 dg. Over de romantische Rijn en    
      Moezel - MS Rigoletto va. € 900,-  
 

En nog veel meer volledig verzorgde 
riviercruise met de luxe cruiseschepen 
MS Verdi en MS Rigoletto. 

* niet boekbaar in combinatie met andere kortingen, prijzen per persoonÊ

Voor alle vakantiereizen 

   

gratis brochures 

en reservering 

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Samen aan 
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

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

Sneeuwbal Garage B.V.

Wij kunnen het volledige onderhoud van alle

bekende merken auto’s verzorgen... ook van úw auto!

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

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

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

De Lente 
begint bij:

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

za.van 9:00 tot 17:00

Dat moet 

kappen!

tbc: nog altijd 4.000
  doden per dag

SMS tbc naar 4333 

en doneer eenmalig € 2.         
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.denhaagcares.nl

• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Gastvrouwen
en –heren
Coöperatief Eigenwijzer (CE) 

is een sociale onderneming; een 

wijkbedrijf dat de ontwikkeling 

van mensen centraal stelt. Het 

bedrijf wordt gekenmerkt door 

diversiteit, wat betreft de talen-

ten van de medewerkers, maar 

ook wat betreft hun culturele 

achtergrond. Eigenwijzer runt 

onder meer Paviljoen Kobus aan 

de Trekweg, tegenover het Vliet 

in de wijk Laak (Noord). 

Wie daar gastvrouw of gastheer 

is, komt er te werken bij een héél 

bijzonder restaurant! 

Inlichtingen: bij de administratie

Tel.: 06 44 31 18 57

E-mail:administratie@

cooperatiefeigenwijzer.nl 

Medewerker
receptie
Wijk- en dienstencentrum Het 

Trefpunt is dé ontmoetingsplek 

voor jong en oud in Duindorp. 

De één komt voor een praatje, de 

ander voor een broodje of kopje 

soep. Maar u kunt er ook sporten, 

creatief bezig zijn, spelen, bil-

jarten of een cursus volgen. Het 

Trefpunt is veelzijdig en biedt 

activiteiten voor wijkbewoners 

van 0-100 jaar. Wie komt er de 

receptie bemannen of bevrouwen 

op woensdag en/ of vrijdag van 

12.30 tot 17.00 uur? Inlichtingen:

Vrijwilligerspunt Scheveningen

Tel.: (070) 306 99 00

E-mail: vrijwilligerspunt@

welzijnscheveningen.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

Het programma biedt hen houvast en 

structuur. Hun mantelzorgers hebben 

er ook veel aan, omdat zij ondertussen 

even tijd voor zichzelf kunnen nemen. 

Ook vinden ze in een ontmoetingscen-

trum steun en begeleiding.

Vlak voor we dat overzicht plaatsten, 

veranderde er iets in de locaties. 

Helaas, maar soms worden we nu 

eenmaal ingehaald door de feiten… 

Het Ontmoetingscentrum WZH 

Zuiderpark (Escamp) ging dicht. En 

het ontmoetingscentrum Transvaal ver-

huisde naar Natalstraat 20. Ook enkele 

openingstijden en contactgegevens zijn 

veranderd. 

Hier volgt het juiste overzicht per 

Haags stadsdeel.

Centrum

Paulus Potter,

Paulus Potterstraat 184

Tijdstippen:

maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur

Inlichtingen: tel. 06 82 01 02 03, e-

mail Dv.Paulus.Potter@hwwzorg.nl

Transvaal, Natalstraat 20

Tijdstippen:

maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur

Inlichtingen: Karin Klein, tel. 06 

14370299, e-mail kklein@wzh.nl

Het Schakelpunt,

Burg. Patijnlaan 1900

Tijdstip: woensdag 13.00-16.00 uur

Inlichtingen: tel. (070) 754 13 02

of 06 39 85 01 99, 

e-mail Carly.Steyn@Florence.nl

Escamp

Hoge Veld,

Laan van Wateringse Veld 222

Tijdstippen:

maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur

Inlichtingen: Karin Klein, tel. 06 

14370299, e-mail kklein@wzh.nl

Waterhof, Polanenhof 130

Tijdstippen:

maandag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur

Inlichtingen: Karin Klein, tel. 06 

14370299, e-mail kklein@wzh.nl

Randveen, Randveen 58G

Tijdstippen:maandag, woensdag en 

vrijdag 10.30-12.30 uur

Inlichtingen: tel. (070) 308 23 08,

 e-mail f.krijgsman@

saffi erderesidentie.nl

Carel van den Oever,

Schrijnwerkersgaarde 3

Tijdstippen:

dinsdag en woensdag 10.00-15.30 uur

Inlichtingen: tel. (070) 329 54 41, e-

mail h.pottjegort@cato-wwz.nl

Haagse Hout

Wijkcentrum Mariahoeve,

Ivoorhorst 155

Tijdstippen: maandag,

donderdag en vrijdag 9.30-15.30 uur

Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18 of 

(070) 338 46 00, 

e-mail jwolthers@cardia.nl

Nebo Benoordenhout,

Floris Arntzeniusplein 65

Tijdstippen: maandag,

donderdag en vrijdag 9.30-15.30 uur

Inlichtingen: tel. (070) 312 37 49, 

e-mail: hgmedelenbos@bronovo.nl

Laak

Participatiecentrum Vliethof,

Cromvlietplein

Tijdstippen: dinsdag en

donderdag 10.00-15.30 uur

Inlichtingen: tel. 06 39 85 09 39, 

e-mail Mirella.van.der.Heide@

Florence.nl

Loosduinen

Mozartduin, Mozartlaan 211

Tijdstippen: dinsdag,

woensdag en vrijdag 9.30-15.30 uur

Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18 of 

(070) 338 46 00, e-mail jwolthers@

cardia.nl

Scheveningen

Wijkcentrum De Mallemok,

Westduinweg 38D/40

Tijdstippen: dinsdag en vrijdag 10.00-

15.30 uur

Inlichtingen: tel. (070) 416 20 20, 

e-mail ontmoetingscentrum@welzijn-

scheveningen.nl

Segbroek

Het Zamen, Esperantostraat 12

Tijdstippen: woensdag en vrijdag 

10.00-16.00 uur

Inlichtingen: tel. (070) 750 71 00, 

e-mail ontmoetingscentrumsegbroek@

eykenburg.nl

De Alzheimer Assistent, van Alzheimer 

Nederland, is speciaal ontwikkeld voor 

mensen die zorgen voor iemand met 

dementie. Deze app biedt hen praktische 

en morele steun bij hun vaak zware taak. 

Er komen meer dan zeventig onderwer-

pen in aan bod; in tekst, foto’s én video. 

Onderwerpen als eten, drinken, bedienen 

van apparaten, geheugen, taal, omgaan 

met gedragsveranderingen en juridische 

kwesties. Daarbij staan adviezen van 

experts en mantelzorgers. Het aanbod 

aan informatie blijft ook groeien omdat 

gebruikers van deze app tips delen en 

nieuwe onderwerpen kunnen aandragen.

Steun

Met het ‘Verslag van de dag’ kunnen 

mantelzorgers een verslag maken en dit 

met één druk op de knop delen met an-

dere betrokkenen bij hun zorgtaak, zoals 

familieleden, een casemanager en buren. 

Verhalen van andere mantelzorgers en 

professionals over hun zorg voor men-

sen met dementie bieden morele steun.

Mantelzorger Janny Walst-van den Bor 

werkt al enige tijd met de app: ‘Vooral 

voor de mentale steun en praktische 

tips. Naarmate de ziekte bij mijn man 

vordert, merk ik dat de situatie moei-

lijker wordt. Ik vind in de Alzheimer 

Assistent direct antwoord op vragen als: 

voor welke beslissingen kom ik te staan 

en hoe ga ik verder? Hoe gaan anderen 

daar mee om?’

De Alzheimer Assistent is beschikbaar 

in de App Store, op Google Play en via

www.alzheimerassistent.nl.

Nieuwe hulpmiddelen
voor mantelzorgers

In een van de vorige nummers van De Oud-Hagenaar plaatsten 

we een overzicht van de Ontmoetingscentra Dementie in Den 

Haag. Hagenaars met beginnende dementie kunnen er terecht 

voor een zinvol vast programma van diverse activiteiten, onder 

professionele begeleiding. 

Openingstijden, adressen en contactgegevens

Wijzigingen Ontmoetingscentra Dementie 

Rectifi catie: 

Samenspraak
In het vorige 

nummer kon u 

kennismaken 

met Leni Wong, 

onder meer 

taalvrijwillig-

ster bij Taal aan 

Zee. Ze vertelde 

ook over haar vrijwilligerswerk 

bij Samenspraak, een project van 

Gilde, in Leiden. Maar Leni wil heel 

graag laten weten dat ze juist bij 

Samenspraak in Den Haag werkt als 

vrijwilligster. Dat zetten we bij deze 

graag recht. Interessant, want bij 

Samenspraak kunnen ook mannen als 

vrijwilligers meedoen, om andersta-

ligen één-op- één in te wijden in de 

Nederlandse taal. 

Kijk daarvoor op www.gildedenhaag.

nl/samenspraak.php of bel voor infor-

matie (070) 356 12 81.

Leni Wong

Twee bekende Nederlandse organisaties zijn nog niet zo lang geleden gekomen met interessante 

hulpmiddelen voor  mantelzorgers. We hebben het over de Alzheimer Assistent en de Mantelzorggids; 

de ene is een app voor op een smartphone of tablet (en heel veel mensen gebruiken die 

tegenwoordig!), de andere een gewoon gedrukt boekje.

Alzheimer wijzer
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 
van nieuwe protheses of het corrigeren en 
repareren van uw huidige protheses. Met 
onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 
perfect van dienst zijn!

•	Voor	het	maken	van	nieuwe	kunstgebitten	
•	Pasvormcorrecties	en	reparaties
•	Gratis behandeling aan huis
•		75%	vergoeding	vanuit	uw	

basisverzekering,	25%	eigen	bijdrage
•		Rechtstreekse	vergoeding	
 door uw zorgverzerkeraar
•		Florence	leden	krijgen
	 10%	korting	op	de	eigen	bijdrage

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Laan van Meerdervoort 620 A
2564	AK		Den	Haag

mode in maat 38 t/m 52 

De Jong
Damesmode

Laan van Meerdervoort 555 
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag • Tel: 070 363 01 03

www.dejongdamesmode.nl

Opheffi ngs 
Uitverkoop

Dit is ons laat-
ste zomersei-
zoen.
Na 32 jaar 
gaan wij met 
pensioen. Wij 
willen onze 
vaste klanten 
bedanken voor 
hun jarenlange 
vertrouwen.
Daarom krijgt u 
op onze nieuwe 
zomercollectie:

Laat u nog één keer 
verrassen door onze collectie

Wij verheugen ons op uw komst

De Jong Damesmode
Fam. Haleber

maandag en koop-
avond gesloten

20% tot 

50% korting
In 1983 hebben Cees en Wilma Haleber 

de winkel overgenomen. Het aankomende 

zomerseizoen zal hun laatste seizoen zijn. 

