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Uitvoering Pgb-regeling is steen des aanstoots 
Scherpe kritiek op overheid die burgers de rekening presenteert van het eigen falen

De overheid moet 
leren van grote uit-
voeringsproblemen 
zoals onlangs bij de 
invoering van het 
zogenoemde trek-
kingsrecht Persoons-
gebonden Budget 
(Pgb). Hierbij zijn bij 
de invoering, net als 
bijvoorbeeld eerder 
bij de invoering van 
het éénbankreke-
ningnummer bij de 
Belastingdienst het 
geval was, de belan-
gen van kwetsbare 
burgers en van zorg-
verleners uit het oog 
verloren.
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Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

- Jurist Reinier van Zutphen, sinds 1 april van dit jaar de nieuwe Nationale Ombudsman, op het dak van het klachteninstuut in Den Haag. - 

Dit concludeert Nationale ombuds-

man Reinier van Zutphen in zijn rap-

port ‘Pgb-trekkingsrecht en de (niet)

lerende overheid’. ‘Als je weet dat je 

een grote wijziging gaat uitvoeren, 

dan ga je toch bij elkaar kijken en 

van elkaar leren hoe de ander het 

heeft gedaan’. 

De Pgb is een subsidie van de over-

heid waarmee mensen zelf de zorg 

kunnen regelen die zij nodig hebben, 

in het geval van chronische ziekte, 

een handicap of ouderdom.

Verantwoordelijk VWS staatssecreta-

ris Martin van Rijn zegt in een reactie 

op het rapport van de Nationale 

ombudsman dat er evident lessen 

moeten worden getrokken en dat hij 

zijn ervaringen interdepartementaal 

gaat delen. Reinier van Zutphen wil 

dat er op korte termijn lering wordt 

getrokken uit het rapport, zodat de 

overgang naar de nieuwe situatie per 

1 januari 2016 wel goed verloopt. 

Per die datum moeten budgethouders 

geherindiceerd worden en verstrijkt 

het zogenaamde overgangsjaar.

Aandachtspunten 

Het rapport ‘Pgb-trekkingsrecht en 

de (niet)lerende overheid’ laat onder 

meer zien met welke problemen bur-

gers werden geconfronteerd toen op 

1 januari 2015 het pgb-trekkingsrecht 

werd ingevoerd. Voor de ombudsman 

was daarbij een relevante vraag hoe 

er bij een volgende vergelijkbare 

transitie voor gezorgd kan worden dat 

er voldoende oog is voor het belang 

van de burger. Hij heeft hiertoe 

aandachtspunten geformuleerd. Deze 

zijn: grondige voorbereiding en goe-

de samenwerking met ketenpartners, 

adequate informatieverstrekking, een 

gebruiksvriendelijk systeem, conti-

nuïteit van betalingen, een adequate 

respons en oplossing van individuele 

problemen. Op al deze punten is de 

overheid bij de invoering van het 

pgb-trekkingsrecht tekortgeschoten.

Geschaad vertrouwen

Nationale ombudsman Van Zutphen: 

‘Bij zo’n omvangrijke en complexe 

verandering moet de overheid bij 

de voorbereiding de zekerheid over 

de zorg en de uitbetaling centraal 

stellen’. Dit rapport laat zien dat er 

onvoldoende oog is geweest voor 

de te verwachten problemen en de 

nadelige gevolgen daarvan voor de 

kwetsbare burger en de zorgverlener. 

Daardoor is schade toegebracht aan 

het vertrouwen van de burger in de 

overheid en in uitvoeringsinstantie de 

SVB in het bijzonder.  

Van Zutphen: ‘Het doel van de invoe-

ring van het pgb-trekkingsrecht was 

fraudebestrijding – en dus kosten ver-

minderen – maar paradoxaal genoeg 

is de invoering door alle problema-

tiek, herstelmaatregelen en (moge-

lijke) schadeclaims een kostbare 

kwestie geworden. Daarom is het zo 

ongelooflijk belangrijk dat van dit 
rapport geleerd wordt om herhaling 

in de toekomst te voorkomen.’ Door 

de manier waarop het nu is gelopen 

met de Pgb ‘is het de burger die 

uiteindelijk de rekening betaalt van 

het tekortschieten door de overheid,’ 

aldus Van Zutphen.

Brave burgers

Reinier van Zutphen trad op 1 april 

aan als de nieuwe Nationale om-

budsman. Ook zijn voorganger, Alex 

Brenninkmeijer, schetste bij herha-

ling het beeld van ‘brave burgers die 

het afleggen tegen de kille overheid’. 
Hij bekritiseerde vaak de neiging in 

de ambtenarij en politiek om te ver 

door te slaan bij het willen bestrijden 

van fraude in de sociale zekerheid.

Slechts zo’n 2 procent van de uitke-

ringsontvangers fraudeert daadwer-

kelijk en bewust. De rest bestaat uit 

brave burgers, die op z’n slechtst 

soms vergissingen begaan binnen het 

woud van regels en bij de formali-

teiten die ze moeten naleven. O.m. 

door de invoering van de Fraudewet 

worden zij soms onevenredig zwaar 

gestraft. De praktijk is dat de goeden 

onder de kwaden lijden.

Medisch beroepsgeheim 

Nieuwe onrust in deze sfeer dient 

zich trouwens al weer aan. Dagblad 

Trouw onthulde vorige maand dat 

de minsters van volksgezondheid 

(Edith Schippers), justitie (Ard van 

der Steur) en sociale zaken (Lode-

wijk Asscher) onderzoeken of ze het 

medisch beroepsgeheim wettelijk 

kunnen beperken. Nota bene al bijna 

2.500 jaar een heilig principe in de 

artsenij (de Eed van Hippocrates). De 

ministers willen dat verzekeringsart-

sen en medisch adviseurs patiënten-

dossiers moeten overhandgen als ze 

vermoeden dat er wordt gesjoemeld 

met arbeidsongeschiktheids- en zorg-

uitkeringen. Huisartsen en specialis-

ten huiveren nu al voor gevolgen.

Klachten over de overheid
Sinds 1982 bestaat de Nationale ombudsman in Nederland. ‘Ombudsman’ is Zweeds 

voor vertegenwoordiger. In Zweden bedachten ze het idee van een onafhankelijke 

bemiddelaar tussen twee partijen. Veel andere landen hebben het idee aangepast 

aan hun eigen wensen. Maar in al deze landen staat in de wet dat de ombudsman 

een onafhankelijke positie heeft bij het behandelen van klachten over de overheid. 

De Nationale ombudsman houdt zich in Nederland niet bezig met de overheid. Sommige 

gemeenten hebben er echter voor gekozen een eigen ombudsman aan te stellen waar u 

terecht kunt met uw klacht over de gemeente, zoals ook Den Haag. 

Meer informatie vindt u op internet: 

                                       www.nationaleombudsman.nl 

                                       www.ombudsman-denhaag.nl

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

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

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

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

Loosduinsekade 175, 2571 BW 's-Gravenhage

Tel: 070-3603927.

info@vd-vlugt.nl, www.glashandel-vandervlugt.nl

- Gelaagd glas

- Hard glas

- Glas in lood

- Spiegels

- Gebogen glas

- Ontspiegeld glas

- Isolerend glas 

- Brand vertragend glas

- Inbraakwerend glas

- Vitrines/ stolpen

- Gratis advies

Voor het leveren en 

plaatsen van alle 

soorten glas.

Sinds 1892
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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, 

e tland  el t  idden elfl and  eid henda
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

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

th i  ontvangen er o t  in ederland. n andere 
landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 

95 euro. et voordelig te i  het o  de krant binnen 
t ee eken na ver hijning grati  al   te do n
loaden via de website: deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur
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der el  hri tien ok  re a igten
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Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant  onder enige binding et de overheid 
of een organisatie. Voor de uitgave wordt geen 

enkele subsidie ontvangen; alle onvermijdelijke 

kosten worden gedekt door advertentieverkoop. 
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verkeer brigadier  voor het kr i nt 
aan van ie  o t ndi  en de 
henkkade. oen ik in de e kla  at  
hooljaar  erd er ook 

een nie e over teek o  de henk
kade tegenover het  terrein at 
toen aan de henkkade  inge teld 
die door verkeersbrigadiers moest 

orden be and.  ijn hool 
zaten namelijk ook veel kinderen die 

in oorb rg  net a hter de oorlijn 
woonden en die moesten veilig de 

henkkade k nnen over teken. 
aarvoor heb ik e toen aange eld 

en ben ook aangenomen. Volgens 

ijn herinnering a  het een eek o  
en een week af. Toen  werd dat nog 

uitsluitend door leerlingen van de 5e 

en 6e klas gedaan, ouders speelden 

daarin nog geen rol. et grote ver hil 
tussen deze “nieuwe” oversteek en de 

o de  aan de aan van ie  o t 
ndi  a  dat die o de bij een to

bord” was. Daar stond tijdens de spits 

altijd een agent het verkeer te regelen 
et o’n kla bord en die verkeer bri

gadiers lieten de kinderen oversteken 

als die agent een seintje gaf. Maar 

bij on e  over teek oe ten e het 
hele aal el  doen en dat erd door 
ons kinderen gevoeld als vééééél 

belangrijker. Het werk werd gedaan 

door kinderen die eerst alleen een 

“koppelriem” een soort witte canvas 

rie  o hadden. aar toen ij o  die 
nieuwe locatie begonnen kregen we 

als eerste ook een witte jas die zeker 

bij le ht eer el aangenaa  a . 
aar et erg ooi eer a  het to h 

alleen die ko elrie . n het iegelei 
natuurlijk. Die witte jas gaf wel status, 

die lui van die “oude” oversteek 

oe ten het vooral nog alleen et 
die ko elrie  doen. k heb dit t ee 
jaar gedaan   e en e kla . 
Een keer per jaar gingen werden alle 

kinderen o gehaald en hadden e een 
bijeenkomst/feest/amusement in de 

o tr thallen. k kan e er niet veel 
eer van herinneren  althan  niet van 

het rogra a. k eet el dat er 
behoorlijk at kinderen aren.

elaa  heb ik er geen enkele oto van. 
Mijn ouders maakten ze niet en ik 

heb ook geen idee o  dat ooit door de 
hool o  ie and ander  i  gedaan. 

