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Wederopbouw ‘schoonste dorp van Europa’   
Den Haag maakte in 1946 de balans op van de oorlogsverwoestingen 

In de maand januari 
van 1946 gaf het bu-
reau voor statistiek en 
voorlichting der ge-
meente ’s-Gravenhage 
een boekje uit waarin 
gesteld wordt ‘Slechts 
over het puin komen 
we tot den wederop-
bouw’. In dit boekje 
wordt de balans op-
gemaakt van vijf jaar 
oorlog en bovendien 
wordt bekeken hoe 
er het beste gewerkt 
kan worden aan de 
toekomst van het 
‘schoonste dorp van 
Europa’, zoals onze 
stad genoemd wordt.

 Deze week o.a.:

�Wetswinkel 

over parkeer-
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�Personeels-

bladen uit 
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�Roodenburg 

over mantel-
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Harry Vreken 
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 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

 (070) 346 95 71

Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

-  Pentekening van Hein Stolle, die in mei 1945 de verwoesting vastlegde rondom het Juliana van Stolbergplein in Den Haag. -

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

Ik wil samen met u dit boekje door-
bladeren en ik denk dat dit  prima 
aansluit bij een vorige bijdrage van 
mij waarin ik aangeef dat ik van 
mening ben dat het bombardement 
op het Bezuidenhout dat op 3 maart 
1945 plaatsvond hoogstwaarschijn-
lijk geen vergissing was en het sluit 
zonder meer aan bij het artikel van 
Frans van der Helm over hetzelfde 
onderwerp. Op vrijwel alle verhalen 
die ik voor deze krant schrijf 
wordt gereageerd en daar ben 
ik blij mee. De Oud-Hagenaar 
wordt goed gelezen maar 
sommige lezers nemen zelfs 
de moeite om uitgebreid op de 
tekst in te gaan - of ze het er 
nu mee eens zijn of juist niet. 
De zojuist genoemde bijdrage 
spande echter de kroon. Ik kreeg 
vrijwel dagelijks reacties op mijn 
veronderstelling. De meningen 
liepen uiteen van: een uiterst 
amateuristische aanval ven de 
geallieerden tot dit was, via 
infi ltratie van de Duitsers in het 
verzet,  juist met opzet door die 
Duitsers in gang gezet. 
U ziet het, meningen verschillen. 
Wat mij betreft laat ik het hierbij. 

Laten we maar eens kijken hoe onze 
stad er een maand of acht na de 
bevrijding voor stond.

Zwaar geteisterd

In de inleiding valt onder meer te 
lezen: “ ’s-Gravenhage behoort tot de 
zwaarst geteisterde steden buiten het 
eigenlijke oorlogsgebied. In de aller-
eerste plaats moet genoemd worden 
de aanleg van het

vestinggebied Scheveningen en Clin-
gendael in 1942 en volgende jaren, 
welke werd ingeluid door evacu-
atie van de bewoners van bepaalde 
wijken en welke werd gevolgd door 
afbraak van enkele duizenden wo-
ningen, aanleg van een tankgracht, 
dwars door de bebouwde kom, en 
bouw van een vestingmuur, daar 
waar de gracht ophield. ’s-Gravenha-

ge werd aldus ten offer gebracht 
aan den Atlantik-Wall. Wat de 
oorlogshandelingen betreft, 
moet gewezen worden op de 
verwoestingen aangericht door 
de Duitsche V 1 en V 2 wapens 
in 1944 en 1945, terwijl tenslotte 
herinnerd moet worden aan het 
noodlottige geallieerde bombar-
dement – afgezien van andere 
verwoestingen door geallieerde 
vliegtuigen aangericht – op 3 
Maart 1945 van het Bezuiden-
hout, dat grotendeels verwoest 
werd. Bovendien leidde de hon-
gersnoodwinter 1944/1945 door 
het ontbreken van brandstoffen 
tot plundering door de bevol-
king van parken en bosschen en 
verder tot afbraak van openbare 
en particuliere gebouwen.”

Onthutsende cijfers 

U begrijpt dat in een dergelijk boekje 
de statistieken  niet mogen ontbreken. 
Ik geef u enkele voorbeelden. Tussen 
1942 en 1944 liep het aantal inwoners 
van onze stad met zo’n 70.000 terug.  
De twee voornaamste oorzaken 
hiervan zijn het wegvoeren van Joden 
– zo’n 15.000 - en de bouw van de 
vestinggordel. Achter deze nuchtere 
cijfers gaat zoals u zult begrijpen een 
wereld van tragiek schuil!
Tussen 1940 en 1945 zijn er door 
oorlogsgeweld in onze stad een 
kleine 1000 inwoners overleden. 
Meer dan de helft hiervan was het 

gevolg van het bombardement op het 
Bezuidenhout. Daarnaast zijn er om 
precies te zijn 151 mensen door de 
Duitsers gefusilleerd. Wat ook niet 
onvermeld mag blijven, was de ver-
nietiging van het gebouw Kleykamp, 
waarin het Centraal Bevolkingsre-
gister was ondergebracht, op 11 april 
1944. En al was hier sprake van ‘een 
voortreffelijk staal van vaardigheid 
van de R.A.F. , dat een belangrijk 
resultaat opleverde’, verloren hierbij 
wel 62 mensen het leven! 
Door oorlogshandelingen werden er 
meer dan 20.000 huizen verwoest of 
ernstig beschadigd. Dit betekent dat 
rond de 39.000 personen hierdoor 
dakloos werden. Gedurende deze 5 
jaren vonden er meer dan 50 bomin-
slagen plaats, waarvan er 8 veroor-
zaakt werden door een V 2.
Ook de plaatselijke parken en bossen 
zijn niet gespaard gebleven. Er zijn 
ongeveer 40.000 bomen, voor het 
grootste deel door de bevolking zelf,  
omgezaagd. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Lees verder op pagina 3
-  Ruïne van de Engelsche Kerk aan de 1ste Van den 
Boschstraat in mei 1945, getekend door Hein Stolle.  -

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

Iedere 4e dinsdag van de maand bij 
SportsArt, Industriestraat 8 in Delft. 

Afspraak maken via 0636435976.  
Kosten € 30 (CDE € 45).  

Zie ook de website: 

rijbewijskeuringen.info 

RIJBEWIJSKEURINGEN
in Delft



Akelig voorval

Hierbij een tragische gebeurtenis 
uit de Tweede Wereldoorlog van de 
heer Ruud Lucas en van mij. In de 
De Oud Hagenaar van 17 februari 
las ik het verhaal van het bombar-
dement op het Bezuidenhout. Op 
de site van het Haags Gemeentear-
chief bij de Haagse Herinneringen 
vertelt Ans Hartwijk-Den Reijer 
dat haar ouderlijk huis aan de Van 
Mierisstraat werd getroffen door een 
afgeworpen brandstoftank van een 
Engels vliegtuig met gevolg dat het 
huis onbewoonbaar was gewor-
den maar er geen brand uitbrak. 
Het gezin kreeg een huis in het 
Bezuidenhout dat op 3 maart 1945 
wederom werd verwoest. De tweede 
brandstoftank (de juiste benaming 
was droptank, dat is een extra tank 
die wordt afgeworpen om meer 

snelheid kunnen te maken) kwam 
terecht op een tweede etage aan 
de Hoefkade 1520. Ik was toen 9 
jaar en zat vlakbij op school aan de 
Spionkopstraat en hoorde het lawaai 
en de paniek. Deze tank vloog in 
brand en in de woning waren twee 
zussen die het niet hebben overleefd. 
Er stond een meisje voor het open 
raam en de mensen beneden riepen 
“spring maar, we vangen je wel op”. 
Maar toen zij sprong ging iedereen 
opzij. Mijn moeder was ooggetuige, 
zij kwam op dat moment voorbij 
en heeft alles gezien. Het heeft een 
diepe indruk op haar gemaakt.

Leen Commers
Voorburg

lcommers@ziggo.nl

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

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

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

Adverteren in meer grote steden:
De uitgave is onderdeel van een drietal, met 
De Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), en 
De Oud-Utrechter (oplage 55.300). Er zijn aan-
trekkelijke advertentiecombinaties mogelijk.

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

De Oud-Hagenaar op twitter
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar
E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.email

Contact-informatie:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.email 
Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.email
  06 - 23700323
Distributie distributie@deoud-hagenaar.email
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.email
Puzzeloplossing puzzel@deoud-hagenaar.email
Redactie redactie@deoud-hagenaar.email

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

idden Del  and  eids henda r ur  
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

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

Hoofdredacteur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.emailC
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OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de 

hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers.

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

Waar gebeurde dat: op het toilet 
met het haakje er op zodat ik rustig 
door kon gaan met eten. Het was 
me wat. Ik heb het natuurlijk wel 
daarna tegen mijn ouders verteld die 
me al gemist hadden. Er gebeurde 
nog meer. Bruinebonen meel: dat 
was een versnapering in die tijd. Nu 
zouden we zeggen: niet te vre...! Bij 
Simon de Wit op de Apeldoornsel-
aan / Voorthuizenstraat stond je 
daarvoor in de rij. Ik ook dus op mijn 
achtjarige leeftijd met mijn dunne 
spillepootjes. Je moest een pannetje 
meenemen en daarin werd het meel 
ingekwakt. Ik weer naar huis nadat 
ik de bon had ingeleverd. We konden 
weer verder leven.
Op een zaterdag in januari 1944 
zaten mijn ouders en mijn 12 jaar 
oudere zus in de keuken. Annie( dat 
was de naam van mijn zus) maakte 
stroop van suikerbieten. Een hele zak 
van dat spul stond in de schuur op 
het balkon van de Zuiderparklaan, 
hoek Hilversumsestraat. Er werd 

pulp van gemaakt en daarna stroop. 
Een kleverige boel! Maar goed, je 
had wat!

Fout meel

In de keuken maakte mijn moe-
der een soort pap van het bruine 
bonenmeel van Simon de Wit. In 
een kwartier was alles gereed. We 
konden eten.Dat hebben we geweten. 
Wat een ellende. Eerst hing mijn zus 
over de gootsteen, doodziek, toen 
mijn moeder en vervolgens ik. Het 
bruine bonen meel was vergiftigd. 
Behoorlijk ook. Oude meel. Te oud. 
Dat kon je aan de buitenkant niet 
zien. Je moest het ondergaan. Dan te 
bedenken dat er voor dat je naar bed 
ging ook nog een eetlepel levertraan 
in moest. Gelukkig hebben we het 
overleefd.
In februari( het was nog steeds hon-
gerwinter) werd ik naar Dedemsvaart 
overgebracht in een grote verhuiswa-
gen van de bekende firma Kalisvaart 
aan de Beeklaan. Mijn zus en ik gin-

Wat hadden we honger in 44 
Januari 1944 zal ik niet gauw vergeten. Het was een maand van 

suikerbieten en bloembollen en we vonden het nog lekker ook! 

Nou ja, je moest wel. Alles was op de bon. Ook het brood en de 

honger sloeg zo hard toe dat ik op achtjarige leeftijd op het toilet 

een half bruin broodje op zat te peuzelen terwijl de familie er 

naar kon fl uiten.

gen mee naar Overijssel. Doodsbang 
reden we in een onverlichtte wagen 
naar de streek waar nog voedsel 
was. Bij de boeren (die zochten nog 
geen vrouw, want die hadden ze al) 
werden nog varkens geslacht, heel 
gewoon! Mijn opa en mijn tante 
woonden daar en konden wij daar 
logeren. Twee keer eten bij opa en 
drie keer bij diverse boeren. Best wel 
leuk voor een jongetje van acht jaar 
die al gauw achter de kippen aan zat. 
Vriendjes waren er in overvloed en in 
Dedemsvaart kon ik ook nog naar de 
lagere school ‘met Den Bijbel’.

Huiswaarts

In 1945 konden mijn zus en ik weer 
terug naar Den Haag. Het was toen 
Bevrijdingstijd. Nu dus zeventig jaar 
geleden. Wat een feest om in dezelfde 
vrachtwagen naar den Haag te rijden. 
Levend en wel. Het was overal feest 
in die tijd en ik zie me nog aankomen 
in de Jasmijnstraat in die grote wa-
gen. Ik liep op een paar houten klep-
pers (ja zo ging dat ) waarvan er een 
gebroken was. Zo sjouwden we naar 
de Zuiderparklaan waar we werden 
opgevangen door de familie.

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Kettingzagen boren zich een weg

Takken gaan kreunend ten onder

Tevergeefs gewacht op een wonder

Stonden op de verkeerde plek, pech

Lege plekken op het Toernooiveld

Alleen nog in mijn droom

zie ik die mooie kastanjeboom

Geen storm of winter had ze geveld

Geritsel en geruis in menig bos

Bomen gaan op pad van hoog tot 

laag

Trekken zich van de bodem los

Duisternis valt over het stadhuis in 

Den Haag

Zie ze angstig kijken, ze zijn de klos

Duizenden kastanjes vol in hun maag!

