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Meer zelfredzaamheid gaat niet zonder hulp  
Vier maanden wachten op een rolstoel, dat is de praktijk van de WMO-bureaucratie 

Een woud aan pro-
cedures en regels, 
en ambtelijk onver-
mogen om haast te 
maken. Voor hulp-
behoevenden, onder 
wie veel ouderen, is 
het een gesel, die 
vaak tot wanhoop 
leidt en soms erger. 
Het loopt niet lekker 
met de Wet Maat-
schappelijke Onder-
steuning (WMO) en 
de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ). Meer 
aandacht voortaan 
in deze krant voor de 
nodige verbeteringen 
in de zorg.   
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Een passend
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een dierbare

herinnering

-  Tekening van kunstenares Erika Flach, die als immer in deze krant simpel maar treffend illustreert waar Barbara Bruckwilder over schrijft. - 

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
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Als eerste bijdrage over de praktische 
en alledaagse gevolgen van de WMO 
in praktijk, hier een bijdrage van 
onze redactrice Barbara Bruckwil-
der. Vrijwillg medewerkster van de 
krant, maar dagelijks werkzaam als 
ergotherapeut en elke dag in de slag 
om ouderen (en andere hulpbehoe-
venden) te trainen om zichzelf er 
zo best mogelijk doorheen te slaan. 
Een verhaal uit de frontlinie van de 
zelfredzaamheid - die de politek zo 
graag ziet!

Arm en rijk

“Mijn cliëntenkring bestaat uit een 
mengelmoes van mensen uit allerlei 
culturen, arm en rijk, geletterd en 
analfabeet, met verschillende ziekte-
beelden en beperkingen. Mensen die 
vaak moeite hebben met voor zich-
zelf opkomen en niet de weg kennen 
binnen het Nederlandse zorgstelsel.
Ik kom bij ze thuis om te zien waar 
ze in de thuissituatie problemen mee 
hebben. Voorheen oefenden we als 
ergotherapeut het wassen en aan-
kleden omdat dat de basis was van 
zelfstandigheid. 
Tegenwoordig heb je hulpmiddelen 
die het wassen makkelijker maken. 

En zoveel verschillende kledingstuk-
ken dat er meestal wel iets is dat 
je zelf kunt aantrekken. Daarnaast 
worden deze taken regelmatig 
overgenomen door mantelzorgers of 
de thuiszorg. Men steekt de eigen 
energie liever in het vergroten van 
de sociale activiteiten. Zoals een 
moeder die zelf haar kinderen naar 
school wil brengen. Een oma die zelf 
boodschappen wil doen zodat ze er 
even uit is. Een man die erop uit wil 
trekken met de scootmobiel waar hij 
vroeger veel 
fietste. Het 
sleutelwoord 
is mobiliteit. 
Mensen wil-
len mobiel 
zijn. En dat 
begint al ‘s 
ochtends 
vroeg. Bij het 
zelf uit bed 
stappen. Goed 
zitten in een stoel. Opstaan van die 
stoel. Verplaatsen door het huis. (Als 
je niet kunt lopen, zit je bijvoorbeeld 
in een rolstoel en dat noemen we 
dan “verplaatsen door het huis”.) 
Naar de wc gaan. Naar buiten gaan: 

de voordeur openen. De soms lange 
galerij over. Naar de school, winkel 
of het park gaan. 

Mobiel willen zijn

De gemeente moet er via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) voor zorgen dat mensen zich 
zelfstandig kunnen bewegen. Er zijn 
veel voorzieningen die mensen gratis 
van de gemeente kunnen krijgen en 
dat is fantastisch. Er is veel kritiek 
op het beleid dat er verschillende 

voorzieningen 
níet meer ge-
geven worden. 
Maar dat komt 
doordat er 
tegenwoordig 
veel keuze 
is in relatief 
betaalbare 
douchestoelen, 
rolstoelen en 
wc-potten. 

Deze zaken kun en moet je nu zelf 
kopen. De gemeente richt zich op de 
gespecialiseerde voorzieningen voor 
mensen met zeer ernstige beperkin-
gen. De voorzieningen die zíj nodig 
hebben vind je niet om de hoek. 

Kritiek

En hoewel ik dat fantastisch vind, 
heb ik toch mijn kritiek. De WMO 
stelt al jaren dat ze binnen 8 weken 
een beslissing nemen. En dat als ze 
meer tijd nodig hebben, zij aan de cli-
ent laten weten. 8 weken is zo’n twee 
maanden. Twee maanden wachten tot 
je hoort of je ergens recht op hebt. 
Als dat een rolstoel is dan moet je 
daarna weer wachten tot een adviseur 
er een voor je aanmeet. En dan wach-
ten tot het besteld en geleverd is. Al 
met al zo’n vier maanden.  
Nu horen we als ergotherapeut dat 
alleen al de wachttijd bij de WMO 
10 tot zelfs 12 weken kan duren. 
Niet dat de gemeente zelf contact 
opneemt. Nee, dat hoor je pas als je 
zelf belt en het enorme keuzemenu 
door bent gekomen.

Zó lang wachten

Ik vind het schrijnend dat juist die 
kwetsbare mensen met de zeer 
ernstige beperkingen zó lang moeten 
wachten. Sommigen zijn strijdvaar-
dig en willen een klacht indienen. 
(Mijn advies is: doen!) Maar de 
meesten zijn dit al zo gewend dat ze 
doen wat mijn cliënt T, 74 jaar oud 

met de ziekte van Parkinson, zo mooi 
verwoordt: “wachten, altijd wachten. 
Als gemeente zegt 8 weken wachten, 
ik 8 weken wachten. Nu gemeente 
zegt 12 weken wachten, ik 12 weken 
wachten. En als gemeente zegt: jij 15 
weken wachten, ja wat kan ik doen? 
Ik gewoon maar wachten.” 
Tot die tijd tilt zijn vrouw hem van 
het bed, ondersteunt ze hem tijdens 
het lopen naar de bank en laat ze hem 
daarin ploffen. Wachten ze tenminste 
gezellig samen.”

Barbara Bruckwilder 
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

SENIOREN BEGELEIDING 
BOHEMEN (SBB) 

*  Begeleiding en vervoer naar ……  
* (her)inrichting woning/verhuizing
* Administratieve ondersteuning
* € 17,50  per uur 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



Terwijl hij het artikel terugleest 
komen er nog meer herinneringen 
naar boven. De luxe die we tegen-
woordig kennen was er vroeger 
niet. Niemand had een koelkast, laat 
staan een vriezer. 

Jamin op de hoek

“Een ijsje kreeg ik maar zelden. 
Soms kwam de ijscoman langs de 
deur, maar bij Jamin verkochten ze 
ook ijsjes. Op vrijwel iedere hoek 
van de straat zat wel een winkel 
van Jamin. En voor tien cent kon je 
daar een ijsje krijgen, een papieren 
wikkeltje. Ja, met zo’n ijsje was ik 
als kind echt de koning te rijk.”  Hij 
glundert als hij eraan terugdenkt. 
Toen mijnheer Uiterwijk opgroeide, 
had het gezin natuurlijk zelf geen 
koelkast. “Dat bestond toen nog 
niet eens, denk ik. Wij hadden thuis 
een vliegenkast; een grote houten 
bak waar gaas overheen zat. Daar 
bewaarden we de melk in, en de 

kaas. De vliegenkast moest op een 
koele plek staan, bijvoorbeeld op 
het balkon. Sommige mensen zetten 
de vliegenkast ook in het toilet. Dat 
was vaak de koelste ruimte in huis, 
omdat een toilet aan de donkere 
kant van het huis geplaatst was.”

Groene klus

De tijden zijn veranderd, en tegen-
woordig gaan zuinigheid en comfort 
heel goed samen. Je kunt energie 
besparen en tegelijkertijd je leef-
comfort vergroten. Door bijvoor-
beeld het dak of de vloer te isoleren, 
een energiezuinige koelkast aan 
te schaffen of radiatorfolie aan te 
brengen. Een ‘groene klus’ hoeft 
niet duur te zijn. De gemeente Den 
Haag wil bewoners ondersteunen bij 
het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen.

Mirella van der Heide
contact@viamirella.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!

Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste  75.000 exemplaren gratis te krijgen, op 

ca. 360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

est  e t  e e   e s e
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant 

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 70 euro; daarbuiten voor 

85 euro. Het voordeligste is het om de krant binnen 

twee weken na verschijning gratis als PDF te down-

loaden via de website: deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Frans M. Hoynck van Papendrecht

hoynck@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs

Erik de Boer; Barbara Bruckwilder; 

Marco Daane; Carl Doeke Eisma;

Roeland Gelink; Carel Goseling;

Willem Goudriaan; Frans van der Helm,

e  te e   H s e
burg, en Ton de Ruiter

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Voor de uitgave wordt geen 

enkele subsidie ontvangen; alle onvermijdelijke 

kosten worden gedekt door advertentieverkoop. 

Personele en huisvestingslasten zijn er nauwe-

lijks; slechts zo’n 10 %  van wat bij reguliere 

media gebruikelijk is. Er wordt in de regel thuis 

gewerkt; onbezoldigd door lezers c.q. schrijvers 

met een professionele achtergrond in de media - 

op basis van een zeer kostenzuinig en uitgekiend 

werkmodel.C
o
l
o
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Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie

Kim Olsthoorn

kim@deoud-hagenaar.email

Jan Vos

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06 23700323

Vormgeving

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

www.baasimmedia.nl

IJsjes en vliegenkasten
In het vorige nummer, op 9 juni,  stond hij in de krant, 

mijnheer Uiterwijk, uit stadsdeel Laak. Het verhaal dat hij 

vertelde ging over energiebesparing, en hoe er vroeger 

eerst naar het geld gekeken werd, en dan pas naar comfort 

en gemak. Zijn moeder die water verwarmde met de petro-

leumstelletjes, de centrifuge die mijnheer Uiterwijk zelf pas 

aanschafte toen de eerste baby geboren werd.

Van Cor van Welbergen 

Drie nieuwe natte gedichten

Aan de slag met energiebesparing

U kunt subsidie aanvragen voor dak- en vloerisolatie 

en voor een groen dak. Kijk hiervoor op de site van de 

gemeente: www.denhaag.nl/duurzaam 

Extra in Laak

t     t  ee  e st  e e e  e . 
ees e  e  . e .

Dit is een pilotproject dat bij succes stadsbreed zal worden voortgezet.

Haiku met een traan

Hoor het ach en wee

Verdriet om mijn taalmeester

Weer maakt plaats voor Heen

R.I.P. Drs. P

15 juni 2015

Bootvluchtelingen

Zij strandden op open zee

In gammele drijvende boten

Poorten blijven gesloten

Een golf pakt een kind mee

Restant van rubberboot

Drijft doelloos rond

Verdroogd en verbitterd zijn mond

Teveel mensen vinden onnodig de 

dood

Nu stranden zij in regels

Valt schaduw over het licht

Het kost ons zo veel pegels

Zie de wanhoop op zijn gezicht

Rutte likt voldaan aan de postzegels

Envelop Nederland zit dicht

15 juni 2015

Volvo Ocean Race

Aan de wind zie ik hun zeilen

Zij raken nooit aan lager wal

Gehesen wordt de stormbal

Een pitstop om bij te kwijlen

Scheveningen ligt voor de boeg

Zeilen worden langzaam gestreken

Voorbij de lange zware zeeweken

Vertrouwen gegroeid in iedere ploeg

Boten scherend door het vaarwater

Verlicht door het licht van de 

vuurtoren

De Noordzee als groot theater

Tafereel dat me zo kan bekoren

Op het dek paradeert een kater

Baarden worden afgeschoren

16 juni 2015

Frans Halsschool 1958
Enthousiast kondig ik een reünie aan 
voor de leerlingen van klas 6b op de 
Frans Halsschool in 1958. Die zal 
plaatsvinden op zondag 13 september, 
aan de Waalsdorperlaan 29, 2244 
BN in Wassenaar. De kosten voor 
entree, hapjes, snapjes en drankjes – 
geen sterke drank – ligt tussen de € 
20,00 en € 25,00 per persoon. Joop 
Arkenbout zal ons over het wel en 
wee van Duindigt informeren en ons 
rondleiden. Op de 13de september 
zijn er diverse draverijen en rennen 
op Duindigt. Je kan dan op één van de 
paarden en hun resultaat wedden. Het 
einde van de bezigheden op Duindigt 
ligt zo rond de 16.30 uur. De opzet 
is - met verwijzing naar het vorige jaar 
– is om na Duindigt elders in een res-
t t te  ete . t  s e  

e  ete   e ee   s e  
op de 13de september aanwezig zal 
zijn en waaraan je zult deelnemen.

Joop Smit
smi04649@planet.nl
GSM: 06 2315 2288

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

Familie Tavecchio
Ik ben op zoek naar familie van of men-
sen met de achternaam Tavecchio. In 

de 1840’s is mijn oudvader vanuit Italië 
naar Nederland gekomen. Na 5 jaar 
onderzoek heb ik al heel wat informatie 
gevonden, maar helaas heb ik hoop 
gaten in mijn puzzel. Namen, relaties, 
anecdotes en foto’s - alle informatie is 
welkom.

Petra van der Haas
roundtripplanetearth@yahoo.co.uk

-------------------------------------------------
Historische schaak-
wedstrijd bij DD 

s e  s s  e  H s 
ste s e e   

niseert op zaterdag 27 juni een uniek 
schaak evenement. In het Nationaal 

e   e st t   

een wedstrijd “Oud DD – Huidig DD” 
worden gehouden. Het team “Oud DD” 
wordt vertegenwoordigd door spelers 
die in het verleden iets te maken hebben 
gehad met DD en die nu nog een keer 
in het Nationaal Schaakgebouw willen 
s e e .  e ete s e 
afgelopen jaar bij het senioren-WK voor 
te s es ee  e e   et  e  
Dresden zijn uitgenodigd. De wedstrijd 
begint om 14:00 en zowel Oud-DD’ers 
als huidige DD’ers kunnen zich opgeven 
via de DD website, zo spoedig mogelijk 
a.u.b.. Het is kort dag!

Mark van Iersel
www.dd1852.nl



De opbrengst gaat dit jaar naar het 
Nationaal Ouderenfonds. Jaarlijks 
organiseert dit goede doel een groot 
aantal stranduitjes voor eenzame 
ouderen. Een stranduitje kost € 40,- 
per persoon, dus met deze geweldige 
opbrengst kan aan maar liefst 1325 
extra ouderen een prachtig dagje uit 
naar zee worden aangeboden. Én, 
natuurlijk wordt er aan het strand een 
harinkje gegeten. De gelegenheids-
samenwerking tussen het Nederlands 
Visbureau als organisator van de 
jaarlijkse veiling en het Nationaal Ou-
derenfonds komt voort uit de verbin-
ding tussen ‘oud en jong’. Terwijl het 
goede doel voor de ouderen veel jonge 
vrijwilligers mocht verwelkomen na 
een recente televisieserie, wenst het 
Nederlands Visbureau de traditie van 
het haring eten van de oudere genera-
tie over te brengen naar jongeren.

Vet en lekker mals

Voorafgaand aan de veiling werd de 
haring beoordeeld door een panel van 
deskundigen: Janny van der Heijden 
(culinair journaliste en bekend als 
jurylid van het televisieprogramma 
Heel Holland Bakt), Peter Koelewijn 
(haringexpert en docent SVO vakop-
leiding food) en Ruud van Diermen 
(visspecialist). Het proefpanel is goed 
te spreken over de kwaliteit. “Nadat 
de startdatum eerder een week moest 
worden uitgesteld omdat de natuur het 
liet afweten om de gewenste kwaliteit 
te behalen, is de haring nu goed vet en 
lekker mals”, aldus Peter Koelewijn, 
voorzitter van het panel.
Voor de verwerking van haring tot 
maatje moet de haring goed vet zijn 
en op traditionele wijze gekaakt en 
gepekeld. Het rijpingsproces resulteert 
in de echte nieuwe haring. 

‘Holländischer Matjes’

Jaarlijks wordt zo’n 25.000 ton (25 
miljoen kilo) haring gebruikt voor de 
verwerking tot maatje. Dat zijn 180 
miljoen haringen. Daarvan worden er 
76 miljoen in Nederland gegeten en de 
Belgen eten jaarlijks ongeveer 14 mil-
joen haringen. Maar liefst 90 miljoen 
stuks per jaar vinden hun weg naar 
Duitsland, waar de haring als ‘Hol-

ländischer Matjes’ zeer populair is. De 
vangst en verwerking vindt voor het 
grootste deel in Scandinavië plaats, 
voornamelijk in het Noorse Egersund 
en Kalvag als ook het Deense plaatsje 
Skagen, waarbij de ene helft uit 
Noorwegen komt en de andere helft 
in Denemarken wordt aangeland en 
verwerkt. Een klein gedeelte komt uit 
Schotland.