Het zou wel leuk zijn om dat nog eens 

terug te zien.

 

Wim van der Heijden
Gouda

WimvanderHeijden@europe.com

el t e boekhandel  vroegen ij 
o  een boek et veel oto’  van 
Delft te maken. Het idee was om 

ooie oto’  te aken en daarbij at 
le ke eetje  over el t te hrijven. 
Doordat ik voor mijn vorige boeken 

veel hi tori h onder oek heb 
gedaan, leek dat mij een leuk klein 

project.” 

et lie  alle aal heel ander . ant 
alga  bleek dat el t geen e hte 
tad gid it  g ide hee t die in de 

winkel te koop is. Als kleine uitgever 

vroeg Van Vondelen ondernemers 

o  in haar boek te ko en et een 
vermelding. Bijna dertig kleine en 

grote ondernemers – waaronder de 

or ele ne le  en e t ord otel 
-  zeiden direct ja. “Het leuke is dat 

inmiddels landelijke partijen met 

entho ia e reageren o  dit initi
atief. Een mooie reclame voor onze 

ra htige tad d .

Wandelroutes

n het boek taan eer dan veertig 
eer ge tileerde art it oto’   en 
eker herkenbare oto’  van de hand 

van Mariska van Vondelen - van 

bijzondere plekken en kunstwer-

ken in Delft. Naast de welbekende 

be ien aardigheden ijn ook de 
at inder bekende traten beli ht 

oal  bijvoorbeeld de hee akerij 
en de antoorgra ht. lle aal heel 
bijzondere straten. Het boek bevat 

hi tori he en toeri ti he in or atie 
en i  in het ederland  en ngel  ge

hreven. ier ro te  lo en naar de 
Markt, waarvandaan een lange route 

langs de straten van Delft loopt. Ook 

een stadsplattegrond is toegevoegd 

aar de be ien aardigheden o  
staan aangegeven met nummers.

Herinneringsboekje

et boek i  een ook herinnering aan 
het be oek aan el t. at i  ook de 
o dra ht voorin het boek. e le er 
kan d  el  inv llen anneer hij o  
zij in Delft is geweest en ook waar 

hij o  ij hee t gel n ht en elke 
ea hij o  ij hee t be o ht. r i  

ook lek o  oto’  bonnetje  en toe
gangsbewijzen in te plakken en om 

aantekeningen te maken. Bovendien 

taan door heel het boek i oontje  
die aangeven waar bankjes staan, 

aar je het le k t een el  e kan a
ken en waar musea te vinden zijn.

Het boekje is ook leuk voor Delf-

tenaren en voor de vele Delftse 

e at  die iet  eer van h n tad 
illen eten. k ben geboren en 

getogen in el t aar door het on

der oek ben ik to h eer eer over 
mijn eigen stad te weten gekomen. 

k eet eker dat eer el tena
ren na het le en van het boek tot 
dezelfde conclusie komen.”

En dat zal ook gelden natuurlijk 

voor o d  agenaar  voor ie de 
gid  een ra htige leidraad biedt 
voor een dagje uit naar Delft, nog 

immer simpel te bereiken door in 

en aag ge oon tra lijn  te 
ne en. n o ht  er een l e 
dagje Delft van willen maken, dan 

i  een to ht et de boot naar el t 
hele aal ra htig. at kan t  ok
tober op zaterdagen, boek via: www.

vlietvaart.nl

Bestellen

Stadsgids DELFT city guide is ver-

krijgbaar voor   bij de el t e 
boekhandel  en diver e verkoo n
ten in Delft en is ook te bestellen via 

info@mariska-van-vondelen.nl

 via haar eb ite  . ari ka
van vondelen.nl del t gid
it g ide

Wat als een klein project begon groeide uit tot een ware stadsgids. Uitgeefster Mariska van 

Vondelen fotografeerde en schreef in het Nederlands en Engels een boek ter herinnering aan het 

bezoek aan Delft. Vier verschillende routes leiden naar de route die begint op de Markt. Daarvan-

daan is een lange route te volgen via bekende en minder bekende bezienswaardigheden. Verhalen 

over straten, bekende bezoekers en fietsgewoonten.

Delftse stadsgids met mooie foto’s 

Onze nieuwe tram

Het is maandagmorgen en ik loop even 

naar het inkel entr  aan het e a
vornin oh an lein en at ien ik  
de nie e tra  laat i h voor i htig 
zien. Je wrijft even je bril af vanwege 

de regenspetters en kijkt nog eens 

goed. a hoor  het i  he  e ht. og be
plakt met veel reclame vellen met s.v.p. 

nog niet instappen. Dit is een proefrit! 

Nog even en lijn 2 rijdt er mee. Je kunt 

vertellen hoe je he  vind en i hien 
mag je dan wel een gratis rit maken als 

het over i . k oet eggen  het i  een 
fraaie tram voorzien van mooie lak: 

Zwart - rood en niet geel - groen. Zoals 

deze laatste kleuren meer bij Den Haag 

o den a en. ee t niet  het ijn 
mooie warme kleuren. Wat mij meteen 

o viel aan dit tra tel  het hee t  
aal een har oni a in het idden. k 

da ht gelijk  daar it iek in  l  dit 
stel voor komt rijden, dan komt er ook 

iets voor rijden. Makkelijk instappen, 

ruimte voor een rolstoel enzovoorts. 

Den Haag zal opfleuren door deze 

tra tellen. eve de 

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

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

Waar blijft de kennis

Ja, waar blijft de kennis van toen, 

vraag ik mij net als Julius af?  Maar 

ook de to ogra i he kenni  it vroeger 
jaren gaf soms problemen. Een inmid-

del  overleden hoon ter van e 
ging o treek   in rnhe  naar de 
lagere hool en kreeg daar goed aard
rijkskundeles. Het toen gebruikelijke 

tee  begon et het itleggen dat o  
de kaart Noord boven, Zuid onder, Oost 

re ht  en e t link  a . oen k a  
de eigen omgeving aan de beurt met 

de platte grond van de klas, daarna de 

traten rondo  de hool en vervolgen  
de tad. n toen k a  het e hte erk 
met de kaart van Nederland verdeeld in 

de elf provinciën. En toen kwam dan 

de oeilijkheid van ijn hoon  
wonende in de provincie Gelderland. 

Wat moet je als ijverige en leergierige 

leerlinge et de ider ee in het noor

den en oord rabant in het iden 
van de stad waar je woont. Het wordt 

nog erger als je ontdekt dat Oosterbeek 

link  en e tervoort re ht  van rnhe  
ligt. a  veel later dringt het tot je door 
dat de naamgeving van plaatsen en wat 

er verder op de kaarten benoemd wordt 

niet  et to ogra ie te aken hee t 
aar veelal hi tori h te a hterhalen i  

uit de tijd dat mensen nog veel klein-

haliger lee den en da hten.

en de oer
iendeboer@casema.nl

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

Verkeersbrigadier 

k at tijden  ijn lagere hool eriode 
o  de  int avo hool  oningin 

o hie traat a in het e idenho t. 
ie hool leverde reed  ger i e tijd 



Actief meedenken en praten over hoe 

je wilt wonen en leven, daar draait 

het om. We maken een afspraak met 

Heleen Goddijn, één van de initiatief-

nemers van ‘Een slimme senior is op 

tijd op de toekomst voorbereid!’

Actieve buurtbewoners

- Waarom dit nieuwe project? 

“Ons project Rijk in je Wijk waardoor 

mensen meer contacten hebben gelegd 

in de buurt en gezamenlijk activiteiten 

organiseren of elkaar eens de helpende 

hand bieden over en weer, loopt nu 

goed. In veel wijken in Den Haag zijn 

Rijk in je Wijk-groepen gestart. We 

merken dat de overheid zich steeds 

meer terugtrekt in de zorg voor oude-

ren, dus we dachten; we moeten het 

heft in eigen hand nemen. We willen 

komen tot een netwerk van mensen 

vanaf ongeveer 55 die bereid zijn 

actief mee te denken en te praten met 

elkaar over hoe we nu in de toekomst 

kunnen wonen, leven en als het nodig 

is ook voor elkaar zorgen. Segbroek 

leek ons een goed stadsdeel om hier-

mee te beginnen omdat hier actieve 

buurten zijn.”

Diverse woonvormen

- Wat voor onderwerpen denk je aan?