Na 32 jaar gaan zij stoppen.

Na ruim 30 j aar zal het motto ´mode die bij 

u past´, die ervoor zorgde dat er een grote 

vaste klantenkring is opgebouwd, verdwij-

nen. Voor de vaste klanten zal dit een gemis 

zijn, al 32 jaar worden zij voorzien van 

deskundig advies en hebben zij de keuze uit 

een ruime sortering damesmode van klas-

siek tot casual. Met veel plezier en liefde 

hebben wij de winkel gerund, maar nu gaan 

wij genieten van een welverdiend pensioen. 

Wij willen de klanten danken voor hun 

jarenlange bezoek aan onze winkel.

mode in maat 38 t/m 52 

De Jong Damesmode

Laan van Meerdervoort 555 
(bij Goudenregenstraat, halte RR 3 & 12)
2563 AW Den Haag , Tel: 070 363 01 03

www.dejongdamesmode.nl

Afscheid van 

De Jong Damesmode!
Al 65 jaar is De Jong Damesmode gevestigd aan de Laan 

van Meerdervoort. Meneer De Jong begon in 1950 met 

de verkoop van Damesmode voor 50-plussers.

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_wk12

Oosteinde 6

2991 LG Barendrecht

www.senzup.nl

of ga naar www.senzup.nl

Bel 0800 - 0468
voor de gratis brochure

Uw mobiliteit wilt u niet opgeven. Terecht! 

Dat hoeft ook niet. SenZup heeft een 

uitgebreid assortiment lage instap fietsen en 

scootmobielen. Onze producten zijn aan te 

passen aan uw specifieke wensen zodat u weer 

boodschappen kunt doen of gewoon eens met 

de wind in uw haren een tochtje kunt maken.

Onze fietsen of scootmobielen thuis 

uitproberen? Bel 0800 - 0468 voor 

een vrijblijvende thuisdemonstratie.

De Hollandse wind weer in uw haren?

Benieuwd naar onze

uitgebreide collectie? 

Vraag dan de gratis 

brochure aan!

Fietsen met 
lage instap

V.a. € 599,-

2- EN 3-WIELFIETSEN MET LAGE INSTAP V.A. € 599,- VASTE EN OPVOUWBARE SCOOTMOBIELEN V.A. € 795,-
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Overal brand, meer dan 550 doden, duizenden daklozen en honderden gewonden 

André de Weijert 
als kind in het inferno

Met de komst van het jaar 1945 

was de oorlog in zijn laatste fase. 

Het zuiden van Nederland was in 

’44 bevrijd en na de winter kon de 

grote doorbraak naar de rest van 

Nederland worden verwacht. Het 

afschieten van de V-2’s bleef steeds 

maar doorgaan. Bij wijlen namen de 

lanceringen vanuit het Haagse Bos 

in frequentie toe. Het was een heel 

gedoe om die grote raketten in een 

goede baan naar Londen te krijgen. 

Geregeld mislukte de afvuring en 

maakte de V-2 een onheilspellende 

draai om vervolgens met donderend 

geraas op de nabij gelegen huizen 

neer te komen.

Voorburg

Die avond kwam André met zijn 

moeder en zusje Coby bij de familie 

Tangelder vandaan, die in Voorburg 

woonde. Hun vader verwachtten ze 

thuis aan te treffen in hun woning 

aan de Carel Reinierszkade in het 

Bezuidenhout. De Tangelders waren 

vrienden van zijn ouders en hadden 

vroeger ook in het Bezuidenhout 

gewoond. De terugweg ging over 

de Koningin Wilhelminalaan en in 

zijn gedachten kan André de grote 

rookpluimen herinneren, maar ook 

de drukte op straat. de verwarring en 

de stank naar brandluchten. Het was 

een enorme brand! Wie wist hoe erg 

het allemaal was? Hoe dichterbij het 

Bezuidenhout werd genaderd, hoe 

tragischer de lotgevallen eruit zagen 

die ze tegenkwamen. Verdwaasde 

gezichten. leren aan  arden en 
gehavend en soms apathisch voor 

zich uit starende gezichten. Een 

on eschri  i k drama dat al de hele 
dag aan de gang moet zijn geweest. 

Als kind had hij er in Voorburg 

weinig van gemerkt. Mogelijk was 

hij al vertrouwd geraakt aan het 

geschiet en geknal. Komende vanuit 

Voorburg liepen ze terug naar de 

Carel Reinierszkade pal 

naast de weilanden waar 

later de nieuwbouwwijk 

Mariahoeve herrees. Een 

onheilspellende duister-

nis hing er boven de wijk 

en moeder en zus Coby 

wisten dat hun vader 

thuis moest zijn. De 

angst sloeg hun om hun 

hart. Iedere stap dichter 

bij hun huis, deed hun het 

ergste vrezen. Tege-

moet komende mensen 

vertelden van de ravage 

en de grote rampspoed. Langzaam-

aan werd moeder duidelijk dat papa 

wellicht ook omgekomen kon zijn. 

Hun lopen werd versneld.

Angst

Overal brand, mensen in angst en 

on eschri  i k veel leed dat zich al 
had aangediend. Het was een infer-

no. De zijkanten van de wijk leken 

het minst getroffen. Al spoedig za-

gen ze dat het hart van de brand zich 

tussen de Juliana van Stolberglaan 

en de Theresiastraat bevond. Ook de 

monumentale panden aan de Laan 

van Nieuw Oost-Indië waren wreed 

getroffen. De brand woedde in dat 

gedeelte van de wijk op zijn hevigst 

en dat zou nog dagen zo door blijven 

gaan. “Een vreselijk aanblik van 

vooral angst, ja”. Dichtbij de 

Carel Reinierszkade leek het er 

vreedzamer uit te zien. Mannen wa-

ren op straat. Ze waren volop bezig 

met het sjouwen van hout om hun 

ramen en deuren dicht te timmeren. 

Van hun bezorgde gelaat stond de 

angst af te lezen. Het bombardement 

had heel wat ruiten doen springen, 

deuren waren ontzet geraakt.  Op 

straat: glas en bloedende mensen 

die door het glas verwond waren. 

Het staat André nog goed op zijn 

netvlies: wat waren ze blij dat ze hun 

vader weer levend terugzagen!

Dakloos

Honderden doden, nog eens honder-

den zwaargewonden en al die dak-

lozen. Het leed was niet te overzien. 

Overal waren brandweerlieden bezig 

te blussen. Overal hielpen mensen 

elkaar. Niet altijd even gecoördi-

neerd, maar wel met het juiste hart 

op de plaats. André ging met zijn 

vader een paar straten verder kijken, 

waar de brand nog volop aan de 

gang was. De wind wakkerde alles 

aan. De statige huizen aan de Juliana 

van Stolberglaan –aan weerskanten 

waar nu de tram rijdt- stonden in 

lichterlaaie. Het vuur gloeide en 

verlichtte de avond. Schreeuwende 

mensen werden tegengehouden 

wanneer ze in paniek nog wat uit 

hun huis wilden redden. Soms ging 

het om een kleinood, maar heel 

vaak ook om een familielid dat niet 

had kunnen ontsnappen. Waar was 

hun dierbare gebleven? Wie kon 

het ze zeggen? Het duurde dagen 

voordat aan al die onzekerheid een 

einde kwam. Daklozen moesten 

worden ondergebracht. André ging 

met zijn zusje een paar weken in 

Voorburg logeren bij de 

bovengenoemde familie 

Tengelder, omdat het 

te gevaarlijk was. Hoe 

hadden de Engelsen dit 

kunnen doen? Deze vraag 

werd constant gesteld. 

Wat was de bedoeling 

van dit vreselijke bom-

bardement, dat dat van 

Rotterdam met meer dan 

550 doden in ernstigheid 

benaderde?

Fouten

Hoe kon het allemaal zo fout gaan? 

De zware bommenwerpers waren 

die ochtend opgestegen vanaf 

luchthaven Melsbroek bij Brussel. 

In totaal werd er 67.000 kilo aan 

brisantbommen op de wijk gedropt. 

De Lidwinakerk verloor zijn spitse 

toren. Tot aan het Voorhout, waar 

nu nog de Amerikaanse Ambassade 

staat, werden bommen afgeworpen. 

Waarom deden onze bevrijders dit? 

Een juist antwoord is immer uitge-

bleven. Het werd op een menselijke 

vergissing gehouden, maar hoe was 

een dergelijke vergissing mogelijk. 

De bommenwerpers uit Melsbroek 

kregen aanwijzingen van verken-

ners en konden vanuit de lucht zien 

dat het hier om een woonwijk ging. 

Geruchten gaan dat de Engelsen 

dachten dat de V-2’s in het Bezui-

denhout waren verstopt. In februari 

voorafgaande aan het bombardement 

waren enkele serieuze raketaanval-

len op Londen geweest. Was er 

wellicht sprake van een vergelding? 

Tijdens de oorlog vingen de Neder-

landers bot op hun vele vragen, maar 

ook na de oorlog bleef het bombar-

dement in vele mysteries gewikkeld. 

Zelfs op ministerieel niveau bleek de 

ware toedracht van dit drama niet te 

achterhalen te zijn. Buitengewoon 

vreemd, natuurlijk. Geen enkele 

hoge offi cier die ooit maar iets heeft 
toegegeven wat er werkelijk is 

misgegaan in het voorjaar van 1945. 

Sommige navorsers menen dat land-

goed Clingendael het uiteindelijke 

doelwit moest zijn. Hier was ook 

de zware bunker van Seyss-Inquart 

te vinden, die als boerderij was 

gecamou  eerd. Moest het enoor
denhout worden getroffen in plaats 

van het Bezuidenhout?

Traumatisch

Vele Hagenaars hebben het Bezui-

denhout zien branden. Het gehele 

drama is eigenli k on eschri  i k. 
Het is een stukje Haagse geschiede-

nis, dat met weinig mensen te delen 

valt. Zij die het meegemaakt hebben, 

weten zich de dag als gister nog te 

heugen. Zoals Tiny Vink-Heslinga 

in de Jacob Mosselstraat nabij de 

Schenkkade. Ze woonde samen met 

anderen in de woning. Die ochtend 

hoorde ze opeens een onheilspellend 

kabaal en toen vielen de bommen 

die de aarde deden dreunen. Het 

ging maar door. Zoals je wel eens 

hoopt dat een onweersbui overtrekt, 

ging dit maar door. De gevolgen 

waren spoedig merkbaar. Huizen die 

geraakt waren vlogen in brand. De 

angst dat jezelf aan de beurt was, 

was zo on eschri  i k groot. Diverse 
woningen werden ook in haar straat 

getroffen. Vreselijk. Wat moet je er 

meer over zeggen… .  Op de straten 

was een lawaai en geschreeuw te 

horen. Huilende mensen vol paniek, 

die niet wisten welke kant ze op 

moesten. Het is zo moeilijk om een 

dergelijke gebeurtenis in woorden 

weer te geven. Nu 70 jaar geleden, 

het blijft voor veel Hagenaars en 

vele Bezuidenhouters een welhaast 

traumatische herinnering, die ze 

maar moeilijk met anderen kunnen 

delen. 