Oom Jan Rijk 

Ik ben opzoek naar oude foto’s, fac-
turen, brochures verhalen enzovoorts 
over Jan Rijk motoren, scooters en 
aangepaste invalidevoertuigen. Mijn 
oom heeft diverse zaken gehad in 
Den Haag van 1924 tot ongeveer 
1975. Bij zijn trouwerij op motor met 
zijspan waren zoveel gasten op mo-
tor aanwezig dat vele binnen en bui-
tenlandse kranten er over schreven. 
Toen hij overleed was ik 11 jaar oud. 
Hij heeft vroeger mee gedaan aan de 
TT in Assen en andere race wedstrij-
den door het hele land. Tevens vraag 
ik mij af waar de winkel op de foto 
zich bevind in Den Haag?

André Vreeburg
a.vreeburg@gmail.com

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

Rijswijkse graven

Het lijkt mij zinvol als Rijswijk in 
navolging van andere gemeenten in 
ons land een beleid ontwikkelt met 
betrekking tot historische graven. 
Het is mij in ieder geval bekend 
dat bijvoorbeeld het graf van de 
beroemde Rijswijker Henri ter Hall, 
politicus en de ‘koning van de revue’ 
te vinden is op de begraafplaats aan 
de Sir Winston Churchilllaan. (Zie 

foto). Wat doen we er eigenlijk mee? 
Nu in ieder geval niets, want het graf 
is vervallen en wordt niet meer bij-
gehouden. Het lijkt mij goed om hier 
de handen ineen te slaan en ons als 
Rijswijkers niet alleen hard te maken 
voor de toekomst, maar ook voor ons 
bijzondere verleden.

René Marquard
rene.marquard@hotmail.com

Door Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

In memoriam

Ronald Koevoets
Op 55-jarige leeftijd is op 

12 maart Ronald Koevoets 

overleden. Vorig jaar mon-

sterde hij bij De Oud-Hage-

naar aan voor de acquisitie 

van advertenties in de re-

gio’s Delft en Zoetermeer.

Ronald Koevoets had zijn wortels 
in Den Haag, maar woonde met 
vrouw en kinderen al weer enige 
tijd in Rotterdam. Hij was een 
energieke en ondernemende man, 
die velen zich ook zullen herin-
neren door zijn grote liefde voor 
muziek. Ziekte zette hem de voet 
dwars in het leven, maar vorig 
najaar leek zijn gezondheid weer 
onder controle en kon hij weer 
langzaam aan zijn werk aanvat-
ten. Een hartstilstand maakte 
echter aan alle goede hoop voor 
de toekomst een plotseling einde.
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Tot slot wordt in het boekje 
uit 1946 de zuivering van het 
gemeentebestuur besproken. 
Aanvankelijk werden er 646 perso-
nen geschorst of met ongevraagd 
verlof gezonden. Het ging dan 
veelal om ambtenaren die tot de 
N.S.B. behoorden. ‘Ten aanzien 
van 179 was de conclusie, dat zij 
zich niets te verwijten hadden of 
wel, dat tegenover een enkelen 
misgreep zooveel verdienstelijk 
vaderlandsch werk stond, dat er 
v r eeni e estra fi n  een reden 
was’, zo lees ik en dat valt dan 
weer mee.
Het laatste hoofdstuk heeft als titel 
Opruiming, herstel en wederop-
bouw. Het begint als volgt: ‘De 
voorenstaande bladzijden geven 
in hun soberheid een aangrijpend 
beeld in cijfers van het leed en de 
ontbering, welke door den vijand 
gedurende de oorlogsjaren over de 
Haagsche bevolking zijn gebracht. 
Alles tezamen genomen is dan ook 
Den Haag gedurende den oorlog 
wel zeer zwaar getroffen. Gemeten 
naar den maatstaf van het aantal 
vernietigde en zwaar bescha-
digde woningen is het – zeer 
velen realiseeren zich dat niet – na 

Rotterdam de gemeente, welke (in 
absoluten zin) de grootste schade 
heeft geleden.’ 

Plannen Dudok

Over de vraag hoe de wederop-
bouw het beste ter hand genomen 
zou kunnen worden, was al lang 
voor de bevrijding nagedacht. De 
wederopbouwplannen moesten aan 
een vooraanstaand stedenbouw-
kundige worden toevertrouwd 
en al gauw viel de naam W.M. 
Dudok, die voor de oorlog ook al 
een ontwerp voor belangrijke uit-
breidingsplannen gemaakt had en 
onmiddellijk na de bevrijding werd 
hem dan ook die opdracht ver-
leend. Ook werd er een overkoepe-
lende Gemeentelijke Dienst voor 
den Wederopbouw in het leven 
geroepen en daarnaast kregen de 
Dienst der Gemeenteplantsoenen 

en de Gemeentelijke Reinigings-
dienst een belangrijke taak. Als 
voorbeeld enkele gegevens over 
het puinruimen in het Bezui-
denhout. Nadat de ruïnes van de 
huizen omvergehaald waren, werd 
het overgebleven puin gesorteerd 
in hele stenen  r  uin en fi n 
puin. Hier hadden 900 werknemers 
de handen vol aan. Alleen al die 
hele stenen bedroegen een aantal 
van 18 miljoen! Een deel van dit 
puin is gebruikt bij de bouw van 
de huizen in de wijk Jeruzalem in 
Wassenaar. 

Vooruitgang

In de slotbeschouwing wordt 
een korte samenvatting gegeven. 
Natuurlijk zou men wensen dat 
die wederopbouw sneller zou ver-
lopen, maar er wordt wel degelijk 
hard aan gewerkt. ‘Maar wanneer 

men objectief den toestand van 
Mei 1945 vergelijkt met dien van 
Januari 1946 moet men wel een 
aartskankeraar zijn, indien men 
den vooruitgang niet wil zien’, zo 
staat er letterlijk. ‘Den Haag zal 
herreizen. Laat het onze trots zijn, 
dat wij met vereende krachten van 
de desolate stad, die de bezetter 
ons heeft achtergelaten in den 
korts mogelijken tijd weer een 
oord maken, waarin het goed is te 
leven. Een stad, die mooier en be-
ter is dan die, waarin de Duitsche 
horden in 1940 binnentrokken en 
waarover zij onheil op onheil heb-
ben gebracht.’
Na zo’n 70 jaar durf ik te stellen, 
dat dit aardig gelukt is!

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Wederopbouw: ‘men moet wel een aartskankeraar zijn, indien men den vooruitgang niet wil zien’  

Ook ‘zuivering’ van gemeentebestuur hoorde erbij 
Vervolg van pagina 1

Toch was het niet allemaal 

kommer en kwel kort na de 

oorlog. Zo zag het noodlij-

dende trambedrijf, de H.T.M. 

het passagiersaantal ver-

dubbelen al moet hier wel 

aan toegevoegd worden dat 

er veel schade werd toege-

bracht aan het materieel. 

Zonevergunning 

Laatst meldde zich een cliënt bij de Haagse 
Wetswinkel met eenzelfde soort probleem. Bij 
deze zaak was er waarschijnlijk sprake van 
een vergissing van de parkeerwachter. Meneer 
werd er namelijk van beschuldigd dat hij een 
verkeerde parkeerkaart onder zijn ruit had 
geplakt (een vergunning om in een bepaalde 
zone te parkeren). De parkeervergunning, die 
cliënt onder zijn ruit had geplakt, gold niet in de 
zone waar cliënt zijn auto had geparkeerd. Het 
punt was dat cliënt wel gewoon had betaald voor 
de desbetreffende zone en hier ook een bewijs 
van had. De parkeerwachter had dit bewijsje 
(ticket) waarschijnlijk over het hoofd gezien en 
is afgegaan op de parkeervergunning voor de 
verkeerde zone. 

Bezwaar maken

Meestal staat op de boete zelf wat u moet doen 
indien u bezwaar wilt maken. Het bezwaar-
schrift houdt in dat u een brief opstelt waarin 
de reden staat vermeld waarom u het niet eens 
bent met de parkeerboete. Daarnaast dient ook 
het bewijs daarvan te worden meegestuurd. Dit 
bezwaarschrift kunt u ook door een gemach-
tigde laten schrijven, zoals bijvoorbeeld de 
Haagse Wetswinkel. Houdt u wel rekening met 
de bezwaartermijn. Heeft u verder nog vragen 
over wat u kunt doen tegen uw parkeerboete? 
Of heeft u hulp nodig bij het schrijven van een 
bezwaarschrift? Of een juridische vraag in het 
algemeen? Schroom dan niet om langs te komen 
bij een van onze inloopspreekuren:  Locatie 

bibliotheek Spui: maandag en donderdag van 
16:30-18:30 uur en zaterdag van 10:00- 12:00 
uur; Locatie bibliotheek Segbroek: 2e en 4e 
woensdag van de maand 16.30 – 18.30 uur; 
Locatie bibliotheek Escamp:1e dinsdag van de 
maand 16.30 – 18.30 uur.

De Haagse Wetswinkel werkt samen met de ser-
vice Raad en Daad van De Volharding. Zie voor 
meer informatie de website www.haagsewets-
winkel.nl of stuur een e-mail naar: 
info@haagsewetswinkel.nl

Als brave burger denkt u de par-

keerkosten betaald te hebben, 

nadat u de auto had geparkeerd, 

maar toch krijgt u vervolgens een 

flinke boete op de mat. Dat is 

natuurlijk behoorlijk zuur, maar er 

valt zeker nog wat tegen te doen. 

U kunt namelijk bezwaar maken en 

indien u voldoende bewijs aanvoert 

en goed motiveert waarom de boete 

volgens u onterecht is, dan is er een 

kans dat de boete niet meer betaald 

hoeft te worden.

O jee, een boete

Door: L. Merkus

Vanaf 16 september 2012 waren de 
zondagmiddagen in de Koninklijke 
Schouwburg van Paul van Vliet 
en zijn publiek. De reeks werd 
meerdere malen wegens groot 
succes verlengd. Nu komt er op 4 
en 5 2015 april a.s. dan toch echt 
een einde aan deze succesreeks en 
staat Paul samen met zijn pianist 
Klaas van Dijk voor het laatst met 
Zondag in Den Haag op de Haagse 
planken. Omroep Max zal deze 
beide voorstellingen registreren 
voor een later uit te zenden tv regi-
stratie. Voor beide dagen zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar.

Dicht bij huis

Zondag in Den Haag begon in 
september 2012 met aanvankelijk 7 

voorstellingen. De inmiddels bijna 
80-jarige Van Vliet was net weer 
terug verhuisd naar zijn geboor-
testad wilde nog een keer spelen 
in ‘zijn’ theater; de Koninklijke 
Schouwburg, op slechts vijf minu-
ten lopen van zijn huis. Hij schreef 
een geheel nieuwe show waarin 
publieksfavorieten uit zijn ijzer-
sterke repertoire ook een plaats 
kregen. Een bewuste keuze voor 
een matinee zodat zijn publiek 
rustig het weekend af kon sluiten 
en bezoekers uit hele land de kans 
kregen naar Den Haag te komen en 
de voorstelling te bezoeken. Die 
combinatie resulteerde uiteindelijk 
tot 51 uitverkochte voorstellingen 
met bezoekers uit het hele land. 
Kaartverkoop: www.ks.nl 

Voorstelling ‘Laatste Zondag in Den Haag’ op 4 & 5 april 

Slotakkoord Paul van Vliet in KS 
Drie seizoenen, 51 voorstellingen en meer dan 30.000 bezoekers. Paul van Vliet boekte een 

indrukwekkend resultaat met zijn voorstelling Zondag in Den Haag, die hij exclusief in de 

Koninklijke Schouwburg speelde. 

“Ver boven verwachting”, zegt Erik 
Pardon, coördinator van het boek. 
“Ik had zo’n situatie pas aan het 
einde van dit jaar verwacht.” Op 17 
maart verscheen daarom een extra 
druk van nogmaals 1000 exempla-
ren. Bovendien wordt nu overwogen 
een tweede boekdeel over het Zee-
heldenkwartier uit te brengen.

Guus van Baar
guusconfuus@gmail.com

Enorme belang-
stelling voor boek 
Zeeheldenkwartier
De belangstelling voor het 

boek over 150 jaar historie 

van het Haagse Zeehelden-

kwartier blijkt uitzonderlijk 

groot. Sinds de presentatie 

afgelopen 26 november was 

de complete oplage op alle 

drie verkooppunten al op 11 

februari – in nog geen 2½ 

maand tijd dus – uitverkocht. 

- Alles werd gebruikt na de oorlog. Puin uit het Bezuidenhout werd in Wassenaar gebruikt bij de aanleg van de wijk Jeruzalem. (Foto: Rapsak). -



      Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

r Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 

Straat en huisnr.: 

Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:   r overmaking          r via acceptgiro
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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 

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

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

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,-

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

Verhuizen? 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

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.”