Succesvolle veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Wethouder Karsten Klein scoort
53.000 euro voor Ouderenfonds
De Haagse wethouder Karsten Klein scoorde vorige week woens-

dag € 53.000 bij de traditionele veiling van het eerste vaatje Hol-

landse Nieuwe. Visgilde, een collectief van visdetaillisten, bracht 

het laatste bod uit en wist daarmee het vaatje te bemachtigen. 

De opbrengst komt ten goede aan het Nationaal Ouderenfonds. 

Wethouder Joris Wijsmuller is 
enthousiast over de samenwerking 
met de SHBO. “Er ligt nu eindelijk 
een passend en realistisch plan om 
het landhuis in zijn oude glorie te 
herstellen. Na de herinrichting en 
renovatie van het landgoed is nu het 
monumentale landhuis aan de beurt. 
Zo wordt het hele gebied straks weer 
aantrekkelijk voor bezoekers. Het is 
goed dat de initiatiefnemers van Plan 
B deze kans grijpen om de villa een 
mooie nieuwe bestemming te geven. 
Voor mij is dat een mooi voorbeeld 
van Haagse Kracht.”

Natuurlijke aspecten

De groenwerkzaamheden op 
Landgoed Ockenburgh zijn zo goed 
als afgerond. Op het voor publiek 
toegankelijke landgoed zijn de bomen, 
gazons en wandelpaden hersteld of op-
nieuw aangelegd. Ook de verlichting 

 e  e  s et fi ets  
is aangepast om de vleermuizen in 
het gebied ‘s nachts niet te storen. Er 
zijn nieuwe witte landgoedbanken 
geplaatst en de brug naar de Zwitserse 
Partij aan de oever van de Spiegelvij-
ver wordt vernieuwd.

Fondsenwerving

De SHBO is van plan door fond-
senwerving de gemeentelijke 
investeringskosten in de restauratie 
en renovatie van het landhuis te beper-
ken. Hierdoor kan de huurprijs  die de 
gemeente aan de  stichting in rekening 
brengt ook naar beneden. Om de 
initiatiefnemers tijd en ruimte te geven 
voor fondsenwerving start de restaura-
tie niet eerder dan februari 2016
Vorig jaar is de tender voor verkoop 
van landhuis, dienstwoning en chalet 
geëindigd. De tender heeft destijds 

niet geleid tot de verkoop van één van 
de gebouwen. Direct na beëindiging 
van de tender kregen de initiatiefne-
mers van Plan B de gelegenheid  om 

e fi e  e    
plannen nader te onderzoeken. De 
gemeente heeft hierin een facilite-
rende rol, terwijl de initiatiefnemers 
fi ee  e t e     
uitwerking en ontwikkeling van Plan 
B.
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De Stichting tot behoud van de 

Historische Buitenplaats Oc-

kenburgh (SHBO), de initiatief-

nemers van het burgerinitiatief 

Plan B, krijgt van de gemeente 

Den Haag de kans hun exploi-

tatieplan voor Ockenburgh 

verder uit te werken. In die 

plannen krijgt het landhuis een 

kleinschalig horecaconcept en 

wordt scoutinggroep De Rim-

boejagers in het bijbehorende 

chalet gehuisvest. De gemeente 

gaat het Rijksmonument in 2016 

stapsgewijs restaureren. Tot de 

start van deze renovatie willen 

de initiatiefnemers een pop-up 

restaurant in de villa starten. 

Na mislukte verkooppoging krijgt burgerinitiatief ‘Plan B’ nu een echte kans

Nieuwe kans voor oude villa Ockenburgh

- Tot de start van de renovatie in 2016 willen de initiatiefnemers een pop-up restaurant in de villa starten. -

Zaterdag 27 juni

Scheveningse Dag 
in Muzee
Bezoek de ‘Scheveningse Dag’ 

op 27 juni van 10.00 – 17.00 

uur in en om het museumge-

bouw aan de Neptunusstraat. 

De Vrienden van Muzee Sche-

veningen organiseren deze 

dag. De toegang is gratis.

Er vinden demonstraties plaats van 
oude ambachten, zoals haringsnijden, 
kettelen, nettenboeten, nettenbreien, 
schiemanswerk, tonnenkuipen en ma-
kreelroken. U kunt ook zien hoe mut-
sen worden geplooid, doeken worden 
geknoopt en glas wordt gegraveerd.
Naast deze demonstraties is er een 
gezellige markt met veel kraampjes. 
Behalve typisch Scheveningse arti-
kelen worden er ook boeken, kaarten 
en handwerk verkocht. De Wereld-
winkel en de Historische en Genea-
logische Vereniging Scheveningen 
zijn aanwezig met een informatie- en 
verkoopstand, terwijl er kleding en 
watersportartikelen te koop zijn bij 
de promotiewagen van de KNRM. 
Jaap Pronk toont u graag zijn collectie 
foto’s van oud-Scheveningen.

Shantykoor

Van 11.15-11.45 uur en van 13:00-
13.45 treedt het Shantykoor Scheve-
ningen op. De Trefpuntzangers o.l.v. 
Ernst Fortunati zorgen daarnaast van 
15.00-15.45 uur voor een sfeervol 
optreden. En tot slot is er vanaf 16.00 
uur een kort optreden van het Harde 
Handenkoor, bedoeld als voorproefje 
van de vissersopera ‘Harde Handen’, 
die in september wordt opgevoerd in 
het Zuiderstrandtheater.
Evenals vorig jaar zijn er weer twee 
klederdrachtgroepen te bewonderen, 
dit keer uit Noordwijk en Rijssen. Zij 
verzorgen om 12.15 uur en 14.00 uur 
een klederdrachtpresentatie.

Zeemanshoop

Journalist Danny Verbaan vertelt om 
11.30 uur het verhaal van de ongelofe-
lijke ontsnapping met de reddingboot 
Zeemanshoop. Vier studenten en 42 
opvarenden vluchtten op 14 mei 1940 
uit de haven van Scheveningen en 
wisten daarna Engeland te bereiken. 
Aansluitend signeert Danny tussen 
12.00-14.00 het boek ‘Weg! Ontsnapt 
aan de Duitse bezetting’ dat hij over 
deze gebeurtenissen schreef.
Voor het eerst sinds jaren is ook de 
heer Andriessen uit Doetinchem weer 
aanwezig met zijn collectie Scheve-

se e e tfi e . H  e t 
de geschiedenis van de Nederlandse 
st ee te  st  t e  fi e .

-  Het eerste vaatje en in het midden op de foto wethouder, die even later een levensgrote 
cheque t.w.v. € 53.000 in ontvangst kon nemen ten bate van ouderen 

die graag een stranduitje willen maken. -

Zaterdag 27 juni

- Journalist 
Danny 
Verbaan 
presen-
teert op de 
Scheve-
ningse Dag 
zijn boek 
‘Weg’. -
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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 

 
 

 
 

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

 

      Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel  30% Korting 

en nog veel meer Senior Hotels Actiewekenen nog veel meer Senior Hotels Actieweken  

Riviercruises Super Aanbiedingen 

nu tot wel 25% korting 

Senior Hotel PrincessSenior Hotel Princess  
BeekbergenBeekbergenBeekbergen   ///   Veluwe  € 289,Veluwe  € 289,Veluwe  € 289,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken nu nu nu € 246,€ 246,€ 246,---   p.p.p.p.p.p.   

Senior Hotel AltastenbergSenior Hotel Altastenberg  
SauerlandSauerlandSauerland   ///   Duitsland €Duitsland €Duitsland €   249,249,249,---   
Actie WekenActie WekenActie Weken   nu  nu  nu  € 175,€ 175,€ 175,---   p.p.p.p.p.p.   

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis brochures. 

- Reserveren: Bel of Mail -

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

Sneeuwbal Garage B.V.

Wij kunnen het volledige onderhoud van alle

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

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

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

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

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.”

l  Diverse timmerwerken 
 en onderhoud
l  Het plaatsen van keukens
l  Kasten op maat maken
l  Het leggen van houten vloeren
l  Het maken van plafonds

Harfa Bouw is een éénmanszaak. 
Dus als u mij belt heeft u mij 
meteen aan de lijn. Omdat ik 
een eigen werkruimte heb zijn 
de kosten niet zo hoog. 
Daardoor kan ik voor een 
redelijk tarief werken. 
Is er rondom of aan uw huis 
onderhoud nodig, dan kom ik 
geheel vrijblijvend bij u langs voor 
een prijsopgave.

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Timmerwerk en onderhoud

Harry van der Stap
Van Vredenburchweg 8 II
2282 SG  Rijswijk

Tel.+31 (0) 622481438
Email: 
harryvanderstap@gmail.com
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Vrijwilligers
vacatures

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

Nog geen plannen deze zomer?
Doe vrijwilligerswerk bij Grey Vibes!

 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.greyvibes.nl

Medewerker
Autisme Info 
Centrum
Het Autisme Info Centrum 
(AIC) verzorgt informatie en 
documentatie voor en door (ou-
ders en partners van) mensen 
met autisme. Iedereen geïnte-
resseerd in autisme kan hiervan 
gebruik maken. De kracht van 
het AIC ligt in het lotgenoten-
contact. Zij treffen elkaar op 
inloopochtenden, bij contact-
groepen en themabijeenkom-
sten. Het centrum in Delft is op 
zoek naar ervaringsdeskundigen 
voor 1 à 2 dagdelen per maand. 
U informeert, adviseert en biedt 
een luisterend oor aan de bezoe-
kers. Woont u binnen een straal 
van 10 km van het centrum? 
Neem dan snel contact op.

Inlichtingen: Marion Lamens
Tel.: 06 83 38 50 72 
E-mail: nva.zuidholland
@gmail.com.

Organisator bij
Eykenburg
Stichting Eykenburg staat 
bewoners van Den Haag bij 
om met de zorg die zij nodig 
hebben, ouder te kunnen wor-
den. Zowel de ex- als interne 
cliënten nemen graag deel aan 
de centrale activiteiten op beide 
locaties. Zit het organiseren 
u in het bloed? Draait u uw 
hand niet om voor het regelen 
van subsidies en sponsoring? 
En bezit u een gezonde dosis 
enthousiasme? Dan kijken ze 
naar u uit!
   
Inlichtingen: Desiree Bijker
Tel.: (070) 750 70 00
E-mail: zorgkruispunt
@eykenburg.nl

Elke laatste woensdag van de maand is 
er in het Centraal Museum in Utrecht 
ee  e  e s e fi e  e e  s 
voor mensen met beginnende Alzheimer 
en voor hun mantelzorgers: 
Onvergetelijk Centraal. 

Het museum heeft vijf hoofdcollecties: 
Stadsgeschiedenis, Oude Schilderkunst, 
Moderne Kunst, Toegepaste Kunst en 
Mode & Kostuums. 

Zie meer op internet: 
www.innovatiekringdementie.nl/a-1653/
museumtour-voor-mensen-met-dementie

Museumtour in Utrecht
voor mensen met dementie Snuffelen in het oudste 

boekenmuseum ter wereld

In Museum Meermanno leert u alles 
over het geschreven en gedrukte boek 
van vroeger en nu. Kleurrijke tentoon-
stellingen nemen u mee naar de wereld 
van het boek. Snuffel op uw gemak 
tussen de boekencollecties. 
Volwassenen € 9,50, kinderen gratis. 
Meer info: www.meermanno.nl 

Vredespaleis Den Haag 

Het Vredespaleis heeft niets met het 
koningshuis te maken. Wat er dan wel 
schuil gaat achter het imposante bouw-
werk? Bezoek voor alle antwoorden 
op een doordeweekse dag het Visitors 
Centre. Gratis toegang. 
Meer info: www.vredespaleis.nl

De Mesdag Collectie 

Zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en 
zijn vrouw kunstenares Sientje van Hou-
ten verzamelden Hollandse en Franse 
meesters om zich heen. Te zien in 
Museum Mesdag. Volwassenen € 8,50, 
kinderen gratis. Geopend van woensdag 
tot en met zondag. 
Meer info: www.demesdagcollectie.nl 

Op stap in Den Haag

Grey Vibes, theaterwerkplaats voor 55 
tot 100+,  organiseert met het Kooren-
huis en drie Haagse instellingen in juli 
en augustus 2015 een heus Theater Zo-
merkamp rond het thema “Op ‘t duin”.  
Vorige keer besteedden we op deze 
pagina aandacht aan de oproep voor 
enigszins ervaren (amateur) acteurs, 
zangers en musici om zich op te geven 
-aanmelden kan nog steeds. Nu zoekt 
Grey Vibes vrijwilligers! 

De oorsprong

Marianne Barendsen, projectleider en 
oprichter: “Grey Vibes was oorspronke-
lijk de werktitel van een streetdance-act 
door 60 plussers in De Engelenbak 
in Amsterdam. Hier kwamen zoveel 
enthousiaste reacties op en aanmeldin-
gen uit voort dat ik besloot een breder 
theaterproject voor ouderen op te zet-
ten. Een soort jeugdtheaterschool met 
professionele vakdocenten maar dan 
voor 55 + ‘ers, die geïnteresseerd zijn 
in talentontwikkeling op het gebied van 
theater, muziek en zang en/of dans. Zij  
hebben, nu ze steeds vitaler oud worden, 
vaak behoefte aan uitdaging op intellec-
tueel en creatief gebied. Niet iedereen 
wil bij een wandelclub, gym voor 
ouderen of naar klaverjassen. Acteren, 
muziek maken, zingen of dansen is goed 
voor het hoofd en voor het lijf!” Grey 
Vibes biedt sinds 2013 zang-, dans- en 
theaterworkshops aan. Gevorderde deel-
nemers kunnen meedoen aan eigen Grey 
Vibes producties, zoals een project met 

Opera en Dans onlangs in Amsterdam 
en nu in Den Haag ‘Op ‘t duin”. 

Cultuurparticipatie

De Verhalentafels waarin de herinnerin-
gen van Haagse senioren worden verza-
meld en daarna vastgelegd in een kort 
fi e  e e e e es   
te zien op www.haagseherinneringen.
nl. Deze dienen als inspiratiebron om 
in theaterprojecten te vertalen waarvoor 
de Haagse Bibliotheek Grey Vibes heeft 
benaderd en Grey Vibes op haar beurt 
Het Koorenhuis. Actieve cultuurpartici-
patie van ouderen is het speerpunt voor 
Grey Vibes en actieve kunstparticipatie 
toegankelijk maken voor alle Hage-
naars is de missie van het Koorenhuis. 
Perfecte samenwerkingspartners. “Op 
‘t duin” is het eerste thema dat in een 
theaterproject wordt uitgewerkt. Jeroen 
de Graaf doet de regie. Hij werkt samen 
met muzikant Roeland Drost en vorm-
geefster Dorine van IJsseldijk.

Wat & wanneer

Van diegenen die de regie, muzikant 
en de vormgever gaan assisteren wordt 
verwacht dat ze vanaf de start op 1 juli 
aanwezig zijn. Kostuum-en decormede-
werkers en technici en cateraars kunnen 
ook later beginnen. Aanmelden voor 
een enkele klus of korte periode is ook 
mogelijk. De vrijwilligers en performers 
ontvangen geen onkostenvergoeding. 
Wel wordt eenmaal per week geza-
menlijk gegeten. De productieassistent, 
technici en performers  die meedoen 
aan de tour langs de zorginstellingen 
krijgen wel een bescheiden onkosten-
vergoeding. 
Subsidie wordt hiervoor nog aange-
vraagd. “Op ‘t Duin” bestaat uit drie 
onderdelen: 
•  Het Zomerkamp. In de loods van To-
neelgroep De Appel wordt de voorstel-
ling gemaakt en gemonteerd. 
•  De reizende theatervoorstelling . In 
het eerste weekend van augustus zijn de 

voorstellingen in de duinen. In septem-
ber en oktober o.a. in de Haagse Biblio-
theek, het Haags Historisch Museum en 
Muzee Scheveningen. 
•  Het vertonen van de Digi-Tales met 
de negen Haagse Herinneringen aan de 
duinen. Een gedeelte van de voorstel-
ling gaat met een gespreksleider op 
tour langs zorginstellingen in winter 
2015/2016.

Leve de kunst

Ook in de politiek vindt men dat de 
creativiteit van de 55 +’er meer uitge-
daagd moet worden. Zo hebben minister 
Bussemaker (OCW) en staatssecretaris 
van Rijn het convenant Ouderen & Cul-
tuur ondertekend. Het startschot voor 
het landelijk programma ‘Lang Leve 
Kunst’. De ondertekenaars, waaronder 
meerdere fondsen, zijn de motor achter 
het streven naar een actievere uitda-
gende cultuurparticipatie. “Op ’t duin” 
wordt gesubsidieerd door het Fonds 
Cultuur Participatie, het VSB Fonds en 
met name door Fonds Sluyterman van 
Loo en het RCOAK. Daarnaast onder-
steunt de gemeente Den Haag een deel 
van het project.