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

In de vroege zaterdagochtend van 3 maart 1945 gebeurde wat niemand had durven geloven. 

Een geallieerd bombardement op de grote Haagse woonwijk Bezuidenhout. Een drama van on-

gekende omvang. Veel bewoners waren getuigen van deze ramp, waarbij meer dan 550 mensen 

omkwamen. André de Weijert (1935) zag het allemaal gebeuren. 

Dezer dagen, zeventig jaar geleden, lag het Bezuidenhout in puin. De Oud-Hagenaar besteedde er in de afgelopen twee nummers 

al aandacht aan. Daarbij stond vooral de vraag centraal of het bombardement een ‘vergissing’ was of niet. Tenslotte laat de krant 

in de herdenking van het bombardement een ooggetuige aan het woord. Frans van der Helm ging met hem praten.. 

- De bommen slaan in achter de Schenkkade, hier gezien van 
over de spoorlijn Den Haag – Leiden. -

- Een V-2 op een lanceerinstallatie, zoals ze in 
het Haagse Bos stonden. -

- De RK kerk in het Bezuidenhout, of wat er nog 
van over was. Gezien vanaf de Thereasiastraat. -
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Hendrik Willem Mesdag en Sientje 

Mesdag-van Houten waren echte 

familiemensen. Menig bijzonder 

familiemoment werd door het 

kunstenaarsechtpaar vastgelegd en 

bereikte vanwege het persoonlijke 

karakter nooit de kunstmarkt. 

Huiselijke sfeer 

Deze huiselijke sfeer spreekt 

bijvoorbeeld uit Sientjes levens-

grote verbeelding van haar zwarte 

Newfoundlander Nero en het portret 

van Mesdags vader Klaas. Bijna 

150 jaar na het overlijden van deze 

Groningse bankier hangt het werk 

vandaag de dag in de woonkamer 

van een afstammeling. Het schilderij 

toont Klaas Mesdag, op ongeveer 

80-jarige leeftijd, met zijn hand 

rustend op de kop van een hond. 

Dit schilderij kennen wij alleen van 

een foto uit 1915 waarop te zien is 

dat dit portret een belangrijke plaats innam in 

Mesdags atelier. 

Een groot aantal van de werken uit familiebezit 

werd oorspronkelijk in 1916 door voorouders 

verkregen op een verkoop van de inboedel van 

Mesdags woonhuis en volgde een eigen weg 

door de wereld, overgedragen van generatie op 

generatie. Panorama Mesdag is dan ook bij-

zonder trots dat het deze belangrijke werken bij 

elkaar heeft weten te brengen voor deze unieke 

tijdelijke tentoonstelling. Denk hierbij aan 

topstukken als de imposante aquarel Herinne-

ringen aan Isle of Wight en Avondschemering.

Viering Mesdagjaar 2015 

Met deze tentoonstelling geeft Panorama Mes-

dag niet alleen e tra glans aan de offi ci le her
opening van het museum op zaterdag 28 maart.  

Na een periode van restauratie en verbouwing 

is het museum er meer dan ooit klaar voor om 

het toenemend aantal bezoekers aan zich te 

binden met nieuwe tentoonstellingszalen en 

moderne publieksfaciliteiten. Het museum dat 

het magische zeepanorama uit 1881 herbergt 

is daarmee gereed voor het vieren van het 

Mesdagjaar dat dit jaar plaatsvindt. Den Haag 

zet 100 jaar cultureel nalatenschap van Mesdag 

luister bij. Naast zeeschilder was Mesdag 

ook ondernemer, verzamelaar, organisator, 

mecenas en een belangrijke inspirator voor veel 

schilders van de Haagse School. Met  tentoon-

stellingen, symposia en evenementen worden 

in 2015 Mesdag’s vele gezichten. Zie daarover 

ook op internet: www.mesdagjaar.nl

  

Publicatie

Ter gelegenheid van de tentoonstelling ver-

schijnt een catalogus met twee essays . 

Suzanne Veldink (kunsthistorica) deed on-

derzoek naar de kunstwerken in familiebezit 

waarmee een nieuw en rijker inzicht in het 

oeuvre van Mesdag gegeven wordt. 

Evelien de Visser (kunsthistorica) beschrijft in 

de publicatie de afhandeling van Mesdags erfe-

nis door zijn nazaten. 

Panorama Mesdag brengt nooit eerder getoonde familiestukken samen in 

heropend museum. Van zondag 29 maart tot en met zondag 4 oktober 2015 

presenteert Panorama Mesdag werk van Hendrik Willem Mesdag en Sientje 

Mesdag-van Houten afkomstig uit de privécollecties van nazaten van het 

echtpaar. Deze werken uit internationale privéverzamelingen zijn normaliter 

niet zichtbaar voor het publiek.

Panorama Mesdag heropent laatste weekend van maart

Nooit eerder
getoonde
familiestukken

Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor de behandeling van  

reumatische aandoeningen. Onze ervaren reumatologen helpen u in 

een patiëntvriendelijke omgeving. U wordt behandeld in een kleinschalig  

medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. 

Heeft u last van gewrichtsreuma, artrose (gewrichts slijtage), jicht,  

de ziekte van Bechterew, gewrichtsontstekingen bij psoriasis (artritis  

psoriatica) of een andere reumatische aandoening? Met een verwijzing 

van uw (huis)arts kunt u bij ons snel een afspraak maken voor het 

spreekuur Reumatologie.

Gewrichtspijn?
Wij kunnen u helpen.

Rijswijkseweg 77   

2516 EE  Den Haag

t (070) 3301200   

denhaag@dcklinieken.nl

www.dcklinieken.nl Den Haag

•  Geen wachttijden, u kunt snel terecht

•   Aanvullende onderzoeken, zoals MRI-scan en bloedonderzoek,  

op dezelfde locatie mogelijk

•  Volledige vergoeding door zorgverzekeraar 

 (met uitzondering van het eigen risico)

In 1887, het jaar dat dit portret geschilderd 
werd, was Wilhelmina Theodora van Houten, 
Mesdags nichtje, 24 jaar oud en stond zij 
op het punt te trouwen met de Haagse 
drukker Martinus Mouton. Wilhelmina’s 
stijve pose contrasteert met de losse 
techniek die Mesdag voor het portret 
gebruikte. Hij besteedde vooral veel aandacht 
aan een overtuigende weergave van het 
bontkraagje tegen Wilhemina’s roomblanke 
huid en de kanten mouwen van haar jurk. 

Op de tentoonstelling zal dit portret herenigd 
worden met het portret van Wilhelmina’s 
vader, Samuel van Houten, dat Mesdag in 
hetzelfde jaar schilderde. In de loop der 
tijd werden vader endochter van elkaar 
gescheiden: Samuels kinderen schonken 
zijn beeltenis na zijn dood aan het Groninger 
Museum, terwijl het portret van Wilhelmina 
familiebezit bleef.

- Hendrik Willem Mesdag; Portret van Wilhelmia 
Theodora van Houten (1863–1924), 1887; Olieverf 

op doek, 110 × 90 cm; Particuliere collectie -
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In herinnering aan de schrijfster en regisseur Mieke Lelyveld

‘Je kunt niet alleen voor jezelf leven’

Het is onmogelijk om in een paar 

woorden recht te doen aan haar 

werkelijk ongelofelijke productivi-

teit, zelfs als we alleen maar naar 

de laatste tien jaar kijken – nadat 

ze in 2004 al voor haar werk was 

onderscheiden met de Victorine 

Hefting Prijs, die sinds 1988 wordt 

bestemd voor kunstenaars uit de 

regio Haaglanden die zich hebben 

onderscheiden door hun voorbeeld-

functie, belangenbehartiging of de 

positieverbetering van vrouwelijke 

kunstenaars.

Veelzijdig kunstenaar

Als toneelschrijver en regisseur 

tekende Mieke voor massaproducties 

als de Elckerlyc en Lodewijk Napole-

on in de Pieterskerk te Leiden, maar 

ook voor voorstellingen met een 

bescheidener opzet, o.a. in Literair 

Theater Branoul in Den Haag. Daar 

maakte ze, samen met Hella Haasse, 

een toneelversie van Een gevaarlijke 

verhouding of de Daal- en Bergse 

brieven. Ook voor Branoul De laat-

ste wereld van Christoff Ransmayr, 

De Brontë’s, een stuk over de jeugd-

jaren van de schrijvende Brontë-

familie en In de zomen van het licht 

over het leven van Ida Gerhardt. 

Zij schreef meerdere malen stukken 

in opdracht, zoals U hebt geluk 

gehad, een stuk over verpleeghuizen, 

waarmee een uitgebreide tournee 

(meer dan 100 voorstellingen) door 

het land werd gemaakt. Bijzondere 

opdrachten waren verder Pieter de 

Swart en De Kasteelheer, dat zich 

afspeelde op Kasteel Loevestein 

voor de Haagse projectontwikkelaar 

Provast; en voor Medisch Centrum 

Haaglanden ter gelegenheid van het 

125-jarig bestaan Het circus van de 

gezondheidszorg. 

Dichters in de Bomen

Uniek en ronduit spectaculair was 

het door haar bedachte en geprodu-

ceerde jaarlijkse poëzie-evenement  

Dichters in de Bomen aan het 

Lange Voorhout dat tot 2009 vijf 

keer plaatsvond. Dichters hingen in 

schommels aan de feeëriek verlichte 

oude linden en droegen gedichten 

voor over vrede die ze vervolgens 

naar beneden lieten dwarrelden. Ook 

was zij de drijvende kracht achter 

de gedichtenlijn waar voor 50 cent 

per minuut door de auteur of door 

acteurs voorgedragen poëzie kon 

worden beluisterd. De laatste jaren 

betoonde ze zich er een meester 

in om met historische teksten de 

geschiedenis tot leven te brengen. 

In de Haagse Museumnacht in 2010 

kon het publiek op het Binnenhof het 

door acteurs nagespeelde debat uit 

1972 volgen over het voorstel van 

minister van Agt om ‘de drie van 

Breda’ vrij te laten. Mieke was be-

halve de schrijver ook de regisseur. 

In 2011 maakte ze een theaterversie 

van het recentlijk gevoerde Kunduz-

debat, over het uitzenden van een 

politiemissie naar Afghanistan. 

De voorstelling, die overdag en ‘s 

avonds verschillende keren werd 

opgevoerd in de oude zaal van de 

Tweede Kamer, werd zeer druk be-

zocht. Het Binnenhof stond de hele 

dag vol met rijen wachtend publiek.