“Bijvoorbeeld welke woonvormen 

voor ouderen bestaan er al allemaal, 

welke nieuwe vormen zijn er zelf nog 

te bedenken, Hoe kunnen we ons eigen 

huis op een goede manier aanpas-

sen zodat we zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen, welke zorg kun 

je waar nog vinden als er iets met je 

gebeurt, hoe regel je straks juridisch 

een aantal zaken, hoe zorgen we dat 

we later niet vereenzamen. Maar ook 

praktische dingen; zoals bijvoorbeeld: 

waar zit een goede, niet te dure, 

schilder of timmerman/timmervrouw 

die wat aanpassingen kan uitvoeren of 

hoe snoei je de planten in je tuin als je 

het zelf niet meer goed kan. Het is na-

tuurlijk ook de bedoeling dat het leuk 

is om elkaar te leren kennen, af en toe 

samen te eten en misschien in groepjes 

iets uit te zoeken waar anderen ook iets 

aan hebben. Net als alle projecten die 

onder de vleugels van Stek ontstaan, is 

ook dit Slimme Seniorenproject gericht 

op ondersteuning en verbinding. We 

hopen dat mensen boven de 55 elkaar 

meer opzoeken en, als de nood aan de 

man komt, wat voor elkaar zorgen ook, 

samen weet je meer dan alleen.”

Elkaar helpen

- Hoe ben je in dit soort projecten als 

Rijk in je Wijk’ verzeild geraakt? 

“Ik ben van huis uit bioloog en heb in 

het onderwijs gewerkt, en in de com-

municatie. Ook heb ik in Amsterdam, 

waar ik eerder woonde, projecten 

opgezet rond milieu-educatie waarbij 

we vrijwilligers opleidden om mensen 

te leren hun huishouden duurzamer in 

te richten. Zo merkte ik dat mensen 

in een buurt veel aan elkaar kunnen 

hebben als ze maar op de een of andere 

manier contact met elkaar leggen. 

Samen met Nelleke Cornelissen heb 

ik toen ik in Den Haag kwam wonen 

in overleg met Stek (Stad en Kerk) en 

de Gemeente Den Haag het project 

Rijk in je Wijk opgezet en hier is dit 

weer uit voortgekomen. Trudy van 

der Heijden, die zelf in een Rijk in je 

Wijk-netwerk zit, werkt hier aan mee. 

Ik merk ook dat ik ouder word, ik heb 

last van mijn rug en kan soms dingen 

niet goed zelf. Dan vraag je je soms 

toch af: hoe gaat dat straks, woon ik 

wel goed, hoe werkt het met zorg, wie 

kan me ergens mee helpen als ik het 

niet meer kan?” 

Deskundigen

“Het is een laagdrempelig project,” 

vervolgt Heleen Goddijn. “Het kost 

niets, je hoeft geen lid te worden, je 

zit nergens aan vast en het zorgt dat 

mensen in de buurt elkaar beter leren 

kennen en dus ook kunnen ondersteu-

nen. Ook willen we met dit nieuwe 

Slimme Senioren project deskundigen 

uitnodigen om over een bepaald thema 

te praten en informatie te geven. Voor 

10 september hebben we Jeanette Dijk-

man uitgenodigd van het bureau Stijl-

vol Ouder. Jeanette heeft onderzoek 

gedaan naar hoe ouderen willen leven 

en wonen onder diverse leeftijdsgroe-

pen. De tijd dat de overheid iets voor 

je regelt is voorbij, dus we moeten zelf 

nadenken hoe we zinvol ouder willen 

worden en over wat daarvoor nodig 

is. We starten in Segbroek en kijken 

of we een leuke actieve groep 55 

plussers kunnen vormen die hier met 

elkaar mee bezig wil zijn. En wie weet 

breiden we het project later uit naar 

andere wijken.”

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst van “Een 

slimme senior is op de toekomst voor-

bereid!’ is op 10 september van 19.30 

tot 21.45. Locatie: De Bethel Thomas 

Schwenckestraat 28. Graag aanmelden 

op: www.slimmesenior@gmail.com 

of 0621576307  Meer informatie op: 

www.rijkinjewijk.nl of facebook.com/

rijkinjewijk

Freya Ligtenberg
info@pepdenhaag.nl
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Een nieuw project uit de koker van Rijk in je Wijk roept senioren 

vanaf ongeveer 55 jaar in de wijk Segbroek en omstreken op 

om samen de toekomst in handen te nemen nu de overheid zich 

steeds meer terug trekt. Op 10 september vindt er een eerste bij-

eenkomst plaats in de Bethel aan de Thomas Schwenckestraat.

‘Een slimme senior is op tijd op de toekomst voorbereid!’ � steeds minder te verwachten van de overheid 

Ouderen nemen het heft in eigen handen  

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

Cursus valpreventie
in Scheveningen

Op de PEP-pagina in de vorige 

krant werd abusievelijk oude 

informatie gegeven over de cur-

sus ‘In Balans’ in Scheveningen. 

Die cursus wordt aanstonds wel 

weer georganiseerd door Welzijn 

Scheveningen i.s.m.Respect 

Zorggroep, maar op een andere 

locatie en op andere data.

Deelname aan deze cursus valpreventie 

voor 65-plusses vermindert het aantal 

valpartijen, geeft meer zelfvertrouwen 

en stelt in staat mogelijke gevaren beter 

te herkennen en hier beter mee om te 

gaan. De cursus bestaat uit vier bijeen-

komsten onder begeleiding van een 

professionele docent. Tijdens deze bij-

eenkomsten ontvangt u een cursusboek, 

krijgt u theoretische informatie en gaat u 

praktisch aan de slag met (eenvoudige) 

oefeningen. 

Couvéehuis

De cursus is dit keer in het Couvéehuis, 

aan de Frankenslag 139, en zal op de 

volgende vrijdagen plaatsvinden: 18 

september, 25 september, 9 oktober en 

16 oktober van 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Er is dit keer plaats voor 20 deelnemers. 

Voor de gehele cursus (incl. cursusboek, 

ko e thee  betaalt  le ht   e ro  
contant en gepast te betalen bij aanvang 

van de cursus. Aanmelden kan t/m 

dinsdag 8 september bij de Ouderenad-

viseurs van Welzijn Scheveningen via 

ouderenadviseurs@welzijnschevenin-

gen.nl of via 070-4162020.

U bent pas zeker van deelname nadat u 

op 9, 10 of 11 september gebeld wordt 

door Rianne Hagelaars (Ouderenadvi-

seur bij Welzijn Scheveningen).

- Heleen Goddijn (links) en Nelleke Cornelissen dragen het project van Rijk in je Wijk. -

Boek en infobord over
oud fort Ockenburgh
Wethouder Joris Wijsmuller 

heeft afgelopen vrijdag in Kijk-

duinpark een informatiebord 

en een wetenschappelijk boek 

gepresenteerd over het onder-

zoek naar een Romeins fort op 

Ockenburgh.

In de jaren 90 zijn bij Ockenburgh in 

Den Haag een Romeinse nederzetting en 

een klein fort blootgelegd door de afde-

ling Archeologie van de gemeente Den 

Haag. Onlangs zijn de restanten van een 

tijdelijk kamp opgegraven dat tijdelijk 

in gebruik is geweest bij de aanleg van 

het fort. Het terrein, waar nu Vakantie-

park Kijkduin ligt, werd al in de jaren 

dertig van de vorige eeuw onderzocht, 

maar het recente onderzoek en deze pu-

blicatie laten nieuwe inzichten zien. Het 

fort maakte deel uit van de Romeinse 

kustverdediging. Dit informatiebord ver-

telt hoe de Haagse archeologen het fort 

hebben gereconstrueerd en welke vonds-

ten er zijn gedaan. Een deel van het 

opgegraven materiaal is te zien in het 

Museon en in het Loosduins Museum. 
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    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 & Zeecruise  
aanbiedingen nu tot wel 25% korting 

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 folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

Senior Hotel De Drie DorpenSenior Hotel De Drie Dorpen  
Ankeveen / ’t Gooi  € 247,Ankeveen / ’t Gooi  € 247,Ankeveen / ’t Gooi  € 247,---   

Actie Weken Actie Weken Actie Weken va.  va.  va.  € 199,€ 199,€ 199,---   p.p.p.p.p.p.   

 NIEUW: nu ruime keuze aan sfeervolle Kerst & Nieuwjaars reizen 

Een kleine greep uit ons programma:Een kleine greep uit ons programma:  

 BTR Kerstspecial BTR Kerstspecial                                      5 daagse Kerstreis naar  
Hotel ‘t Trefpunt in het Brabantse Made  
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 378,€ 378,--  p.p. 
Volpension autoreis met een gezellig pro- 
gramma oa. heerlijke kerstdiners en live-muziek. 
Actie: Gratis Actie: Gratis 2 x bus-excursie, dag naar de  
Kerstmarkt in Antwerpen en de 2e kerstdag  
middag naar de klompenmakerij in Dussen. 

en nog veel meer Kerst & Nieuwjaars autovakanties en cruisesen nog veel meer Kerst & Nieuwjaars autovakanties en cruises  

  4 dg. Kerstshopcruise België MS Seranade I**** uit Ro erdam   va. €   349,- p.p.  