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.denhaagcares.nl

• www.haagseouderen.nl

Vrijwilligers
vacatures

Begeleider
handwerkclub
Granny’s Finest en Gemiva zijn 
op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die het leuk vinden om 
een handwerkclub te begeleiden. 
Wekelijks komen er ‘granny’s’ 
bij elkaar om onder het genot 
van een kopje thee en een koekje 
te handwerken. Jonge designers 
hebben de patronen ontwor-
pen, de granny’s werken deze 
patronen uit. De prachtige sjaals, 
mutsen, handschoenen en andere 
ambachtelijk gemaakte producten 
worden vervolgens verkocht. 
Met de opbrengst worden leuke 
uitstapjes georganiseerd voor alle 
deelnemers.
Tijdens deze handwerkbijeen-
komsten speelt gezelligheid een 
grote rol. Zonder cohesie tussen 
de deelnemers kan dit uiteraard 
niet! Jong creatief talent krijgt 
ondertussen een platform om 
ervaring en naamsbekendheid op 
te doen. Zo werken jong en oud 
samen en leren ze van elkaar.
Lijkt het u leuk om onderdeel te 
worden van dit modemerk? Geef 
u dan op bij Granny’s Finest. 

Inlichtingen: Jip Pulles
Tel.: 06 14 68 83 98
E-mail: i rann sfi nest

Kookdocent
Wereldhuis
De bezoekers van het Wereldhuis 
(ongedocumenteerde mensen) 
willen graag (beter) leren koken. 
Komt u hen 1 x in de week op 
vrijdag een kookles geven? Uw 
kookvaardigheden zijn van grote 
waarde voor hun persoonlijke 
groei en toekomstperspectief. 
Zelf kunt u hier veel voldoening 
uit halen terwijl u interessante 
ervaringen opdoet met andere 
culturen. Op hun beurt kunnen 
ze u weer inspireren tot meer 
creativiteit voor de kooklessen en 
in uw werk.

Inlichtingen: 

Maria Lainsamputty
Tel.: 06 29 47 00 08
E-mail: 

dhwereldhuis@stekdenhaag.nl

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

Burgemeester Van Aartsen en zijn 
vrouw hielpen vrijdag 20 maart mee 
bij de Ooievaart. In de Zeeheldentuin 
klusten minister Blok en staatssecreta-
ris Van Rijn prachtig tuinmeubilair uit 
boomstammen. Staatssecretaris Klijns-
ma bezocht de Weggeefwinkel en het 
Vadercentrum in Laakkwartier, waar zij 

met leerlingen van het Segbroek Col-
lege in gesprek ging over hun klus. 

Ambassadeur Canada

De ambassadeur van Canada maakte 
voor stichting Jarige Job samen met 
leerlingen van het Segbroek College 
een groot aantal verjaardagspakketten 

voor kinderen die het thuis niet breed 
hebben. Jong en oud, bekend en onbe-
kend maakten zich zo samen sterk voor 
de stad.

Segbroek College

Het Segbroek College, VÓÓR Welzijn 
en PEP bundelden ook dit jaar hun 
krachten tijdens NLdoet. 200 leerlingen 
voerden in verschillende wijken van de 
stad veertien klussen uit: van opknap-

er  in de rafi s he er laats t t 
inzameling voor de Voedselbank.
Door hun deelname ondervonden de 
leerlingen hoe leuk vrijwilligerswerk 
kan zijn. Bij Turkuaz, de speciaal op 
Turkse ouderen gerichte afdeling van 
het Coornhert Centrum, verwoordde 

een leerling van 3m5 dat als volgt: “Ik 
voel het in mijn hart als ik met hen 
praat.”

Bij PEP aan de Riviervismarkt waren er 
op vrijdag 20 maart diverse activiteiten 
te doen. Enkele klussen waren speciaal 
daarheen verhuisd zodat iedereen kon 
binnenlopen om mee te helpen. Ver-
jaardagstraktaties maken samen met de 
ambassadeur van Canada bijvoorbeeld, 
cupcakes versieren met leerlingen van 
ROC Mondriaan of gewoon een praatje 

a en en fi e drin en  het n 
allemaal. Den Haag FM hield vanuit 
dit centrale punt de hele dag haar luis-
teraars op de hoogte van alle NLdoet 
activiteiten in de stad.

In elk woonzorgcentrum kunnen we 
zoiets waarschijnlijk tegenkomen. Toch 
is dat minder vanzelfsprekend dan het 
lijkt. Voor dit soort dingen heeft het per-
soneel  steeds minder tijd en gelegen-
heid. Er komt steeds meer papierwerk 
op hen af. In dit centrum is er gelukkig 
vrijwilligster Wil, die deze en enkele 
andere activiteiten al jaren organiseert 
en begeleidt. Dankzij haar kunnen de 
bewoners zich samen uitleven en vertier 
hebben.

Vertrouwd

Vrijwilligers zoals Wil worden gemaks-
halve ‘zorgvrijwilliger’ genoemd. Maar 
eigenlijk horen veel zorginstellingen dat 
woord niet graag. ‘Het schrikt mensen 
af die geïnteresseerd zijn in dit vrijwil-
ligerswerk,’ aldus medewerkster Sonja. 
‘Ze denken daardoor dat ze echt een 
taak in de zorg krijgen. Dat ze bijvoor-
beeld mensen moeten helpen bij hun 
bezoek aan de wc. En dat is dus juist 
níet de bedoeling!’ Wil knikt. Ze komt 
hier  de ensen te a useren  fi e 

en thee te schenken en met hen samen te 
zijn. Ze werkt ‘in’ de zorg – maar voert 
die zelf niet uit.
Wil ontlast daarmee niet alleen het 
personeel. ‘Als de bezoekers hier zijn, 
hoeven hun mantelzorgers even niet met 
hen in de weer te zijn,’ vertelt Sonja. 
Het werk doet ook Wil zelf enorm veel 
plezier. ‘Ik vind het heerlijk om met 
mensen om te gaan. En de blijdschap 

die je bij hen ondervindt, is onbetaal-
baar.’ Tijdens zulke recreatieve activi-
teiten – bingo, bloemschikken, koersbal 
– staat ze als ‘zorgvrijwilliger’ ook heel 
dicht bij de ouderen die er gebruik van 

a en  r hen is het fi n dat er een 
vaste begeleider bij hun activiteit is. 
Met zo iemand maken ze gemakkelijk 
een praatje, en hebben ze een veilige 
haven als er iets aan de hand is.’

Interesse

In 2014 waren er in Den Haag ruim 
2000 zorgvrijwilligers zoals Wil actief. 
Ze zijn vrijwilliger bij mensen die zorg 
nodig hebben. Dat doen ze één-op-één, 
bij mensen die thuis of in een instelling 
wonen, of in groepsactiviteiten.
Door de veranderingen in de zorg 
van begin dit jaar hebben steeds meer 
mensen behoefte aan zorgvrijwilligers. 
Veel mensen met interesse voor vrijwil-
ligerswerk weten echter onvoldoende 
wat het werk van zorgvrijwilligers 
inhoudt. Daarom hebben zestien Haagse 
vrijwilligersorganisaties het voortouw 
genomen om er meer bekendheid aan 
te geven.
Dat doen ze met de campagne ‘Wat 
wordt joúw verhaal?’ En onder meer 
met een speciale website. Allerlei 
zorgvrijwilligers doen daar hun verhaal, 
in fi l es en te st  ee  er eens een 
kijkje! Raakt u geïnteresseerd? U kunt 
met uw eigen interesses, kwaliteiten 
en voorkeuren worden gekoppeld aan 
een passende organisatie! Die neemt 
vervolgens zelf contact op met u voor 
een nadere kennismaking.
Zie voor meer informatie op internet: 
www.platformzorgvrijwilligers.nl

Vrijwilligers in de zorg zijn goud waard

De elfde editie van NLdoet in Den Haag was wederom een 

succes. Landelijk waren er op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 

bijna 7700 klussen te doen waarvoor 300.000 vrijwilligers 

zich inspanden. 214 van die klussen en ruim 2000 vrijwilligers 

waren in Den Haag aan te treffen. De deelname en betrokken-

heid van burgemeester Van Aartsen, minister Blok, de staats-

secretarissen Klijnsma en Van Rijn, de Canadese ambassadeur 

en 200 (!) leerlingen van het Segbroek College maakten er een 

succesvol Haags evenement van.

NLdoet 2015: mét burgemeester, minister 
en staatssecretaris!

Het lijkt een doodgewoon tafereel in een woonzorgcentrum. Overal in de gemeenschapsruimte zijn 

de tafeltjes bezet met groepjes ouderen. Ze zitten gebogen over speelkaarten, rummycub of andere 

spelletjes. Aan het andere uiteinde van het zaaltje wordt ferm uitgehaald op een sjoelbak.

Kortingspas voor 
Haagse vrijwilligers 

en mantelzorgers
Bent u mantelzorger of vrijwilliger? Dan geeft u 

veel van uzelf en uw tijd. Met de Kortingspas van 

de gemeente Den Haag en PEP kunt u eens tijd voor uzelf nemen. 

U geniet van speciale voordeelacties in restaurants, winkels, cultuur en attracties. 

De acties staan drie keer per jaar in het gratis magazine PEP voor iedereen.

Kortingspas aanvragen? 

Ga op internet naar www.denhaagdoet.nl/kortingspas-aanvragen. Vul het aanvraag-

formulier in en klik op ‘aanvragen’. U ziet een bevestiging. Als uw Kortingspas 

gereed is, krijgt u bericht waar u hem in uw buurt kunt (laten) afhalen.
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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_wk14

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. 

Profiteer tot 31 mei 2015 van onze speciale 

setaanbieding!

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!

SenZup is onderdeel van

3-wiel fiets (ook elektrisch verkrijgbaar)

Comfort € 1.699,-

Accessoires

Anti-lek banden € 95,95

Kilometerteller € 49,-

Spiegels links + rechts € 69,90

1 jaar Pechservice € 39,-

Prijs normaal: € 1.951,85

SETPRIJS

1.787,-

Profiteer van
voorjaarsvoordeel!

SenZup is onderdeel van

Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice 

Voor meer informatie of het bestellen van uw 

maaltijd kijk op  www.sparnewbabylon.nl 

of bel 070 20 40 143

Eet smakelijk!

SPAR New Babylon 
Koningin  Julianaplein 112, 2595 AA Den Haag

   Ter 

   introduct
ie

25%
korting
op uw eerste 

bestelling

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
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Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft had in 1882 de primeur

Personeelsbladen goede historische bron

Veel Haagse bedrijven hadden (en 
hebben) een eigen bedrijfsblad voor 
het personeel. Een enkel bedrijf be-
gint eind jaren dertig met een eigen 
blad, maar de meeste personeelsbla-
den verschijnen voor het eerst tus-
sen 1947 en 1952. Het zijn vooral 
de wat grotere bedrijven, zoals Van 
der Heem, Van Heijst, Pander, HUS, 
De Sierkan en SDU. 

Grootwinkelbedrijven

Ook het warenhuis De Bijenkorf 
had een personeelsblad voor de drie 
vestigingen. Het verscheen vanaf 
1932 en heette: Bij en Korf. Be-
halve relevante informatie voor de 
medewerkers waren er ook voor de 
verschillende winkels (Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag) aanvul-
lende ‘kronieken’, zoals ‘Tusschen 
Dam en Beurs’, ‘Maasgolfjes’, 
‘Hagenarigheden’. De Bijenkorf 
had ook een afdeling ‘Personeel-
instructie’. Die zorgde voor het 
samenstellen van boekjes waarin het 
personeel - dat bijvoorbeeld voor de 
afdeling ‘handwerken’ verantwoor-
delijk was - instructies kreeg over 
stofsoorten, garens etc. zodat ze 

klanten goed konden adviseren.
Vroom- en Dreesman had eveneens 
een bedrijfsblad genaamd Cas-
salade, het verscheen maandelijks. 
Hieruit valt bijvoorbeeld af te leiden 
dat het bedrijf een interne opleiding 
had en tot de Eerste Wereldoorlog 
zelfs een internaat voor het perso-
neel kende. … en dat de mannen 
recht hadden op gratis pijptabak. 
Met de huidige berichten over V & 
D is deze zorg voor het personeel 
nauwelijks meer voor te stellen.

Den Haag en Wij

De verschillende overheidsin-
stanties zijn - voornamelijk na de 
Tweede Wereldoorlog – personeels-
bladen gaan uitgeven. Zo bracht de 
gemeente Den Haag vanaf 1952 het 
personeelsblad Den Haag en Wij 
uit. Grote bedrijfsonderdelen van 
de gemeente, zoals het GEB, de 
Gemeente Reiniging, Gemeentewer-
ken, de HTM en ziekenhuis Zuid-
wal hadden een eigen bedrijfsblad. 
Vooral de speciale nummers over de 
elektriciteitscentrale, de gasfabriek 
en de vuilverbranding bevatten veel 
historische informatie.

Voor de klanten

Behalve bladen voor het personeel 
gaven bedrijven ook bladen uit 
voor hun klanten. Dat gebeurde al 
eind jaren twintig. In 1927 begon 
Pander met het blad Thuis. Dit blad 
verscheen tweemaandelijks en eind 
jaren dertig driemaandelijks. De 
fi r a eveen  evesti d aan 
de Noordwal - gaf voor zijn klanten 
het blad Het Aambeeld uit vanaf 
1947-1964.