Aanmelden

De selectiedagen voor acteurs en musici 
vinden plaats op 24 en 25 juni. Hiervoor 
dient u een theatrale solo van drie minu-
ten neer te zetten. Kandidaten met een 
rolstoel of ander hulpmiddel zijn ook 
welkom. Geef u op als vrijwilliger bij 
Marianne Barendsen via  06-40 30 89 
00 of denhaag@greyvibes.nl.
Een eigen bijdrage is verbonden aan 
deelname. Is dit een probleem? Laat 
het weten, want Grey Vibes wil voor 
iedereen toegankelijk zijn!

Bent u 55 +’er dan kunt u deze zomer meelopen als vrijwillig assistent(e) van een professionele 

theaterregisseur, musicus of vormgever. Ook kunt u betrokken zijn bij de uitvoering van decor, 

kostumering of fotografie. Bent u minder creatief maar wel een goede organisator of kunt u lekker 

koken? Grey Vibes zoekt ook productieassistenten, publieksbegeleiders en cateringmedewerkers. 

Geïnteresseerd in theater en nog geen vakantieplannen; grijp uw kans!
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Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

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

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

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

Opheffings-

uitverkoop
alles moet weg!

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

 –
 (De)montage van grote meubels 
 
 –
 –

 
 
 

 
 

 
 
   
 

BTR REIZEN     - Ê

    055  5059500    WWW.BTRREIZEN.NL  

 

OpendagenOpendagen  
Rotterdam:  

 
gelegen aan de Boompjeskade. 
 

Utrecht:  
17.00 uur op MS Rigoletto **** 

Kanaaleiland / Rooseveldtlaan. 

Opendagen Riviercruises 2015  &  10% Opendag korting 

Ê

 

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

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

korting april cruiseskorting april cruises  
  

BourgondischBourgondisch
Nederland met MS Verdi ****Nederland met MS Verdi ****  
ma. 20 april t/m za. 25 april  2015   

van  van  nu al va. * nu al va. *   
  

  

met MS Verdi **** met MS Verdi ****  
di. 14 april t/m ma. 20 april  2015     

van van nu al va.  * nu al va.  *   

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

Voor alle vakantiereizen 

   

gratis brochures 

en reservering 

• 

• 

• 

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

 auto’s verzorgen... ook van úw auto!

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

gebruikte auto’s
• specialist in Skoda

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


 

 
 

Wij stoppen 
ermee!

Hoge
kortingen

Weimarstraat 180 (hoek Beeklaan) • Den Haag • Tel. 070-3469495 • www.epskamp.nl

Dealer: Tempur • Auping • Pullman • Eastborn • Cascade Waterbedden • Senior- En Tienerbedden

PROBLEMEN

MET VERVOER?

INFORMEER NAAR 

ONZE GRATIS: 

HAAL EN BRENG

SERVICE!

met pocketvering matras en elektrisch

verstelbare lattenbodem

met armleuningen

SeniorledikantSeniorledikant

met Sta-op Functie

Relax FauteuilRelax Fauteuil
Bijzet- of
eetkamerstoel 
Bijzet- of
eetkamerstoel 

SLAPEN EN ZITTEN OP COMFORT-HOOGTE

COMPLEET
€1.350,-
COMPLEET
€1.350,- COMPLEET

€650,-
COMPLEET
€650,-

VANAF
€274,-
VANAF
€274,-

VANAF
€239,-
VANAF
€239,-

LEDEREN BEKLEDING
€895,-

Lattenbodem Lattenbodem 
in uw bestaande 

ledikant! 90x200cm

Elektrisch verstelbare

met verstelbare bedbodem

Hoog-Laagbed Hoog-Laagbed 

LEDEREN BEKLEDING
€895,-

VRIJBLIJVEND

GRATIS ADVIES

OOK AAN HUIS!

Meer informatie op www.volharding-voordeel.nl

Nu extra voordeel voor bezitters van de

Ooievaarspas Vraag de voordeelpas snel aan!

DE VolhardingSTICHTING VOOR STEUN EN TOEVERLAAT

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL

Gezinsleden al van korting op allerlei leuke 

activiteiten, zoals cursussen, sport en culturele 

uitjes. 

Meer voordeel bij De Volharding                                                                                                                               

Alle bezitters van een Ooievaarspas kunnen 

nu een Volharding Voordeelpas aanvragen; 

een voordeelpas waarmee u profi teert van een 

groot scala aan diensten en aanbiedingen, 

zoals De Blijmakers, Raad en Daad, korting 

in de Volharding Voordeelwinkel en korting op 

de producten en/of 

diensten van diverse aangesloten partijen.

Een divers aanbod

Zo kunt u voordelig kennismaken met onze 

workshop rollator yoga en kunt u extra 

voordelig gebruik maken van de nieuwe Eco 

Cabs (taxi’s)die in Den Haag rijden. Maar ook 

korting op individuele en groepsreizen van 

erkende reisorganisaties, op stomerij, 

strijkwerk en kledingherstel, op pedicure en 

manicure, het onderhoud en ondersteuning 

 in het gebruik van uw computer en nog heel 

veel meer!

Vraag snel uw Voordeelpas aan!

Wilt u een Volharding Voordeelpas? Vraag 

deze dan snel aan middels de coupon 

hiernaast.

De Volharding is er voor iedereen!

Ja, stuur mij

kosteloos en vrijblijvend 

de Volharding Voordeelpas toe!

Aanhef    dhr.   mevr.

Voorletter(s)  

Achternaam 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

E-mail 

Nr. Ooievaarspas 

Stuur deze coupon op naar De Volharding, ovv Voordeelpas, 

Antwoordnummer 891, 2501 WK in Den Haag





Een publicatie hierover van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag 
kan niet anders dan schimmig zijn over 
de aantallen. Landelijk heeft een enquête 
uit 2012 onder 155.000 deelnemende 
65-plussers uitgewezen dat van hen 0,5 
procent slachtoffer was waarbij het aan-
nemelijk werd dat het ouderenmishande-
ling – in vele vormen  - betrof.
Volgens het SCP blijven bij enquêtes 
veel slachtoffers buiten beeld, waardoor 
het werkelijke aantal wordt onderschat. 
De vormen van ouderenmishande-
ling zijn fysiek of psychisch geweld, 
verwaarlozing, seksueel misbruik of 
fi e t t .   ee  
bekende of professional van wie hij of 
zij afhankelijk is. Het geweld wordt 
soms met opzet, maar in veel gevallen 
onopzettelijk gepleegd door bijvoorbeeld 
een overbelaste (mantel)zorger.

Fysiek geweld
Het aantal meldingen van ouderenmis-
handeling bij Steunpunten Huiselijk 
Geweld (nu Veilig Thuis) stijgt jaarlijks, 
maar dat zegt weinig over het werkelijke 
aantal slachtoffers.
Psychische mishandeling wordt in bijna 
alle bronnen het vaakst gesignaleerd en 
seksueel misbruik veruit het minst. Bij 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) werd fysiek geweld het vaakst 

gemeld. De term ‘ouderenmishande-
ling’ klinkt volgens het SCP zwaar voor 
situaties waarbij geen sprake is van opzet 
(bijvoorbeeld  door overbelaste mantel-
zorgers) of van een strafbaar feit. Omdat 
een betere term ontbreekt voegt het SCP, 
dat van vele bronnen gebruik maakt, 
deze situaties toch op één hoop.
De Steunpunten Huiselijk Geweld 
(SHG’s) verzamelden in 2014 landelijk 
ruim 2.400 gevallen van ouderenmis-
handeling. Dit aantal is veel lager dan 
de naar schatting 200.000 slachtoffers 
uit een  eerder onderzoek van 20 jaar 
geleden. Bij de SHG’s komen doorgaans 
de ernstigste gevallen in beeld waarbij de 
oudere zelf of diens betrokkenen (familie 
of professionals) in staat en bereid zijn 
meldingen te doen.
Dit gegeven, verzameld door Movisie, 
betekent volgens het SCP niet dat het 
aantal gevallen van ouderenmishandeling 
stijgt. Het laat zien dat in meer geval-
len de mishandeling wordt onderkend, 
gemeld, en er hulp wordt gezocht.

Verbaal geweld
In bijna alle bronnen wordt psychisch 
(vaak verbaal) geweld het vaakst gezien. 
Dat vaker fysiek geweld wordt gemeld, 
heeft er mogelijk mee te maken dat fysie-
ke mishandeling beter te bewijzen is dan 
psychisch geweld, zeker als er sprake 

is van lichamelijk letsel. Vaak hebben 
slachtoffers te maken met meerdere 
vormen van geweld. Seksueel geweld 
werd sporadisch gemeld. Of deze vorm 
echt nauwelijks voorkomt, is niet zeker, 
constateert het SCP-onderzoek van Inger 
Plaisier en Mirjam de Klerk.
Altijd is het interessant om te weten 
wat het werkelijk aantal gevallen is die 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) bijhoudt. In drie jaar tijd zijn 
67 incidenten gemeld die door profes-
sionals waren gepleegd. In 35 gevallen 
werd ouderenmishandeling vastgesteld. 
Veel gevallen van ouderenmishandeling 
worden door de zorginstellingen zelf 
aangepakt, zo zeggen vertegenwoordi-
gers van die instellingen. 

Door familie
Alleen zeer ernstige gevallen, waar-
voor een duidelijk bewijs is, worden 
gemeld. In driekwart van de gevallen 
is geen sprake van opzet, maar is de 
zorg ontspoord door overbelasting van 
de verzorgende. Vertegenwoordigers 
van instellingen vonden in zo’n geval 
‘mishandeling’ vaak een zware term en 
het doen van een melding bij de IGZ 
een buitenproportionele maatregel. 
Volgens de vertegenwoordigers wordt 
ouderenmishandeling in instellingen ook 
in het merendeel van de gevallen door fa-

milieleden gepleegd. In dat geval wordt 
de melding niet bij de IGZ gedaan maar 
bij een Steunpunt Huiselijk  Geweld (nu 
‘Veilig Thuis).
De onderzoekers concluderen dan ook 
dat we door het bijeenbrengen van de ge-
gevens uit de verschillende bronnen beter 
zicht hebben op welke vormen in beeld 
komen en door wie ze worden gezien. 
,,We weten echter nog weinig over het 
huidige aantal slachtoffers en bijvoor-
beeld of dit aantal in verschillende be-
volkingsgroepen (naar leeftijd, herkomst, 
ziektebeelden) verschilt. Meer zicht op 
het aantal slachtoffers en risicogroepen, 
en wie er een melding doen en wanneer, 
kan helpen de aanpak van ouderenmis-
handeling te verbeteren. Dat vereist 
echter een (complex) vervolgonderzoek, 
waarbij vermoedelijk altijd een deel van 
de slachtoffers buiten beeld blijft, welke 
vorm van onderzoek je ook kiest.’’
Een extra taak dus voor het SCP. Mis-
schien dat de ‘nabije’ regio Den Haag als 
proefgebied daarvoor kan dienen.

De publicatie ‘Ouderenmishandeling 

in Nederland. Inzicht in kennis over 

omvang en achtergrond van ouderen die 

slachtoffer zijn van ouderenmishande-

ling’ is te koop voor € 15,75 of gratis te 

downloaden bij het SCP.
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Ouderenmishandeling 
komt voor, maar hoe vaak?

Financiële zaken

Met erfenis 
gaan beleggen
Ik heb een leuke erfenis gekregen 

waarmee ik in aandelen wil gaan. Is 

dat aan te raden of kan ik het maar 

beter op een veilige spaarrekening 

zetten?

Dat hangt ervan af of u het geld op 
korte of middellange termijn voor iets 
anders nodig heeft. Dan kunt u het be-
ter op een spaarrekening zetten, want 
dan loopt u geen risico dat de koersen 
van uw aandelen ineens kelderen.
Indien u dat geld gedurende lange tijd 
(meer dan vijf jaar) kunt wegzetten, 
dan raden we u aan het te stoppen in 
een beleggingsfonds. Indien u recht-
streeks in aandelen van individuele 
ondernemingen wilt beleggen, loopt 
u meer risico’s en zult u voortdurend 
in de gaten moeten houden of het niet 
tijd wordt eruit te stappen of uw winst 
te pakken. Directe aandelen in onder-
nemingen vergen dus veel kennis van 
zaken en alertheid.

Fiscale zaken

Middelen bij nabetaling
van verzekeraar
Ik kreeg van een verzekeraar een 

nabetaling van bijna 30.000 euro. 

Maar netto werd nog niet eens de 

helft uitgekeerd vanwege loonhef-

fing. Heeft de verzekeraar correct 
gehandeld?

Uw levensverzekeraar heeft inderdaad 
juist gehandeld door de hoogste loon-

e fi   te e   e ee e 
nabetaling. Echter de eindafrekening 
van wat u aan inkomstenbelasting be-
taalt, ligt echter bij de Belastingdienst.
In uw geval lijkt het nuttig om midde-
ling over drie jaar te vragen. Dat kan 
bij uw aangifte over 2015 of zelfs bij 

e fi . Het s e  e  e  
ingewikkeld. Dus als u het zelf niet 
aankan, adviseren wij u een goede 
belastinggids te kopen (hoeft niet 
meer dan enkele tientjes te kosten) of 
een (dure?) adviseur in te schakelen. 
Bij sterk wisselend inkomen, nabe-
talingen en bijzondere baten kan de 
regeling voor middeling u een (forse) 
belastingteruggaaf opleveren.
Om een voorbeeld te noemen: bij een 

eenmalige nabetaling van 30.000 euro 
moet de maatschappij al gauw in het 
bovenste schijventarief 52 procent in-
houden als er ook AOW en aanvullend 
pensioen is. Naar onze inschatting (het 
hangt af van uw verdere inkomsten 
per jaar) gaat u ongeveer 3000 euro 
van de Belastingdienst terugkrijgen.

AOW en pensioen

Inhouding op AOW
óf niet laten doen
Het afgelopen jaar kreeg ik alleen een 
bedrijfspensioen omdat ik pas vanaf 

dit jaar in aanmerking kom voor de 

AOW. Nu werd in het afgelopen jaar 

heffingskorting toegepast op mijn 
pensioenuitkering. Van het pensioen-

fonds kreeg ik de mededeling dat ze 

dat niet meer doen omdat ze die over 

het algemeen bij de AOW-uitkering 

toepassen. Ze adviseerden mij wel 

om het bij de AOW ook niet te laten 

toepassen waardoor ik bij de belas-

tingaangifte over 2015 weinig of geen 

belasting hoef na te betalen. Ik heb 

weliswaar dan elke maand minder 

geld maar dat vind ik geen probleem. 

Is het verstandig?

Het maakt eigenlijk bij de totale 
afrekening – de jaaraangifte voor de 
Belastingdienst over 2015 in uw geval 
– weinig uit. Inderdaad verrekent 
de SVB als uitvoerder van de AOW 
meestal automatisch  – als het anders 
moet zijn is dat op verzoek – de hef-
fi s t . Het t t s  e 

e fi s t   e  t e -
rekenen u netto méér AOW krijgt. Het 
pensioenfonds houdt meestal alleen in 
op het tarief na de AOW. 
Valt u echter met uw aanvullend be-
drijfspensioen in een hoger schijventa-
rief dan loopt u inderdaad de kans dat 

    et e st  et 
bijbetalen. Soms behoorlijk indien uw 
pensioen hoog is. Daarvoor is weer de 

ss   ee  e fi   e 
Belastingdienst aan te vragen. Dan be-
taalt u in feite vooraf al de belastingen 
en ontloopt u te betalen rente.
 

Samenlevingskwesties

Nog scheiden op hoge
leeftijd bij dementie
Wij zijn een echtpaar. Ik ben 77 jaar. 

Mijn vrouw van 73 jaar is vorig jaar 

opgenomen in een verzorgingsgings-

huis vanwege dementie/alzheimer. Is 

het nu mogelijk toch te scheiden? Mijn 

vrouw heeft niet de machte om mij bij 

te staan.