  7 dg. Kerstcruise over de Rijn MS Rigole o **** uit Ro erdam     va. €   700,- p.p.  
19 dg. Zeecruise Canarische Eilanden MS Ro erdam uit R’dam       va. € 1930,- p.p.  

  3 dg. Kerstmarkt gro en in Valkenburg Hotel op de Boud              va. €     69,- p.p.  

  4 dg. Kerst ’All Inclusive’ autoreis Drenthe Hotel Wi e Veen        va. €   199,- p.p.  

  3 dg. Oud & Nieuw ‘All Inclusive’ De Bonte Wever Assen                  va. €   299,- p.p.  

NIEUW 

  

 � algemene tandheelkunde   

 � mondhygiëne en preventie 

 � kroon- en brugwerk 

 � wortelkanaalbehandelingen 

 � implantologie  

 � prothetiek  

 

 

w w w . i v o r y - i v o r y . n l  

“Passie voor mondzorg is het  

uitgangspunt en onze grote 

drijfveer, in combinatie met  

plezier in samenwerken” 

Ivory & Ivory heeft 20 

praktijken in 4 regio’s en 

is met 30 jaar ervaring 

een begrip binnen de 

tandheelkunde. 

Ivory & Ivory Ieplaan  

Ieplaan 2 

070 360 8235 

  Ivory & Ivory Wateringseveld 

Laan van Wateringseveld 120 

070 359 9774 

Ivory & Ivory Monster  

Molenweg 43  

0174 247 573 

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 

 

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

gezindten begraven. 

"Een fraai document uit persoonlijk perspectief ge-

schreven door een fan met een prettig leesbare stijl."

-  Boek van de Week in Voetbal International 

nr. 26 van 26 juni 2013

"Met veel plezier heb ik het boek gelezen, het geeft uitstekend weer hoe 'Haagse 

voetbalmaffe jongens' in die tijd met hun idolen en favoriete club bezig waren."

-  Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter 

en een geboren Hagenaar

De Voetbaljaren 70 is een mooi vormgegeven 
boekje over succesvolle jaren van ADO c.q. 
FC Den Haag, toen de club van zich liet horen 
in de nationale en internationale arena en in 
1975 de KNVB-beker won door een 1-0 over-
winning tegen FC Twente in de Rotterdamse 
‘Kuip’. 
De 120 pagina’s tellende uitgave is gebaseerd 
op de herinneringen aan de club die auteur 
Roeland Gelink van 2009 tot 2013 schreef 
voor de Oud-Hagenaar, maar nu uitgebreid 
met veel extra’s.

De Voetbaljaren 70 (ISBN: 978-94-91168-54-3) 
is te koop of te bestellen bij elke boekhandel.
Kijk voor meer informatie op  

WWW.DEOUD-HAGENAAR.NL 

VOOR SLECHTS

12,95

www.denieuwehaagsche.nl



 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.4hetleven.nl
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Vrijwilligers
vacatures

Creatieve 
bloemschikker
U bent een echte creatieve-

ling met een voorliefde voor 

bloemen. Deel dan uw passie 

met de dementerende bewoners 

en bezoekers van WZH Hoge 

Veld. U levert als begeleider 

bloemschikken een waarde-

volle bijdrage aan een zinvolle 

en sociale dagbesteding. Het 

creatief bezig zijn, leren van 

nieuwe vaardigheden en plezier 

hebben staan hierbij centraal. 

Brengt u graag wat zonne-

schijn? Neem dan contact op.

Inlichtingen: Ten Have

Tel.: 070 - 890 19 95

E-mail: tenhave@wzh.nl

 

Luisterend oor
Sensoor is de grootste aanbie-

der van emotionele hulp op 

afstand in Nederland. Sensoor 

is er voor iedereen die ergens 

mee zit en daarover wil praten. 

Via telefoon, chat en e-mail, 24 

uur per dag, 7 dagen per week. 

Wilt u iets voor een ander 

betekenen voor de periode van 

minimaal één jaar? En kunt 

u écht luisteren? Dan kunt u 

aan de slag als  telefoon- en 

chatmedewerker. Uiteraard 

rond u eerst de basistraining 

positief af.

Inlichtingen: Jessica Koers

Tel.: 070 - 365 89 45

E-mail: j.koers@voorwelzijn.nl

Dit klinkt heel aantrekkelijk, dus 

we vroegen aan Saskia Eggermont, 

regio-coördinator bij de stichting Vier 

het Leven hoe dit in zijn werk gaat. 

“Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 

via het landelijk telefoonnummer 035- 

5245156. Ze krijgen dan één van onze 

medewerkers aan de telefoon bij wie ze 

kunnen aanmelden. Speciale wensen zo-

als bijvoorbeeld rolstoelvervoer worden 

dan ook meteen genoteerd. Onze gasten 

krijgen twee tot drie keer per jaar van 

ons het programma thuisgestuurd. Daar 

zit een reserverings-

formulier bij waarop 

zij hun voorkeuren 

kenbaar kunnen 

maken. Als het han-

diger is om naar ons 

landelijke telefoon-

nummer te bellen om 

keuzes door te geven 

kan dat ook.

Twee dagen voor 

het uitje belt de 

begeleidende vrijwil-

liger op om alvast contact en kennis te 

maken. In principe gaat er voor elke drie 

ouderen één vrijwilliger mee. Het ijs is 

dan alvast gebroken en ze weten wie ze 

komt ophalen.”  

Het uitje 

Op de dag zelf haalt de vrijwilliger 

zijn gasten met een taxibusje op. Bij 

het theater of de concertzaal worden ze 

vriendelijk ontvangen door een gast-

vrouw van de stichting Vier het Leven 

en krijgen een ko je ko  e o  thee  dat 
is inbegrepen bij de prijs. In elk theater 

is er een plek speciaal voor onze gasten 

gereserveerd om gezellig samen een 

drankje te nuttigen. De vrijwilligers 

brengen de jassen naar de garderobe en 

halen die  na de voorstelling ook  weer 

op. De gastvrouw heeft de kaartjes al 

opgehaald.

et i  h n itje en alle  oet o  jn 
mogelijk zijn. Het zijn altijd eerste-

rangplaatsen, die goed bereikbaar zijn 

voor ouderen. En we houden zoveel 

mogelijk rekening met wie naast elkaar 

wil zitten,” zegt Saskia Eggermont 

enthousiast. Service en veiligheid staat 

voorop. 

“We brengen de mensen veilig thuis en 

wachten tot ze echt binnen zijn. Het is 

voor iedereen. Ook voor mensen met 

een laag inkomen. Met de Ooievaarspas 

krijgen zij ruime korting. We kijken 

daarnaast tegenwoordig ook naar het 

aanbod van de wat kleinere theaters, 

zoals bijvoorbeeld Theater Dakota, die 

een lagere toegangsprijs rekenen.”

Vrijwilligers 

We zijn wel nieuwsgierig geworden 

naar het aantal vrijwilligers die dit 

allemaal mogelijk maken. “Wij hebben 

65 vrijwilligers op dit moment. Er zijn 

geen kosten voor hen aan verbonden. 

Hun kaartje wordt betaald en ze worden 

meestal thuis opgehaald en weer thuis 

gebracht. Ze moeten 

wel goed ter been zijn, 

want soms hebben de 

gasten ondersteuning 

nodig.” Uit het korte 

verslag wat de vrijwil-

liger  aken na afl oo  
komt naar voren dat ze 

het vaak zelf erg leuk vin-

den. Er is nog plaats voor nieuwe 

vrijwilligers. “Mensen van alle leef-

tijden kunnen zich aanmelden, zolang 

ze maar mobiel zijn,” benadrukt Saskia. 

Aanmelden kan via de 

website of het landelijk 

telefoonnummer. 

Haags aanbod

“Op de website staan 

de regio’s vermeld 

waar we samen uit 

gaan. Door simpelweg 

de plaatsnaam of regio 

aan te klikken, worden 

alle uitjes in dat gebied 

zichtbaar.” 

Een kleine greep uit het actuele Haagse 

aanbod.

- 16 september, 20.15 Koninklijke 

Schouwburg , Huub Stapel. Een nieuwe 

onemanshow over relaties en liefde, met 

praktische tips, herkenbare verhalen, 

mooie gedichten en melancholische 

liefdesliedjes.  € 46

- 4 oktober, 14.30 Theater Dakota , 

‘Zo’n Toon’ met Maurice Hermans. 

Samen met twee zangeressen en een 

live-band neemt zoon Maurice u mee 

achter de coulissen van het bonte leven 

van zijn vader Toon Hermans. €35,50

- 10 oktober, 20.15 Theater Dakota, 

Pro Jazz Remembering Rita Reys, Ode 

aan deze jazzkoningin door het virtuoze 

Peter Beets trio en de jazz zangeres van 

dit moment, Fay Claassen. € 32,50

- 16 oktober 20.15 Koninklijke 

Schouwburg, 1e x Baantjer LIVE! 

Het publiek is getuige van een intiem 

jubileumprogramma dat een onheilspel-

lend randje krijgt als er een dode valt. 

Inspecteur De Cock en zijn assistent 

Vledder zijn direct ter plaatse om de 

moord te onderzoeken. Ze roepen bij 

hun politieonderzoek de hulp in van het 

publiek. € 50,00

Bent u nieuwsgierig naar het volledige 

programma? Kijk dan op de website of 

vraag het activiteitenprogramma aan. 