Solexbouwers Antillen

Bedrijfsbladen vormen een belang-
rijke bron van informatie over het 
bedrijf. In eerste instantie bedoeld 
voor informatie naar het personeel, 
maar er is ook aandacht voor de 
producten, de werkprocessen en 
werkbezoeken aan andere bedrijven, 
ook naar het buitenland. Personeels-
beleid, sociaal werkgeverschap en 
de opkomst van de medezeggen-
schap is vaak ook goed te volgen.
Een goed voorbeeld hiervan is 
het bedrijf Van der Heem. In het 
personeelsblad VDH-tje van januari 
1965 wordt melding gemaakt van 
de komst van de eerste Antilianen 

die gaan werken als ‘solexbou-
wers’. Van der Heem [meneer van 
der Heem of de personeelsfuncti-
onaris] was voor de werving van 
deze mensen zelf naar de Antillen 
gereisd. De eerste 82 kwamen op 
een koude decemberdag in 1964 
op Schiphol aan. Er was gezorgd 
voor een ontvangstcomité en zelfs 
de minister van Sociale Zaken was 
aanwezig. Met een bus werden ze 
naar pensions gebracht in Scheve-
ningen en de dagen erna werden 
ze voorzien van warme jassen en 
waren er rondleidingen door Den 
Haag en de fabrieken. 

Inventarisatie

In 2010 startte de Stichting Haags 
Industrieel Erfgoed (SHIE) met een 
inventarisatie van bedrijfsbladen in 
Den Haag. In Haagvaarder 65, het 
kwartaalbulletin van de SHIE,  is 
een oproep gedaan aan donateurs 
van de SHIE. Daar zijn veel reacties 
op gekomen. Op de website van de 
SHIE (www.shie.nl/industrieel_erf-
goed/bedrijfshistorie/bedrijfsbla-
den) is een overzicht geplaatst 
met afbeeldingen van de eerste 
resultaten van de inventarisatie van 
de bedrijfsbladen. 

Oproep

Heeft het bedrijf waar u werkt of 
werkte een archief van het 
bedrijfsblad? Of hebt u zelf 

nog exemplaren? Laat het ons we-
ten. Ook als u zelf geen exemplaren 
heeft, maar wel weet dat uw bedrijf 
een blad had of misschien nog 
steeds heeft, wij horen het graag! 
Helaas ontbreken in openbare col-
lecties, zoals het Gemeentearchief, 
te veel bedrijfsbladen van bekende 
en minder bekende Haagse bedrij-
ven. Daardoor blijft veel van de 
economische en sociale geschie-
denis van de stad verborgen. Het 
uiteindelijke doel van de inventari-
satie is het schrijven van een boek 
over de bedrijfsbladen van Haagse 
bedrijven. Daarmee willen we de 
rijke schat aan documentatie van 
Haagse bedrijven, die in de bladen 
is te vinden, voor het voetlicht bren-
gen en kunnen we de kennis over 
het Haagse bedrijfsleven verder 
uitbouwen.

Kent u of heeft u personeelsbladen? 
Laat het ons weten!

Antoinette van der Horst
& Koos Havelaar
Stichting Haags Industrieel Erfgoed

info@shie.nl

www.shie.nl

Eén van de meest ‘vergeten’ en toch zeer informatieve bronnen over het bedrijfsleven is het 

personeelsblad. Het eerste bedrijfsblad van Nederland verscheen in 1882. Het was De Fabrieks-

bode van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Directeur J.C. van Marken wilde zijn 

beleid toelichten, maar ook “aan beambten en werklieden de gelegenheid aanbieden door inge-

zonden stukken en mededelingen hun inzichten over het werk (...) Onder de aandacht van het 

personeel te brengen”.
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Hun wieg heeft gestaan aan de Van 
Ostadestraat. Harry vertelt dat zijn 
vader op nummer 136 een goed 
lopende bakkerszaak had. Wit brood, 
bruin brood in allerlei soorten en ma-
ten, evenals puntjes werden dagelijks 
vers gebakken. Ook Harry kneedde 
nog wel eens deeg voordat hij ’s och-
tends naar school ging en verrichtte 
wat hand- en spandiensten. Het hard-
werkende gezin Vreken-Van Ginkel 
bestond uit vader Henk, moeder Bets 
en de kinderen Gerrie (1923), Ben 
(1927) en Harry (1935). Ze woonden 
boven de winkel en hadden het reuze 
naar hun zin. De toenmalige huizen 
zijn allemaal tegen de grond gegaan 
en nieuwbouw is herrezen. De buurt 
is veranderd en inmiddels vol ge-
stroomd met buitenlanders. Je herkent 
je eigen wijk niet meer als je nog 
eens teruggaat om je oude buurtje te 
bekijken. Aan de overkant op de hoek 
met de Doedijnstraat zat slagerij Van 
Ginkel, familie van zijn moeder, die 
eerste klas vleeswaren verkocht. De 
christelijke kleuterschool en de grote 
school waren in de Ferdinand Bol-
straat, ingang in de Frans Halsstraat. 
Harry ziet zichzelf in gedachten nog 
lopen als kind. “Altijd vers brood en 
tussen de middag naar huis”. Rondom 
de winkel was altijd bedrijvigheid. 
Pas in de loop van de middag keerde 
de rust enigszins weder.

Voetbalkampioen

Gerrie en Harry scheelden elkaar 
twaalf jaar. In 1939 kwam eerstge-
noemde in ADO1 te spelen als rechts-
buiten. Thuis was de vreugde groot en 
het hele gezin was enthousiast betrok-
ken bij de verrichtingen van Gerrie. 

Toen hij met zijn succesvolle ploeg 
in 1942 en 1943 kampioen werd van 
Nederland, was de Haagse bevolking 
uitzinnig van vreugde. Het voetbal 
was een heerlijk verzetje in deze 
moeilijke jaren. Om te kunnen blijven 
voetballen, kon Gerrie bij de Arbeids-
dienst komen waardoor hij iedere 
zondag op het veld kon schitteren. De 
jongen had geen enkele politieke as-
piratie en dat hij na de oorlog een jaar 
niet mocht voetballen, deed hem naar 
Monaco verhuizen, waar hij in 1946 

verder kon gaan met zijn carrière bij 
AS Monaco. Broer Harry benadrukt 
dat zijn broer één en al voetbal was 
en “hij droeg geen NSB-speldje, maar 
altijd één van ADO”.  In de oorlog 
zaten veel ADO-voetballers bij hun 
thuis, waar ze brood kregen zonder 
bon. Moeder had een heerlijke soep 
gemaakt en iedereen was welkom 
in het gastvrije gezin. Voor zover er 
in het laatste jaar van de oorlog nog 
brood was, is dat zoveel mogelijk 
gedeeld. Ook buren konden meedelen 
zolang het nog ging. Het stak vader 
Vreken behoorlijk hoe ondankbaar 
de gulzige eters na de oorlog hun 

Gerrie is vorig jaar op 90-jarige leeftijd in Frankrijk overleden, 

waar hij kort na de oorlog zijn thuis had gevonden. Harry is 

sinds 1970 woonachtig in Apeldoorn. Beide broers hadden 

minstens één ding gemeen: hun glansrijke voetbalperiode bij 

ADO. Gerrie tijdens de oorlog en Harry erna. 

Groot feest aan het Spui bij pr

Broers Gerrie en Harry Vrek

- Harry Vreken links en SVV-doelman Kouwen die de bal grij

- Het jaar 1941: Kampioenselftal van A.D.O. Staande: Ben Tap, Aad de Jong, Wim Koek, Aad van Kampen, Rinus Loof, Herman Chou-
feur en trainer Wim Tap; Geknield: Gerrie Vreken, Joop Eversteijn, David Westhoven, Eli de Heer en Wim Neuteboom -

STRAKS! EVENT 2015
“Een nieuw moment rondom Ouder worden”

Primeur Vernieuwend, Gezellig en Inspirerend senioren evenement 

Kom, ontdek en beleef dit nieuwe evenement met volop inspiratie, activiteiten, vermaak en

informatieoverdracht. Dit bijzondere evenement mag u absoluut niet missen. Kom samen en

profiteer met het unieke combiticket van twee tickets voor de prijs van één ticket!

STRAKS! Begint vandaag met vooruitkijken naar morgen!

Dit vooruitstrevende evenement biedt u de uitzonderlijke mogelijkheid om direct in contact te komen 

met meer dan zeventig verschillende leveranciers op het gebied van: o.a.: wonen, zelfredzaamheid, 

mobiliteit, vitaliteit, zorg en ondersteuning, service en gemak, domotica, veiligheid en nog veel meer.

Een voorproefje:

Blijf veilig en verantwoord mobiel en ontdek het grootse aanbod aan mobiliteit en mobiliteitsoplossingen 

inclusief testparcours binnen en buiten. Kom fietsen, autorijden, e-biken, brommobielen, driewielfietsen, 

scootmobielen, vierwielfietsen, e-car of hybride rijden en ontdek het ultieme gemak van de loopfiets of 

een vierwielfiets die u kunt inklappen tot rollator. Ook is er aandacht voor uw rijvaardigheid of het 

overwinnen van uw rijangst, het kan allemaal.

Het wordt weer voorjaar en ontdek handige tuinoplossingen die u veel gemak en plezier geven.

Bezoek ook het Veiligheidsplein van Politie en Brandweer en laat u verder verrassen met handige

en mooie woonoplossingen of een aantrekkelijke doe het zelf formule die u veel leefcomfort biedt.

Loop even binnen bij de gemeente Rotterdam en De Zorg Verandert Mee van het ministerie of

bij andere organisaties zoals de ANBO en Laurens die u graag van dienst zijn. 

Beleef het speciale randprogramma met op vrijdag een interessant Senioren Debat en op zaterdag een 

ludiek optreden van Rotterdamse Toos en daarnaast doorlopend nog veel meer gezelligheid en informatie 

overdracht. U bent hartelijk welkom op vrijdag 10 april of zaterdag 11 april aanstaande. Tot STRAKS!

vrijdag 10 april & 

zaterdag 11 april  2015

Ahoy Rotterdam

Ruim 7.000m2  volop 

inspiratie en mogelijkheden! 

STRAKS! EVENT is Verrassend, Veelzijdig & Inspirerend

KIJK OP: WWW.STRAKSEVENT.NL 

S TA E D I O N . N L / V I TA A LW O N E N
( 0 7 0 )  3 2 3  3 7  2 0

MET STERRENCOMFORT

Maritiem wonen 
 in Kijkduin

OPEN HUIS HAGHEDUYN 
Zaterdag 4 april van 13:00 tot 16:00 uur

Op 4 april organiseert Staedion een OPEN HUIS bij Hagheduyn, een van de locaties 

van het woonconcept ‘Vitaal Wonen met sterrencomfort’. Hagheduyn is een klein-

schalig complex waardoor de bewoners elkaar snel leren kennen. De locatie bestaat 

uit 31 twee- en driekamerappartementen die uitkijken over de duinen en de zee. 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen en zelf de sfeer te proeven. De koffi e 

staat klaar.

Komt 4 april u niet uit of wilt u 

meer informatie. Bel dan (070) 323 37 20.

Locatie Hagheduyn

Kijkduinsestraat 1136, Den Haag
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oot feest aan het Spui bij promotie naar de Eredivisie in ‘57

Broers Gerrie en Harry Vreken: enthousiaste ADO-spelers 

-doelman Kouwen die de bal grijpt. -

gastvrije gevers vergeten waren. Dan 
leer je de mensen weer eens kennen 
van hun slechte kant!    

Harry aan de bal

Genoeg oorlog, maar je ontkomt 
er niet aan als je over Gerrie praat. 
Omdat Gerrie in ADO1 speelde, kreeg 
Harry de kans om op zijn tiende al 
bij ADO te trainen. 
Een geweldige 
ervaring en apetrots 
was hij om op 
de velden in het 
Zuiderpark rondjes 
te mogen lopen en 
met ballen te mogen 
oefenen. Hij was 
vaak met vriendjes 
in het Zuiderpark 
te vinden, waar ook 
clubs als BMT en 
Duno hun velden 
hadden liggen. Op 
zijn zestiende werd hij 
ontdekt door trainer 
Ben Tap, die hem tegen KMD uit Wa-
teringen zag spelen. Een geweldige 
sensatie. Hij moest alleen zijn vader 
om toestemming vragen en dan kon 
hij naar ADO1, waar hij –evenals 
zijn broer- ook rechtsbuiten speelde. 
Vader Vreken vond het allemaal 
prachtig en zag het helemaal zitten. 
Inmiddels zat Harry op de MULO in 

de Jan Hendrikstraat, waar hij ook 
opviel door zijn sportieve activiteiten. 
Het voetballen bij ADO1 viel goed 
te combineren met zijn schoolstudie. 
De voetballers waren nog amateurs en 
hun bezigheden golden als een pure 
vrijetijdsbesteding.

Vrienden van ADO

De komst bij ADO1 ging wel met 
hindernissen gepaard. Dat jaar brak 
hij twee keer zijn been. Eerst op 
school en later op het voetbalveld 
tegen de Tielse TEC. Eerst zes weken 
in het  Zuidwalziekenhuis, toen 
loopgips; ze gingen vroeger duidelijk 

niet over één nacht ijs. Na te zijn 
gerevalideerd kon het echte werk voor 
de tiener beginnen. Ondertussen was 
pa Vreken actief bij de supportersbe-
weging. Samen met Hollegraaf, Peters 
(sigarenboer van de Hoefkade) had 
hij de Vrienden van ADO opgericht. 
Pa was altijd langs de lijn te vinden 
en bij uitwedstrijden ging hij steevast 

mee. Toen het alsmaar beter ging 
met ADO halverwege de jaren ’50, 
waren heel wat bussen nodig om de 
gewillige supporters te vervoeren. 
ADO heeft altijd kunnen beschikken 
over een grote schare enthousiaste 
supporters, die trouw waren aan hun 
club. Vader Vreken was dol op de 
elf, die vol overgave speelden in hun 
witte broekjes en hun rode shirts met 
groene baan.