Grondwetfestival

Geen wonder dat er op het Grond-

wetfestival dat Den Haag in maart 

2014 organiseerde, zelfs meerdere 

stukken van haar hand waren. Ac-

teurs speelden onder haar regie de-

batten van 100 jaar geleden over het 

vrouwenkiesrecht na. En topacteurs 

Hubert Fermin en Joop Keesmaat 

voerden de door Mieke geschreven 

dialoog Debat tussen Koning Willem 

I en Gijsbert Karel van Hogendorp 

op. Mieke had van gortdroge wet-

teksten een levendige dialoog weten 

te creëren tussen mensen van vlees 

en bloed, met her en der wat bijtende 

humor. Daar was ze óók goed in. 

Koning Willem Alexander woonde 

een voorstelling bij en moest af en 

toe hartelijk lachen om de manier 

waarop zijn  voorvader Willem I de 

grondwetschrijver Van Hogendorp 

van repliek diende.

Vaste kern

In eigen producties, zoals het 

veelvuldig gespeelde Zwart is zo 

somber, maar ook in Een jaar uit 

het turbulente leven van Prinses Epi-

fanie, en in De Brontë’s werkte ze 

trouw met een kern van mensen met 

wie zij in de loop van de jaren een 

hechte band had opgebouwd en met 

wie ze kon lezen en schrijven. Onder 

hen de acteurs Tatiana Radier, Piet 

van der Pas, Amanda Wolzak, Ellen 

van Rossum, Stef Feld, en Annelies 

van der Bie. Louis de Leeuwe was 

haar vaste vormgever. Ook de zan-

geressen Heddy Lester en Margreet 

Schuemie behoorden tot de ‘stal’ 

van Lelyveld. Met de laatste maakte 

Mieke onder andere de muziekthea-

terproductie Hilariopera.

Schrijven en regisseren waren 

Mieke’s voornaamste bezigheden, 

maar in de voorstelling The way you 

haunt my dreams, gemaakt naar het 

boek Sleuteloog van Hella Haasse, 

speelde zij zelf de rol van het hoofd-

personage, kunsthistorica Herma 

Tadema - Warner. Als actrice speelde 

Mieke verder o.a. bij Toneelgroep 

Arena en de Nieuwe Komedie. 

Gul met talent

Mieke Lelyveld was gul met haar 

talenten. Onbaatzuchtig hielp zij 

mensen bij het redigeren van hun 

proza- of toneelteksten en gaf zij 

adviezen over regie en performance. 

En dit alles met hart en ziel. “Je kunt 

niet alleen voor jezelf leven,” zei ze 

vaak tegen mensen die vroegen waar 

ze al dat hulpvaardige enthousi-

asme vandaan haalde en alle tijd 

en energie die ze erin stak. Voor de 

portemonnee deed ze het in elk geval 

niet, wél voor de kunst.

Samen met fotograaf Remco 

Zwinkels maakte Mieke in 2011 het 

boek Theatergezichten, een boek 

met bijzondere fotoportretten van 

24 oudere Haagse theatermakers, als 

Anne Wil Blankers, Eric Schneider, 

Hans Croiset en Rob van Reijn. Bij 

elke foto maakte Mieke een treffend 

kort interview.

Literaire Brunch

In 2012 zetten Mieke Lelyveld en 

Annelies van der Bie, met medewer-

king van Cor Gout, het literaire pro-

gramma in Dienst van het Woord op, 

een driemaandelijks programma in 

De Regentenkamer en later Museum 

Meermanno, telkens rondom een 

bekende schrijver, onder wie F.B. 

Hotz, J.C. Bloem en Simon Vestdijk. 

In drie jaar tijd groeiden de literaire 

brunches uit tot een klein fenomeen 

in Den Haag. Tussen de bedrijven 

door wordt er een huiselijke brunch 

geserveerd, die altijd grotendeels 

door Mieke zelf werd klaargemaakt. 

Op 22 maart is er voor het eerst 

een a  evering in de oninkli ke 
Schouwburg, over Menno ter Braak. 

Mieke kan het helaas niet meer bij 

leven en welzijn meemaken. In 

de schouwburg werd Mieke zélf 

afgelopen zaterdag herdacht, met 

een mooi programma dat vrienden 

en collega’s in de grote zaal op het 

toneel brachten, onder regie van 

haar echtgenoot Arnold van der Ree. 

Geen persoonlijke mijmeringen en 

verzuchtingen, maar een muzikaal 

en theatraal programma met veel 

eigen werk van Mieke, als eerbetoon 

aan deze bijzondere vrouw die de 

handen van het publiek altijd op 

elkaar kreeg.

Ook deze keer klonk een daverend 

slotapplaus door de schouwburg.

Met dank aan Ellen Fernhout, pre-

sentatrice van de Literaire Brunch 

(info@literairebrunch.nl)

Op 1 maart verloor Den Haag een veelzijdig kunstenaar, Mieke Lelyveld, schrijfster, regis-

seur en actrice, op en top een theatervrouw. Voor de stad was ze boven alles de creatieve 

kracht achter een aantal ‘Haagse’ evenementen. Mieke Lelyveld liet het niet bij originele 

ideeën, ze wist ze ook door te voeren, al moest ze daarvoor dwars door technische en amb-

telijke hindernissen heen.

- Mieke was niet alleen goed met mensen, ook dieren konden altijd op haar rekenen.

Hier met Goliath, een van de oudste Sint Bernards van Nederland, en Eva. -

- Mieke Lelyveld, tien jaar terug op weg naar de Haagse Kunstkring aan de

Denneweg. Een typerend beeld, zoals vaak met een script onder de arm. -

- Joop Keesmaat en Hubert Fermin in een stuk van Mieke Lelyveld ter gelegenheid van het 

Grondwetfestival in 2014. Onder de toeschouwers zit Mieke’s echtgenoot Arnold van der Ree 

links naast Willem Alexander; Mieke zelf zit links op de hoek van het publiek ter rechterzijde. -

- Mieke bij de Gedichtentelefoon, een 

project dat poëzie onder de aandacht 

bracht; hier in 2009 in het atrium van 

het Haagse Stadhuis. -
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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

Het Beste uit de Buurt       

Kom kijken naar de grootste 

talenten uit de buurt! De beste acts van de 

serie DNR Open Podia tonen na coaching 

door professionals hun kunsten in de Grote 

Zaal van theater De Nieuwe Regentes. Een 

gevarieerd programma met o.a.: DJ song-

writer: Flyo, Hoepel-act: Lindy Schutte, 

Klassieke muziek: Splendore, Melodieuze 

hiphop: Souvie en vele anderen.

www.denieuweregentes.nl

   

De Nieuwe Regentes      

Locatie: Weimarstraat 63, Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 6,- | € 5,- online

Matthäus Passion      

De Christelijke 

Oratoriumvereniging Can-

tate Deo brengt de Mat-

thäus Passion in de Oude 

Kerk te Zoetermeer. Het 

concert is onderdeel van 

Celebrate Bach, een dag 

waarop in Zoetermeer op 

diverse locaties aandacht wordt besteed 

aan Johann Sebastian Bach. 

www.celebrate-bach.nl

www.covcantatedeo.nl  

C.O.V. Cantate Deo   

Locatie: Oude Kerk, Dorpsstraat, 
Zoetermeer
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 25 incl. consumptie -
                 2e rang € 20

Matthäus Passion

In Nederland bestaat inmiddels 

een echte traditie om in de Paastijd de 

Matthäus Passion van Johann Sebastian 

Bach uit te voeren. De populariteit hiervan 

Fonds 1818 agenda

KABK

neemt nog steeds 

toe. Onder leiding 

van dirigent Johan 

Sonneveld voert de 

Koninklijke Zang-

vereniging Excelsior 

de Matthäus Passion 

uit in de Grote Kerk te Den Haag. Het koor 

wordt begeleid door het Holland Symfonie 

Orkest. 

www.kzvexcelsior.nl 

Koninklijke Zangvereniging Excelsior               

Locatie: Grote Kerk, Den Haag
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: € 25,-

Scratch en Meezing 

Matthäus Passion 

Op zaterdag 28 maart 2015 is de Scratch 

en Meezing Matthäus Passion in de Maria 

van Jessekerk te Delft. Er wordt een grote 

opkomst verwacht en aanmelden kan nog 

steeds via meezingen.mp.bach@gmail.

com. Het concert wordt begeleid door het 

Holland Symfonie Orkest met medewer-

king van o.a. Jenny Haisma (sopraan), Carina 

Vinke (alt) en Kim Seil (tenor-evangelist).

https://sites.google.com/site/scratchmatthaus-

passiondelft  

  

Federatie van Delftse Zangkoren                

Locatie: Jessekerk, Burgwal, Delft

Tijden: 10-17 uur en 19.30-23 uur

Toegang: € 50,00

Beauty and the Beast  

Een betoverend 

liefdesavontuur vol roman-

tiek, hilarische scenes, 

schitterende kostuums en 

prachtige muziek in het 

Kwadrant Theater te Zoe-

termeer. Een avontuurlijke 

zoektocht naar de echte 

liefde, waarin uiterlijk geen rol speelt…. 

www.waanzintheaterproducties.nl

    

Waanzin Theaterproducties              

Locatie: Kwadrant Theater,  Zoetermeer
Aanvang: zie website
Toegang: € 15,- via www.greg-baud.nl.

MAART

21 

MAART

19

MAART

21-29

MAART

28

MAART

21

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

       

door professionals hun kunsten in de Grote 

Koninklijke Zangvereniging Excelsior               
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Barbara Bruckwilder is 

ergotherapeut. Zij schrijft 

over haar ontmoetingen met 

cliënten en hun (on)gemak-

ken in het dagelijks leven. 

De illustraties zijn van 

Erika Flach.

Deze keer bij een demente dame die 

bij haar dochter en kleinzoon woont. 

Moeder slaapt in een ‘hooglaagbed’ 

in de woonkamer omdat er geen derde 

slaapkamer is.

Moeder zit gevangen in een tijdsperio-

de van haar leven die haar heel angstig 

en onrustig maakt. Overdag loopt ze de 

hele dag heen en weer. Voor de veilig-

heid zou ze dat moeten doen met een 

rollator maar die vergeet ze meestal. ‘s 

Nachts wordt ze vaak gillend wakker 

en klimt ze over de bedhekken heen 

waarbij ze valt. Dochter slaapt daar-

door al maanden op de bank om haar 

moeder in de gaten te houden. Ze is 

doodop. Heeft geen tijd voor zichzelf 

en geen tijd om haar eigen dochter naar 

de sportclub te brengen. Want moeder 

kan niet alleen thuis blijven. 

Drie dagen per week gaat moeder naar 

een dagopvang en kan dochter werken 

en doet ze boodschappen. Als moeder 

door de taxibus thuisgebracht wordt 

van de dagopvang, trekt ze zichzelf 

omhoog aan de trapleuning van de 

steile portiektrap. Achter haar loopt de 

taxibuschauffeur. Hij draagt de rolstoel 

achter haar aan die ze buitenshuis 

gebruikt. 