Reserveren kan tot drie weken voor 

aanvang van de voorstelling, tenzij 

anders aangegeven. Binnen 2 weken 

na uw reservering ontvangt u een beves-

tigingsbrief. Hierin staat alle relevante 

informatie over de voorstelling(en) van 

uw keuze.

www.4hetleven.nl 

T. 035 – 52 45 156

65 plussers op stap met de Stichting Vier het Leven 

Veilig naar theater, dans of concert
Bent u boven de 65 en houdt u ervan om naar een 

theatervoorstelling, een ballet of een concert te gaan? Ziet u er 

tegenop om ‘s avonds of ‘s middags alleen uit te gaan, of heeft 

u een lichamelijke handicap? Stichting Vier het leven maakt het 

voor u mogelijk om hier toch van te genieten.

Alzheimer Cafés in diverse stadsdelen
De Alzheimer Cafés zijn plaatsen van samen-
komst voor mensen met dementie, hun mantel-
zorgers, professionals uit bijvoorbeeld de zorg en 
andere betrokkenen of geïnteresseerden.

Zij krijgen er informatie aangereikt én kunnen er met elkaar in 

contact komen om ervaringen te delen. Dat gebeurt in een informele 

sfeer, maar wel met deskundigen.

De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Tijd: 19.30-

21.30 uur (deur open: 19.00 uur). Vanaf begin september gaan de 

cafés weer van start. De actuele programmering staat ook op

www.alzheimer-nederland.nl

Scheveningen

Datum: elke 1e woensdag van de maand

Locatie: Wijkcentrum De Mallemok, Westduinweg 40

Inlichtingen: tel. 416 20 20

Centrum

Datum: elke 2e dinsdag van de maand

Locatie: PEP, Riviervismarkt 2 (tegenover de Grote Kerk)

Inlichtingen: tel. 357 10 60

Escamp

Datum: elke 3e woensdag van de maand

Locatie: WZH Waterhof, Polanenhof 130

Inlichtingen: tel. 890 20 00

Loosduinen

Datum: elke 2e donderdag van de maand

Locatie: Ontmoetingscentrum Mozartduin, Mozartlaan 211

Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18

Haagse Hout

Datum: elke 2de woensdag van de maand

Locatie: wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155

Inlichtingen: tel. 06 13 80 21 18

Benieuwd naar 
meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

“Ik vind het fantastisch!” zegt de bijna 93 jarige mevrouw 

van Drongelen uit de Dorpsdreef. “Dat we opgehaald worden 

en veilig uit kunnen gaan. We gaan regelmatig met z’n vie-

ren of vijven met de vrijwilligers van Vier het leven naar een 

voorstelling of concert. We worden geholpen met alles, als 

we naar het toilet moeten met de rollator gaan ze mee en het 

is zo gezellig. Ik ken de vrijwilligers bijna allemaal nu. Alleen 

kom ik nergens meer. Ik ben er zo blij mee!”
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Woensdag 7 oktober

Een ode aan St. Petersburg

Prokovjev - Suite “Romeo en Julia”

Woensdag 25 november

Een avond vol romantiek

Brahms - Cellosonate nr. 1

Woensdag 27 januari

Haagse werken van Mozart

Nieuwe musici stellen zich voor

Woensdag 16 maart

De lente begint

Schuberts Forellenkwintet

Woensdag 6 april

Klassiekers voor koper

Gershwin - Rhapsody in Blue 

Woensdag 11 mei

Fagot in de hoofdrol

Vivaldi: Fagotconcerten

ZO KLINKEN
KLEINE 

PARELTJES

Laat u zes woensdagavonden 

betoveren in de Nieuwe Kerk door 

verschillende ensembles uit 

het Residentie Orkest.

BOEK DE HELE SERIE EN ONTVANG 20% KORTING

Residentieorkest.nl l 070-88 00 333 l VVV-Uitbureau

Inclusief koffie/ thee, pauzedrankje en garderobe.
070 - 22 10 579

dag en nacht

 info@faberuitvaart.nl www.faberuitvaart.nl  070 - 22 10 579

Met jarenlange ervaring in uitvaartverzorging,  
kunnen wij u altijd op een passende  

wijze bijstaan.

Persoonlijke aandacht en een hoge kwaliteit 
van dienstverlening staan bij ons hoog in het 

vaandel.

U kunt altijd vrijblijvend uw uitvaartwensen 

met ons bespreken.

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

CARAVANS 

GEZOCHT!

VERKOOPJECARAVAN.NL

Dhr b. Van winden
06-46266730

Alle merken, types
 en bouwjaren 

Direct geld en vrijwaring
Met eigen ophaal dienst

Behang (werk) 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

Laminaat

Vloerbedekking

Behang (werk) 

Vloerbedekking

Laminaat 

Binnen Zonwering

Buiten Zonwering

WONINGINRICHTING • ZONWERING     WWW.FREDVANRIJN.NL

Ruim 40 jaar

een begrip

in de regio

Haaglanden

Leyweg 1150, Den Haag
T: 070 - 321 14 00

KOM LANGS

VOOR EEN

ADVIES

OP MAAT

Rudolf Steiner Zorg
Ouderen- en gehandicaptenzorg

Zorg van mens tot mens

Rudolf Steiner Zorg is onderdeel van de Raphaëlstichting

Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag, tel.: 070-306 83 06 www.rudolfsteinerzorg.nl

In een kleinschalige woon-

omgeving bieden wij gast-

vrije zorg. Samen met u 

proberen we zoveel 

mogelijk aan te sluiten op 

uw vraag. 

Diverse therapieën, 

kunstzinnige activiteiten 

en een gevarieerd cultureel 

programma maken deel uit 

van ons aanbod.

Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komen er veel zaken op u af. Graag 

ondersteunen wij u in deze moeilijke periode bij het regelen van de uitvaart. Bij ons staat u écht 

centraal. Wij zijn pas tevreden als u een goed gevoel bij de uitvaart heeft. Samen met u verzorgen 

wij een gepaste uitvaart. Wij zijn Erik Dorlas en Erik Jansen, uitvaartverzorgers in regio Den Haag 

e.o. Wij zijn er voor u, ook als u niet of elders verzekerd bent.

“Wij zijn er 
 voor u”

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o. 

Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.

www.yarden.nl/den-haag

Cursus 

Uitzicht door inzicht 

Een introductie tot een  
allesomvattende levensfilosofie 

In deze cursus worden de grote Natuurwetten besproken zoals de 

Wet van oorzaak en gevolg (karma), de Wet van wederbelichaming 

(reïncarnatie: het bewustzijnsproces vóór de geboorte en ná de 

dood), de Wet van zelfwording (evolutie/involutie) en de Wet van de 

cyclussen in de Natuur (op menselijk, planetair en kosmisch niveau). 

Het doel van het menselijk bestaan, de relatie met de ons omrin-

gende natuur - waarmee wij onlosmakelijk zijn verbonden - en de vele 

levensproblemen waar men over het algemeen mee worstelt, worden 

eveneens uitgebreid besproken. In een boeiend panorama wordt dit 

alles vanuit een spirituele/holistische visie benaderd, ondersteund 

door beeldpresentatie. Er wordt getracht tot een beleving te komen 

van hetgeen wordt besproken als een levende werkelijkheid. Vanuit 

deze beleving leert men mindfulness, een 'mind over matter' 

levenshouding te ontwikkelen en te leven in het NU, waardoor men 

meester wordt van het eigen levenslot. 

Gezien de crises waarmee wij allen individueel en de wereld als 

geheel worden geconfronteerd, kunnen de inzichten die tijdens deze 

cursus worden opgedaan voor een solide anker in het leven zorgen 

en een uitzicht door inzicht bieden. 

     

Locatie: Waldeck- en Archipelbuurt - Den Haag 

Tijd: 19.30 tot 21.45 uur op zondagavond  

Startdatum: eind september 

Duur: 5 lessen (om de week) 

Deelnemers: 8 tot 15 

Voor aanmelden en verdere info:   

Stichting “De Phoenix” - Tel.: 06-50747203 

E-mail: st.dephoenix@telfort.nl 



Jan Altorf is in 1876 in Den Haag 

geboren. Zijn vader, Jasper Adrianus 

Altorf, was timmerman en hij was ge-

trouwd met Johanna Wilhelmina Beek-

man. Waar de naam Altorf vandaan 

komt, heb ik niet kunnen achterhalen. 

Het doet denken aan een plaatsje in 

Duitsland, maar ook in Frankrijk en 

zelfs in de Verenigde Staten kwam ik 

een stadje met deze naam tegen. Al 

op jonge leeftijd ging Jan in de leer 

bij een stoelenmaker en hier bleek al 

snel dat hij prachtig houtsnijwerk kon 

maken. Van 1888 tot 1890 volgde hij 

een tekencursus die gegeven werd op 

de Sint Vincentiusschool in het West-

einde en van 1894 tot 1897 treffen we 

hem aan op de winteravondcursus die 

gegeven werd in de Koninklijke Aca-

demie in Den Haag. Zoals in die tijd 

gebruikelijk was werkte hij samen met 

anderen aan opdrachten. Dit was onder 

andere het geval met Johan Thorn 

Prikker, die een vriend van hem zou 

worden. In 1901 begint hij als beeld-

houwer voor zichzelf en een jaar later 

trouwt hij met Geraldina de Groot. 