Natuurlijk heeft u de mogelijkheid 
om te scheiden op hoge leeftijd van 
uw demente partner. Maar of dat 
fi ee  e st  s  s te  t ee e.  
De belangrijkste reden is dat in het 
erfrecht bij het in gemeenschap van 
goederen gehuwd zijn de partner een 
vrijstelling heeft van 613.014 euro (in 
2015). Dat is een aardig bedrag! Voor 

es e e  e s e  e  fis e 
partners zijn, is de vrijstelling slechts 
2111 euro (in 2015). Daarbij gaan we 
ervan uit dat de demente persoon eer-
der overlijdt dan de partner. Los van 
de emotionele kant is het van groot 
belang dat u een adviseur (een eigen 
echtscheidingsadvocaat of een zoge-
noemde mediator) in de arm neemt 

 st te ste e  t e fi e 
consequenties zijn (vooral voor u!).
Er komt overigens heel wat bij kijken. 
Want als de demente persoon niet 
meer in staat is zelf beslissingen te 
nemen, moet ook via de rechtbank een 
curator worden aangesteld.

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 zicht op het aantal slachtoffers van mishandeling onder ouderen 
in de regio Den Haag is lastig vast te stellen. Waarschijnlijk gaat het 
om (slechts?) enkele honderden of duizenden gevallen. Zeker als het 
om fysiek of psychisch geweld gaat.

& Opinie
Informatie

Mantelzorgers zijn de 
afgelopen jaren min 
of meer uitgeroepen 
tot de helden van 
onze samenleving, nu 
‘de verzorgingsstaat’ 
meer van mensen zelf 
vraagt. Maar overbe-
lasting ligt op de loer, 
zelfs bij professionals 
kan dat. En dan valt er 
wel eens een onver-
togen woord of zelfs 
een klap.



Met een zekere regelmaat keert Charles nog terug 
naar Den Haag en zijn buurtje waar hij zijn jeugd 
heeft doorgebracht en waar het ouderlijk huis 
nog zoveel herinneringen oplevert. In het hoekje 
tussen globaal de Dierenselaan – Nunspeet-
laan – Apeldoornselaan heeft Charles heel wat 
voetstappen achtergelaten en daar vandaan mooie 
herinneringen meegenomen naar zijn nieuwe 
vaderland.

Bakkerij Steijger

Huisnummer 107 was een eenvoudige portiek-
woning. Een plezierig huis met simpele balcons 
aan voor- en achterzijde. Charles sliep met zijn 
broertje Jan op de ene kamer en zusje Cisca op de 
andere. Het gezin van Frans Traa en Dien Blok 
had het reuze naar hun zin in de buurt. Vader Traa 
was afkomstig uit Nijmegen en was als banket-
bakker werkzaam bij Steijger in de Jutphaasstraat. 
Dien was daar werkzaam als verkoopster en op 
deze wijze vond het bloemetje zijn bij. Bakkerij 
Steijger had diverse wijken in Den Haag en het 
verse brood en gebak werden dagelijks langs de 
deur uitgevent. Moeders oudste zus was getrouwd 
met Arnold Steijger en was voor de kinderen ome 
Nol. Een andere broer ome Kees kwam bij hun 
met brood aan de deur en riep dan steevast “Dien, 
s e fi e .    t e 

brave Kees eens per week een doos gebak mee, 
waarbij de kinderen om het hardst vochten om 
de moorkop. Ook melkboer Arkesteijn maakte 
dagelijks zijn ronde door de wijk. Hij verkocht 
zoals toen nog gebruikelijk ook goedkopere losse 

e  e   esse  et e e   tte . 
Alles heel simpel en iedereen toch tevreden. De 
hele dag kwam er volk aan de deur en het huis-
houden was hard werken zonder al die moderne 
huishoudelijke apparaten, die het werk heden zo 
verlichten. En dan nog drie opgroeiende kinderen.

Ypenburg

Vader Traa verruilde zijn beroep van banketbak-
ker weldra voor een baan als  klokschrijver of 
fabriekswerker bij Avio Diepen op vliegveld 
Ypenburg. Dat betekende een behoorlijk eind 
fi etse .  e e e  e  e s se
weg bereikte hij uiteindelijk de Hoornbrug en zo 

kwam hij op Ypenburg terecht. Spoedig kwam er 
een Solex om de afstand te overbruggen en er is 
ook later een wagen gekomen. Maar dat ging al-
e  et  s e . Het s   s e  e s 

er iets kon worden aangeschaft. En een auto 
voor het gewone volk kwam pas in de jaren ’60 
op gang. De buren van 101, de familie Hansler, 
bezaten een klein Fiatje, die vliegende knorrepot 
werd genoemd. De lanen en straten waren voor 
het grootste deel nog van de jeugd. Ook schoen-
maker Beerends, die beneden woonde op 109, 
bezat geen wagen. Hij was wel de vriendelijke 
man bij wie Charles op latere leeftijd sjekkies 
bietste op voorwaarde dat hij tegenover zijn 
moeder zijn mond hield over de herkomst van 
het rokertje. Buiten was er overal ruimte genoeg 
om te spelen. Er was ook nog een soort spelletje, 
waarbij je tegenover elkaar ging staan. En dan 
riep je ‘lier, lier kerrmelier, zet je potje hier’, 
dan ging je verder uit elkaar tot het einde van de 
straat, dan vloog iedereen weg en dan verstopte 
je je. Was het te koud om op straat te spelen, dan 
kon je bij de Bijenkorf met de roltrappen op en 
neer, totdat een overijverige portier je beetpakte 
en je de winkel uitsmeet. Of ook wel leuk was het 
om een stukje mee te rijden op het balcon van lijn 
6. Kattekwaad is duidelijk van alle tijden!

Jan Nowee

Als klein jongetje kwam Charles terecht op 
een kakschooltje van de nonnen aan de Koot-
wijkstraat, vlak achter hun huis. Zuster Hyacintha 
en Celesta zijn namen, die spontaan te binnen 
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Het is bekend dat De Oud-Hagenaar in alle werelddelen met veel genoegen 

wordt gelezen. Iedere twee weken kijken Hagenaars in den vreemde reikhal-

zend uit naar de komst van het blad, dat door de afstand met enige vertraging 

arriveert. Charles Traa (1946) is emigrant van het laatste uur; in 1975 vestig-

de hij zich definitief in Australië. Zijn moeder was inmiddels overleden en zijn 

vader begreep dat zijn avontuurlijke zoon een globetrotter was.

- Nunspeetlaan aan de achterkant.-

- Foto van het lerarenkorps van de Paulusschool van voor Charles’ schooltijd, 

maar wel met zijn geliefde meester Ruijters erop (achterste rij, helemaal rechts) 

en Jan Nowee (achterste rij, derde van rechts).-

In 1975 geëmigreerde Charles Traa blikt terug op zijn  jeugd aan de Nunspeetlaan

Een oud-Hagenaar in Australië 

Programma  juli 
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schieten. Daarna kwam hij terecht op 
de kleuterschool van juffrouw Oor, 
die ernaast was gelegen en vervolgens 
kwam de Grote School of Lagere 
School in zicht. Zijn ouders brachten 
hem naar de Paulusschool waar Jan 
Nowee hoofd der school was. U weet 
wel, de beroemde schrijver van Arends-
oog. “Een stille, wat sombere man, niet 
onvriendelijk”, maar je had weinig met 
hem te maken, want hij stond alleen 
voor de klas wanneer één der onderwij-
zers ziek was. Ja, roken kon Nowee als 
een ketter, maar dat kon meester Zure 
uit de vierde klas ook. En nog wel met 
sigaren, die uren in de wind stonken! 
De school aan de Weesperstraat kende 
lange gangen en was twee verdiepingen 
hoog. Echt zo’n school uit begin 20e 
eeuw. Juffrouw Van der Stek gaf les aan 
de eerste klas, maar betere herinnerin-
gen had hij aan juffrouw Jansen van de 
tweede, die was vriendelijker net als 
meester Ruijters van de vijfde. 

Conciërge De Wit

En dan had je op de school aan de 
Weesperstraat nog de onvergetelijke 
conciërge, de heer De Wit. Hij was een 
hardwerkende man, die het school-
gebouw moest onderhouden, maar 
tegelijkertijd ook met kinderen moest 
kunnen omgaan. En dat lukte hem 

fantastisch. Alles behalve een bullebak, 
die duidelijk wel overwicht had op de 
school vol jonge knullen. Een ieder die 
te laat kwam, kreeg met de conciërge 
te maken. De grote deur was dan toe 
en je moest dan bellen bij de zijingang, 
waarna De Wit vervolgens opendeed. 
Je naam werd bijgeschreven in het 
boek en je kreeg een briefje mee voor 
je ouders. Na vijf keer te laat komen, 
moest je bij Nowee komen, die je 
ongeduldig aanhoorde en wanneer het 
verhaal hem niet zinde,  kreeg je een 
veeg uit de pan. Tsjaa en dan had je nog 
de gymlessen, maar die waren niet erg 
favoriet bij Charles, want het was altijd 
voetballen geblazen. En dat verplichte 
voetbal was maar niks. Immers ook zijn 
vader tracteerde hem nogal eens op een 
verplicht uitje naar het ADO-stadion 
in het Zuiderpark, waar hij nikkelend 
van de kou mocht staan blauwbek-
ken. De jonge Charles gaf duidelijk de 
voorkeur aan zwemmen en vooral het 
Openluchtzwembad in het Zuiderpark 
was geweldig.

Piepers op straat

In de wijk was bijna op  iedere hoek 
van de straat wel een winkeltje te 
vinden. De middenstanders waren na-
drukkelijk aanwezig in de wijk. Sociale 
controle alom! Het maakte de buurt wel 

levendig. Moeder Traa kocht meestal 
haar boodschappen bij Insulinde op de 
Dierenselaan. Ofschoon geen zelfbedie-
ning was hij toch goedkoop. Je leverde 
je briefje in en haalde je boodschappen 
op en klaar was Kees. Alternatieven 
waren de Gruyter op de hoek van de 
Apeldoornselaan en de Voorthuizen-
straat of Simon de Wit op de Dierensel-
aan bij de De la Reyweg. Het kleine 
fi   e t He   e t
zenstraat werd te duur bevonden. Voor 
groente, aardappelen, fruit en verse 
vis (scholletje!) was er het wekelijkse  
fi etst t e  e t. t e e  
ze een keer gelachen toen ze een zak 
van 10 of 20 kilo op de bagagedrager 
onder de snelbinders hadden gebonden 
en de zak vervolgens begon te schui-

ven. Het was bij de Scheepersstraat.  
“Alle piepers over de straat en moeder 
maar lachen, want die zag overal de 
humor van in!” Ja, oprapen in de juten 

 e  e  ee  e e  fi etse   t 
moest je anders.

Weilanden

Vader Traa meende dat Charles voor 
timmerman in de wieg was gelegd, 
maar de arme puber kon nog geen 
spijker recht in het hout slaan. Twee 
jaar lang bezocht hij dagelijks als 
vervolgonderwijs de Sint Paulus 
Ambachtsschool, die splinternieuw 
was opgeleverd aan de Meppelweg aan 
het einde van Den Haag. Het mooiste 
dat hij zich daarvan herinnert, was de 
ligging in de natuur. Vlakbij stonden 

nog enkele boerderijen in de weilan-
den. De eeuwenoude Leyweg, die toen 
nog zo’n klein nostalgische landweg-
getje was. Heerlijk voor Charles om in 
de schoolbanken weg te dromen. Van 
leren kwam duidelijk weinig terecht 
en hij verliet tot groot ongenoegen van 
zijn vader de school.

Wie kan zich dat oer-Hollandse land-
schap bij de Meppelweg en de Leyweg 
nog herinneren? Of wie weet nog over 
de bouw van die omgeving iets te mel-
den. Alle reacties zijn welkom.

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

 Krant voor de 50-plusser dinsdag 23 juni 2015 pagina 9

- Pa Traa en Charles.-

- Nunspeetlaan aan de voorkant.-

- Het gebouw aan de Weesperstraat waarin de Paulusschool was gevestigd.-

- Prentbriefkaart van de Nunspeetlaan, rond de tijd dat 

Charles Traa werd geboren in 1946.-

- Vader Traa was o.m. als banketbakker werkzaam bij J.G. Steijger, hier rechts op de hoek van de Jutphaasstraat (Foto uit 1955).-

In 1975 geëmigreerde Charles Traa blikt terug op zijn  jeugd aan de Nunspeetlaan

Een oud-Hagenaar in Australië 



Van Dale weet het nog niet, maar 
Jan Essenberg is de roerman van het 
Haagse Zeeheldenfestival. Want woor-
den als stuurman of roerganger doen 
hem geen recht. Jan is namelijk al 14 
jaar dé roerman in deze culturele, en 
vooral muzikale, potpourri van dit 

gezelligste buurtfeest van Den Haag – 
zo niet van Nederland.

1980

Wat vijfendertig jaar terug begon als 
een spontaan straatfeestje in het klein-
ste straatje van het Zeeheldenkwartier 

– de 2e De Riemerstraat – verhuisde, 
na 10 jaar in jaar uit groeiend, in 
1990 naar het inmiddels onverge-
telijke Prins Hendrikplein. Terug 
naar 1980: een muzikaal jaar om te 
onthouden. De afgelopen 50-er jaren 
mogen revolutionair zijn en gebleven 
zijn – met The Beatles in Hamburg, 

de 60-er jaren zijn met “Beatles & 
Stones” onverminderd voortvarend, 
en ook de 70-er jaren blijven bij mij 
inspirerende geluiden voortbrengen – 
maar vlak 1980 niet uit. 1980 vormde 
de simultane start van Parkpop, het 
Zeeheldenfestival én Jan Essenberg’s 
eigen, ook voortlevende hardrockband 
Rosie. Vlak 1980 dus niet uit. 1980 is 
een muzikale Haagse mijlpaal.

Het Zeeheldenfestival is echter veel 
meer dan muziek alleen. Het vertegen-
woordigt de cultuur in het Zeehelden-
kwartier, volop artiesten – nu al 35 
jaar aanhoudend – vanuit huis en op 

straat op Haagse planken. Het is een 
buurtfeest om trots om te zijn.

Duurzaam

De programmacommissie, die Jan Es-
senberg voorzit, heeft voor het festival 
dit jaar als thema Duurzaam meege-
geven. “Getver!” reageer ik, waarop 
Jan aansluit met “Ik zei: dat betekent 
akoestisch spelen en geen plastic be-
kertjes maar gevaarlijk glas.” Na ons 
gesprek krijg ik echter meer oog voor 
het besluit van de programmacommis-
sie. Want met 35 jaar aaneensluitend 
is het dit jaar wel een héél duurzaam 
Zeeheldenfestival – en een jubileu-
meditie bovendien.
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Praten met Jan Essenberg is geen interview te noemen. Het is een muzikaal gesprek. Spon-
taan hebben we het over zijn blues voor hard rock en de Australische band AC/DC, over mijn 
weerkeer naar Fleetwood Mac na Beatles & Stones en de kelderband thuis in mijn jeugd, toen 
ik leerde drummen op “Kom van dat dak af!” Waar het hier om gaat: de inmiddels 35ste jubi-
leumeditie van het Zeeheldenfestival, van 1 t/m 5 juli op het vertrouwde Prins Hendrikplein. 
Kortom: het Haags Zeeheldenfestival is ditmaal jarig!

Jan Essenberg, dé roerman van het muziekfeest op het Prins Hendrikplein � 1 t/m 5 juli editie 35!

Het Haags Zeeheldenfestival is jarig 

- 3 Generaties op het festival. -

-  Kindercapriolen. -

- Backstage crew met de Haagse Bom. -

- Ook barwerk hangt aan elkaar van vrijwilligers. - - Zeehelden ontkomen zelden aan nattigheid. -

- Het was nat. -

- Zonneklaar door het oog van vrijwillig fotograaf J

- Samen dansen – jong geleerd, oud gedaan. -

- Jan met de Haagse dag- en nachtburgemeester. -

- Jan met zijn steun en toeverlaat Shirien. -- Blazersensemble. -

- Bierens Verf geeft extra kleur aan het Zeeheldenfestival. -

- Prachtplaat van vrijwillig fotograaf 
Ron van Varik. -

- Jan Essenberg door het oog van zijn trouwe zeeheldin Shirien Joemmanbaks. -

- Soms een beetje trots zijn op het resultaat mag. -

- Van ff uitblazen is geen sprake. -



Die hards

Het Zeeheldenfestival hangt aan elkaar 
van vrijwilligers, die hards die zonder 
omzien klaar staan voor alweer een 
volgende jaargang. Ja, dit gezelligste 
buurtfeestje van Den Haag komt niet 
zomaar telkens weer voor elkaar!
Duikend in de historie begon het 
oorspronkelijk als een spontaan 
straatfeestje, ‘zomaar ergens’ in de 
wijk. De eerste 12 jaar (van 1980 t/m 
1992) bleven zo – zonder dat iemand 
dit vrolijk gebeuren coördineerde – 
lekker losjes verlopen. Dat dit jaar 
in jaar uit terugkeerde heeft met één 
belangrijk element te maken: de artis-
tieke cohesie in de wijk. Want cultuur 

vind je in het Zeeheldenkwartier! Het 
‘barst’ hier zowat van de muzikanten, 
theatermakers, schrijvers, dichters, 
schilders, tekenaars, cartoonisten en 
ga zomaar door. En dit van jong tot 
oud. Jong geleerd is oud gedaan is niet 
zomaar ‘een waarheid als een koe’. En 
niet zomaar herbergt het Zeehelden-
kwartier ook het Haags Kinderatelier 
en de Jeugdtheaterschool Rabarber. 
In 1993 werd de organisatie opgepakt 
door het Haagse cultureel opleidings-
instituut Koorenhuis, waarschijnlijk 
op voorwaarde van de gemeente Den 
Haag als toetredende subsidiegever, 
om te voorkomen dat dit niet te stuiten 
buurtfeestje zou kunnen leiden tot uit 
de hand lopend buurtenthousiasme. 