De zorg wordt de dochter teveel. Ze 

bespreekt met mij dat ze eigenlijk 

wil dat moeder naar een verpleeghuis 

gaat. Maar haar broer vindt dat geen 

optie. Hij vindt het niet bij hun cultuur 

passen om moeder naar een verpleeg-

huis te brengen. Maar moeder zelf in 

huis nemen wil hij niet. Ook al is zijn 

eengezinswoning een stuk ruimer en 

hoeft moeder geen trap op. Hij belt 

al om hulp als hij eventjes alleen bij 

zijn moeder is. Dat de dochter moeder 

in huis heeft uit schuldgevoel, klinkt 

duidelijk door in haar verhaal. Er is 

veel wrijving tussen alle leden van het 

gezin. 

Ik bespreek de hele situatie met de 

dochter maar kan helaas niets doen 

aan de sociale situatie. En de gemeente 

wil het huis van de dochter aanpassen 

omdat dat te duur is. Het advies van de 

gemeente is om te verhuizen. Maar dat 

wil dochter helemaal niet. Dochter wil 

niet verhuizen en dochter wil niet dat 

haar moeder bij haar in huis woont. 

Zo lang mogelijk thuis wonen is een 

prachtige wens. Maar zodra de zorg-

vraag te groot wordt, is een verpleeg-

huis een prima alternatief. 

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, omringd 
door familieleden die hen verzorgen. Veel ouderen willen dat ook 
graag. Dus ga ik regelmatig op huisbezoek om advies te geven 
over woningaanpassingen. 

Thuis blijven wonen – moet kunnen?!
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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

Maart en april

Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft

•  do. 19 maart (Een zachte krijger: literaire/muzikale 

voorstelling met erotische gedichten/liedjes, en voor-

drachten door Gerrit Venema onder accordeonklanken, 

open 19 uur/entree 5 euro incl. koffi e /thee en gebak in 

pauze ) & 16 april ( Roze Citaten: Mia Meijer haalt ze 

aan, open vanaf 15 uur voor koffi e/thee, vanaf 17 uur 

Indisch buffet De Stille kracht voor 27,50 euro, t/m 31 

maart reserveren ): Foyere Colore: elke 3e donderdag v.d. 

maand vanaf 15.00 uur in De Eshoeve, Doorniksestraat 

150-152 in Den Haag.

•  vr. 20 maart en 3 & 17 april: Café de Roze Inloop: 

iedere 1e en 3e vrijdag van de maand van 14:00 tot 17:00 

uur in het  Humanistisch woon- en zorgcentrum Wijndae-

lercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in 

Den Haag.

•  vr. 27 maart  & 24 april: Roze Ouderensalon: elke laat-

ste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in Delfs Hove, 

Vorrinkplein 99 in Delft

•  vr. 3 april: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d. maand 

van 13.30-16.30 uur in Wijk-en DienstenCentrum Oranje-

hoek, Oranje Nassaustraat 1  in Voorburg.

•  zo. 12 april: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den 

Haag): elke 2e zondag v.d. maand vuur)an 16.00 tot 21.00 

uur in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 

in Den Haag.

Buiten deze regio:

•  zo. 12 april: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand 

van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in 

Leiden.

•  zo. 29 maart & 26 april: Zondagmiddagsalon, elke 

laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in 

Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175  in 

Rotterdam.

Bijna alle ouderensozen serveren na afl oop een maaltijd 

voor een schappelijke prijs. 

Zie ook: www.roze50plus.nl

Vrij. 20 &  za. 21 maart

Vrijwilligersmanifestatie NLdoet

in Den Haag en elders

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart staat  NLdoet op het 

programma, de grootste vrijwilligersmanifestatie van Ne-

derland. Tijdens dit evenement kunt u zich samen met an-

deren gaan inzetten voor maatschappelijke organisaties en 

instellingen. Om bijvoorbeeld noodzakelijk opknapwerk te 

verrichten bij dierencentra, wijkgebouwen, verenigingen, 

maar ook om met elkaar extra sport- en spelactiviteiten 

te organiseren voor mensen in zorgcentra of gezinsver-

vangende tehuizen. Koning Willem-Alexander en koningin 

Máxima deden vorig jaar ook mee: die schilderden hokken 

bij een Rijswijkse kinderboerderij.

Er hangt een heel apart sfeertje op deze dagen. Overal 

bruist het van ‘samen’ doen, wat ook nog eens heel 

gezellig is (‘nog een bakkie pleur?’). U moet het eens 

meemaken! In Den Haag zullen zo’n 250 klussen te doen 

zijn. Het Oranje Fonds brengt de klussers en de organi-

saties  bij elkaar. Wilt u ook meedoen? U kunt de klussen 

bekijken op www.nldoet.nl. En daar ook meteen op een 

klus ‘intekenen’!

Zondag 22 maart

AANRADER

Literaire Brunch over Menno ter Braak

in de Koninklijke Schouwburg

In de Paul Steenbergenfoyer wordt van 11.00 uur tot circa 

13.00 uur een programma gepresenteerd rondom de 75 

jaar terug overleden essayist, polemist, criticus, vertaler, 

roman- en toneelschrijver Menno ter Braak  (1902 Eiber-

gen –1940 Den Haag). In de pauze wordt een verzorgde 

lentebrunch geserveerd.

Ter Braak had een bepalende en vernieuwende rol in onze 

cultuur met zijn polemische essays en kritische bijdragen 

op het gebied van literatuur, geestesleven, fi lm en toneel. 

Als gasten zijn er:

• Léon Hanssen –  auteur van de veelgeprezen biografi e, 

spreekt over leven & werk van Ter Braak en hoe deze voor 

Nederland de socioloog Norbert Elias ontdekte;

• Els Andringa – belicht Ter Braak en de Duitse exillitera-

tuur van de jaren 30;

• Wolfert Brederode – improviseert op de vleugel een door 

de schrijver geïnspireerde compositie;

• Rickey Tax - gaat in op de relatie Ter Braak en letter & 

boekontwerper Helmut Salden;

• Rob Scholten – komt met een nieuwe toepasselijke fabel 

van de La Fontaine

• Hans Spit met zijn boekentafel.

Reserveren vooraf is noodzakelijk i.v.m. de brunch. Prijs 

€ 17,50 p.p. Reserveren aan de kassa van de Koninklijke 

Schouwburg (Korte Voorhout 3, 2511 CW Den Haag), op 

internet via www.ks.nl of per telefoon: 0900 3456789

Revival Jazz Trio Van Beest en Mariëlle 

Koeman in Trattoria da Sebastiano

Trattoria Da Sebastiano op de hoek van de Van Mer-

lenstraat en de Laan van Meerdervoort 214 heeft een 

bijzonder live JAZZ buffet op zondag 22 maart inloop 

vanaf 17.00 uur  Reserveren 06.53.57.57.10 of kijk op de 

website dasebastiano.nl

 Vanaf dinsdag 24 maart

Goed schaken leren voor volwassenen

bij 50-jarig Schaakgenootschap Rijswijk

Op een spannende en gezellige manier uw hersenen laten 

kraken en uw geest lenig houden? Waar denken die scha-

kers nou eigenlijk allemaal over? Waarom is die jonge 

Noor Magnus Carlsen nou zo goed? Wist u dat … de 

sterkste Nederlandse schaker in de top 10 van de wereld 

staat? Anish Giri, uit Rijswijk!

Het Schaakgenootschap Rijswijk, dat net zijn 50-jarig 

jubileum heeft gevierd, organiseert nu een cursus voor 

volwassenen om het spel zelf op een goede manier te le-

ren spelen. Lid van de club hoeft u er niet voor te worden, 

dat kan altijd nog.

De cursus is in twee fases opgezet. Wilt u de spelregels 

leren of ophalen dan start u in fase 1 (8 dinsdagavonden 

in totaal). Kent u die al en wilt u vooral meer weten hoe 

het spel beter te spelen, dan begint u twee avonden later 

direct met fase 2 (6 avonden dan in totaal).

De cursus biedt verder: sterke en enthousiaste trainers en 

medecursisten; een oprolbaar schaakbord met schaak-

stukken (licht en makkelijk mee te nemen); het cursus-

boek; de cursusmap met verder les- en oefenmateriaal.

Startdatum: dinsdag 24 maart. Tijd: 20:00 tot 21:30 uur.

Locatie: Gebouw Hofrust, Herenstraat 44-b, Oud-Rijswijk.

Kosten: € 25 voor 8 lessen; € 20 voor 6 lessen. Voor 

meer info en/of aanmelding: Erik van Dop (e.r.vandop@

gmail.com) of Rob van Helvoort (rvanhelvoort@gmail.

com). U kunt ook kijken op: www.schakeninrijswijk.club

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag-viering met Passiemuziek

in de Evangelisch-Lutherse Kerk

Tijdens de Goede Vrijdag-viering in de Evangelisch-

Lutherse kerk zingt de cantorij ‘Maarten Luther’ ‘The Cru-

cifi xion’ van John Stainer. Het is zijn laatste compositie, 

geschreven in 1887. Het is de orgelpartij die uiteindelijk 

een grote spanningsboog over het werk zet, met de orga-

nist als spin in het muzikale web. In de koralen van deze 

Passiemuziek is een groot aandeel bestemd voor de ge-

meente. Het koor staat onder leiding van cantor Monique 

Schendelaar. Organist is Chris de Graaf. Solisten: Pieter 

Schaper (bas) en David van de Baak (tenor). Voorganger 

is mw. ds M.M.B. van der Meij-Seinstra. 

U bent welkom! De dienst begint om 19.30 uur. Lokatie:  

Lutherse Burgwal 7-9, Den Haag.
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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

Nooit te oud voor vakantie!

Vraag nu de brochure aan! Bel met (0318) 48 51 83.
www.allegoedsvakanties.nl

• Volledig verzorgd
• Excursiemogelijkheden
• Ook vakanties met zorg
• Alleen of samen
• Mooie seniorenhotels‘De prettige sfeer, 

contact met 

anderen, hulp 

wanneer nodig.’

Veluws Lunteren, 
bridgeweekenden, 
3 dagen v.a. € 225,-

Bosrijk Putten, 
zomerarrangement, 
8 dagen v.a. € 615,-

Mooi Valkenburg, 
zomerarrangement, 
7 dagen v.a. € 615,-

verhuur

Huur nu je VerandaChalet, 
huisje of stacaravan met korting

29 mei - 10 juli: 25% korting op de 2e aaneengesloten week
September: 25% korting op de 2e aaneengesloten week

www.deblauwelantaarn.nl   Tel: 0521 - 38 72 58

kamperen jaarplaatsen

Wandelen en fietsen, 

direct vanaf de camping.

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 !!!

Puur genieten!

Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om 

te genieten van de natuur of een dagje cultuur op 

te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie 

onze extra lezerskorting!*
 *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Kruinweg 1  •  6369 TZ  Simpelveld  •  NL

T +31 (0)45-544 12 42  •  F +31 (0)45-544 01 25

info@bungalowparksimpelveld.nl

www.bungalowparksimpelveld.nl

1979  - 2015   |   Meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid

Boek n
u m

et 

extr
a k

ort
in

g!