Voornoemde Johan Thorn Prikker was 

getuige tijdens de huwelijksvoltrek-

king. Jan en Geraldina gingen op het 

adres Jacob van der Doesstraat 67 

wonen en ze kregen vijf kinderen, vier 

dochters en een zoon. Later maakt hij 

gebruik van een tweetal ateliers in de 

buurt van zijn woonhuis en wel in de 

Trompstraat en in de De Ruyterstraat. 

Art Deco stijl

Jan was een veelzijdig kunstenaar. Hij 

was zowel keramist als houtsnijder, 

beeldhouwer en meubelontwerper. 

De stijl waarin hij vooral werkte zijn 

we later Art Deco gaan noemen. Er is 

sprake van een strakke vormgeving 

oal  onder andere in de vele dier  g
ren die hij gemaakt heeft te zien is. In 

het door H.P. Berlage ontworpen jacht-

huis Sint Hubertus, dat in het Park De 

Hoge Veluwe te vinden is, staat in de 

bibliotheek een prachtig voorbeeld 

hiervan. Een bronzen zeearend uit 

vlakken opgebouwd. Hij ontleedde 

via tekeningen een dergelijke vogel 

als het ware en bouwde hem dan weer 

in vlakken op, waarbij hij vooral de 

kenmerkende vormen gebruikte. Van 

de mal hiervan zijn later enkele replica 

gemaakt onder de naam Altdorp. Ber-

lage was een vriend van Jan Altorf en 

ze werkten vaak samen. Ie-

mand anders die zorgde 

dat hij opdrachten 

kreeg was de 

Leidse kunst-

pedagoog H.P. 

Bremmer. Hoewel 

hij in eerste instantie zelf 

schilderde, ontwikkelde 

Bremmer zich tot kunstken-

ner en  in deze hoedanig-

heid gaf hij adviezen bij 

aankoop van een kunstwerk 

en ook gaf hij cursussen op 

het gebied van de kunst. Een 

van de cursisten was Helene 

Kröller-Müller en hij heeft 

haar geholpen bij het samenstellen 

van haar kunstcollectie. Deze col-

lectie was aanvankelijk in Den Haag 

te bezichtigen, later in Wassenaar en 

op dit moment in het Kröller-Müller 

museum in het Park De Hoge Veluwe. 

H.P. Bremmer, die ook wel de Kunst-

paus genoemd werd, adviseerde haar 

om ook werk van Altorf te kopen. Jan 

was zowel lid van Pulchri Studio als 

van de Haagse Kunstkring. Hij is in 

1955 overleden en hij ligt begraven op 

Nieuw Eik en Duinen.

Eerbetoon op internet

Hoewel ik tot slot enkele voorbeelden 

van zijn werk wil noemen, wijs ik 

u eerst op de indrukwekkende site: 

Johan Coenraad Altorf een “Haagse 

beeldende kunstenaar”.  Een inven-

tarisatie en fotoreis door Rob Visser. 

Via Google kunt u deze site vinden. 

Hierin wordt uitgebreid ingegaan op 

het werk van Altorf en hoewel er ook 

buiten Den Haag voorbeelden van zijn 

omvangrijke oeuvre te vinden zijn, 

gaat het hier toch vooral om Haagse 

voorbeelden.

Juliana-monument

In 1909 en 1910 werd op het toenma-

lige Juliana van Stolbergplein in het 

Bezuidenhout een door de architect J. 

Limburg ontworpen monument ter ere 

van de geboorte van prinses Juliana 

gebouwd. Het meest opvallende aan 

dit monument zijn een viertal leeuwen 

die door Altorf - samen met P.F. Ritter 

- uitgevoerd zijn. Tijdens het bombar-

dement in 1945 is een groot deel van 

dit plein samen met de omliggende 

straten verwoest, maar wonder boven 

wonder bleef het monument redelijk 

intact. Dit plein lag op de kruising 

van de Juliana van Stolberglaan en de 

Adelheidstraat. Omdat dit plein later 

deel uit zou gaan maken van de Juliana 

van Stolberglaan zelf, is het monu-

ment in 1956 naar het Stuyvesantplein 

verplaatst.

Ligthart her-

dacht

Na het overlijden 

van de bekende 

bovenmeester uit 

de Tullingstraat, 

Jan Ligthart, 

werd er een 

comité opgericht 

dat als doel had 

de nagedachtenis 

van Jan Ligthart in 

ere te houden. Een 

tweetal collega’s 

van hem, de Haagse 

schoolhoofden J.W. 

de Jong en J. Eigenhuis stonden aan 

de basis van dit comité. De voorzitter 

werd de latere hoogleraar pedagogiek 

en vriend van Jan, Robert Casimir. 

Er werd geld ingezameld om de vele 

boeken die Ligthart geschreven had 

op een eenvoudige manier in herdruk 

te laten verschijnen om ze vervolgens 

gratis aan bibliotheken en scholen 

aan te bieden. Dit comité heeft vijf 

jaar bestaan. Ook besloot men een 

beeldhouwer opdracht te geven om een 

toepasselijk kunstwerk te maken. De 

opdracht werd aan Jan Altorf verstrekt. 

En zo werd er op 24 mei 1917 een 

gedenksteen onthuld. Deze steen werd 

in de muur van de school in de Tul-

linghstraat gemetseld, de school waar 

Jan Ligthart dertig jaar gewerkt heeft. 

Omgeven door een tweetal konijntjes, 

een hand die een opengeslagen boek 

vasthoudt en enkele boombladeren 

staat hierop de tekst: “Hier werkte 

Jan Ligthart 1885 – 1916”. Nadat 

deze school was afgebroken, kreeg 

de school op het adres Hoefkade 99 

de naam Jan Ligthartschool en de 

gedenksteen kreeg hier een plaatsje 

totdat ook deze school afgebroken 

werd. Op dit moment bevindt hij 

zich in de centrale hal van de 

Jan Ligthartschool op het adres 

Slicherstraat 5.

Borstbeeld

In 1901 werd de Haagsche 

Schoolvereniging opgericht. 

Jan Ligthart besloot samen met 

zijn vrouw Marie om hun kinderen - 

twee meisjes en een jongen - naar deze 

school te laten gaan. Omdat Ligthart 

ook toen al als een autoriteit op het 

gebied van de pedagogiek en het 

lesgeven bekend stond, werden zijn 

adviezen zeer op prijs gesteld. Enkele 

jaren later - in 1909 - werd het eerste 

Lyceum van ons land, het Neder-

landsch Lyceum opgericht. Eén van de 

redenen was dat er behoefte bestond 

aan goed vervolgonderwijs voor de 

leerlingen van de Haagsche School-

vereniging. We kunnen het Lyceum als 

een tussenvorm tussen de HBS en het 

Gymnasium zien. Met het volgen van 

de lessen in Grieks en Latijn wordt op 

het Lyceum op een later tijdstip - wan-

neer de leerlingen wat ouder zijn en 

beter kunnen kiezen - begonnen als op 

het Gymnasium. Door toedoen van Jan 

Ligthart is Robert Casimir de eerste 

directeur van dit Lyceum geworden 

en ook van deze school werd Ligthart 

adviseur. Ze kenden elkaar omdat ze 

vanaf 1902 samen een tijdschrift re-

digeerden. Tijdens de viering 

van het twintigjarig 

bestaan van dit Lyceum 

hield Casimir een rede 

over Jan Ligthart en 

Het Vaderland van 13 

februari 1929 bericht 

hier onder andere over 

“Spreker [bedoeld wordt 

Casimir] kreeg van zijn 

leeraren een borstbeeld 

van Ligthart dat Altorf 

zal maken en dat in 

het Lyceum een plaats 

krijgt.” Het beeld heeft 

hier jaren gestaan en 

staat momenteel in de 

hal van de Haagse Schoolvereniging, 

Nassaulaan 26. Het gaat hier overigens 

om een loodzwaar beeld. In verband 

met een tentoonstelling in het Volks-

b rt e  oe t ik het een fl inke 
tijd geleden in mijn eentje vervoeren 

en dat was een hele sjouw.

De Dolphijn

En dan nog een beeld van de hand 

van Jan Altorf. Tussen 1901 en 1904 

werd er op het adres Badhuisweg 141 

een villa gebouwd. Altorf kreeg de 

opdracht hier ter versiering een beeld 

aan toe te voegen. Hij heeft uit een 

brok teen een dol  jn geho en en 
deze werd rechts boven op de villa 

geplaatst. De villa kreeg dan ook de 

naam De Dolphijn. Deze villa is in 

1938 gesloopt en op deze plaats werd 

het door an il  ont or en fl atge
bo  ennehove gebo d. e dol  jn 
kwam na een schenking in het Zuider-

park terecht. Eerst stond het bij een 

vijver, maar deze vijver is in de jaren 

zeventig gedempt en vervolgens is het 

beeld naar de Drooglever Fortuinweg 

verplaatst, waar het een plaatsje naast 

de brug kreeg.

Zoals ook uit de genoemde site van 

Rob Visser blijkt, 

zijn er her en der 

in onze stad nog 

beelden van Altorf 

te vinden. En dan 

te bedenken dat ik 

zo’n 25 jaar lang 

vrijwel dagelijks 

langs een door hem 

ontworpen gevel-

steen heb gelopen. 