Maar cultuur in het Zeeheldenkwartier 
liet zich niet binden, want in 1994 en 
1995 was de coördinatie opnieuw in 
spontane – helaas niet meer te achter-
halen – Zeeheldhanden.
In 1996 kwam de coördinatie in 
handen van (helaas ook niet meer 
te achterhalen) wijkbewoner Fons 
Beekman, en Fred van den Hoogen-
band stond voor de editie 1997. Wim 
Kleyweg (eveneens niet traceerbaar) 
was coördinator voor de programme-
ring in 1998 en van 2002 tot 2006. In 
1999 kwam Fred van den Hoogenband 
3 jaar achtereen terug als coördinator.
Na het lichten van de onderste steen 
kreeg ik Fred van den Hoogenband 
wel boven water. Fred is liefst 10 jaar 

betrokken geweest bij het Zeehel-
denfestival: vanaf 1990 als algemeen 
vrijwilliger achter de bar, via lid 
worden van de Programmacommis-
sie in 1993 tot en met de coördinatie 
van het gehele programma. Fred 
heeft het Zeeheldenfestival geprofes-
sionaliseerd tot de vorm waarin het 
nog steeds voortleeft: met contracten 
voor artiesten, de indeling van het 
festival in blokken, kinderactiviteiten, 
et cetera. En hij heeft de basis gelegd 
voor de programmering zoals die nu 
nog steeds bestaat. “Daar ben ik best 
trots op”, zegt hij met recht.
Maar dé die hard onder de organisato-
ren – met liefst negen edities op rij, en 
nu de aanstaande 35e jubileumeditie – 
is en blijft Jan Essenberg. Ga er maar 

aan staan – jaar in jaar uit blijven 
werken met niet te stuiten cultureel 
ongeregeld. Daar moet je Jan Es-
senberg voor heten! Niet zomaar 
kreeg hij in 2011 de Stadsspeld van 
de gemeente Den Haag. “En dan 
sta je daar opeens zélf!”, zegt Jan 
naderhand.

Respect

Spontaan komen zijn 1000 LP’s 
en 2000 singles, evenals Rinus 
Gerritsen, Jearney Kaagman en 
Barry Hay in onze babbelarij voorbij. 
Ook de onvermijdelijke Hollandse 
zomerregen, die het festival extra 
knus maakt doordat iedereen dan 
samen schuilt in de bartent, komt ter 
sprake – tja, zeehelden ontkomen 
zelden aan nattigheid. Één maal moest 
het festival worden afgebroken door 
hevige bliksem, met gevaar voor alle 
apparatuur. “Gelukkig was dit aan het 
einde van de avond, zodat er maar één 
onderdeel uitviel. Die groep hebben 
we het jaar erna opnieuw een plek in 
het programma gegeven.”
“Maar het belangrijkste”, zegt Jan Es-
senberg “is: organisatoren en artiesten 
zijn afhankelijk van elkaar. Daarom 
draait het mogelijk maken van kun-
nen optreden om respect. Wederzijds 
respect.”

Vers bloed

Tot slot hebben we het over continuï-
teit in organisatie. “Niemand heeft het 
eeuwige leven”, zeg ik. “Heb jij sterke 
kandidaten op het oog om jou op te 
volgen voor het geval je – bijvoor-
beeld – onder een tram van Randstad-
Rail belandt?” Jan, even direct als 
eerlijk: “Nee. Ik ben wel bezig om een 
handboek te schrijven voor het geval 
er met mij iets gebeurt.”
“Jongeren betrekken bij het organi-
seren is lastig. Er komt vrijwel geen 
respons na oproepen via het Zeehel-
dennieuws en het internet – sociale 
media. Een hoop mensen willen graag 
op het festival zelf werken; niet aan 
het voorbereiden hiervan. Maar: er 
staat geen Zeeheldenfestival zonder 
maandelijkse vergaderingen vooraf.”

Van heinde en ver

Van heinde en verre komen oud 
Hagenaars terug naar ‘hun’ gewezen 
stad voor dit gebeuren. De gemeente 
Den Haag moet zich eens goed achter 
de oren krabben over de vraag waarom 
Hagenezen kiezen voor een andere 
woonplaats tijdens die andere 365 
min 5 dagen dan Den Haag. Want Jan 
Essenberg weet: “Een paar jaar terug 
kwam een oud-Hagenaar zelfs uit 
Amerika over voor een optreden van 
Gruppo Sportivo!” 

  t. e  fi ee  t e
fer: 24.000 bezoekers tijdens 4½ dag 
Zeeheldenfestival, dat bekend staat als 
klein.... Memorabel!

Gaandeweg rijst bij mij met vijfender-
tig jaar Zeeheldenfestival de vraag: 
is er één Nederlands buurtfestival dat 
het langer heeft volgehouden dan 35 
jaar…? Laat het me weten per email!
De uitsmijter laat ik graag over aan 
Fred van den Hoogenband: “Het 
Zeeheldenfestival geeft een familie-
gevoel.”

Guus van Baar
guusconfuus@gmail.com
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eehelden ontkomen zelden aan nattigheid. -

onneklaar door het oog van vrijwillig fotograaf Jan Lagendijk. -

- Wachtend op de 
kindervoorstelling. -

- Circus op het Prins 
Hendrikplein. -

- Het festival in 1991 (Foto Nieuwsblad NU / Hendriksen – Valk). -

oms een beetje trots zijn op het resultaat mag. -

- Jan door het oog van zijn trouwe zeeheldin 
Shirien (2). -

an ff uitblazen is geen sprake. -

Pleinregels
Houd rekening met je grote en 
kleine medebezoekers!

GP = Grote podium

KP = Kleine podium

Eventuele wijzigingen in het programma 

zijn te vinden op www.zeeheldenfestival.nl

Dus:
- hond(en) aan de lijn
- geen glas op het plein

- niet fietsen, brommeren of skaten
- drink met mate



Knipbon voor een gratis brochure

Naam

Woonplaats

Telefoon

Adres Postcode

Zonder postzegel opsturen: SenZup - antwoordnummer 2140  - 2990 WD Barendrecht

oud_hagenaar_wk26

Toonzaal: Oosteinde 6, 2991 LG Barendrecht

De Hollandse wind weer in uw haren?
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 juli van onze setaanbieding!

Onze fietsen of scootmobielen uitproberen? Bel 0800 - 0468 voor een vrijblijvende thuisdemo.

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,-
SETPRIJS

1.787,-

*De getoonde fiets is voorzien van optionele elektrische ondersteuning.

Profiteer van
voorjaarsvoordeel!

Benieuwd naar onze

uitgebreide collectie? 

Vraag dan de gratis 

brochure aan!

Bel 0800 - 0468 of ga naar www.senzup.nl

Gratis brochure thuis ontvangen? 

Bel 0800 - 0468 of ga naar www.senzup.nl

Gratis brochure thuis ontvangen? 
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In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818. 

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

en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl

Op ’t duin

Stad en duinen zijn in Den 

Haag onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Samen met het Letterkundig Museum toont 

het Haags Historisch Museum in meer dan 

80 kunstwerken hoe stad en duinen een ge-

liefde inspiratiebron vormen voor schilders 

en dichters. Van Constantijn Huygens tot 

Bernlef en van Jan van Goyen en Jan Toorop 

tot hedendaagse schilders. Door de kunst-

werken en gedichten met elkaar te verbin-

den, ontstaan verrassende combinaties.

www.haagshistorischmuseum.nl

 

Haags Historisch Museum   

Locatie: Korte Vijverberg 7, Den Haag
Openingstijden: di-zo van 10.00-17.00 uur
Toegang: € 7,50 | museumkaart & 
ooievaarspas: gratis

Boerol

Boerol is hét cultuurfestival in 

de polder met theater, beeldende kunst, 

toneel, film, land-art, poëzie en natuurlijk 

veel muziek. Boerol is voor jong en oud en 

op zaterdag helemaal gratis. De sfeervolle 

locatie is midden in de polder, op het terrein 

van boerderij Het Kraaiennest, gemeente 

Midden-Delfland. 

www.boerol.nl

Boerol

Locatie: Boerderij Het 
Kraaiennest, Maasland
(net over de grens van De Lier)
Vrijdag 20.00 en 21.15 voorstelling
Zaterdag 10.30 – 19.00 uur
Toegang: vrijdag € 7,50, zaterdag gratis.    

Orgelconcert

Vijf concerten in het kader 

van het 2e International Symfonisch Orgel 

Festival Den Haag. Op 28 juni is het eerste 

Fonds 1818 agenda

concert in deze reeks met Kristiaan Seynhave 

(Brussel). Op een videoscherm kan men de 

musici volgen.

www.orgelelandstraatkerk.nl

Stichting Orgel Elandstraatkerk

Locatie: Elandstraatkerk, 
Elandstraat 194, Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 10,-, incl. consumptie

De Bokkerijders 

In het theaterspektakel De Bokkerij-

ders is de bezoeker te gast in het Limburgse land 

van rond 1750. In het dorpje de Heek verloopt het 

leven rustig, totdat de beruchte Bokkerijders een 

overval plegen. Zijn het ordinaire struikrovers of 

hebben ze bovennatuurlijke krachten? Volgens 

de legende vliegen ze op duivelse bokken door 

de nacht! Een bijzondere belevenis, waarbij het 

publiek midden in de actie zit.

www.storytellers.nl 

Storytellers

Locatie: Buytenpark, 
Openluchttheater Zoetermeer 
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 17,50

Vormidable

Deze zomer staat in de tentoonstel-

ling Vormidable de hedendaagse beeldhouw-

kunst uit Vlaanderen centraal. De tentoonstel-

ling wordt een visueel 

spektakel, met werk 

van gevestigde én 

jonge, opkomende 

Vlaamse kunstenaars. 

Aanleiding voor dit thema is 20 jaar culturele 

samenwerking tussen Nederland en Vlaande-

ren in 2015.

www.beeldenaanzee.nl/vormidable   

Museum Beelden aan Zee

Buitenlocatie: Lange Voorhout, Den Haag 
Toegang: gratis
Museum: Harteveltstraat 1, Scheveningen
di-zo van 10.00 – 17.00 uur
Toegang: € 12,-

JUNI

26-27

OKT

t/m 25

JULI

1-12

JUNI

28 

SEPT

t/m 15

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

 7,50, zaterdag gratis.    

26-27

1-12
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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

Donderdag 25 juni

Poëzie Café in Bodega de Posthoorn

‘s Avonds om 20.00 uur is er Poëzie Café in Bodega de 
Posthoorn, aan het Lange Voorhout 39 A, 2514 EC in Den 
Haag. De toegangs is gratis. De dichters Cor van Welber-
gen, Liesbeth de Blecourt, Harry Zevenbergen en Marije 
Hendrikx zullen werk voordragen op het thema ‘Zomer 
in Den Haag’. De muzikale bijdrage aan het programma 
wordt op de piano verzorgd door Frans Reijman

Vrij. 26 juni t/m zo. 5 juli 

WK Beachvolleybal in tijdelijk stadion

op de Hofvijver in de Haagse binnenstad

Op de Hofvijver wordt de laatste hand gelegd aan het 
tijdelijke stadion waarin tussen vrijdag 26 juni en zondag 
5 juli beachvolleybal wordt gespeeld. Nederland is dit jaar 
gastland voor het Wereldkampioenschap Beachvolleybal 
en Den Haag is de belangrijkste speelstad. Naast de re-
guliere poolwedstrijden worden hier tussen 3 en 5 juli de 
fi nales gespeeld. De andere speelsteden zijn Rotterdam, 
Amsterdam en Apeldoorn.
Voor Den Haag betekent het WK tien dagen lang vol-
leybalfeest in de binnenstad. De directe omgeving van de 
Hofvijver is bedoeld voor de bezoekers van het WK. Ook 
voor Hagenaars die geen wedstrijden bezoeken, is er op 
andere plekken een hoop te beleven. 
Het centrum voor alle activiteiten is Het Plein. Hier staat 
Beach Club The Hague. Dit is een podium met een beach 
court (beachvolleybalveld) en een groot scherm waarop 
de wedstrijden gevolgd kunnen worden. Op het podium 
vindt een breed scala aan culturele activiteiten plaats en 
op het beach court kan naar hartenlust een bal geslagen 
worden. Ook vinden hier allerlei wedstrijden plaats. Het 
hoogtepunt is op 1 juli. Dan spelen op het beach court de 
winnaars de fi nale van het smashbaltoernooi. De voor-
rondes van dit toernooi zijn in alle vier de speelsteden van 
dit WK gespeeld.
Ook 27 juni wordt een spectaculaire dag. Dan vindt er op 
het strand van Scheveningen een recordpoging plaats 
voor het Guiness Book of Records. De gemeente Den 
Haag en de Nevobo leggen samen 300 veldjes neer om 
daar 3.500 mensen simultaan op te laten spelen. Ook 
op andere plekken in de stad, zoals bijvoorbeeld op de 
tijdelijke beach courts in de Schilderswijk en Laak, kunnen 
Hagenaars zich de beginselen van het beachvolleybal 
eigen maken of juist kijken hoe anderen het doen.
Beachvolleybal is een sport waarbij veel te zien is. Door 
het beperkte aantal spelers is het eenvoudig om alle 

facetten van een wedstrijd te volgen. Dit maakt het ook 
interessant voor mensen die de sport niet goed kennen. 
De harde smashes en het duiken zorgen voor spektakel. 
De historische locatie maakt dat het volgen van wedstrijd 
sfeervol is. Per speeldag zijn er meer wedstrijden. Voor en 
na de wedstrijden is er op het terrein van het WK van alles 
te beleven. DJ’s en showgirls zorgen voor vermaak.
Kijk voor het wedstrijdschema en meer informatie op 
www.wkbeachdenhaag.nl

Zaterdag 27 juni

Concert door Jeugdorkest H.I.J.

in de Muziekcademie aan de Raamweg

Jeugdorkest H.I.J. presenteert ter afsluiting van het sei-
zoen een concert met een geweldig programma! Tijdens 
een recent studiekamp op de Veluwe hebben de jonge 
musici hard gerepeteerd.
Het H.I.J. zal twaalf korte stukken spelen uit verschillende 
tijdsperiodes: van Johan Christian Bach, naar Ravel met 
zijn Pavane en Debussy met het ballet uit de Petite Suite, 
naar Mama Mia van Abba. Ook staan er twee solo con-
certen op het programma, één voor viool (Vivaldi) en één 
voor trombone (Sachse). Het onlangs opgerichte HIJ-jong 
brengt ook een paar stukjes ten gehore. 
Het H.I.J. (Haags Instrumentaal Jeugdensemble) is een 
jeugdsymfonieorkest met leden tussen de 8 en 20 jaar 
oud. Het orkest staat onder leiding van dirigent Marco 
C. de Bruin. Het H.I.J. is een bijzonder jeugdorkest: alle 
leeftijden worden namelijk gemengd. De jongere leden 
kunnen daardoor leren van oudere leden, en de oudere 
leden op hun beurt om verantwoordelijkheid te dragen. 
Ook bijzonder is dat alles wordt georganiseerd door de 
leden zelf! Het orkest heeft een jeugdbestuur en diverse 
commissies waarin de leden plaatsnemen. Voor het H.I.J. 
is een goed muzikaal niveau even belangrijk als een goede 
sfeer en het plezier in samen muziek maken. 
Sinds kort heeft het HIJ ook een samenspeelgroep voor 
jongere strijkers, het HIJ-jong, ter voorbereiding op het 
grotere jeugdorkest. Het H.I.J. en het H.I.J.-jong repeteren 
iedere zaterdagochtend op het Oosteinde in Voorburg. 
Nieuwe leden zijn welkom om eens langs te komen! Voor 
info: www.jeugdensemble.nl
Het afsluitende seizoensconcert zal plaatsvinden op zater-
dagavond 27 juni n de Muziekacademie Den Haag, aan de 
Raamweg 36 in den Haag. 
Toegangskaarten worden aan de zaal verkocht: volwas-
senen € 7,50 en kinderen € 5,00.
Het concert begint om 19.30 uur, de deur is open vanaf 
19.00 uur. 