Eredivisie

Op het veld blonken de voetballers 
uit door hun technische spel en hun 
teamgeest. ”Ze gunden elkaar wat”. 

De tijd van amateur-
voetbal was voorgoed 
voorbij en Harry en 
zijn medespelers 
werden semiprofs in 
1954. Het voetbal 
bleef hetzelfde, maar 
het aantal trainingen 
werd verhoogd. Voor 
alle duidelijkheid de 
vergoeding was maar 
een aardigheidje. Bij 
winst kreeg je 40 gul-
den, bij gelijkspel 20 
en bij verlies, kreeg 
je niets. Zo is het 
allemaal begonnen. 

Iedereen had er een volledige baan bij 
en het geld dat je won met de voetbal, 
legde je apart om iets extra’s van te 
kopen. “Nee, die hoge bedragen van 
later, hebben ze nooit gehad. Het 
voetbal was toch op de eerste plaats 
een gezelligheidssport”. Het trainen 
was op laatst ook op de woensdag-
middag, maar dat betekende dat je 

aan je baas om toestemming moest 
vragen. En niet iedere werkgever was 
zo bereidwillig, want het ging toch 
maar om een gewone vrijetijdsbezig-
heid. In 1957 kwam de verdiende 
beloning van het harde trainen en 
oefenen. ADO werd kampioen door 
met 1-0 te winnen van De Graafschap  
en promoveerde naar de Eredivisie! 
Voetbalminnend Den Haag stond 
op zijn kop en vierde massaal feest. 
Toegezwaaid door vele duizenden 
supporters gingen de spelers in open 
wagens van het Zuiderpark naar eet-
gelegenheid De Kroon aan het Spui. 
Het was een onvergetelijk feest voor 
de spelers in het roodgroen. Harry 

as ti dens de fi nale edstri d te en 
de Graafschap geblesseerd geraakt 
aan zijn enkel, maar zijn vreugde 
was er niet minder om. Hij zat voorin 
naast de chauffeur en genoot optimaal 
van de toegestroomde fans, die in 
bedwang gehouden werden door 
politie te paard. De hele avond bleef 
het druk rondom De Kroon en scan-
deerden ADO-aanhangers felicitaties 
naar aanvoerder Karel Jansen en 
de overige spelers. Later gingen de 
spelers met zijn allen naar Frankrijk, 
waar ze eerst een tussenstop maakten 
in Parijs en vervolgens doorvlogen 
om vriendschappelijk tegen Nîmes te 
spelen. In Parijs werden de bloemetjes 
behoorlijk buitengezet en vloeide de 
Champagne rijkelijk in de verschil-
lende nachtclubs. Met als gevolg, dat 
Mick Clavan door vijvertjes liep en 
Theo Timmermans in het vliegtuigje 
telkens tegen de piloot riep: “Het 
is goed zicht”. Een onvergetelijk 
tochtje!
   
Semiprof

Als semiprof had Vreken een vol-
ledige baan bij de Rijkscentrale 
Mechanische Administratie aan de 
Waldorpstraat. Later is het bedrijf 
Rijks Computercentrum gaan heten. 
Zolang de voetbaltraining in de 
avonduren plaatsvond, leverde dat 
geen problemen op. Maar toen de se-
miprofs ook overdag wilden trainen, 

moesten sommige spelers afha-
ken. Het was een moeilijke afweging 
van belangen. Zijn hele arbeidzame 
leven is hij bij de overheid werkzaam 
geweest. Na veertig jaar trouwe dienst 
kreeg hij de eremedaille in goud in de 
Orde van Oranje-Nassau. Dieptepunt 
was de verhuizing in 1970 van het 
computercentrum naar Apeldoorn. 
Vooral echtgenote Riet Erkens had 
het er moeilijk mee omdat ze overdag 
haar weg moest zien te vinden. Onge-
twijfeld herkennen veel vrouwen zich 
in de bedenkingen en discussies thuis 
door het ingrijpende overplaatsings-
beleid van het Rijk. In Apeldoorn 
werd hun tweede kind geboren en de 
kinderen zorgden voor contacten en 
uiteindelijk rol je overal wel in. Maar 
het was best behoorlijk wennen!

Anekdote

De rol van de scheidsrechter is in 
de loop der jaren nogal veranderd. 
Vroeger werden er bijvoorbeeld geen 
gele of rode kaarten gegeven. Wel 
kon je een waarschuwing krijgen en 
die heeft Harry dan ook gehad. Eén 
keer. Hij moest een hoekschop nemen 
en deed dit nder het  uitsi naal 
van de arbiter af te wachten. De 
scheidsrechter kwam op hem af, hij 
kreeg een waarschuwing en de bal 
moest opnieuw. Harry wachtte en 
wachtte en de scheidsrechter gebaarde 
driftig dat hij moest opschieten. Hij 
lie  et  in e tred  de s eler a  en 
vroeg hem wat dit betekende. “Nou”, 
zei Harry laconiek,  “u hebt nog niet 

 u   uit e e la en  dus i  a ht 
nog!”. 

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

- Harry Vreken in het midden. -

- Spelers kregen bij het kampioenschap 1957 een eetcouvert aangeboden door voorzitter Planije van de suppor-
tersvereniging VVA. Van links naar recht Harry Vreken, Wim Timmermans, George Rosmalen, Henk Jansen en Jan 

van der Meer. -

- Het jaar 1958: Selectie van A.D.O. in in 1958/1959. Staande van links naar rechts: F. Kok, 
W. Timmermans, J. v.d. Meer, H. Jans, H. Scherpenisse en A. Haak. Knielend van links naar 

rechts: Harry Vreken, H. den Engelse, C. Schuurman, M. Clavan en A. Rijnvis. -

- Riet en Harry Vreken -
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Boerenbont en rode lampjes van Thalia Toneel

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

Johannes Passion        

Het CVE Cantica voert met 

zes solisten en het barokorkest Concerto 

Barocco de Johannes Passion van Bach 

uit. Het koor bestaat uit 25 enthousiaste 

zangers en zangeressen. Het geheel staat 

onder leiding van Johan van Oeveren. Lo-

catie is de nieuwe Oosterkerk, die voor het 

eerst gebruikt wordt als concertlocatie. 

www.cantica.nl

   

Christelijk Vocaal Ensemble Cantica      

Locatie: Oosterkerk, Oosterheimplein 
320, Zoetermeer
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 22,50, voorverkoop € 20,-

Serie Klassieke 

Concerten 2015      

Zaterdag 11 april 

organiseert KunstPost 

het vierde en laatste 

klassieke concert in de 

serie,  waarbij jong talent 

de kans krijgt om zich 

te presenteren aan een 

groot publiek. De afsluiter is het Animato 

Kwartet bestaande uit: Shin Sihan en Tim 

Brackman (viool), Elisa Karen Tavenier 

(altviool) en Pieter de Koe (cello).  

www.kunstpost.nl   

KunstPost Mariahoeve   

Locatie: Christus Triumfator Kerk, Juliana 
van Stolberglaan 154, Den Haag
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 7,50, t/m 12 jaar € 2,50

Musical Marcus, een 

eigentijds verhaal

De musical is geïnspireerd op de verhalen 

in het Bijbelboek Marcus. Via improvisaties 

en gesprekken is een eigentijds verhaal 

Fonds 1818 agenda

KABK

ontstaan. Ontdek hoe 

een groep mensen 

samen op weg gaat 

in een tocht waarin 

zij elkaars dromen, 

onzekerheden en 

leugens ontdekken. Maar ook dat 

vertrouwen en nieuwe kansen mogelijk 

zijn. Waarin ze kortom beseffen dat ze nog 

steeds leerlingen zijn. 

http://musicalprojectnk.wordpress.com 

Protestantse Gemeente Rijswijk              

Locatie: Nieuwe Kerk, 
Steenvoordelaan 364 Rijswijk
Aanvang: vr 20.00 uur en za-zo 14.30 uur
Toegang: € 7,50, tot 16 jaar € 3,50

Dag van de Haagse 

Geschiedenis 

Deze dag heeft als doel alle Hage-

naars bekend te maken met de 

rijke geschiedenis van hun stad 

en hen dit zelf ook te laten ont-

dekken. Haagse culturele- en 

erfgoedinstellingen organise-

ren allerlei activiteiten zoals stadswandelingen, 

lezingen, boottochten en workshops. Het thema 

dit jaar is stadsleven.

www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl

  

Haags Gemeentearchief               

Locatie: Rond het Plein (festivalterrein) 
Aanvang: 11.00 uur
Toegang: gratis 

Boerenbont en rode lampjes 

Thalia trakteert haar publiek met 

het stuk ‘Boerenbont en rode lampjes’ op een 

doldwaze klucht van Carl Slotboom. Naïviteit en 

lachwekkende misverstanden zorgen voor uiterst 

komische situaties. Thalia Toneel Zoetermeer is 

een amateur toneelvereniging die voornamelijk 

kluchten en blijspelen op de planken zet.

www.thaliazoetermeer.nl

    

Toneelvereniging Thalia            

Locatie: Stadstheater Zoetermeer
Aanvang: za 20.00 uur en zo 14.00 uur
Toegang: € 12,50
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Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 

17,18,19

Powered by

DE PASSIE 
VAN BRAHMS

Isabelle van Keulen speelt Brahms’ Vioolconcert met op vrijdag 

een extra theatrale omlijsting geregisseerd door Aus Greidanus sr.

VRIJ 10 & ZON 12 APRIL

VRIJDAG 10 & ZONDAG 12 APRIL

DR ANTON PHIL IPSZAAL

residentieorkest.nl

E x t a ze
   S    Ë         V          

 

Een lezing van Huub Koch over visuele strategie: ‘Zo in m’n sas met Badedas...’ 

Pieter Boskma gaat in op zijn Achterberg-falsificaties en draagt voor uit zijn werk

Een interview met Boudewijn van Houten, auteur van o.m. 

Onze hoogmoed, Zoveel lol en Fout

Klaas Trapman op piano met een muzikaal programma over echt en onecht

Presentatie: Cor Gout

Licht en geluid: Harold Verra

Locatie: Sociëteit de Vereeniging, Kazernestraat 38b, Den Haag. 

De zaal is open vanaf 19.45 uur (de deuren sluiten om 20.10 uur). 

Het programma begint om 20.15 uur precies en loopt door tot 22.00 uur. 

Entree: € 10,00 inclusief pauzedrankje V
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Echt / onecht
Programma 2 april 2015
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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

De maaltijden worden gratis bezorgd en zijn van uitstekende kwaliteit.

Onze maaltijden bereiden wij in eigen 

keuken op ambachtelijke wijze (zie 

tv-opname op onze website) met de 

beste ingrediënten, waardoor wij in 

staat zijn om een constante hoge 

kwaliteit te kunnen garanderen.

Bovendien luisteren 

wij erg goed naar 

de wensen van onze 

groeiende klantenkring 

en verwerken deze wensen continue 

in de maaltijden. Door de jaren heen 

heeft dit geleid tot uiterst smakelijke 

en gezonde maaltijden waar bijv. 

erg weinig zout en kruiden aan zijn 

toegevoegd. Telkens weer krijgen 

wij lovende kritieken bij proeverijen: 

van senioren, instellingen, koks en 

zelfs verpleegkundigen, diëtisten en 

welzijnsorganisaties voor ouderen.

Behalve uiterst smakelijke maaltijden 

is er meer waardoor 

3B Diner voorop loopt 

in haar streven om 

elke maaltijdgebruiker 

tevreden te kunnen stellen.

Wensen van onze maaltijdgebruikers 

waren o.a.: 

Nog meer groenten in de maaltijd. 

Het Hollandse kruimige aardappeltje. 

Maaltijden van 380 gram voor “de 

kleine eter”. Deze wensen vindt u nu 

ook in de maaltijden terug.

Bel ons telefoonteam en vraag onze 

nieuwe brochure aan. Wij sturen u 

hem samen met alle andere informa-

tie graag toe.

Bovendien stellen wij u in de gele-

genheid om 6 maaltijden naar keuze 

(geen kerstmenu’s en luxe maaltij-

den) te proeven voor slechts € 25,-

3B Diner is onderdeel van “De Jong 

Diepvries B.V.” een al 60 jaar bestaan-

de groothandel voor de voedings-

branche.

Voor meer informatie:

www.3bdiner.nl of 

bel met 010-529 01 33

Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de 
maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt 
al snel, men heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een 
prijs die veelal een euro per maaltijd goedkoper is dan die van de 
meeste andere maaltijdservice bedrijven.