Ik doel dan op de 

steen bij de ingang 

van het hoofd-

gebouw van de 

Eerste Nederlandse 

Buitenschool. Toen 

de eerste directeur 

van deze school de 

heer J.J. Wagner  

25 jaar aan deze 

school verbonden was - in 1942 - werd 

deze steen in de muur gemetseld. 

Wagner was een enthousiaste imker, 

vandaar dat Altorf in deze steen een 

bijenkorf en enkele bijen uitgehakt 

heeft.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 
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In De Oud-Hagenaar van 7 juli van dit jaar schreef Rob Lubbersen een lezenswaardig artikel met de toepasselijke naam ‘Dé Haagse School en 

een Haagse school’. Hierin noemt hij tot tweemaal toe de kunstenaar Jan Altorf. In een biografie over de schoolmeester Jan Ligthart die ik al-

weer enkele jaren geleden schreef, staan een twee werken van Altorf die verband houden met onderwijsvernieuwer Jan Ligthart. Voor mij reden 

genoeg om een poging te wagen om meer over deze kunstenaar te weten te komen en dat viel nog niet eens mee.

Johan Coenraad Altorf (1876 – 1955), de man die onderwijsvernieuwer Jan Ligthart vereeuwigde

Sporen van veelzijdig Haags kunstenaar

- Gedenksteen, gemaakt voor de gevel van 
de school in de Tullinghstraat. De steen 

verhuisde later mee naar de Jan 
Ligthartschool in de Slicherstraat. -

- De visarend door Altorf in 
de bibliotheek van het 

jachtslot St. Hubertus op 
de Hoge Veluwe. -

- De Dolphijn die omzwervingen 
door de stad maakt en die nu 
te vinden is bij de brug aan de 

Droogleever Fortuinweg.-

- Portret van Jan Altorf, in 1926 
geschilderd door Toon Kelder. - 

- Het borstbeeld dat  Altorf maakte Jan Ligthart. -

In De Oud-Hagenaar van 7 juli van dit jaar schreef Rob Lubbersen een lezenswaardig artikel met de toepasselijke naam ‘Dé Haagse School en 

een Haagse school’. Hierin noemt hij tot tweemaal toe de kunstenaar Jan Altorf. In een biografie over de schoolmeester Jan Ligthart die ik al-

weer enkele jaren geleden schreef, staan een twee werken van Altorf die verband houden met onderwijsvernieuwer Jan Ligthart. Voor mij reden 
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Liefdevol, ontroerend en indrukwekkend!

Mantelzorger Hugo Borst vertelt over zijn demente moeder.
Komt u ook naar hem luisteren op 9 september in het Alzheimer Café Haagse Hout?

Hugo Borst vindt ‘mantelzo rger’ een raar 

woord, maar hij is het wel. Al drie jaar 

verzo rgt hij zi jn ze sentach tigjarige moeder. 

Tijdens het Alzh eimer ca fé leest hij voor 

uit zi jn ontroerende en vaak geestige boek 

‘Ma’. 

Herkenbare verhalen voor  als u zelf in 

een vergelijkbare situatie zit. 

  Wanneer?

woensdag 9 september 2015.

Programma tussen 19.00 uur en 

21.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

De toegang is gratis.

  Waar?

Wijkce ntrum Mariahoeve 

Ivoorhorst 155

2592 TH Den Haag

Voor meer informatie:

Jo zi en Wolthers,

telefoon 06 138 02 118,

Email: JW olthers@ca rdia.nl

We hopen u na deze  bijeenko mst 

nog vake r in één van de Alzh eimer 

Cafés terug te zi en!

Op versch illende loca ties in Den 

Haag worden Alzh eimer Cafés 

georganiseerd. Eén ke er per 

maand ku nnen mantelzo rgers en 

dementerenden er terech t voor 

lotgenotenco ntact , lezi ngen en informatie 

die de draagkr ach t van dementerenden en 

hun mantelzo rgers bevordert. 

Voor de onderwerpen van lezi ngen, tijd-

stippen en loca ties ku nt u terech t op

www.alzh eimer-nederland.nl

LEYWEG 922J

Kringloop Holland • Den Haag

U vindt ons boven de
U vindt ons boven de

Tot en met zaterdag 1 augustus!
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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

Vrijdag 4 september

Taxatiedag Venduehuis 

in Panorama Mesdag

Wegens groot succes organiseren het Venduehuis der 

Notarissen uit Den Haag en Panorama Mesdag dit jaar vier 

keer een taxatiemiddag voor kunst en antiek in het museum 

aan de Zeestraat in Den Haag.

Een taxatiedag is net Pakjesavond, tenminste voor de 

experts van het Venduehuis. Wat komt er tevoorschijn uit 

al die tassen, dozen, koffers en bundels pakmateriaal? Is 

het kunst of is het kitsch? Is het antiek of gaat het om een 

moderne replica of om het werk van een ‘zondagschilder’? 

Ook voor u als eigenaar kan een taxatiedag spannend zijn. 

Is die kostbare vaas van oma echt zo waardevol als men 

in de familie denkt of bent u straks een illusie armer en 

een ervaring rijker. Hoe dan ook, taxatiedagen zijn leuk, 

leerzaam en soms heel verrassend.

Enkele jaren geleden bleek in een doos 19e eeuws Chinees 

‘theegoed’ één heel oud Chinees theepotje te zitten. Dat 

trekpotje bracht later in een veiling bij het Venduehuis 

ruim 1500 euro op. De eigenaresse had de doos vol losse 

kommetjes en schoteltjes bij het grofvuil willen zetten. Een 

andere bezoeker aan één van de Venduehuis Taxatiedagen 

wilde een bronzen beeld van een span met paarden bij 

de lompen- en metalenboer afgeven. Gelukkig herkenden 

de experts de signatuur op de sculptuur. Zo kon worden 

voorkomen dat het beeld met een veilingprijs van 26.000 

euro op de schroothoop terecht kwam.

Op vrijdag 4 september kunt u tussen 12.00 – 16.00 uur 

vrijblijvend de waarde van uw kostbaarheden laten bepalen. 

Te groot om mee te nemen? Kom dan met duidelijke 

foto’s en de afmetingen van het object naar het Panorama 

Mesdag. De ervaren en gecertifi ceerde specialisten van het 

veilinghuis geven u een realistisch beeld van wat uw goe-

deren waard zijn. En wilt u uw kostbaarheden willen laten 

veilen dan kunnen de goederen desgewenst direct worden 

ingeleverd voor één van de veilingen in het Venduehuis. 

Uw kunst en antiek wordt op volgorde van binnenkomst 

getaxeerd met een maximum van vijf objecten per persoon.

De laatste taxatiemiddag dit jaar in Panorama Mesdag zal 

plaatsvinden op vrijdag 20 november ook tussen 12.00 en 

16.00 uur.

De entree voor de taxatiemiddag in Panorama Mesdag 

bedraagt 5 euro. U kunt met uw entreebiljet tevens het 

museum bezoeken of de tentoonstelling “Mesdags uit de 

familie”.

Zaterdag 5 september

AANRADER

‘Open en Bloot’ Museumnacht Den Haag in 

ca. 40 musea en culturele instellingen

Zo’n 40 musea en andere culturele instellingen zetten op 

5 september hun deuren wagenwijd open voor nachtelijk 

cultureel vertier. Rond het centrale thema ‘Open en Bloot’ is 

een groots programma samengesteld dat exclusief tijdens 

de Museumnacht te beleven is.

De offi ciële opening van Museumnacht wordt sexy en ge-

waagd. De Koninklijke Schouwburg wordt omgetoverd tot 

een variététheater in jaren ‘30 stijl met een burlesk optreden 

van Miss Flora Gattina en een show van entertainer en 

zanger Sven Ratzke. Cabaret, zang en dans zorgen voor een 

extravagant spektakel op het podium. De opening start om 

19.30 uur en duurt tot 20.00 uur.

Na de opening starten de bijzondere programma‘s in alle 

overige deelnemende musea en culturele instellingen. Zo 

treden de Handsome Poets en Ellen ten Damme op in het 

Gemeentemuseum, luister je naar meesterlijke gedichten in 

de pendelende Poeziëbus van het Letterkundig museum en 

leer je naakttekenen in het Mauritshuis. In het Wilibror-

dushuis ontdek je hoe leven in een stadsklooster er anno 

2015 aan toe gaat en in de Electriciteitsfabriek vindt een 

knetterende muziek performance plaats.

Kindermuseumnacht

Dat een museum ook voor kinderen vermakelijk is, blijkt 

wel tijdens de Kindermuseumnacht. Om 16.00 uur wordt 

de Kindermuseumnacht feestelijk geopend in de tuinzaal 

van het Gemeentemuseum. Van 16.30 tot 20.00 uur zijn bij 

alle deelnemende instellingen van de Kindermuseumnacht 

leuke, grappige, spannende of boeiende activiteiten te 

beleven. Kinderen kunnen bijvoorbeeld één dag helpen 

achter de schermen van het Klokhuis in het Humanity 

House, of kunnen verkleed op speurtocht gaan in het 

Muzee Scheveningen.