Zondag 28 juni

Excursie Haagse Vogelbescherming

bij het ooievaarsnest in Voorburg

De Haagse Vogelbescherming organiseert zondag 28, juni 
2015 een excursie over de ooievaars. De vogelgidsen zijn 
van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig langs het fi etspad bij 
Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij Essesteijn in Voor-
burg. U hoort alles over de achtergrond van de ooievaars 
in Nederland, over de bewoners van dit nest en andere 
nesten in de omgeving. De jongen zijn op de leeftijd dat ze 
vliegoefeningen doen. Met onze telescoop kunt u alle acti-
viteiten op het nest goed zien. Het is geen wandelexcursie, 
dus u kunt ook deelnemen als u minder goed ter been 
bent. Verder zijn kinderen van harte welkom. De excursie 
is gratis en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Zaterdag 4 juli

Allerlaatste concert van LEVY JOE

in Herberg Vlietzigt in Rijswijk

Op zaterdag 4 juli zullen de mannen van ClassicPopBand 
LEVY JOE hun allerlaatste concert geven. Deze, toch 
wel emotionele, happening vindt plaats in Partycentrum 
Herberg Vlietzigt aan het Jaagpad 7 in Rijswijk. 

De aanvang van dit laatste optreden, getiteld The Last Exit, 
is 20:30 uur (zaal open 20:00 uur). De entree is gratis. 
Kom wel op tijd, want vol is vol!
LEVY JOE behoort tot de oudgedienden in het muzikanten 
vak. Na een -aanvankelijk eenmalig- reünieconcert novem-
ber 1999 kwam er steeds meer vraag naar optredens van 
LEVY JOE en aldus timmert de band alweer ruim zestien 
jaar niet onverdienstelijk aan de muzikale weg. Als waarlijk 
culturele erven dragen de vier muzikanten de onsterfelijke 
muziek van hun helden uit de pioniersjaren uit. Met veel 
energie, vakmanschap en enthousiasme wordt er voortdu-
rend ambachtelijk gesleuteld aan het repertoire.
Door het hele land zijn honderden partyzalen, muziekca-
fés, privé feesten, festivals en andere podia de afgelopen 
jaren met veel succes door LEVY JOE opgeluisterd.  
Twee Cd’s, een 10 inch vinylplaat, diverse (YouTube) clips, 
twee DVD’s, tientallen krantenartikelen en honderden 
foto’s zijn het resultaat van de samenwerking van deze 
dinosaurussen van de Voorburgs/Haagse beat- en 
popmuziek.
Support optredens voor The Zombies en voor de muzikale 
theatershow “Trippin’ The Sixties” van Barry McGuire (Eve 
Of Destruction) en John York (ex Byrds) werden succes-
vol ontvangen en vormden onvergetelijke hoogtepunten.
In boekwerken over de Haagse en Voorburgse popscene 
in de jaren zestig duikt de naam LEVY JOE steevast op. 
Ook muzikale collegialiteit leidde ertoe dat LEVY JOE op 
het podium werd bijgestaan door vele muzikale gasten. 
Een aantal daarvan zullen deze avond wederom een 
muzikale bijdrage leveren.
Met inmiddels ruim 940 volgers op de eigen Facebook 
bandpage groeide het aantal fans gestaag. En aan al 
dit moois komt zaterdag 4 juli in Herberg Vlietzigt een 
swingend eind.
Wie met behulp van navigatie naar Partycentrum Herberg 
Vlietzigt wil komen moet als adres Jaagpad 7 (2288 AB) 
Rijswijk invoeren.

Heden t/m 27 september

Raadsel van de Brittenburg

in Museum Meermanno

Museum Meermanno organiseert een kleine tentoonstel-
ling over zijn Romeinse oudheden. Sommige daarvan 
zijn opgegraven op het strand bij Katwijk aan Zee. Hier 
bevond zich het Romeinse bouwwerk de Brittenburg. Hoe 
kwamen deze oudheden in de negentiende eeuw terecht 
in het Haagse museum en weten we wel zeker of ze uit de 
Brittenburg afkomstig zijn? 
Wat de Brittenburg was, is niet duidelijk. De theorieën 
over het gebouw lopen uiteen van een Romeins castellum 
uit de eerste eeuw tot een graanopslagplaats uit latere 
tijden tot een middeleeuwse versterking. Misschien was 
het de meest westelijke punt van de Limes, de noordgrens 
van het Romeinse rijk, in Nederland. Hoe het ook zij: de 
resten van het gebouw kwamen in de zestiende eeuw en 
daarna enkele malen te voorschijn bij extreem laag water. 
Verschillende ooggetuigen hebben er toen over geschre-
ven en afbeeldingen van gemaakt.
De negentiende-eeuwse stichter van Museum Meer-
manno, baron Van Westreenen van Tiellandt, was zeer 
geïnteresseerd in de vroege geschiedenis van Nederland. 
Hij kocht op veilingen een groot aantal Romeinse voor-
werpen die in Nederlandse bodem gevonden waren. De 
Brittenburg fascineerde hem zeer en hij verzamelde zoveel 
mogelijk boeken waarin dit Romeinse castellum genoemd 
werd. Ook kocht hij verschillende objecten die gevonden 
zouden zijn in de Brittenburg, waaronder een kannetje dat 
wordt afgebeeld in die boeken.
Wat de functie van de Brittenburg was, blijft echter een 
raadsel. Bij een grootschalig archeologisch onderzoek op 
het strand van Katwijk aan Zee vorig jaar zijn geen sporen 
van het gebouw meer gevonden. Ook is het onduidelijk 
of het te identifi ceren is met het castellum Lugdunum op 
de Peutingerkaart, de bekende middeleeuwse kopie van 
een laat-Romeinse landkaart. Kunnen de objecten in het 
museum echt uit de Brittenburg afkomstig zijn? Inmiddels 

is het bouwwerk defi nitief in zee verdwenen en blijft het 
een raadsel. De verwoede pogingen om het castellum te 
vinden, zijn tevergeefs gebleken.
In de tentoonstelling ‘Het raadsel van de Brittenburg’ 
is ook aandacht voor de andere Romeinse oudheden 
verzameld door de baron en voor het begin van de 
wetenschappelijke archeologie in Nederland: de opgraving 
van de Romeinse stad Forum Hadriani in Voorburg door 
C.J.C. Reuvens in 1827. De tentoonstelling wordt geor-
ganiseerd in het kader van de Erfgoedlijn Limes, mogelijk 
gemaakt door de provincie Zuid-Holland.  

Zaterdag 4 juli speciale familiemiddag

Op zaterdag 4 juli organiseert Museum Meermanno een 
speciale Romeinse familiemiddag met leuke activiteiten 
voor het hele gezin. Tevens kunnen kinderen elke dinsdag 
en donderdag in de zomervakantie over de Romeinen 
leren en als echte archeoloog opgravingen doen in de mu-
seumtuin. Voor meer informatie zie www.meermanno.nl
Zie voor meer informatie over de Limes in Nederland o.a. 
op www.geschiedenisvanzuidholland.nl/limes en
www.romeinselimes.nl 

Museum Meermanno | Huis van het boek
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag
www.meermanno.nl
open: dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur 
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Farm de Beauty

Frederikstraat 599

Den Haag

Tel : 070 – 3650 258 / 06 5111 89 24

www.farmdebeauty.nl

welkom@farmdebeauty.nl

Facebook | Twitter | Linkedin

Altijd mooi? Ook voor jou weggelegd! 

Altijd perfect onder alle omstandigheden,

Dus ook in zwembad of sauna en aan zee of 

Altijd perfect onder alle omstandigheden,

Dus ook in zwembad of sauna en aan zee of 

op het strand. “PERMANENT mooi”.
 

·  Wenkbrauwen hairstrokes 3D

·  Eyeliner
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·  Lippen

·  22 jaar ervaring en GGD vergunning!
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·  22 jaar ervaring en GGD vergunning!
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op het strand. “PERMANENT mooi”.

 

Altijd perfect onder alle omstandigheden,

Dus ook in zwembad of sauna en aan zee of 

www.deoudebrouwerij.nl

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

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

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

geweldige kamers...
Zomers midweekarrangement

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 
4 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 228,- p.p. (halfpension)  -
“incl. keuze uit diverse leuke uitjes!”

Van zondag tot donderdag, of van maandag tot vrijdag. 
Voor meer info zie onze website.



Ambachtsheer, in het dagelijks leven hoofd mo-
numentenzorg bij de gemeente Den Haag, heeft 
de oorlogsjaren van ‘zijn’ sociëteit – hij is er al 
20 jaar lid van – nageplozen. Eigenlijk bij toeval. 
,,Vanuit mijn functie ben ik vaak bezig met de 
geschiedenis van gebouwen. Toen de sociëteit 
200 jaar bestond, in 2002, heb ik een hoofdstuk 
voor het jubileumboek geschreven. Daarvoor had 
ik de notulen van bestuursvergaderingen door 
geplozen.’’ 

,,Toen kwam ik zo veel interessante zaken tegen 
dat ik voor het blad van de sociëteit een artikelen-
reeks ben gaan maken. Die reeks moest luchtig 
zijn. Het ging vooral om het gebouw, gebeurtenis-
sen, grappige of bijzondere voorvallen. Maar ook 
over nieuwe leden, toen bekende Nederlanders.’’
,,Op 11 juli 1941 werd de sociëteit door de Duit-
sers gesloten. Geen notulen meer. Dus toen ben ik 
ook gestopt. Maar de geschiedenis ging natuurlijk 
verder. Het was dus een soort ‘cliffhanger’.  Ik 
wist dat er nog genoeg archiefmateriaal was. On-
der andere de stukken van de liquidateur, de man, 
mr. Fred Stähle, die met de Duitsers onderhan-
delde. Verder was er natuurlijk het NIOD.’’
,,Ik wilde een klein boekje maken maar de 
informatie nam alleen maar toe. Als sociëteit 
functioneerde De Witte alleen nog in het eerste 
jaar van de bezetting. Maar zouden bestuur en 
leden, dat waren er toen zo’n 3300, elkaar nog 
hebben ontmoet? Dat zal vast wel. Hoe gebruikte 
de bezetter het gebouw? Op 6 mei 1945 kreeg de 
sociëteit het gebouw weer in handen. Hoe ging 
het met de wederopbouw?’’

Lot van de leden
Een zaak die de bijzondere aandacht trok van 
Ambachtsheer was het lot van de leden tijdens de 
oorlog. Een fenomeen waarop hij stuitte toen hij 
kennis nam van na-oorlogse oproepen vanuit de 
sociëteit in bijvoorbeeld kranten, aan leden om 
zich te melden. Maar ook op grond van brieven 
die nabestaanden aan de sociëteit schreven. Over 
hun geliefden die waren omgekomen, wegge-
voerd of waarvan niets meer was vernomen.
Ambachtsheer: ,,Daar waren hele heftige briefjes 
bij. Ik wilde het geheel eigenlijk afdoen door een 
paar personen als voorbeelden te noemen. Maar 
dat was niet goed. Ik ontdekte dat de sociëteit 
eigenlijk nooit had stilgestaan bij de leden die 
niet terugkeerden. Het zal wel gebeurd zijn, maar 
er staat nergens iets over in de archieven.’’ 

,,Toen kreeg ik een brainwave. Ik heb het onder-
e  e ee .  e   e fi e 

ministratie heb ik een ledenlijst gereconstrueerd 

en toen ben ik alle 3300 namen gaan nalopen. 
Toen werd het simpel wegstrepen. Het is een 
 e s e eest    et . Het 

moest volledig en juist zijn.’’ Er kwamen uitein-
delijk 55 namen boven water van oorlogsslachtof-
fers. Op 6 mei is er ter ere van hun nagedachtenis 
een gedenkzuil in de vestibule van de sociëteit 
onthuld door burgemeester Jozias van Aartsen.

Koffiehuis van ouds
De Witte heet de sociëteit pas sinds 1 januari 
1950. Toen werd deze benaming toegevoegd aan 

e fi e t te  e e  tt e te t  
zoals die sinds de oprichting 2 oktober 1802 werd 

e e . Het e  est s  ee  fi e s  
het Plein, bekend vanwege de witte façade. Van-
daar de bijnaam. Met 114 leden waren ze toen: 

fi e e  e te e  t  ste  
academici, renteniers en een enkele ondernemer.

e   et fi e s e    e et 
in eigendom. Daarna werden langzamerhand alle 
panden aan de westkant van het Plein opgekocht. 
Drie verbouwingen later ontstond in 1933 het 
huidige gebouw. Plein 24.
De oorlog naderde. Bij de sociëteit wilde men elk 
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Het is eigenlijk te gek voor woorden. Middenin de Tweede Wereldoorlog, met 
een oppermachtige Duitse bezetter in Nederland, wordt er keurig onderhan-
deld over de koop, dan wel huur, door de Duitsers van het gebouw Plein 24 
in Den Haag. Een pand dat nu bekend staat als zetel van Sociëteit De Witte. 
Henk Ambachtsheer (62) moet er zelf wel om lachen. ,,Dat heeft mij ver-
baasd. Dat quasi-zakelijke daar waar de Duitsers als bezetter het gebouw 
zo maar hadden kunnen vorderen. Het was een rookgordijn om de mensen 
rustig te houden. Een onderdeel van het systeem.’’

Carel Goseling in gesprek met chroniqueur Henk   Ambachtsheer over Sociëteit De Witte

Oorlogsjaren van  ‘Kasino aan het Plein’ 

- Henk Ambachtsheer in gebouw De Witte -

  Gewoon 
    goed geregeld
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Ontmoet de Blijmaker

Helaas neemt het aantal 

mensen in Den Haag en 

omgeving sterk toe, die uitzien 

naar een gewoon gesprek, 

een leuk contact, 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. Blijf niet 

langer alleen thuis zitten en doe 

weer mee aan de samenleving.

De Volharding is de coöperatie 

die zich het lot van deze 

mensen aantrekt. Daarom 

heeft De Volharding een 
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40 enthousiaste en ervaren 

vrijwilligers.
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een gesprekje, een wandeling, 

licht huishoudelijk werk, een 

spelletje, ziekenhuisbezoek 
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beschikken de vrijwilligers over 
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Na aanmelding vinden wij het 

belangrijk dat u eerst met ons 

kennismaakt door middel van 

een gesprek. Als u dit wilt in het 

bijzijn van een familielid of een 

bekende van u is dat uitstekend 

en doen we dat samen met u.

De kosten bedragen € 4,50 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 niet 

missen kunnen.  

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

- Heren onder elkaar, ook in 1966 zoals hier, gewoon nog 

de kern van het sociëteitsgebeuren. -

- ‘Emancipatie-avond’ in De Witte in 1937. Dat wil zeggen 

‘met het gezelschap van dames’. -



activisme buiten de deur houden. Toch 
bereidde men zich wel voor op het erg-
ste. De kelders, met de kegelbaan, kon-
den dienen als schuilkelder. Er werden 
zakken zand gekocht om brand mee te 
bestrijden. Er werd een noodvoorraad 
voedsel aangelegd. Op 7 mei 1940 
werd er desalniettemin gewoon nog een 
lezing over Arabische volbloedpaar-
den in de sociëteit gehouden. Die was 
‘slecht’ bezocht omdat militaire verlo-
ven waren ingetrokken. Op 13 mei was 

het terras voor de sociëteit, dat in 1863 
was aangelegd, gewoon in gebruik!
Tien dagen later ging het bestuur van de 
sociëteit over tot een bijzondere stap. In 
een brief aan de Duitse bezetter, Orts-
kommandant M. von Prittwitz, schreef 

e  t tse fi e e  t e  t t e 
sociëteit hadden. Een stap die intern tot 
felle discussies aanleiding gaf. Binnen 

twee maanden stapten 185 leden op.
Wat bracht het bestuur tot dit initia-
tief? Ambachtsheer zocht het uit. ,,Nu 
vinden wij dat heel vreemd. Maar dat 
is met de kennis van nu. Tot het sturen 
van de brief is op 20 mei besloten. 
In de notulen van het bestuursberaad 
staat nergens waarom. Dus ben ik tot 
een hypothese gekomen. Men vreesde 
kennelijk de vordering van het gebouw. 
Dat zou het einde van de sociëteit zijn 
geweest en dat wilde men kennelijk 
voorkomen.’’
Die angst was niet geheel ongegrond. 
De Duitsers maakten  van Den Haag 
hun ‘regeringscentrum’. Betrokken 
kantoren rond het Plein, op het Binnen-
hof, aan het Voorhout en de Vijverberg. 
Seyss-Inquart, Hitlers ‘bestuurder’ van 
Nederland, betrok Plein 23. De hoogste 
baas van de SS en polizei, Rauter, Plein 
1 (het oude ministerie van Koloniën). 