Wij hebben nog plaatsen vrij van mei tot oktober voor het 8 daags 

vakantie arrangement v.a. € 509,00 p.p.  o.b.v. vol pension:

• Dagtocht inclusief boottocht over het zwarte water, Dagtocht 

Ned-Duitse grensgebied met bezoek aan schaapskooi.

• Middagtocht door Twente, huifkartocht, 

 bezoekcentrum Oldenzaal

• Inclusief halen en brengen, zeer ruime lift aanwezig, 

 hotelbusje voor extra service

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

accordeon en dansavonden met livemuziek

• Ruime lounge met tv-hoek, zonneterras, grote tuin, jeu de bou-

les, s ‘morgens en ’s avonds kopje koffi e/thee in het hotel

• Grote ontspanningszaal voor optredens, ochtendgymnastiek, 

maar tevens gezellige zitjes voor intieme sfeer en gezelligheid

• Cafégedeelte met hotelbar en biljart. Gratis WIFI, eigen parkeer-

plaats en afgedekte fi etsenstalling. 

Even er lekker tussen uit? Bezoek Oldenzaal in Twente. 

Hotel Het Landhuis, gelegen aan de rand van Oldenzaal; 

midden in een zeer uitgestrekt wandel- en fietsgebied, met fraai uit-

zicht op weide & bos en slechts 10 minuten lopen van het centrum. 

Liever geen verzorgde vakantie week, maar toch er even tussen uit voor heerlijke 

wandelingen, fi etstochten of gewoon lekker ontspannen, vakantie en rust? 

6 daags arrangement zondags – vrijdags: 5 overnachtingen  incl  ontbijt v.a. € 187,50 p.p. 

5 d. v.a. zon of ma: incl  ontbijt v.a. € 150,50 p.p.  

4 d. v.a. zon of ma: incl ontbijt v.a. € 112,50 p.p.  

3 d. v.a. zon of ma: incl ontbijt v.a. € 75,50 p.p.  

2 d. v.a. zon of ma: incl ontbijt v.a. € 37,50 p.p.

U kunt  tijdens uw verblijf een bezoek brengen aan onze ruime wellnesskelder(250 m2) 

hier vindt u gratis fi tness, whirlpool met jetstream, jacuzzi, Finse sauna & infrarood 

sauna, stoomcabine en een heerlijke zit/lig hoek om te ontspannen. Tegen betaling kunt 

u gebruik maken van de zonnebank of kiezen voor een van de vele behandelingen in de 

beautysalon. 

Informatie: familie Oolderink   info@hotelhetlandhuis.nl 

www.hotelhetlandhuis.nl   of telefonisch 0541- 512496

∗  aankomst maandag tot vrijdag 
∗  4 x   overnachng op een roale  2 persoonskamer 
∗  4 x   uitgebreid ontbijtbuffet 
∗  4 x   3 gangen Chefsdiner 
∗  GRATIS Drankjes van 18.00 uur tot 23.00 uur 
     (hollands gedeslleerd, bier, wijnen, frisdrank en sappen) 
∗  Excursie naar de Pluktuin (eventueel met de fiets) 
∗  Excursie naar de Kaarsenmakerij (eventueel met de fiets) 
 
U kunt ook nog een bezoek brengen aan  
de Jachthut van de Boswachter 

€ 199 ,- per persoon 

geldig t/m  26 juni 2015 

€ 229 ,- per persoon 

6 juli t/m  31 augustus 2015 

Hotel De Foreesten  •  Gortelseweg 8  •  8076 PS  •  Vierhouten  •  T: 0577 - 411323 •  www.foreesten.nl 

Kijk voor onze ALL INCLUSIEF  arrangement 
vanaf € 99,- per tweepersoonskamer per nacht 

Wandelen,Êfietsen,ÊontspannenÊenÊsfeer.Ê
ÊÊÊÊÊVanÊnachtjesÊwegÊtotÊcompleteÊÊ

arrangementenÊinÊdeÊleuksteÊhotelsÊinÊÊÊ
Nederland!Ê

VraagÊdeÊgratisÊfolderÊaan!Ê
ÊÊinfo@twilstravel.nlÊÊ*ÊTel:Ê06Ê18Ê84Ê41Ê43ÊÊ

www.twilstravel.nlÊ



In een structuurvisie over deze mobili-

teit, die loopt tot 2020, wil Den Haag 

daar wat aan doen. Een tweede rapport 

hierover van de gemeente verschijnt dit 

voorjaar.

Een van de acht punten daarin heeft 

rechtstreeks betrekking op de inwoners 

en de klagende ouderen. De gemeente 

wil dat haar inwoners de ruimte hebben 

om prettig te wonen en te leven. Een 

open deur die wordt ingetrapt. ,,Dat 

betekent minder doorgaand verkeer en 

meer verkeersveiligheid in woonwij-

ken. oetgangers, fietsers en open aar 
vervoer krijgen voorrang. Minder auto’s 

op straat en juist meer ruimte voor 

bomen en planten. Er moet een duidelijk 

verschil zijn tussen ‘rijden’ en ‘verblij-

ven’.’’ En zo gaat het nog even door.

Zo wil de gemeente dat er minder op 

straat wordt geparkeerd. Dit kan bijvoor-

beeld door extra wijkparkeergarages 

aan te leggen en betaald parkeren in te 

voeren. Het openbaar vervoer is natuur-

lijk een van de belangrijkste mobili-

teitszaken van een stad. Er moeten meer 

mensen met tram en bus reizen.

Openbaar vervoer
De gemeente streeft ernaar extra 

investeringen in het openbaar vervoer 

te doen omdat die kunnen zorgen voor 

meer kwaliteit en voldoende capaciteit. 

Er komen (of zijn) drie tramlijnen van 

HTM naar de kust die geschikt zijn 

voor de Randstadrail die rechtstreeks in 

verbinding staat met Rotterdam (RET). 

Ook komt er een nieuwe verbinding naar 

de Binckhorst, die later kan doorlopen 

naar Zoetermeer en Delft.

Voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar 

kan er gratis in het openbaar vervoer van 

de HTM in Den Haag worden gereisd. 

Dan moet men wel recht hebben op de 

Ooievaarspas 

voor de inwoners 

van de stad. Het 

gratis reizen in 

Den Haag geldt 

van maandag tot 

en met vrijdag na 

09.00 uur en in 

het weekend, op 

alle HTM tram-en 

RandstadRail-lij-

nen en de buslijnen 

van HTMbuzz. Dus 

niet in de ochtendspits tot 09.00 uur.

Voor de bezoekers van buiten de stad – 

volgens een schatting komen er jaarlijks 

meer dan 1,5 miljoen en ruim 160.000 

personenauto’s – is het nodig dat zij 

bewust kiezen voor een vervoermiddel.  

De gemeente wil het met nieuwe voor-

zieningen als Park+Bike en Park+Walk 

het kiezen makkelijker maken. Een 

hoofdpunt is met de auto komen en 

daarna gebruik maken van het openbaar 

vervoer om in de drukke binnenstad te 

komen.

Daarom wordt het aantal Park+Ride 

plekken in de regio verdubbeld tot 2020.  

Bij tram en bushaltes komen of staan al 

borden met reistijdinformatie. Deze bor-

den komen ook langs invalswegen. Het 

geeft de reiziger inzicht van de reistijd

Te voet
Den Haag wil het lopen en wandelen in 

de stad aantrekkelijker maken. Pleinen 

en straten worden beter ingericht. De 

aanpassingen voor voetgangers moeten 

vooral gebeuren in woonwijken. Maar 

ook bij stations en haltes van het 

openbaar vervoer, in centrumgebieden, 

bij scholen en in 

parken.

Zoals elke stad 

wil de gemeente 

de groei van 

het verkeer 

zoveel mogelijk 

opvangen met 

het openbaar 

vervoer. Toch 

verwacht men 

dat het auto-

verkeer nog zal 

toenemen. Den Haag wil het  verkeer 

leiden via een aantal hoofdroutes. Zo 

blijft het ‘uit de wijken’ zodat die scho-

ner en veiliger zijn.

Per fiets
De fiets kri gt alle voorrang onder de 
noemer een stad waar veel gefietst 
wordt, is een gezonde stad’. In Den 

aag wordt al veel gefietst, maar het 
fietsge ruik loopt achter op steden als 
Amsterdam en Utrecht. Den Haag wil 

het fietsverkeer tot  met  procent 

laten groeien. m het fietsen aantrek-

kelijker te maken, moeten er goede 

fietspaden zi n en meer fietsenstallingen.
De gemeente wil de bereikbaarheid 

vergroten van gebieden waar nu of in de 

toekomst veel werkgelegenheid of voor-

zieningen zijn. Deze ‘toplocaties’ zijn 

bestemmingen die ook nu al veel bezoe-

kers trekken, zoals het centrum van de 

stad en Scheveningen. Ook gaat het om 

nieuwe locaties, zoals de Binckhorst, de 

Internationale Zone bij het World-Forum 

en de Hubertustunnel. Deze gebieden 

moeten met de auto en het openbaar 

vervoer binnen een acceptabele reistijd 

bereikbaar zijn.

‘Uit je auto’
Een mooi voorbeeld hoe het moet is het 

recent in gebruik nemen van de nieuwe 

P&R parkeerplaats bij het Bronovo Zie-

kenhuis in het kader van het project ‘Uit 

je auto’. Dit particulier initiatief koppelt 

vraag en aanbod slim aan elkaar.

Bezoekers van Den Haag kunnen via 

een speciale app een parkeerplaats 

reserveren bij het Bronovo Ziekenhuis 

waarna zij kunnen overstappen op het 

openbaar vervoer (het goedkoopst) 

of een taxi nemen. Ook komen er 

voorzieningen om verder te reizen met 

de fiets. r komen  parkeerplaatsen 
beschikbaar bij het Bronovo ziekenhuis 

en het World Forum. Plekken die voor 

de stevige wandelaars ook aardig dicht 

bij het hart van de stad (zoals het Bin-

nenhof) liggen.  

Zoals elke stad heeft Den Haag de 

ambitie om in 2040 een klimaat neutrale 

stad te zijn. 
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Mobiliteit en prettig wonen, ook voor ouderen

AOW en pensioen

Toch nog toeslag
gekregen in 2015
Voor mijn drie jaar jongere vrouw 

zonder enige inkomen krijg ik vanaf 

de vorige maand toch nog een toeslag. 

Hoe kan dat want ik dacht dat per 

1 januari alle toeslagrechten  op de 

AOW waren vervallen?

Indien u bent geboren in november 

1949 dan krijgt u inderdaad uw AOW 

pas in februari 2015. De toeslag 

vervalt voor een ieder die na 1 janu-

ari 1950 is geboren. U hebt dus net 

geluk gehad.