Nu ook maaltijden van 
380 gr. voor “de kleine eter”

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

Donderdag 2 april

AANRADER

‘Echt / Onecht’ staat centraal tijdens

Extaze in Sociëteit de Vereeniging

Cor Gout presenteert ‘s avonds in Sociëteit de Vereeni-

ging a/d Kazernestraat 38 b in Den Haag weer een nieuw 

programma van het literaire tijdschrift Extaze. Dit keer 

staat het thema ‘Echt / Onecht’ centraal. Met o.m. een le-

zing van Huub Koch over visuele strategie; Pieter Boskma 

ie vertelt over zijn Achterberg-falsifi caties; een interview 

met Boudewijn van Houten en muziek. Ook wordt weer 

een nieuw nummer van Extaze gepresenteerd.

Het programma begint om 20.15 uur, maar u moet uiter-

lijk om 20.10 uur binnen zijn, want dan sluiten de deuren. 

Het programma duurt tot ongeveer 22.00 uur. Toegangs-

prijs: € 10 inclusief een drankje in de pauze.mber 

Zondag 12 april 

Lezing Daniël Rewijk over Pim Mulier 

bij boekhandel Van Stockum a/h Spui

Daniël Rewijk geeft zondag 12 april vanaf 11.00 uur 

een lezing over zijn boek Captain van Jong Holland, een 

biografi e van Pim Mulier (1865-1954) bij Boekhandel Van 

Stockum aan het Spui in Den Haag. Aansluitend signeert 

hij zijn boek.

Pim Mulier staat bekend als dé Nederlandse pionier op 

sportgebied: hij richtte de KNVB op, bedacht de Elfsteden-

tocht als nationale wedstrijd en stichtte de internationale 

allround toernooien op de schaats. 

Daniël Rewijk schetst in zijn biografi e van Willem Johan 

Herman (Pim) Mulier een beeld dat verder gaat dan het 

gebruikelijke. Het leven van Pim Mulier buiten de sport 

bleef tot nog toe namelijk onderbelicht, maar is zeker zo 

interessant door de vele ambivalenties in zijn karakter. 

Hij was een fervent vernieuwer die tegelijk tradities wilde 

behouden, een hartstochtelijk nationalist die ook droomde 

van een wereldregering en een heer van stand die een 

arbeidersmeisje huwde. 

Daniël Rewijk promoveerde op 12 maart 2015 aan de 

Rijksuniversiteit Groningen op dit proefschrift - twee 

dagen na de 150ste geboortedag van Mulier. Rewijk werkt 

als geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs en als 

sporthistoricus bij het Mulier Instituut.

Boekhandel Van Stockum, Spui 40, 2511 BS, Den Haag; 

Toegang: gratis;  aanmelden: nonfi ctie@vanstockum.nl

Vanaf zondag 12 april

Nieuwe wandelingen van het Gilde

door oud en nieuw Bezuidenhout

Op 12 april start het Gilde Den Haag met wandelingen 

onder leiding van een deskundige gids door de stadswijk 

Bezuidenhout. Aanleiding is de herdenking van het tragi-

sche bombardement van 3 maart 1945 dat een groot deel 

van dit stadsdeel in de as legde.

Na de oorlog is een nieuwe, gevarieerde wijk ontstaan met 

woningen, winkels en kantoren. De wandeling gaat dus 

zowel over het heden als het verleden van het Bezuiden-

hout. De anderhalf uur durende wandeling begint bij het 

Centraal Station/Anna van Buerenplein en gaat allereerst 

door het destijds niet al te zeer beschadigde westelijk deel 

van de wijk. Bezuidenhout-Midden is het meest door het 

oorlogsgeweld getroffen. In het begin van de Theresias-

traat staan nog oude huizen, maar het grootste gedeelte 

van deze winkelstraat werd 70 jaar geleden compleet 

weggevaagd. De wandeling gaat verder, onder meer langs 

het standbeeld van de moeder des vaderlands Juliana 

van Stolberg met haar vijf zonen, onder wie Willem van 

Oranje, aan de kop van de Koningin Marialaan. Het mo-

nument, waar elk jaar het bombardement wordt herdacht, 

kwam vrijwel onbeschadigd uit het helse oorlogsvuur. 

Vrijwel onbeschadigd bleef het overeind. Aan de wande-

ling, die eindigt bij de bibliotheek Haagse Hout aan de 

Theresiastraat 195, kunnen per wandeling minimaal 4 en 

maximaal 15 personen deelnemen. De kosten bedragen 

4 euro p.p. De wandeling kan dagelijks, op ieder gewenst 

tijdstip worden gemaakt.

Op 12, 15, 19, 26, 29 en 30 april kan om 11.00 individueel 

worden aangesloten bij deze wandeling. Te boeken, 

telefonisch, per e-mail of via het formulier op de website. 

Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag 

70-3561281 (ma. t/m vr. 9.30-12.30 uur)

info@gildedenhaag.nl www.gildedenhaag.nl

 Woensdag 15 april

AANRADER

Bas Haring zet u aan het denken

in Bibliotheek Naaldwijk

Op 15 april komt Bas Haring naar het Westland, dit keer 

is hij te gast in Bibliotheek Naaldwijk. Bas Haring (1968) 

is hoofddocent en hoogleraar aan de Universiteit van 

Leiden waar hij de eerste leerstoel ‘Publiek begrip van 

wetenschap’ bekleedt. Hij promoveerde in 1997 in de 

Kunstmatige Intelligentie. Hij traint ook jonge weten-

schappers in het toegankelijk maken van wetenschap. Hij 

probeert wetenschap begrijpelijk en toegankelijk te maken 

voor een breed publiek. Hij schreef onder andere de 

kinderboeken ‘Kaas en de evolutietheorie’ en ‘Superfi kkie’. 

Hij publiceerde voor volwassenen ‘De ijzeren wil’ (2003), 

‘Voor een echt succesvol leven’ (2007) en ‘Plastic panda’s’ 

(2011). Bas Haring is te zien in verschillende televisie-

programma’s, zoals ‘Pavlov’ en ‘Proefkonijnen’. Tijdens 

zijn lezing, die aanvangt om 20.00 uur, gaat hij graag in 

discussie en zet hij u aan het denken. Er zijn boeken van 

de schrijver te koop. Kaarten voor deze lezing kosten € 

5,- voor leden van Bibliotheek Westland en € 7,50  voor 

niet-leden. Kaarten zijn verkrijgbaar via

www.bibliotheekwestland.nl

April en mei

Geloof, Hoop & Den Haag: theater, dans, 

muziek en gesprek over religie

Toneelgroep De Appel en het Nationale Toneel brengen 

dit voorjaar allebei een voorstelling gebaseerd op Bijbelse 

verhalen. Het Nationale Toneel komt met Genesis, het 

eerste boek van het Oude Testament. De Appel speelt Zie 

de mens, geïnspireerd op het lijdensverhaal van Christus 

uit het Nieuwe Testament. 

Toeval? Goddelijke voorzienigheid? Waarschijnlijk allebei 

een beetje. Maar het toont ook dat religie, als maatschap-

pelijk thema en als artistieke inspiratiebron, springlevend 

is. Daarom bundelen Haagse culturele instellingen hun 

krachten. In april en mei presenteren ze een uitgebreid 

programma rondom religie met behalve theater ook 

muziek, dans en gesprek onder de naam Geloof, Hoop & 

Den Haag.

Geloof, Hoop & Den Haag is een initiatief van Babel, het 

journalistieke programma van het Nationale Toneel.

PROGRAMMA

• Toneelgroep De Appel - Zie de mens  

2 april t/m 30 mei Appeltheater 17.30, zondag 14.30

Extra: zondagmiddag 29 maart om 14.30 uur organise-

ren Toneelgroep De Appel en het Nationale Toneel een 

gesprek tussen Arie de Mol (regisseur Zie de mens) en 

Johan Doesburg (regisseur Genesis) in het Appeltheater, 

o.l.v. Alain Pringels.

• Residentieorkest - Matthäus Passion

3 en 4 april Dr Anton Philipszaal 19.00

• Het Nationale Toneel - Genesis

15 april t/m 24 mei Zuiderstrandtheater 17.00, zondag 

14.00  Extra: zondagmiddag 26 april vindt in het Zuider-

strandtheater aansluitend aan de voorstelling Genesis een 

tweede gesprek plaats tussen de twee regisseurs Johan 

Doesburg en Arie de Mol, o.l.v. Jellie Brouwer (Kunststof 

Radio).

• Nederlands Blazers Ensemble - De Hemel

23 april Dr Anton Philipszaal 20.15

• Samir Calixto & Korzo producties - Paradise Lost  

13 mei Korzo theater 20.30 Extra: voorafgaand aan de 

voorstelling organiseren wij om 19.30 in het Korzo thea-

ter een Babel talkshow over de actualiteit van de Zondeval

• Orkest van de 18e eeuw en Koninklijk Conservatorium - 

Die Schöpfung

14 mei  Dr Anton Philipszaal 20.15

Voor uitgebreide informatie over alle programma-onder-

delen en voor kaartverkoop, zie: geloofhoopdenhaag.nl

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

Bel: 070 3604077 voor meer informatie.

Escamplaan 276 in Den Haag 

Wassen en Stomen bij 
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           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 !

4-wiels boodschappentrolley
Go-Up

134,10
Voor ledenVoor leden

Onze prijs 26,95 22,45

Handige telefoon-fotokiezer

Onze prijs 119,95

Onze prijs 149,00

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

Deze boodschappentrolley is extra 

stabiel door zijn 2 dubbele 

zwenkwielen vóór, die hem 

tegelijkertijd uiterst wendbaar 

maken, ongeacht het vervoerde 

gewicht. Hij is uitgevoerd met 

een in hoogte verstelbare 

duwbeugel die voorzien is 

van prettig aanvoelende 

antislipfoam.

Verkrijgbaar in de 

volgende kleuren:

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

Tafel voor stoel en bed

Met deze leestafel kunt u 

comfortabel lezen, eten of 

bijvoorbeeld uw laptop gebruiken 

terwijl u op bed ligt. 

Het blad is in hoogte instelbaar en de 

hoek van het blad is in 8 posities in te 

stellen. 

Door de speciale constructie ook voor 

uw stoel te zetten terwijl het blad dan 

toch dicht bij u komt.

139,
Voor leden

Onze prijs 159,95
95

Stevig opstapje gemaakt van 

een chroom stalen frame met

extra handleuning en een 

antislip matje op het bankje.

� Hoogte 23 cm.

� Afmetingen van poot tot 

  poot: 30 * 41 cm.
� Hoogte handvat 85cm.

� Maximaal gebruikersgewicht 

  120Kg.

 53,
Voor leden

Onze prijs 56,95
95

Opstapje met handleuning

 29,95
Voor leden

Onze prijs 59,95

Postopvanger ‘Doorfl ipper’
Nooit meer bukken

voor de post met deze 

handige postopvanger.

Vervangt de tochtklep 

en schuift automatisch 

uit wanneer de post 

wordt bezorgd!

Eenvoudig met twee

schroeven te 

bevestigen



In de regio Den Haag gaat het minstens 
om naar schatting enkele honderd-
duizenden mensen die naasten helpen 
met het huishouden of de persoonlijke 
verzorging. Het CPB heeft geen cijfers 
over het geven van begeleiding of hel-
pen met de administratie van de mensen. 
Vaak vooral aan ouders die niet met het 
digitale tijdperk kunnen omgaan. De 
hulpontvangers zijn veelal ouderen. 
Van de werkenden verlenen de meesten 
geen omvangrijke hulp: de helft maxi-
maal twee uur per week. Een kwart 
komt aan de twee tot vier uur per week. 
De intensieve zorg van meer dan vier 
uur per week wordt door nog eens een 
kwart gedaan.

Kosten beperken
De belangrijkste bevindingen hierover 
zijn terug te vinden in de SCP-publicatie 
‘Concurrentie tussen mantelzorg en be-
taald werk’. In  het rapport over de on-
derzoeksperiode 2004-2012 beschrijven 
dr. Edith Josten  en dr.ir. Alice de Boer 
hoe het percentage mantelzorgers onder 
werkenden de laatste jaren veranderde. 
De gegevens in de studie komen uit het 
tweejaarlijks onderzoek van het SCP 
dat  3.000 tot 4.000 werkenden en niet-
werkenden in tijdbesteding volgt.
Mantelzorg bestaat onder meer uit hel-
pen van een licht dementerende ouder 
in het huishouden. Boodschappen doen 
voor een oudere buurvrouw. Een ernstig 
zieke partner verzorgen. Een kleine 
meerderheid van de mantelzorgers is 

jonger dan 65 jaar en heeft daarnaast 
betaald werk. Dat betekent met andere 
woorden dat de oudere en gepensio-
neerde mensen misschien niet in aantal-
len   zoveel meer mantelzorg doen maar 
waarschijnlijk wel in tijd!
Het SCP verwacht dat de combinatie 
van werken én mantelzorg in de toe-
komst vermoedelijk vaker zal voorko-
men want de overheid stimuleert dat. Er 
is echter nog weinig bekend over hoe 
deze taken met elkaar kunnen samen-
gaan. Ook is niet duidelijk in hoeverre 
in dit algemene verband gebruik wordt 
gemaakt van sociale voorzieningen die 
de mantelzorgers soms een (kleine) 
beloning geven.
De overheid bevordert (onderlinge) 
mantelzorg om de stijging van de zorg-
kosten af te remmen. Immers alle pro-
fessionele zorg kost klauwen vol geld. 
Als mensen elkaar meer helpen, kost het 
de overheid minder omdat de opbreng-
sten (eigen bijdragen, zorgpremies) lang 
niet genoeg zijn om de kosten te dekken.