Sherry en genever
Toch lieten ze Plein 24 vooralsnog on-
gemoeid. Het sociëteitsleven ging dus 
gewoon door. In 1940 werd een winst 
gemaakt van 19.000 gulden. Begin 
1941 begonnen de voorraden sherry 
en genever snel af te nemen. Er kwam 
rantsoenering. Sherry alleen nog tussen 
11.30 en 14.00 uur, alsmede na 19.00 

.    esse  e  . 
Oud-bestuursleden en hun weduwen 
mochten bovendien niet meer tegen 
inkoopprijs wijn en sterke drank kopen.
Op 11 juli 1941 stapten vier Duitse  

fi e e  e s te t e  et 
de mededeling dat die in beslag was 
genomen. Voor de liquidatie ging mr. 
F. Stähle (een NSB-lid) zorgen. Het 
‘bezit’ van de sociëteit was aanzienlijk: 

14.200 gulden in kas, 106.736 gulden 
op de bank, 298.404 gulden aan effec-
te  .   esse  e  e    
de kelders. De waarde van het gebouw 
bijna 1,8 miljoen gulden, de grond-
waarde bijna 680.000 gulden.
De Duitse bezetter wilde het gebouw 
gaan gebruiken als restaurant voor het 

eigen personeel en als ontspanningscen-
trum. Stähle kwam in contact met dr. 
Hans Piesbergen, Seyss Inquarts hoog-
ste ambtenaar. Er werd onderhandeld 
over koop, later huur. In juni 1942 was 
er een akkoord over huur. De Duitse 
bezetter betaalde keurig maandhuur, tot 
en met maart 1944.
Waarom ze dat zo netjes deden is 
Ambachtsheer onbekend. De Duitsers 
gebruikten de sociëteit – omgedoopt tot 
Gefolgschaftsheim dan wel Haupt-
kasino - ook keurig.  Het ging op 15 
oktober 1941 open. Er werd goed 
gegeten (driegangenmenu voor 1,80 
gulden), veel gedronken, gedanst en 
gesport (biljarten, kegelen en tafelten-
nissen). Periodiek waren er ‘Kamerad-
schaftsabende’. De inventaris bleef 
onaangeroerd. In de hal werden alleen 
twee marmeren platen weggehaald. Op 
de tweede etage kwam een telefooncen-
trale ten behoeve van Seyss Inquarts 
contacten met Berlijn.

Redelijk netjes
Ambachtsheer: ,,Ze hebben het gebouw 
redelijk netjes gebruikt. Zelfs de kroon-
luchters en wandarmaturen bleven. Een 
geluk bij een ongeluk.’’ Daarbij dient 
aangetekend te worden dat het archief 
en de ledenadministratie stiekem waren 
weggehaald, net als enkele schilderijen. 
Op 6 mei 1945 liepen bestuursleden 
van de sociëteit weer hun ‘bevrijde’ en 
onbeschadigde gebouw binnen. ,,Er is 
nooit iets vernield of opgeblazen, al 
was daar wel opdracht toe gegeven’’, 
weet Ambachtsheer over de Duitse 
aftocht uit Den Haag. Er lag zelfs nog 
30.000 gulden in de brandkast. Elders 
werden een half miljoen sigaretten, 

.  s e  e    esse  ste e 
drank aangetroffen. Na een half jaar 
gesteggel met ‘de overheid’ ging de 
s te t     fi ee  
weer open.

20.000 boeken
De bibliotheek van de sociëteit kwam 
niet zo ongeschonden uit de strijd.  Er 
stonden zo’n 20.000 werken. Een deel 
werd simpelweg vernietigd. Zeventien 
kisten boeken werden afgevoerd naar 
Duitsland. Het Duitse leger pikte mili-
taire boeken eruit. Voor Seyss Inquart 
werd een deel gereserveerd. Er gingen 
boeken naar het SS-vrijwilligerslegi-
oen, naar de Dienst voor Sibbekunde 
(NSB, afstammingsonderzoek), naar 
WA-Heerbanleider Feenstra en naar het 
departement voor Volksvoorlichting en 
kunsten.
In 1992 kwamen er 34 boeken uit Mos-
kou terug met het originele stempel van 
de sociëteit en een Duitse aantekening 
erin. Er moeten in Rusland nog meer 
werken zijn, maar die komen niet terug. 
Ook in Wit-Rusland, in de Nationale 

bibliotheek, zijn  werken uit de socië-
teitsbibliotheek gevonden. Maar terug-
geven doet Wit-Rusland niet. ,,Maar ze 
weten dus dat ze iets van ons hebben’’, 
aldus Ambachtsheer. Hoe de werken in 
Minsk ontdekt werden? ,,Door gewoon 
het woord sociëteit in te tikken op hun 
computersite. We hadden meteen vijf 
hits’’, lacht  Ambachtsheer. ,,Gewoon 
roofkunst dus.’’
Achteraf heeft Ambachtsheer er spijt 
van dat hij niet eerder is gaan ‘graven’. 
Dan waren er mogelijk nog getuigen uit 
de oorlogstijd voor hem te spreken ge-
weest. Maar niet alleen dat feit vindt hij 
jammer. Hij betreurt het ook zo weinig 
foto’s uit die tijd te hebben gevonden. 
,,Die moeten er wel zijn maar kennelijk 
wordt het Haagse erin niet herkend. 
Of ze liggen her en der in dozen op 
zolders of in kelders bij mensen thuis. 
En duiken ze alsnog ineens op.’’

Onder de titel ‘Kasino aan het Plein’ 

De bezetting van sociëteit De Witte in 

de Tweede Wereld- oorlog heeft Henk 

Ambachtsheer een 

boek geschreven. 

Het telt 132 

pagina’s, met een 

harde omslag, 

en is verschenen 

bij uitgeverij 

De Nieuwe 

Haagsche (ISBN 

9789491168710) en het kost € 24,50. 

Het boek is o.m. verkrijgbaar via Boek-

handel Douwes, aan de Herengracht 

60 in Den Haag 

(www.boekhandeldouwes.nl)

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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Carel Goseling in gesprek met chroniqueur Henk   Ambachtsheer over Sociëteit De Witte

Oorlogsjaren van  ‘Kasino aan het Plein’ 

- Ambachtsheer bij gedenkzuil -

- Logo van de sociëteit. -

- De Witte buiten -- Ingang De Witte -

Het Paviljoen en De Tent
Behalve het gebouw aan het Plein had de sociëteit nog twee vestigingen. Het 
Paviljoen in Scheveningen (opening in 1918) en De Tent in het Haagsche Bos 
(gebouw geopend in 1888, vanaf 1819 een linnen tent, in 1824 vervangen door 
houten bouwwerk). Het Paviljoen werd op 15 september 1941 gesloten. Later 
werd het onderdeel van de verdedigingswerken, beter bekend als Atlantikwall. De 
Tent werd op 1 februari 1941 ontruimd. Later gebruikten de NSB en de WA het 
gebouw. Begin 1943 werd het gebouw gevorderd om daarna gesloopt te worden 
ten behoeve van de aanleg van een tankgracht plus een schootsvrije zone van 200 
meter. Het Paviljoen ging na herstelwerkzaamheden in 1947 weer open voor leden 
van de sociëteit.- Het Paviljoen in Scheveneningen dateert uit 1826, Koning Willem I schonk het aan zijn vrouw. -
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Nog geen Lid?
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handvat

Voor leden

Onze prijs 61,95 55,75 134,
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Handige waterfl es 0,5 liter

Voor leden
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Handige winkel-rollator

Met deze handige combinatie van een rollator en 

een boodschappentrolley is het probleem van te 

weinig bergruimte voorgoed verleden tijd. Deze 

comfortabele begeleider zorgt voor meer veiligheid 
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Lange teennagelschaar

Voor leden

Onze prijs 12,95 9,95

De afsluitdop van de WaterTracker® drinkfl es heeft 
een aantal voordelen. Door de ingebouwde teller houdt 

u de dagelijkse vochthuishouding op peil, drie maal 

daags, iedere dag! En door de speciale tuitvorm drinkt 
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teennagelschaar is ontworpen 
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voor een goede grip. De 
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De hoek van het handvat is 90° en houdt hand en pols 
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Toiletverhoger met deksel 

Wordt het opstaan en gaan zitten 

problematisch? Dan wordt het 

wellicht tijd voor een handige 

toiletverhoger.

Deze verhoger past op elk toilet 

en is in een handomdraai

zelf te plaatsen.

Gemaakt van makkelijk schoon 

te maken harde witte kunststof.

Onze prijs 

5 cm     voor  35,95

10 cm   voor  38,95

34,95
Voor leden

31,    95
en

Polsbrace met versterking

Deze Polsbrace heeft een verwijderbare 

metalen lepel die de pols in de juiste 

houding stabiliseert.

Door de sluiting met klittenband kunt u 

zelf de mate van ondersteuning instel-

len.

Ideaal voor mensen met

reuma of her carpal tunnel

syndroom en voor links en rechts te 

bestellen.

27, 95
Onze prijs 29,95

Voor leden

Rollator Let’s Go Outdoor

Deze hippe lichtgewicht rollator is voorzien van zachte kogelgelagerde 

wielen en rijdt zonder trillingen. De rollator is gemakkelijk op te bergen 

of mee te nemen.

Gewicht:  6 kg 

Kleuren:   Zilver/zwart

  Zilver/Beuken

Hoogte:  79-90 cm 

Hoogte van blad  68 cm 

Maximaal gewicht gebruiker: 100 kg 

Afmetingen ingeklapt:  37 x 93 x 54 cm 

269,95
Onze prijs 289,95

Voor leden

Opstapje met handleuning

Dit opstapje is extra veilig te ge-

bruiken door de handleuning en de 

antislip van rubber op het opstapje 

zelf.

Neemt niet veel ruimte in en is een 

uitkomst om in de hoge kasten te 

komen.

Hoogte 23 cm.

Afmeting 30 x 41 cm

Hoogte handvat 85 cm.

Max. gewicht  120Kg.



Donderdag 2 juli om ca. 20.00 uur in Sociëteit de Vereeniging

Extaze presenteert 
themanummer Kellendonk

Frans Kellendonk werd in 1951 in 
Nijmegen als eerste kind geboren in 
een katholiek gezin. Na hem werden 
nog drie meisjes geboren. Hij 
studeerde in de periode 1969-1975 
Engels aan de ‘Katholieke Universi-
teit Nijmegen’, een aantal jaren aan 
het ‘Shakespeare Institute’ van de 
universiteit van Birmingham en een 
zomer aan de universiteit in Londen. 
Hij legde in Nederland cum laude 
het doctoraalexamen af. In 1978 
promoveerde hij op de studie ‘John 
& Richard Marriott, the history of 
a seventeenth-century publishing 
house’. Nog voor zijn promotie 
verscheen zijn literaire debuut de 
bundel ‘Bouwval’, 1977, waarvoor 
hij de ‘Anton Wachterprijs’ kreeg. 
De snelheid waarmee hij promoveer-
de terwijl hij al volop bezig was met 
zijn literaire werk, geeft een indruk 
van zijn scherpe geest en zijn talent.

Literaire opvatting 
Van 1978 tot 1983 was Kellen-
donk redacteur van het literaire 
tijdschrift ‘De Revisor’. Hij voelde 
verwantschap met schrijvers als 
Dirk Ayelt Kooiman, de oprichter 
van ‘De Revisor’, Nicolaas Matsier 
en Doeschka Meijsing. Samen met 
deze drie werd hij in 1977 voor de 
‘Haagse Post’ door journalist/schrij-
ver Jan Brokken geïnterviewd. Bij 
die gelegenheid lanceerde Brokken 
de term ‘academisme’. De schrijvers 
waren niet erg gelukkig met deze 
strakke indeling. In zijn dankwoord 
voor de ‘Anton Wachterprijs’ zei 
Kellendonk daarover: ‘Brokken 
plantte een bordje met twee gol-
vende lijnen, drukte er het woord 
ACADEMISME boven en ziet: 
daarnaast stroomt de stroming van 
die naam met vier watertrappelende 
schrijvers, die steeds pogen naar de 
oever te zwemmen, maar nauwelijks 
hebben ze de kant bereikt of ze wor-
den weer in het water geduwd.’ Kel-
lendonk vond dat de realistische en 
anekdotische literatuur het menselijk 
onvermogen om de werkelijkheid te 
doorgronden ontkende. Hij was er 
niet op uit om zo te schrijven dat de 
lezer zich volledig met het hoofdper-

s e e t fi ee t e   
door in een bekende wereld waant. 
Hij wilde dat de lezer nadenkt over 
wat de schrijver hem voorschotelt. 
In de essaybundel ‘De veren van 
de zwaan’,1987, stelt hij: ‘Alleen 
kunst die eerlijk uitkomt voor haar 
kunstmatigheid is geoorloofd.’

Maatschappij en religie
In ‘De veren van de zwaan’ 
beschrijft Kellendonk zijn ver-
standhouding met het katholicisme 
waarmee hij was opgegroeid: ‘Ik 

voelde me in de kerk alsof ik te 
vondeling was gelegd in een naar-
geestig woud en daar ontwaakt 
was te midden van een kudde 

ogenschijnlijk goedmoedige, maar 
in werkelijkheid zeer kwaadaardige 
herkauwers.’ Hoewel hij zichzelf als 
een ongelovige zag, speelt de traditie 
van de katholieke apostolische kerk 
in zijn werk een grote rol. Kellen-
donk stelt in dezelfde bundel: ‘Dat 
godsbegrip van mij is niet meer dan 
een fraaie constructie, een hypothe-
se. Ik heb in het hart van de schep-
ping een leemte ontdekt waar God, 
als Hij bestaat, mooi in zou passen, 
maar helaas is het niet zo dat 

het geloof begint waar het verstand 
ophoudt.’ Kellendonk keek kritisch 
naar de ontwikkelingen in de jaren 
tachtig. In een radio-interview met 
Stan Houcke in 1988 stelde hij: ‘Het 
maatschappelijk leven wordt steeds 
holler.’ Het beviel hem slecht dat 
er in de samenleving een tendens 
was naar ‘steeds grotere collectivi-
sering, steeds meer van hetzelfde, 
steeds meer beheersing’. Daarnaast 
bekritiseerde  Kellendonk de jour-
nalistiek waarin naar zijn mening 
werd geprobeerd het wereldbeeld 
te Bij het uitkomen van de roman 
‘Mystiek lichaam’, 1986, werd hij 
geconfronteerd met de lezershou-
ding van een aantal critici die hem 
van antisemitisme en belediging 
van homoseksuelen beschuldig-

den op grond van uitspraken van de 
personages in het boek. Met deze 
benadering werd de opzet van het 
boek tekort gedaan. In ‘Mystiek 

lichaam’ is sprake van een zoektocht 
naar de oorzaken van het antise-
mitisme en de 
homohaat. Dat 
daarbij kwalijke 
vooroordelen 
die de mensheid 
in de loop van 
de geschiedenis 
heeft gekoes-
terd, aan de 
orde komen, is 
onvermijdelijk. 

Liefde en 

vriendschap
In 1971 ontmoet-
te Kellendonk 
zijn eerste grote 
liefde Jan Duyx 
met wie hij tot 
1979 een relatie 
heeft gehad. Tot 
aan Kellendonks 
dood is Duyx een 
belangrijke vriend 
gebleven. 
In de tijd dat Kellendonk in 
Engeland studeerde had hij een 
uitgebreide briefwisseling met zijn 

partner. In antwoord op 
een brief van 1973 waarin 
Duyx hem aanmoedigde om 
te  genieten van de jongens 
in Birmingham, uitte Kel-
lendonk zijn dank voor dit 
gulle gebaar. Hij vermeldde 

erbij dat het nog niet zo gemakkelijk 
was om ‘een volwassen persoon te 
vinden met wie je in een enigszins 
redelijke verhouding kunt treden.’ 
Naar aanleiding van een aantal kat-
terige ervaringen concludeerde hij: 
‘Ja Jan, het is verschrikkelijk dat ik 
na al die jaren nog steeds dezelfde 
fouten maak. Als enig excuus kan 
gelden dat de nichten hier nog botter 
en dwazer zijn dan in Nederland – ik 
ben hier nog geen normaal mens 

tegengekomen.’ 
Toen Kellendonk eind 1988 door 
aids bedlegerig werd, nam Duyx 
een groot deel van de zorg voor zijn 
vriend op zich. Kellendonk koos 
voor zijn overlijdensannonce een 
regel uit Purcells opera ‘Dido en 
Aeneas’: ‘Remember me, but forget 

my fate’. 