Samenlevingskwesties

Huurverhoging bij
vooroorlogse woning
Mijn huurwoning deugt van geen 

kanten. Er is bijvoorbeeld geen 

spouwmuur, enkel glas in de grote ra-

men en de kozijnen en deuren tochten 

aan alle kanten. Mijn stookkosten zijn 

erg hoog. Elk jaar krijg ik wel een 

huurverhoging voor mijn kiezen. Een 

klacht bij de huurcommissie  heeft vol-

gens mij geen zin. Die geeft ook alleen 

maar advies. De WOZ-waarde van 

mijn woning zou omstreeks de 80.000 

euro liggen. Niet te geloven voor een 

huis dat voor de oorlog is gebouwd. 

Mag de woningbouwvereniging bij mij 

wel de huurverhogingen doorvoeren?

Elke sociale huurwoning is gekop-

peld aan het puntenstelsel wat betreft 

de hoogte van de huur, de kwaliteit 

en de grootte. Gezien de WOZ-waar-

de die u noemt (80.000 euro) heeft 

het huis ook een geringe waarde.

Tóch kunt u de kwestie van de huur 

voorleggen aan de huurgeschillen-

commissie maar als die zegt dat de 

huur (lees dus het puntenstelsel) in 

overeenstemming is met de kwaliteit 

van de woning, dan kunt u daar niks 

tegen doen. De jaarlijkse huurver-

hogingen zijn wettelijk bepaald en 

hebben betrekking op de bestaande 

overeenkomsten.

Een andere oplossing zou kunnen 

zijn, dan u over deze kwestie contact 

zoekt met uw verhuurder en afspra-

ken maakt over woningverbetering 

en isolatie. Dat mag de verhuurder 

gewoon doorbereken in de huur aan 

u, want daarvoor zijn ook punten te 

verdienen.

Meisjesnaam na de
scheiding aanhouden
Van 1995 tot 2012 ben ik met een 

Duitse man getrouwd geweest en heb 

ik in Duitsland gewoond. We zijn in 

Zoetermeer in Nederland getrouwd. 

In 2012 hebben we besloten uit elkaar 

te gaan en de scheiding aangevraagd. 

Inmiddels heb ik bericht dat de 

scheiding naar Duits recht een feit is. 

Betekent dit automatisch dat we ook in 

Nederland gescheiden zijn?  Tijdens 

mijn huwelijk had ik een dubbele 

achternaam en ook handtekening van 

m’n ex-man en mezelf. De naam en 

handtekening wil ik graag veranderen. 

Kan dat ‘zomaar’ of moet ik dan eerst 

een nieuw ID aanvragen?

Voor de Nederlandse wet bent u nu 

eveneens gescheiden. U kunt in alle 

andere zaken betreffende uzelf nu 

ook in uw eigen naam veranderen. 

Soms zijn daaraan (kleine) kosten 

verbonden. Wat uw identiteitskaart 

betreft kunt u een nieuwe aanvragen, 

maar u kunt ook (uit kostenoverwe-

gingen) de oude ‘opmaken’.

Sociale voorzieningen 

Kinderopvang kost óók
veel bij lage inkomens
Mijn jonge buurvrouw heeft als al-

leenstaande drie kinderen van wie er 

twee drie dagen op de crèche verblij-

ven. Zij komt in die drie dagen dat ze 

niet thuis kan zijn aan een inkomen uit 

arbeid van circa 15.000 euro per jaar 

bruto, inclusief vakantietoeslag. Nu 

ben ik eens benieuwd hoeveel zij voor 

het kinderdagverblijf moet betalen en 

hoeveel zij subsidie krijgt?

We nemen aan dat de kinderen die 

naar de crèche gaan nog erg jong zijn 

en dat de oudste al op de basisschool 

zit. Voor de twee kinderen op de 

kinderopvang moet zij per maand 

ruim 2000 euro betalen. Dat is wel 

afhankelijk van de kosten van de 

kinderopvang en het aantal uren dat 

de kinderen worden ondergebracht. 

Vandaar ook dat de Belastingdienst 

bij dit lage inkomen een behoorlijke 

bijdrage geeft als kinderopvangtoe-

slag. 

U kunt er in dit geval van twee kinde-

ren voor samen 240 uur per maand 

op de crèche ervan uitgaan dat zij 

hiervoor ruim 1500 euro per maand 

aan opvangtoeslag krijgt. Zelf betaalt 

zij uiteindelijk 500 euro per maand. 

Het is dus bij haar lage inkomen géén 

vetpot.

Een klein doekje voor het bloeden is 

dat zij voor de drie kinderen samen 

waarschijnlijk 616 euro netto per 

kwartaal aan kinderbijslag krijgt. Dat 

is per maand ruim 200 euro. 

U moet overigens beseffen dat het 

basisonderwijs voor het derde kind 

dat niet op de kinderopvang zit even-

eens uit de overheidsuitgaven wordt 

gefinancierd. oorts kri gt zi  wellicht 
(?) nog een onderhoudsbijdrage van 

de vader(s) van haar kinderen.

Als zij op de dagen, dat zij een baan 

heeft, betaald wordt volgens het 

minimumloon dan staat zij positief 

tegenover het leven. U moet ze de 

kost geven het aantal vrouwen dat 

met drie kinderen thuis blijft en hen 

zelf met behoud van een uitkering 

verzorgt.

Over die kwestie is al erg veel 

geschreven en wordt heel wisselend 

gedacht. Ook over de vraag of het 

goed of slecht is voor baby’s en 

peuters om opgevangen te worden of 

bij de moeder thuis te zijn. 

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

De ouderen die in Den Haag wonen storen zich vaak aan de vele 
bezoekers van de stad die per auto komen en hún parkeerplaats 
innemen. Ook de toenemende drukte in de trams en bussen van 
het openbaar vervoer is hen een doorn in het oog. Er komen méér 
inwoners, banen en bezoekers in en naar de stad.

& Opinie
Informatie

Ouder worden gaat 
nogal eens gepaard 
met minder goed ter 
been raken. Daarom is 
het belangrijk dat de 
gemeente daar reke-
ning mee houdt. Zeker 
voor alleenstaanden is 
het van groot belang 
dat ze goed de deur uit 
kunnen komen en nog 
zo zelfstandig mogelijk 
hun gang kunnen gaan.

- Op 20 februari werd bij het ziekenhuis 

Bronovo de nieuwe P&R parkeerplaats officieel 

in gebruik genomen. -
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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.

Bioscopen genoeg in Den Haag
In de jaren vijftig van de vorige eeuw telde Den Haag maar liefst 27 bioscopen. Elke bioscoop had z’n eigen 

publiek. En z’n eigen genre films. Ouders hadden soms hun eigen idee over films die ‘goed’ voor je waren.

Op woensdag bestudeerde ik als 12-ja-

rige de krant extra goed. Want dan 

stond de bioscoopagenda er in. Een 

lange lijst van bioscopen met daarach-

ter de fi lm die er die week draaide. n 
een cirkeltje met AL (Alle Leeftijden), 

14 of 18. Niks geen grote mond, 

vier voetjes, een angstig gezichtje, 

bliksemschichten of wat ze tegen-

woordig al niet aan nuances hebben 

verzonnen voor wat je als kind wel of 

niet mag zien. Gewoon AL, 14 of 18. 

laar. k mocht dus alleen fi lms zien 
waar AL achter stond. Maar niet van 

mijn moeder. Die hield er weer geheel 

andere maatstaven op na. Welke dat 

waren is mij tot op heden nog steeds 

niet geheel duidelijk. Achteraf bezien 

hanteerde zij, geloof ik, de norm dat 

ik alleen naar de Dikke en de Dunne 

en naar opvoedkundig verantwoorde 

fi lms mocht. Maar opvoedkun
dige fi lms  Die waren zelfs met het 
zaklantaarntje van het meisje dat je 

naar je bioscoopstoel begeleide, ver 

te zoeken.  Ik bestuurde in de krant 

van woensdag natuurlijk niet alleen de 

bioscoopagenda. Nee. Mijn aandacht 

ging veeleer uit naar de fi lmadver
tenties die op diezelfde woensdag de 

bioscoopagenda begeleidden. Mooie 

wijven met verleidelijk vallende 

lokken en niet zelden een decolleté 

waar je ogen bijkans in verdronken. 

En benen die tot op onwaarschijnlijk 

blote hoogte te bewonderen waren. 

Rachel Welch. Brigitte Bardó (die 

had ze niet zo, maar zóóó). Sophia 

Loren. Jane Birkin (Je t’aime. Moi 

non plus). En af en toe een suggestie 

van een bedscene. Al had ik 

slechts bij benadering 

een idee wat zulks 

inhield. Voor on-

wetende, behoeftig 

hunkerende, arme 

jongetjes zoals 

ik, waren die 

bioscoopad-

vertenties 

indertijd het-

zelfde als De 

Lach en de Picolo voor de wat meer 

bij kas zittende oudere jongelieden: 

een bemoedigende belofte van een 

geheime wereld die zich weldra voor 

je zou openen. 

Zedenbedervend

Mi n eerste fi lm zag ik toen ik tien 
was. Onze progressieve buurvrouw 

tracteerde haar 

zoontje en mij op 

een bezoek aan de 

fi lm alamity ane  
die in Ro y draaide. 
Ik kan me er niets 

meer van herinneren. 

Zeker niets zedenbe-

dervends. Al dacht 

mijn moeder, die de 

fi lm niet eens gezien 
had, daar heel anders 

over. Toen ze hoorde, dat ik naar die 

fi lm was geweest heeft ze de uur
vrouw daar ernstig over onderhouden.  

Mi n tweede fi lm zag ik op mi n 
dertiende. Mijn klasgenoot, Wouter 

Koert, mocht, ter gelegenheid van 

zijn verjaardag, iemand meenemen 

naar de fi lm. De keus van outer viel 
op mij. En zo zaten wij de volgende 

dag in tudio waar  he uatermass 
Xperiment’ draaide. Wijs geworden 

van mijn vorige ervaringen had ik 

mijn moeder deze keer verteld, dat 

ik met Wouter naar de speeltuin De 

Bataaf ging. Maar potverblomme, wat 

was dat een enge fi lm  i  ti d en wi le 
word ik er nog steeds gillend wakker 

van. Den Haag telde in die tijd wel 27 

bioscopen. En wat mij altijd bijzonder 

in- trigeerde, waren die rollen 

toegangskaartjes bij de 

kassa. Want je had er, net 

zoals in de schouwburg, 

rangen en standen. Par-

terre. Stalles. Parket. 

Fauteuil. Zaalloge. Balcon. 

Balconloge. Bij iedere rang hoorde 

een andere kleur kaartje. Balconloge 

was het duurst. Maar wel interessant. 

Want dan zat je op de voorste rij van 

het balcon in een afgescheiden ruimte 

met twee tot vier zitplaatsen. Toen ik 

zeventien was, was het de kunst een 

meisje te bewegen met je naar de bios 

te gaan teneinde pogingen in het werk 

te stellen haar in die balkonloge 

te  zoenen. Het liefst op het 

moment dat de held op het 

witte doek iets vergelijk-

baars ondernam met de 

heldin. Want, zo meende je, 

dan was de kans op respons 

het grootst. Maar ach, wat 

viel dat toch vaak tegen. 