Korter werken
In het rapport verstaat het SCP onder 
‘mantelzorg’ informele hulp aan hulp-
behoevende naasten, zoals familieleden, 
buren of vrienden. De overheid houdt 
zich meer bezig met professionele hulp 
op langdurende en/of intensieve zorg 
van naasten. Daarvoor zijn verschillende 
criteria vastgesteld.
Het SCP heeft onderzocht of mensen 
die tussen 2004-20012 met mantelzorg 

zijn begonnen hun arbeidsduur hebben 
beperkt en of hun gezondheidsklachten 
en ziekteverzuim zijn veranderd.
Het blijkt dat werkenden die met 
mantelzorg beginnen hun werkuren even 
vaak terugbrengen als niet-mantelzor-
gers. Negen procent van hen was korter 
gaan werken en 4 procent werkte niet 
meer. Onder niet-mantelzorgers waren 
er in het algemeen dezelfde percentages. 
Ook wanneer de hulp al minstens twee 
jaar duurt, reduceren mantelzorgers 
hun betaalde arbeidstijd niet vaker 
dan anderen. Alleen zij die een grote 
werkweek hebben met meer dan 28 uur 
en intensieve hulp moeten verlenen van 
meer dan vier uur per week, gaan een 
stuk minder werken. Van hen maakte 17 
procent minder uren dan voorheen en 
stopte 7 procent helemaal met werken. 
In die situatie blijven de meesten dus 
gewoon doorgaan op de oude voet met 
hun baan. Conclusie van het SCP:  de 
hulp gaat dan vaak ten koste van de 
eigen vrije tijd.

Meer verzuim
De gezondheid van de werkenden veran-
dert in het algemeen niet als ze met hulp 

beginnen. Alleen als de zorg intensief is, 
rapporteerden zij binnen twee jaar wel 
een slechtere gezondheid dan daarvoor 
waarbij de omvang van de werkweek 
niet veel uitmaakte. 
De werkenden die met mantelzorg 
starten hebben wel een groter risico 
op langdurend verzuim. Vooraf was 
gemiddeld 10 procent van hen minstens 
twee weken achtereen in een jaar ziek 
geweest. Daarna liep dat op tot 18 
procent. Vooral onder mantelzorgers die 
al minstens twee jaar helpen, stijgt het 
percentage langdurig zieken.
Volgens het SCP komt de groei van 
het verzuim vermoedelijk voort uit de 
zorgsituatie zelf, die op zich al belastend 
is en de combinatie ervan met werk. 
Daarbij speelt uiteraard ook een rol de 
geringere vrije tijd die de mantelzorger 
krijgt.

Eind april verschijnt een tweede studie 
van het SCP over mantelzorg waarin 
wordt ingegaan op de verschillen tussen 
vrouwen  en mannen in de hulp aan 
(schoon)ouders.
Het gehele rapport is gratis te down
loaden op internet:  www.scp.nl
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Vrouwen draaien meestal op voor mantelzorg 

Erf- en schenkingsrecht

Maximaal drie maanden
bij ‘beneficiair’
Mijn ex-echtgenoot van 82 jaar is 
ernstig ziek en wordt waarschijnlijk 
niet meer beter. Hij heeft een slecht 
finan ieel eleid ev erd  i  hee t 
twee panden die beide ver onder 
water staan. Ik heb geen contact met 
hem, de kinderen wel. Hij heeft al 
iemand geregeld die de nalatenschap 
gaat regelen.
We hebben drie kinderen en ik heb 
hen geadviseerd de nalatenschap 

enefi iair te aanvaarden  
Hoe snel moeten de kinderen naar 
de n taris v r het enefi iaire 
aanvaarden?

Allereerst: de kinderen  (niet u want u 

bent al geschieden van hem) moeten 

niet naar de notaris maar naar 

de rechtbank om de nalatenschap 

beneficiair (met boedelbeschrijving) te 
aanvaarden. Eigenlijk kunnen ze dat 
heel snel na het overlijden van hun 
vader al doen door bij de rechtbank 
dat op te geven. 

De griffiekosten van de verklaring 
wegen in dit geval – u vreest een flink 

nalatenschapstekort – niet op tegen de 

risico’s die de kinderen lopen om op 

te draaien voor de schulden van hun 

overleden vader.

U kernvraag is hoe lang hebben de 

kinderen de tijd. Dat is feitelijk gedu-

rende drie maanden nadat de erflater 
is overleden omdat schuldeisers voor 

die tijd niet al mogen gaan claimen 
bij eventuele erfgenamen. Zo is dus in 
feite ruimte van drie maanden gecre-

eerd waarbinnen erfgenamen zich op 
hun positie kunnen beraden.

Maar zoals gesteld: de kinderen kun-

nen beter binnen enkele dagen na het 

overlijden van hun vader al de benefi-

ciaire aanvaarding aanvragen.

Richtlijnen als er
geen familie is
Wij zijn een echtpaar van 75 en 79 
zonder kinderen. Onze familie woont 
ver weg en daar hebben we nauwe-
lijks nog contact mee. Wat moeten 
we doen als er onverhoopt iets met 
ons gebeurt? Wie handelt onze zaken 
af, bijvoorbeeld de ontruiming van 

n e at  unt u ns at ri htli nen 
geven?

Indien u beiden bent overleden, dan 

zoekt degene die u als laatste vind 
contactpersonen. Als u iemand anders 

wil benoemen die u zaken afhandelt 
dan kunt u dat in testament vastleg-

gen. Daarvoor moet u een notaris – 

geeft niet welke – raadplegen.

Een andere mogelijkheid is iemand te 
benoemen in een codicil die de zaken 
na uw beider overlijden behartigt. Dat 
is de goedkoopste manier. Nadeel van 

een codicil is dat het niet zeker is dat 
het na uw (beider) overlijden boven 
water komt doordat nabestaanden 

vaak niet weten van het bestaan van 

een codicil. Breng daarom uw naasten 

en de bewaarplaats van uw codicil 

op de hoogte. Of u geeft hen zelfs een 
kopie. Twijfelt u over de rechtsgel-
digheid van een codicil dan kunt u 

het door een notaris kosteloos laten 

controleren. 

Een codicil is niet een alternatief 

voor een testament. In het codicil kan 

alleen staan:

-  persoonlijke wensen ten aanzien van 
de uitvaart

-  het legateren van bepaalde goede-

ren, zoals meubelen en lijfsieraden.
Het is een geschreven verklaring  

waarvoor geen notaris hoeft te wor-

den ingeschakeld. Het moet wel door 

de opsteller geheel eigenhandig ge-

schreven, gedagtekend en ondertekend 

zijn, wil het rechtsgeldig zijn.
(Met medewerking van de Schenken 

en Erven Almanak 2014 van Elsevier/

Nextens)

Consumentenzaken

Vooraf betalen voor
verbouwingsklus
We zijn met een aannemer in zee 

e aan v r een in e ver u in  
van ons huis, die volgens de offerte 
zo’n 50.000 euro gaat kosten. Nu 
wil de aannemer dat wij de helft 
(€25.000) vooraf betalen. Lijkt ons 
niet zo’n probleem maar wat als hij 
failliet gaat?

Wettelijk mag hij de helft vragen om 
vooraf te voldoen. Soms vraagt hij 
meer, maar dan hangt het van de op-

drachtgever af of hij daarmee akkoord 
gaat. Bij faillissement staat u achter in 
de rij voor een eventuele teruggave. In 
dat geval is er vaak niks meer te ha-

len. De oplossing zou kunnen zijn een 
verbouwgarantie te nemen. Die houdt 

in – uiteraard kost deze voorziening 
geld: 1 procent van de bouwsom – dat 

een andere aannemer de klus afmaakt. 

Wel op grond van zijn voorwaarden en 
prijzen. Overigens vragen de meeste 
aannemers geen betaling vooraf als 

het om wat kleinere karweien gaat. Tot 

enkele duizenden euro’s krijgt u meest-
al een factuur nadat de verbouwings-

klus is geklaard. Altijd belangrijk als 
u nog kleine onjuistheden ontdekt. 

AOW en pensioen

AOW alleenstaande
en bij samenwonen
Mijn broer en ik hebben een me-
ningsverschil over de volle AOW. 
Wij zijn beiden zelfstandig wonende 
alleenstaanden. Wat krijgen we als 
wij gaan samenwonen?

De alleenstaande AOW is per 1 janu-

ari 2015  €1111,55 bruto per maand. 

Exclusief vakantiegeld. Netto komt 

het na heffingskorting ongeveer uit op 
ongeveer 1057 euro per maand.

Gaat u echter met uw broer samenwo-

nen dan krijgt ieder echter alleen de 
AOW voor partners en die bedraagt 

per persoon €765,95 bruto per maand. 

Netto komt u dan uit op circa 728 euro 

per persoon.

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’.

Het aantal mantelzorgers onder werkenden groeit in Nederland nog 
steeds. Bijna één op de vijf mensen doet dat. De toename is het 
sterkst onder de vrouwen van 45 tot 65 jaar en mensen met een werk-
week tot 28 uur. Deze groepen geven veruit het vaakst hulp, blijkt uit 
een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

& Opinie
Informatie

Nu het devies tegen-
woordig luidt dat ou-
deren zo lang mogelijk 
thuis moeten blijven 
wonen, betekent dat 
ook een extra beroep 
op hulp door hun 
familie, vrienden en 
kenissen.  Een beroep 
op mantelzorg dus, 
wat mensen noodge-
dwongen vaak moeten 
combineren met hun 
gewone werk.
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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.

Geslachtelijke vereniging
In de jaren vijftig van de vorige eeuw sprokkelden de meeste kinderen hun kennis over 

seksualiteit zelf bijeen. Grappen van vriendjes en aangeschoten ooms op verjaardagen, 

vragenrubrieken in tijdschriften. Alles leverde wel wat op. 

‘Als een man een aantrekkelijke 
vrouw ontmoet, worden zijn natuur-
lijke bezitsinstincten geprikkeld en 
onderneemt hij activiteiten op het 
gebied der hofmakerij. De vrouw, op 
haar beurt door de man bekoord, be-
antwoordt die activiteiten op één van 
de vele manieren welke de natuur haar 
heeft toebedeeld. De eerste kussen 
worden gewisseld, de eerste neuzen 
tegen elkaar aangewreven, of welke 
lichaamscontacten dan ook gebruike-
lijk zijn. En na een kortere of langere 
periode vindt het hoogtepunt van de 
ontmoeting tussen beide seksen plaats: 
De geslachtelijke vereniging.’
Aldus de Amerikaanse dokter William 
J. Fielding in zijn boek ‘Sexualiteit en 
het Liefdeleven’ uit 1950. 

‘Het’

Wat een schitterende taal!  Wat een 
inzichten! Maar over de daadwerke-
lijke uitvoering van die ‘geslachtelijke 
vereniging’ blijven we in het duister 
tasten. Vrijwel ieder kind in de jaren 
vijftig moest zelf maar uitvinden hoe 
je ‘het’ moest doen als het zover was.
Dat kinderen niet door de ooievaar 
werden gebracht 
voelde je toen al op je 
klompen aan. Je had de 
bijtjes en de bloeme-
tjes. Je kreeg in het 
gunstigste geval zelfs 
iets te horen over eitjes 
en zaad, over bevruchtig 
en het wonder van het 
leven. Maar hoe ging je 
nou toch precíes te werk? 
Totdat je uit de grappen 
van je vriendjes en de toe-
spelingen van aangescho-
ten ooms op verjaardagen 
eindeli  een  au  idee 
kreeg hoe de vork in de 
steel zat.
Maar ja. Dan las je ineens 
weer in de krant, dat het 
Kinsey-rapport uit 1953 
meldde, dat 95 procent van 

de mensen zich wel eens schuldig 
maakte aan strafbare handelingen 
tegen de zedenwetten. Je vernam via 
via dat je in Amerika jarenlang de bak 
inging als je werd betrapt op ‘anale 
penetratie’ of het bedrijven van ‘fella-
tio’. Wat dat dan ook mocht wezen. En 
dat je van zelfbevrediging aandoenin-
gen aan de ruggegraat en baarmoeder-
verzakking kreeg. Of dat je er blind, 
impotent of achterlijk van werd. 
Dus wás het allemaal eigenlijk wel 
zo leuk?
Tot overmaat van ramp schreef dokter 
Fielding in 1950 over de gevolgen van 
een storing in de inwendige afschei-
ding van de geslachtsklieren het 
volgende:  ‘Zo’n storing kan leiden 
tot verwijfd gedrag, tot hoge stemmen 
en tot liefde voor het eigen geslacht. 
Maar gelukkig kunnen dergelijke 
rampzalige individuen door injecties 
met hormonen weer tot normale we-
zens worden herschapen’. 
Nog maar vijfenzestig jaar geleden! 
En je ouders maar zaniken over bloe-
metjes en bijtjes en het wonder van 
het leven. 