Oeuvre
Kellendonks 
literaire ontwik-
keling was 
nog in volle 
gang toen hij 
door zijn 
ziekte werd 
gevloerd. Het 
is een groot 
verlies voor de 
Nederlandse 
literatuur dat 
hij geen tijd 
heeft gekre-
gen om zijn 
fascinerende 
oeuvre uit te 
breiden. Toch 
is het niet 

weinig wat hij 
nalaat: naast twee 
verhalenbundels, 

twee korte romans en zijn indruk-
wekkende roman ‘Mystiek lichaam’ 
publiceerde hij een aantal essaybun-
dels. Hij heeft veel literatuur uit het 
Engels vertaald waaronder werk van 
Henry James.

Brievenboek
Jaap Goedegebuure, neerlandicus 
en recensent, werkt aan een biogra-
fi e e  e e . e  et e 
schrijver Oek de Jong heeft hij het 
dit jaar verschenen brievenboek 
‘Frans Kellendonk; DE BRIE-
VEN’, samengesteld, geannoteerd 
en ingeleid. Het boek beslaat een 
periode van 1968 tot en met 1989 
en sluit af met een kaartje dat 
Kellendonk op 10 februari 1990, 
vijf dagen voor zijn dood, schreef 
aan Wim Bergmans, een van zijn 
trouwste vrienden. 

Goedegebuure is gastredacteur van 
het ‘Kellendonknummer’. 

Programma
Bij de presentatie van  het ‘Kellen-
donknummer’ van ‘Extaze’ zal eer 
worden betoond aan het culturele ge-
dachtengoed van Frans Kellendonk.
Voordrachten: Jaap Goedegebuure 
en Thomas Lieske
Film: Lisette Erdtsieck
Muziek: Brahms, Purcell en Dylan, 
uitgevoerd door Klaas Trapman, 
piano, en Eimi Witmer, zang; 
‘Trespassers W’: Cor Gout, zang, en 
Ronnie Krepel, gitaar. 
Poëzie: Gerrit Vennema
Presentator: Cor Gout  

Locatie: Sociëteit de 

Vereeniging, Kazer-

nestraat 38 b, Den Haag

Entree €10,00 

Het programma begint om 20.15 uur 

en loopt door tot 22.00 uur.

De zaal is open vanaf 19.45 uur (om 

20.10 uur sluiten de deuren)

Reserveren: redactie@extaze.nl

Christien Kok
christienk ok1@ plane t.nl

Het Haagse literaire tijdschrift ‘Extaze’ organiseert bij zijn themanummer ‘Kellendonk’  een 

avond met voordrachten, poëzie, beeld en muzikale bijdragen. Frans Kellendonk (1951 – 1990) 

overleed 25 jaar geleden op het hoogtepunt van zijn literaire ontwikkeling. Hoofdredacteur Cor 

Gout presenteert de avond in Sociëteit de Vereeniging, aan de Kazernestraat 38 b in Den Haag.

- Portret van de schrijver, uit het archief van de Stichting Kellendonk Fonds. -
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- Onder regie van Johan Doesburg bracht 
het Nationale Toneel in 1995 een voor-
stelling op basis van Mystiek Lichaam 

van Frans Kellendonk
 (Ontwerp theateraffi che: Studio Dum-

- Frans Kellendonk als jonge Nijmeegse jongen. -

Gout presenteert de avond in Sociëteit de Vereeniging, aan de Kazernestraat 38 b in Den Haag.

Oeuvre

- Het Literaire Tijdschrift De Revisor, 
waar Kellendonk redacteur van was, 

herdacht de auteur een jaar na 
zijn dood met een dubbelnummer.-

- De Brieven van Frans Kellendonk, dit 
jaar uitgebracht bij Querido, samenge-

steld, geannoteerd en ingeleid door Oek 
de Jong en Jaap Goedegebuure. -



Toen mevrouw Pasgeld nog klein was 
verkocht ze de wratten op haar duim 
voor een cent per stuk aan de buur-
vrouw. En kijk eens aan: een week 
later waren ze weg. Jaren later, toen 
Pasgeld-junior met een verkoudheid 
in de wieg lag, bracht een ui onder de 
wieg uitkomst: het snot kwam los en 
na drie dagen was het kereltje weer zo 
gezond als een vis. En als het wonder-
middel onverhoopt geen zoden aan de 
dijk had gezet, hadden we de ui altijd 
nog kunnen uithollen om er bruine 
suiker in te doen teneinde de werking 
te versterken. De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit.
Waar ligt de grens tussen huismiddel-
tjes en kwakzalverij? Niemand zal het 
weten. Want een heleboel kwaaltjes 
verdwijnen vanzelf wel weer. Met of 
zonder tovenarij. En dan zal je dus 
nooit weten of je beter bent geworden 
door tovenarij of gewoon door je eigen 
levenskracht. 
Maar interessant is het wel, al die 
geestesbezweringen en al dat verdrij-
ven van angsten rond het ziekbed. 
Hoest? Boter op de borst. Kwark 
mag ook. Steenpuisten? Haal de witte 
puntjes van de kippenstront en meng 
die met wat honing tot broodbeleg. 
Kiespijn? Peterselie in je oor. Wat zegt 
je? Ben je doof? Nee, ik heb kiespijn.

Alruinmannetjes

Sommige huismiddeltjes hebben ech-
ter wel degelijk een wetenschappelijk 
bewezen werking. Neem nou de 
beruchte Mandragoraplant. De 
wortels van die plant zien eruit 
als mensjes, ook wel alruinman-
netjes genoemd. Alruin werkt 
potentieverhogend en werd 
vroeger ook gebruikt als pijnstil-
ler bij bevallingen. De Mandra-
gora groeit vooral onder galgen 
en gedijt volgens overlevering 
uitstekend op het sperma van 
de mannen die aan galg hadden 
gehangen. Mocht u van plan zijn 
Mandragora voor eigen gebruik in de 
achtertuin te telen dient u wel te weten 
dat u de plant niet zomaar uit de grond 

 t e e . e st ete  e    t 
maatregelen worden genomen: 1. Trek 
een wijde cirkel om de te verwijderen 

plant heen. 2. Haal de top van de plant 
af terwijl u strak naar het westen kijkt. 
3. Bind een zwarte hond met een touw 
aan de plant. 4. Loop hard weg en roep 
de hond als u buitengehoorsafstand 
van de plant bent. Want wortelmensjes 
die uit de grond worden getrokken ge-
ven zo’n ijzingwekkende schreeuw dat 
je er zomaar dood bij kan neervallen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
overigens aangetoond, dat alruin een 
verdovende werking heeft vanwege 
de scopolamine die erin zit. Helemaal 
bijgeloof is het dus niet. 

De magische krachten bij de genezing 
van het bedplassen zijn moeilijker te 
achterhalen. Stel je voor. Als je je kind 
af wil helpen van het bedplassen dien 
e ee   es e     e  

de lijkkist van een overleden familie-
lid te zetten. Als het daar een week of 
wat heeft gestaan is het gegarandeerd 
gedaan met het bedplassen.

Geestelijk ongemak

Het lichamelijk ongerief van vroeger 
lijkt, dankzij de medicinale voort-
uitgang, tegenwoordig geleidelijk 
aan plaats te maken voor geestelijk 
ongemak zoals stress, vervreemding, 
contactarmoede, trauma’s, disharmo-
nie. Om deze kwalen te bestrijden 
staan weer nieuwe huismiddeltjes 
klaar. U aangeboden door weer andere 
kwakzalvers. Die heten nu: Parag-
nosten. Mediums. Magiërs. Goeroes. 
Bloesemtherapeuten. Healing readers. 

Quantum healers. Mandala-
docenten. Maar de werking 
is hetzelfde: als je het 
gelooft word je bij de neus 
genomen. 
Veel moe? Vaak meditatief 

wandelen naar een bron met uitge-
breide reiniging van de voeten helpt: 
275 euro voor drie dagen. 
Zenuwachtig? Wees weer de regisseur 
van je eigen leven met een holistische 
puls voor 85 euro per sessie. 
Onzeker? Laat in een spiegeltherapie 
de beklemmende patronen los, omarm 
het verleden en verken nieuwe wegen! 
Want het mooiste wat je kunt worden 
is jezelf! 
Last van versluierende automatismen? 
Ga zes dagen in een verwarmde yurt 
staan ‘als een boom’ en trek hogere 
kosmische energieën aan! 
Zit je vast in de complexiteit van de 
maatschappij? Daal in! Daal in in 
hèt moment! Ervaar een gevoel van 
heelwording! Deel je groeiproces met 
anderen! Laadt  je innerlijke kompas 
op! Neem drukpuntmassages en volg 
een cursus meditatief boetseren! Alles 
voor maar 780 euro per week inclusief 

biologisch verantwoorde maaltijden.

Appelmoeskop

Vroeger moest je, als je de hik had, 
met je wijsvingers in beide oren 
een glas water dat op de rand van 
het aanrecht stond, leegdrinken. En 
je bewaarde maartse sneeuw in de 
vriezer om je ogen mee te wassen 
als die ontstoken waren. Je oorlel 
stevig vast te pakken bevorderde het 
genezingsproces bij brandwonden aan 
je vingers. 
Laten we eerlijk zijn: wie doet dat 
nog? Wie gaat er nu nog ter bestrijding 
van kaalhoofdigheid een week lang 
met appelmoes op zijn hoofd in de 
kelder zitten?
Maar met het bestrijden van zielepijn 
ligt dat anders. Dat zit in de lift. Want 
de eenvoudigen van geest zullen het 
eeuwig heil nog steeds deelachtig zijn 
zolang zij onwetend blijven. En niet 
verder kijken dan hun neus lang is.

Ook last van zielepijn? Mail naar uw 
helderziende goeroe:
julius.pasgeld@

deoud-hagenaar.email
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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.

De kwakzalvers zijn de wereld nog niet uit
Keelpijn? Knoop de vuile sok van je echtgenoot om je nek voor je naar bed gaat. Het is gegarandeerd de volgende dag 

weer over. Diarree? Roer met een gloeiende pook in je koffie voor je het opdrinkt. Heus. Het helpt. Maar ook voor ziele-

pijntjes zijn er tegenwoordig middelen in tal en last.

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



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser dinsdag 23 juni 2015 pagina 19

   

Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Win Koffiehuis De Ooievaar!
U moet weer op zoek naar de 
cijfers in de grijze vakjes van de 
vier Sudoku’s. De vakjes staan 
op willekeurige plekken in de 
diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor 
uw inzending. Wat we vragen is 
dus een reeks van vier cijfers. 
Bijvoorbeeld in Sudoku A in het 
grijze vakje een ‘8’; in B ook een 
‘3’ in C ook een ‘3’ en in D een 
‘5’, zodat het gevraagde antwoord 

dan bijvoorbeeld luidt: 8-3-3-5.

Prijswinnaars

In de De Oud-Hagenaar van 9 juni 
vond u ook vier Sudoku-opgaves. 
Er waren opnieuw veel inzenders 
– de belangstelling voor de DVD 
blijft groot! 
De goede oplossing luidde:
5-3-5-1. Er werden vijf exempla-
e   fie s e e  

verloot. 

Ze worden opgestuurd naar:
• Dennis Verboom, te Den Haag
• Mowafak Numani, te Den Haag
• J.A. Voerman, te Zoetermeer
• Harold Brouwer, te Zoetermeer
• Ab Schaap, te Maassluis

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 
wordt wederom vijf keer de DVD 

fie s e e  e t. 
Vergeet niet om bij de inzending 

ook uw postadres te vermelden!
We moeten uw oplossing van de 
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s, 
uiterlijk binnen hebben op:

Donderdag 2 juli

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

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 13

Heeft u geen e-mail? Vraag ie-
mand om het voor u te doen!

Puzzel weer mee en maak kans op DVD Koffiehuis De Ooievaar, met het succesvolle theaterpro-
gramma van de onvervalste Hagenaars Sjaak Bral en Fred Delfgaauw!

1 8 9
6

3 7 6 1
2 1 6 7 3

3 5 7 8
5 4 3 1

7 9
6

7 8 3 6

9
4 7 3

1 8
5 8 7 1 3

2 3 6
2

7 2 6 9
5 9

4 6 8

9 1 2
9 1 5 3

6 5
6 7 3 2 8

2 8 3
1 8 6

6 4 3
4 3 8
7 4

1
2 5 7
8 1 4
9 8 4

4 7 3 9 2
3 5

7 1
5 6 2

8 5

Liever 

    je eigen plannen 

         je eigen keuzes

              je eigen leven

MIRANDA

Gratis overzet-zonnebril bij de Nederlandse Huisopticiens? 

Vraag ook een FlorencePas aan. Voor € 18,50 per jaar profi teert u van veel voordeel.

www.florence.nl/florencepas

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

E info@fl orence.nl,            Florencezorg

Welkom bij

GERRIT DE JAGER

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

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

Bij Florence h� ft u altijd iets te ki  en

Heeft u ons 
magazine Liever 
nog niet gelezen?

Vraag een gratis exemplaar aan via 

liever@fl orence.nl of download de app.

Vraag een gratis exemplaar aan via 
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Ouderenconsulenten 
breed inzetbaar
‘Gelukkig kennen we de netwerken’

Alle ouderen in Den 

Haag hebben de 

mogelijkheid eens 

met een ouderen-

consulent te praten. 

Voor wie graag zelf-

standig wil blijven 

maar niet goed de 

weg weet in de 

mogelijkheden of 

voor wie eenzaam 

is of wat hulp kan 

gebruiken, staat 

een ouderenconsu-

lent klaar. 

Een taalprobleem hoeft 
geen belemmering te zijn 
om eens contact op te 
nemen met een consulent 
van Stichting MOOI, 
VÓÓR Welzijn of Zebra. 
Ouderenconsulent Jamila 
Lakjaa vertelt over haar 
bijzondere werk.

Zelfredzaamheid

Al meer dan tien jaar 
is Jamila werkzaam als 
ouderenconsulent. Ze 
kent heel Den Haag op 
haar duimpje en komt bij 

allerlei mensen over de 
vloer. Soms is er sprake 
van een taalprobleem, 
daarom is het handig dat 
Jamila vloeiend Arabisch 
spreekt en ook nog Ber-
bers en Tunesisch. Haar 
Marokkaanse wortels 
helpen om wanneer nodig 
een culturele kloof te 
overbruggen. “Ik ben 
er voor alle ouderen 
maar mensen die de taal 
niet goed machtig zijn, 
begeleid ik naar taal-
lessen en naar grotere 
zelfredzaamheid.” Ze ziet 
veel ouderen worstelen 
met normen en waarden 
uit hun cultuur van oor-
sprong. De verwachting 
dat je kinderen voor je 
zorgen, is in de Neder-
landse context moeilijk 
waar te maken met over-
belasting en teleurstel-
ling als gevolg. Jamila: 
“Soms is het moeilijk dat 
te doorbreken maar ik 
probeer toch om samen 
met de oudere tot een 
omschakeling te komen.”

Netwerken

Jamila ziet zeker zo’n 
twintig ouderen per 
week. Collega’s van haar 
die vloeiend Chinees of 
Turks spreken, weten 
ook wat het kan beteke-
nen om door je culturele 
achtergrond in een iso-
lement te raken. Kennis 
van een cultuur kan dan 
helpen om het doel van 
de oudere mee vorm te 
geven. Jamila: “Gelukkig 
kennen we de netwerken 
en kunnen we de mensen 
die een beetje tussen wal 
en schip dreigen te raken 
verder helpen.” Consu-
lenten zoals Jamila zijn te 
vinden in de Wijkcentra 
die de stad rijk is. Even-
tueel komen ze ook op 
huisbezoek.

Voor meer informatie 
gaat u naar een wijkcen-
trum bij u in de buurt: 
www.xtralocaties.nl of 
neemt u contact op met 
het centrale nummer:
070- 205 20 00 

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→

U woont zelfstandig 
in Den Haag 
en u wilt dit zo lang mogelijk blijven doen! 

Het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen is groot maar wat 

past bij uw situatie? Heeft u behoefte aan iemand die uw vragen verheldert en u 

advies op maat geeft? 

De ouderenconsulent denkt graag met u mee! Samen met u 

verkent zij de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

De ouderenconsulent kan u bijstaan over onderwerpen zoals eenzaamheid, 

financiën, ondersteuning, belangenbehartiging en aanvraag van voorzieningen 

op maat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een huisbezoek behoort tot onze 

mogelijkheden.

Wilt u een afspraak maken? 

Neemt u dan contact op via 070 - 20 52 000.  

Of ga naar onze websites voor meer informatie en locaties: 

 www.stichtingmooi.nl: Escamp & Laak 

 www.voorwelzijn.nl: Loosduinen, Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg & Leidschenveen

 www.zebrawelzijn.nl: Centrum

Meer info→