Dan had ik haar opge-

haald. Haar op de duurste 

plek in de bioscoopzaal 

getrakteerd en dan bleek er 

kennelijk nóg meer nodig 

om haar welwillend te 

stemmen. Iets wat ik kennelijk niet in 

huis had. En dan kon ik haar, geheel 

onverrichterzake ook nog weer eens 

naar huis brengen.

Cineac

Weer terug naar 1955 toen ik twaalf 

was. oen was er alti d nog de ineac 
aan het Buitenhof. Voor 45 cent kon je 

daar van 10 uur ’s ochtends tot 12 uur 

’s nachts terecht. Ook al kwam je hal-

verwege de voorstelling. En je mocht 

er ook weer uit wanneer je wilde. 

Zelfs al had je de 45-minuten durende 

voorstelling al drie keer uitgezeten. 

Als het niet druk was tenminste. Want 

als het druk was werd je in de gaten 

gehouden en eruitgezet zodra je alles 

één keer had gezien. Want wat kon het 

in de ineac druk zi n  Dan moesten 
de mensen in een tientallen meters 

lange slingerdeslang in het voorste ge-

deelte vaak wel een half uur wachten 

tot ze naar binnen konden. En dat alles 

voor een programma van 45 minuten, 

dat voornamelijk bestond uit zwart-wit 

ournaals olygoon rofi lty ieuws, 
een reis om de wereld’) met de karak-

teristieke stem van Philip Bloemendal, 

scenes met de Dikke en de Dunne, een 

tekenfi lmp e en wat reclame.
Iedere bioscoop had zijn specialiteit. 

De zalen die niet in het centrum lagen, 

zoals urocinema aan de eyweg, 
West-End in de Fahrenheitstraat en 

De Uitkijk achter het Gemeentemu-

seum vertoonden vaak reprises. Of 

fi lms die heel lang ezoekers trokken. 
est ide tory, i voor eeld. f My 

fair ady. 
Andere bioscopen specialiseerden 

zich in se fi lms of wat daar toen 
voor doorging. Le Parisien in de Sint 

aco sstraat. lora en Ro y in de 
Boekhorststraat. (De Boekhorststraat 

had toen een slechte naam. Vooral bij 

mijn moeder). Naast Metropole en 

lympia, op het rins endrikplein, 
had je trouwens, aan de linkerkant, 

van die lange, smalle doorgangen waar 

e eerst doorheen moest om e fi ets te 
stallen. Pure nostalgie. 

Belmondo

In zogenoemde Art-Houses konden 

de echte fi lmliefhe ers terecht voor 
fi lms met de grote  van kunst. n de 
studentenbioscoop Kriterion, onder-

deel van het zalencomplex Amicitia 

bijvoorbeeld. Of in de De Uitkijk 

in Scheveningen. In die zaaltjes 

onderging ik op mijn achttiende voor 

het eerst mi n liefde voor de fi lm. 
De ranse ouvelle ague.  out 
de souf  e  met mi n grote held ean 

aul elmondo. ules et im  met de 
buitengewoon intrigerende Jeanne 

Moreau. n de weedse psycho
drama s van ngmar ergman  ls 
in een donkere spiegel , limlach 
van een zomernacht , cenes uit een 
huwelijk’.

Ach. Als mijn moeder had gewe-

ten, dat het allemaal weer goed zou 

komen met al die, toch op z’n minst 

pedagogisch verantwoorde fi lms , 
had ze indertijd misschien niet zoveel 

stennis gemaakt na mijn bezoek aan 

alamity ane .
ok ooit een fi lm gezien, die e eigen

li k nooit had mogen zien  Maar die 
toch op de een of andere manier heeft 

i gedragen aan e welzi n  aat eens 
weten welke dat was en hoe het zat, ik 

ben benieuwd.

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. 

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.”

inhield. Voor on-

te stellen haar in die balkonloge 
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Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Sudoku weer mee en win!

Wat we vragen is dus een reeks 

van vier cijfers – ja, u zult ze 

allemaal moeten oplossen. Dus 

bijvoorbeeld in Sudoku A in het 

grijze vakje een ‘8’; in B een ‘5’ in 

C een ‘9’ en in D een ‘2’, zodat het 

gevraagde antwoord dan bijvoor-

beeld luidt: 8-5-9-2.

Vijf winnaars

In de eerste De Oud-Hagenaar van 

3 maart vond u ook vier Sudoku-

opgaves. Veel lezers losten ze goed 

op. De goede oplossing luidde: 

8-7-1-8. Onder de goede inzenders 

werden vijf prijzen verloot. Zij 

krijgen hun prijs thuis gestuurd. 

lezier ermee en proficiat

• Bart van der Wal, te Kwintsheul

• Anne-Marie Rosenberg, te Leid-

schendam

• Maartje Stoffer van der Klooster, 

te Zoetermeer

• Evert van Manen, te Leiderdorp

• Agnes Riel, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 

worden ook vijf exemplaren van 

het boek “Eerst Napels zien …” 

verloot onder de goede inzenders. 

Vergeet niet om bij de inzending 

ook uw postadres te vermelden
We moeten uw oplossing van de 

nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 

uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 26 maart

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 6

Heeft u geen e-mail?

Vraag iemand om het voor u te 

doen

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

1 8 3
5 4 6

7 2
6 8

2 3 8 7
1 5 4

3 7 4 9
6

9 6

6 2
8
9 3 5 4 7
7

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

8 1

5 4 9
2 1 7

1 5
6 5 7 4

8 3 6 5 1
4 1 6

9 2
6

3 7

9 1
4 5 6 7 8

5 2
8 4 6

4 5
3 1 7

8 5 9 6
9

7 8 3

MIRANDA

AGENDA

Want juist als het gaat om uw gezondheid wilt u ondersteuning hebben die bij u als persoon past. Florence heeft  

daarom een breed pakket aan gezondheids- en zorgactiviteiten waarmee u zo zelfstandig en fit mogelijk kunt blijven. 

16 t/m 21 maart 
Week van Zorg en Welzijn

20 en 21 maart 
NLdoet

www.florence.nl/opendag

Bij Florence h�ft u altijd iets te ki�en

Met € 5,- korting naar de film? 
Vraag ook een FlorencePas aan. Voor € 18,50 per jaar profiteert u van veel voordeel.

www.florence.nl/florencepas

Meer informatie: 
W www.florence.nl, T 070 - 41 31 000, 

E info@florence.nl,            Florencezorg

Liever 

    je eigen plannen 

         je eigen keuzes

              je eigen leven

Welkom bij
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           Voordeelwinkel Bestel online via onze webwinkel 

www.volharding-voordeelwinkel.nl

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

Bel en bestel    070-8700216

Nog geen Lid?

Wordt dan snel gratis lid van de Vol-

harding en ontvang direct minstens 

10% extra korting op meer dan 1700 

producten en diensten die zorgen voor 

een zelfstandig en comfortabel ouder 

worden. 

Bel 070-8700216 

en wordt gratis lid !

Schokbsorberende
wandelstok

2995
Voor ledenVoor leden

Onze prijs 26,95 22,45

Handige telefoon-fotokiezer

Onze prijs 119,95

 26,
Voor leden

Onze prijs 29,95
95

Handvatten met katrol 
voor schouderoefeningen

Onze prijs 34,95

Het wordt snel voorjaar, zorg voor een comfortabele zit 

op uw fi ets met dit zadelkussen! 

TEMPUR is visco-elastisch en temperatuurgevoelig waardoor het 

zich exact vormt naar de contouren van het lichaam. De maat Medium is geschikt 

voor gewone heren- en damesfi etsen en de maat Large wordt gebruikt voor zadels met een grootte van een 
bromfi etszadel/ hometrainerzadel. Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en het blijft goed op zijn 
plaats met behulp van een koord.

Maten  (lengte x breedte x dikte)               Normaal Ledenprijs  

Medium  28.5 cm x 25.0 cm x 3 cm                €  39,-     € 35,-

Large      33.5 cm x 33.0 cm x 3 cm           €  49,-     € 45,-

Tempur fi etszadelkussen

Voor leden vanaf

35,00

De schokabsorberende

eigenschappen van deze

wandelstok ontstaan 

door een speciaal 

verbreed en zacht 

handvat en een verende dop. 

Deze laatste kantelt mee 

wanneer hij de grond raakt. 

In hoogte instlebaar en 

inclusief luxe opbergetui.

In twee lengtematen verkrijgbaar: 

AY: 78,7-86,4cm  
BY: 83,8-91,4cm

Big Button Touchscreen GSM

Voor leden

95

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft 

een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeer-

bare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen. 

Een alarmtoets belt  tot 5 nood-

nummers en SMS berichten met 1 

druk op de knop.

Verder heeft deze GSM-telefoon 

handenvrij telefoneren, Bluetooth,

Instelbaar bel- en gespreksvolume, 

is hij geschikt voor hoortoestellen 

(H.A.C.), een telefoonboek met 300 

geheugens, een eenvoudige camera

en radio, agenda, alarmwekker en 

zaklamp.

 94,

Dit opvouwbare bankje 

heeft een stevig metalen 

frame met zacht kussen 

en zorgt voor comfort tij-

dens het geknield werken 

in de tuin. De opstaande 

zijsteunen zijn op de 

geschikte hoogte om zich 

recht te duwen zonder 

rugpijn. Omgekeerd kan hij gebruikt 

worden als zitje of opstap.

Voor leden

Onze prijs 39,95 33,95

Tuin knie-zitbankje

Neem de hoorn van het telefoontoestel 

en druk op de foto of afbeelding op 

de fotokiezer van diegene die u 

wilt bellen en uw verbinding 

wordt gemaakt.

Plaats deze fotokiezer naast 

ieder bestaand telefoontoestel 

voor groot communicatiegemak.

Zelf in enkele minuten zelf te installeren.

.

� Extra grote toetsen.

� 12 foto geheugens.

� Foto’s of afbeeldingen te wisselen.

� Werkt zonder batterijen.

Toiletverhoger met deksel 
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

Geen

zadelpijn

meer

en

Moderne lichtgewicht Rollator ‘Let’s Go Outdoor’

Met een gewicht van 6 kg behoort deze trendy rollator tot de 

lichtste rollators op dit moment.

• Verkrijgbaar in Zwart/Zilver en Beuken/Zilver.
� Ultra lichtgewicht 6 kg en ijzersterk.

� Hoge belasting mogelijk tot 100 kg.

� Voorzien van grote zachte gelagerde wielen.

� Bekabeling in het frame.

� Hoogte instelbaar van 79 - 90 cm.

� Bekabeling in het frame.

• Afmeting ingeklapt 37 x 93 x 54 cm.

269,95
Voor leden

Onze prijs 299,95

Hang hem aan een deur en start 

direct met het trainen van uw 

arm- en schouderspieren.

Geschikt voor elke deur

en elke dag !