‘Wij willen weten’

In 1946 werd de Nederlandse Ver-
eniging voor Sexuele Hervorming 
opgericht. Het bijbehorende tijdschrift 
heette ‘Verstandig Ouderschap’ (later 
‘Sekstant’, nog later ‘De Nieuwe 
Sekstant’). Dat blad kwam ook bij ons 
thuis. Ik vertrok ’s ochtends altijd iets 
eerder naar school dan dat mijn vader 
naar zijn werk ging. Daarom trof ik 
het blad als eerste op de deurmat. 
Stiekem nam ik het een keer mee naar 
school. Waar we het tijdschrift in de 
pauze op de trappen van een portiek 
doorbladerden. En vooral geïnteres-
seerd waren in de rubriek ‘Wij Willen 
Weten’. Daarin beantwoordde een 
dokter op een, voor die tijd tamelijk 
openhartige wijze, allerlei vragen 
op seksueel gebied en nam daarmee 
een aantal van onze angsten weg. 
Maar de angst om betrapt te worden 
op interesse in seksuele zaken bleef. 
Daarom deed ik na lezing altijd weer 
keurig het omslag om het tijdschrift en 
legde het de volgende ochtend weer 
netjes op de deurmat, alsof het daar 
zojuist door de brievenbus terecht was 

gekomen. 
Wat een getob. Wat een gehei-
men. Wat een angsten.
Op het schoolplein vertelden 
we elkaar seksmoppen. Een 
jongen wilde neuken met zijn 
buurmeisje maar dat meisje 
mocht van haar ouders het 
huis niet uit. Toen boorde de 
jongen een gat in de schutting 
die tussen hun tuinen stond, 
stak z’n ding erdoor en riep 
het meisje. Maar in plaats 
van het meisje kwam de 
hond en beet in zijn ding. 
‘Verrek’, zei de jongen. 
‘Een kut met tandjes’.
Kut schreef je toen 
trouwens nog met een c. 
Vandaar de hilariteit als 
iemand, tijdens een spel-
letje kaarten met halve 
sigarettenmerken, het 

merk Player’s opgooide. 
‘Navy cut’, riepen we 
dan allemaal. Want dat 
was in 1950 de enige 
gelegenheid dat je 
ongestraft hardop ‘cut’ 
mocht zeggen. 
Toen ik op tienjarige 
leeftijd na school met 
mijn klasgenoot Eck-
hart Dissen naar huis 
liep wilde ik eindelijk 
wel eens weten hoe de 
vork in de steel zat. 
En aangezien Eckhart 
zeer progressieve ouders had – zij 
waren van Reformhuis Dissen aan 
de Laan van Meerdervoort -  trok ik 
de stoute schoenen aan en vroeg hem 
waar je je ding nou eigenlijk precies in 
moest doen als het zover was. En waar 
dat dan precies zat bij meisjes. Want 
als Eckhart het niet wist, wist niemand 
het. Juist op het moment dat hij dat 
zou onthullen, werd hij aangereden 
d r een fi etser  iet ernsti  aar e
noeg om mij nog ruim een jaar in het 
ongewisse te laten omtrent de ultieme 
bestemming van mijn ‘ding’.

‘Dag Dokter’

Pas op de middelbare school werd 
het allemaal wat duidelijker. Niet in 
de  laatste plaats door het muziek-
tijdschrift ‘Hitweek’. Het voordeel 
van Hitweek was, dat het alleen maar 
voor jongeren was. Jongeren dus, 
die nogal wat leemtes vertoonden in 
hun kennis op het gebied van seks. 
Die leemtes werden in dat tijdschrift 
ruimschoots opgevuld in de rubriek 
‘Dag Dokter’. Dat was de plek waar 
vragen over seks door de Amerikaanse 
arts Eugene Schoenfeld openhartig en 
eerlijk werden beantwoord. Schoen-
feld leerde ons dat er geen ‘goede’ of 
‘juiste’ manier bestaat om de liefde te 
bedrijven. ‘Twee volwassen mensen’, 
zo schreef hij, ’moeten zo vaak als ze 
maar willen liefde kunnen bedrijven 
op welke wijze dan ook, zolang ze 

geen inbreuk maken op de rechten of 
de privacy van anderen’. Eindelijk! 
Daar hadden we wat aan!  Geen geza-
nik meer over dit mag wel en dat mag 
niet. En de rubriek was nog leuk ook! 
Iemand vraagt aan de dokter : Zou 
u commentaar willen geven op mijn 
vriendin, die hardnekkig weigert seks 
te bedrijven zoals honden het doen? 
En de dokter antwoordt: ‘Boven alles 
moet je je vriendin verzekeren, dat je 
haar niet zult dwingen in een drukke 
straat te cohabiteren. En dat er geen 
koud water over jullie gegooid zal 
worden’.
Iemand anders vraagt de dokter naar 
de nadelen van veel masturberen. De 
dokter maakt de vragensteller attent 
op het verhaal van dat jongetje dat 
betrapt werd tijdens het masturberen 
en dat toen het dreigement kreeg dat 
hij blind zou worden, tenzij hij ermee 
op zou houden. Waarop het jongetje 
smeekte: ‘Maar mag ik er dan mee 
doorgaan tot ik een bril nodig heb?’ 
Waarop de dokter vervolgt dat er he-
lemaal nergens aanwijzingen bestaan 
die erop wijzen, dat masturbatie gees-
telijk of lichamelijk schadelijk is.
Kijk. Dat is nog eens wat anders dan 
blindheid, impotentie, aandoeningen 
aan de ruggengraat, baarmoederver-
zakking, impotentie of achterlijkheid.
Hebt u in uw jeugd ook zo getobd 
over hoe het nou eigenlijk moest? 
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. 
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
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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 ‘5’; in B ook een 
‘5’ in C een ‘1’ en in D een ‘2’, 
zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 5-5-1-2.

Vijf winnaars

In de De Oud-Hagenaar van 17 

maart vond u ook vier Sudoku-
opgaves. Veel lezers losten ze goed 
op. De goede oplossing luidde: 
7-7-4-5. Onder de goede inzenders 
werden vijf prijzen verloot. Zij 
krijgen hun prijs thuis gestuurd. 

le ier er ee en r fi iat

• Nathalie Pupping, te Voorburg
•  Nelleke van Schieveen, te 

Almere

• Gerda Smeets, te Den Haag
• Piet Verweij, te Den Haag
• S. Majid, 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 

 u  stadres te ver elden
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 9 april

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 7

Heeft u geen e-mail? Vraag ie-
and  het v r u te d en

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 9 6
4 5 2 7 8

9 2 8
1 8

4
7 9 4 6 2 1
6 5 1

3 6
5 4 8 7 9 6

3 7 5
6 9

8
2 7 3 4
5 3 7
8 4 6

3 8 2
4 2 1 6

9 7

7 9 6
2 6
3 7 8

1 7 5 4
9 7
4 2 1

1 3
6 8
2 9

2 4 9
3 1 7 8

9 4
5 6 8 7
8 7 1

6 3
4 8 7

9
1 2 3 9

We hebben het allemaal zo druk met heen 

en weer rennen. We beschikken over de 

modernste technologieën om van het 

laatste nieuws op de hoogte te zijn of de 

tussenstand van de voetbalwedstrijd te zien.

Helaas neemt het aantal mensen in Den 

Haag en omgeving sterk toe, dat uitziet naar 

een gewoon gesprek, een leuk contact, iets 

om naar uit te kijken, samen een spelletje te 

doen, met elkaar te praten over het nieuws 

in de krant of weer eens naar buiten te 

kunnen en samen een boodschap te doen 

of een terrasje te pikken.

De Volharding is de coöperatie die 

zich het lot van deze mensen aantrekt. 

Toekijken en niets doen hoort niet bij De 

Volharding. Daarom heeft De Volharding 

een team samengesteld van ruim 40 

enthousiaste en ervaren vrijwilligers. 

Maximaal 3 uur in de week komen ze bij u 

langs. Voor een gesprekje, voor een wandeling, 

licht huishoudelijk werk, een spelletje, zieken-

huisbezoek en noem maar op. Behalve dat 

zij erg gemotiveerd zijn en heel goed kunnen 

luisteren, beschikken ze over veel ervaring en 

zijn ze van onbesproken gedrag in de zorg.

Blijf niet langer alleen thuis zitten 

en doe weer mee aan de samenleving. Dat 

geeft u veel plezier en elk mens verdient dat 

en hoort erbij.

Neem daarom contact op met:

De Volharding, Gerard Verspuij 

06 - 26 13 68 71

g.verspuij@eerenvolharding.nl

U kunt dan uw voorkeuren aangeven voor 

de dagdelen, wat u graag wilt doen en welk 

karakter van de Blijmaker het beste bij u 

past.

Dan zoekt De Volharding een passende 

Blijmaker voor en laat de Blijmaker contact 

met u opnemen.

Als u eerst een uitgebreid gesprek 

wilt met De Volharding in het bijzijn van een 

famlielid of een bekende van u, dan is dat 

uitstekend en doen we dat samen met u.

De kosten bedragen 4,50 Euro per uur. Dit 

geld gaat direct via De Volharding naar de 

Blijmaker en dat is precies de maximale 

vrijwilligersvergoeding, die een vrijwilliger 

mag ontvangen.

Kunt u dat niet missen, dan helpen we u 

toch. Kunt u meer missen, dan doen we het 

in de pot om de mensen ook te helpen, die 

de 4,50 Euro niet kunnen missen.

Wacht niet onnodig. 

De Tijd is voorbij om eenzaam en  alleen 

thuis te blijven zitten. Ontmoet de Blijmaker.

De tijd is voorbij om eenzaam en alleen thuis te blijven zitten:  

Ontmoet de Blijmaker

Meer weten? Gerard Verspuij  |  De Volharding  |  06 26 13 68 71  |  g.verspuij@eerenvolharding.nl
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-advertorial-

Ouderen langer zelfstandig 
dankzij huisbezoeken
‘Ik vind dat ik heel nuttig werk heb’

Wanneer een Haag-

se oudere de leeftijd 

van 75 jaar bereikt, 

is dat een mooi 

moment om eens te 

kijken hoe het met 

iemand gaat. 

Middels een informeel be-
zoek worden belangrijke 
vragen afgetast. ‘Redt u 
zich goed in huis?’ ‘Heeft 
u voldoende contacten?’ 
Vrijwilliger Astrid neemt 
graag de tijd om samen 
met ouderen te kijken 
naar wensen, knelpunten 
en vragen. Haar col-
lega Sintia coördineert de 
bezoeken. 

Astrid: (67) “ Mensen zijn 
altijd bereid te vertellen 
over hun leven, dat van 
nu en dat van vroeger. Ik 
vraag niet rechtstreeks 
hoe het gaat, maar uit hun 
verhaal kun je veel opma-
ken. Als er moeilijkheden 
of wensen zijn, heb ik een 
informatiemap bij mij. Ik 
ben eigenlijk een soort 
d r ee ui   

Astrid signaleert dat 
mensen vaak tevreden 
zijn met hun huis en met 
wat extra ondersteuning 
kunnen ze daar nog lang 
van blijven genieten. 
Iedere week bezoekt ze 
twee ouderen, geeft ze 
informatie en rapporteert 
ze haar bevindingen aan 
de ouderenconsulent van 
MOOI.
Interessant en leerzaam 
werk wat Astrid betreft: 
“Laatst hebben we ook 
een training communica-
tie gehad. Erg leuk en dan 
kom je meteen de andere 
vri illi ers te en  

Ook informatie geven 
over wat Den Haag te 
bieden heeft aan ouderen, 
hoort erbij. 
Sintia: (53) “Veel mensen 
weten dat helemaal niet . 
Heb je een idee hoeveel 
mensen er zijn die binnen 
zitten? Heel veel. Sommi-
gen zijn ook erg eenzaam 
en bloeien op van zo’n 
bezoek. Als ze dan vervol-
gens hulp krijgen vind 
ik dat ik echt heel nuttig 

er  he  

Bent u een betrokken 

wijkbewoner?  
Wilt u 2 uur per week van uw tijd geven aan 75+ ouderen? 

Dat is goed nieuws want het ouderenwerk is op zoek naar u! 

Wat kunt u voor ouderen doen? U bezoekt hen éénmalig thuis 

en samen inventariseert u de wensen en behoeften door middel 

van een vragenlijst. Daarnaast informeert u de ouderen over 

activiteiten en voorzieningen in de wijk.

Dit is dankbaar werk en het kan helpen bij het langer 

zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen. 

Wij bieden:

 Training, terugkombijeenkomsten en individuele ondersteuning

 Onkostenvergoeding

Wilt u meer weten? Lees dan het interview hiernaast van Sintia en 

Astrid die al veel ervaring hebben met huisbezoeken aan ouderen.

U kunt telefonisch contact opnemen met Betty Boomsma 

via 06 - 141 031 15 of b.boomsma@voorwelzijn.nl. 

U kunt ook langs gaan bij een Wijkcentrum bij u in de buurt. 

Kijk op www.xtralocaties.nl/wijkcentra

Geïnteresseerd? Bel of mail Betty→