Afterparty

Smaakt de Museumnacht naar meer? Tijdens de afterparty 

in poptempel het Paard van Troje kan er op de nieuw 

verworven indrukken geproost worden. In de grote zaal 

zorgt Het Peruaanse Kleed voor diepgaande dansbaarheid 

met een mix van deep house & tech house en in de kleine 

zaal kun je vanaf 21.00 uur terecht bij New Wave City voor 

de beste new wave muziek uit de jaren tachtig.

Programma

Het complete programma van de Museumnacht is te vinden 

op internet:  www.museumnachtdenhaag.nl

Hierbij alleen een beknopt overzicht:

16.00 – 16.30 uur 

Opening Kindermuseumnacht met Theaterkoor Dario Fo in 

de Tuinzaal van het Gemeentemuseum. 

16.30 – 20.00 uur 

Deelnemers van Kindermuseumnacht zijn Bibliotheek Den 

Haag, Gallerij Prins Willem V, Gemeentemuseum, Haags 

Historisch Museum, Humanity House, Huygensmuseum 

Hofwijck, Mauritshuis, Museon, Museum Beelden aan Zee, 

Muzee Scheveningen, Panorama Mesdag, Tweede Kamer 

der Staten–Generaal. 

19.30 – 20.00 uur 

Offi ciële opening in de Koninklijke Schouwburg. Adres: 

Korte Voorhout 3.

20.00 – 01.00 uur 

Deuren van Haagse musea en instellingen zijn geopend tot 

diep in de nacht.

21.00 – 04.00 uur 

Afterparty in Paard van Troje.

Zaterdag 12 september

Bij ProDemos en de Gevangenpoort:

Vijfde ‘Nacht van de Dictatuur’

Vijf jaar geleden is de ‘Nacht van de Dictatuur’ in het 

leven geroepen, als tegenhanger van de VN Dag voor de 

Democratie (15 september) om op een andere manier stil te 

staan bij de betekenis van democratie en rechtsstaat.

De activiteiten in Den Haag worden georganiseerd door 

ProDemos, Museum de Gevangenpoort, Filmhuis Den 

Haag, het Montesquieu Instituut en het Netherlands Insti-

tute for Multiparty Democracy. Tijdens de Nacht wordt stil 

gestaan bij dictaturen in de hele wereld. Van de opkomst 

van een sterke leider en het omgaan met censuur tot het 

gebruik van muziek en beeldende kunst door een regime. 

Met sprekers als Frank Westerman, Leo Blokhuis, Faiza 

Oulahsen, Bettine Vriesekoop, Mounir Samuel en mede-

werkers van het International Criminal Court wordt vanuit 

verschillende invalshoeken gekeken naar dictaturen, op tal 

van plaatsen in de wereld.

Kaartjes kosten in voorverkoop € 10,00 (tijdens de Nacht € 

12,50) en zijn te koop via www.nachtvandedictatuur.nl  Op 

die website vindt u trouwens ook het complete programma 

voor zaterdag 12 september, dat om 20.00 uur van start 

gaat bij ProDemos en de Gevangenpoort.  Voor het eerst 

vinden dit jaar in Den Haag in de aanloop naar de Nacht 

ook activiteiten plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 sep-

tember. Het Filmhuis Den Haag vertoont dan twee aan de 

Nacht gerelateerde fi lms, Timbuktu (2014) en The Dictator 

(2012). Op vertoon van uw bioscoopkaartje krijgt u op za-

terdag 12 september € 5,00 korting op uw toegangsbewijs 

voor de Nacht en betaalt u slechts € 7,50.

Op maandagochtenden

Stoelyoga senioren in Loosduinen

Senioren die meer willen bewegen en ontspannen kunnen 

nu meedoen aan stoelyoga bij Namasté Yoga. Zittend op of 

staand naast de stoel wordt met rust en aandacht gewerkt 

aan souplesse en ontspanning van lichaam en geest. De 

lessen bestaan uit rek- en strekoefeningen en er wordt 

extra aandacht besteed aan het soepel houden van de rug 

en de gewrichten. Ook worden concentratie- en ademha-

lingsoefeningen gedaan. 

De lessen vinden plaats op de maandagochtend van 9.30 

tot 10.30 uur aan de Oude Haagweg 279a in Loosduinen. 

De kosten bedragen € 33,00 per maand. Voor meer infor-

matie of een gratis proefl es kunt u bellen met Jeanette van 

Ree 06 – 44 20 70 50 of de website bezoeken: 

www.denhaagyoga.com

.

Voor de derde achtereenvolgende keer zingt 

Rijswijks talent weer uit volle borst mee 

tijdens het Strandwalfestival. Rijswijk zingt 

Mee is één van de openingsacts. De uitvoe-

ring van dit bijzondere optreden vindt plaats 

op vrijdag 11 september 2015 rond 20.00 

uur op het grote podium bij De Naald in het 

Rijswijkse bos. Bekende liedjes staan op 

het repertoire dat tijdens de openingsavond 

van het festival wordt gebracht m.m.v. de 

bekende Rijswijkse zangeres & cabaretière 

Veronique Sodano. Via een groot scherm dat 

direct naast het podium staat, kan het publiek 

meezingen.

Een echte duik maken

Elk jaar oude bekenden 

op het Strandwalfes-

tival, maar ook weer 

primeurs. Tijdens de 

7de editie is de meest 

bijzondere waarschijn-

lijk een spectaculair 

onderdeel op zaterdag-

middag (van ca. 12.00 

tot 18.00 uur) met de aanwezigheid van de 

al ruim 60 jaar actieve onderwatersportver-

eniging Baracuda, die z’n opwachting maakt 

met de professionele demonstratietank van 

het internationaal vermaarde bergingsbedrijf 

Smit uit Rotterdam. Het 2.500 kilo wegende 

gevaarte, wordt uit de R’damse Waalhaven 

naar Rijswijk overgebracht door het Haagse 

bedrijf in constructiewerken Wauben & 

Co. Daar wordt hij geïnstalleerd op de Van 

Vredenburchweg tegenover de Bonifacius 

Kerk, naast de stand van de Brandweer 

Haaglanden. En dat is niet voor niks, want 

de brandweer is behulpzaam met het vullen 

van de duiktank, die maar liefst 13 tot 14.000 

liter water opslokt - geen doen immers met 

een tuinslangetje :-) 

U mag het op het Strandwalfestival zelf 

proberen, hoe het is om met een echte duik-

uitrusting en perslucht kopje onder te gaan 

- veilig en onder de deskundige begeleiding 

van een ervaren instructeur! Durft u het aan, 

neem dan wel zwemkleding en een handdoek 

mee; omkleedruimte is ook aanwezig. De no-

dige duikuitrusting om het te proberen wordt 

zaterdag beschikbaar gesteld door Moby 

Dick (www.mobydick.

nl), de zaak waar u ook 

terecht kunt voor een 

eigen uitrusting als u 

de smaak goed te pak-

ken krijgt. Maar eerst 

natuurlijk een degelijk 

internationaal erkend 

brevet halen bij de 

NVvO Baracuda (www.baracuda.info).

Strandwalloop 2015

Op zondag 13 september, de laatste dag van 

het Strandwalfestival, organiseert AV Sparta 

in samenwerking met Stichting Den Haag 

Marathon in Rijswijk een hardloopfestival 

voor iedereen. Over afstanden van 3300 me-

ter, 5200 meter of 7250 meter kan er worden 

gelopen. Een groot deel van het parcours 

gaat over het terrein van Landgoed Te Werve. 

Een prachtige gelegenheid om dit unieke 

landgoed in Rijswijk eens te bezoeken. de 

laatste dag. Wie wil meelopen in de wedstrijd 

kan zich aanmelden via de website: https://

inschrijven.nl

Programma-informatie

Het complete programma voor vrijdag 11, 

zaterdag 12 en zondag 13 september kunt u 

vinden op internet.

Kijk op: www.strandwalfestival.nl

Verenigingenmarkt

Op de website vindt u ook een overzicht van 

de deelnemers op de Verenigingenmarkt, met 

sportclubs (van korfbal tot schaken), tal van 

koren, fotoclubs, de padvinderij, bijenhou-

ders, de Historische Vereniging Rijswijk 

enzovoorts. Wat u waar kunt vinden op het 

Strandwalfestival en hoe u daar het makke-

lijkste komt wordt duidelijk gemaakt met een 

plattegrond. Onze tip: ga met het openbaar 

vervoer. Vanuit Den Haag biedt tramlijn 17 

de beste verbinding naar het festival.

Het zevende jaarlijkse Strandwalfestival vindt dit jaar plaats van vrijdag 11 tot 

en met zondag 13 september. Het festival is sinds 2009 in Rijswijk dé hapening 

waar Rijswijkers én regiogenoten kennis kunnen maken met organisaties op 

het terrein van kunst, cultuur, sport en maatschappelijk werk. Vooral door de 

enorme gevarieerdheid, de prima sfeer en hoge kwaliteit van de organisatie is 

het Strandwalfestival binnen tien jaar al uitgegroeid tot een klein fenomeen.

11 t/m 13 september aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk

7de Strandwalfestival  



Want de rechter heeft De Vloekers in het kort 

geding van de gemeente tegen de krakers tot 1 

september de tijd gegeven om een alternatieve 

locatie te betrekken. Maar tegelijkertijd loopt 

ook de procedure van De Vloek tegen de ge-

meente Den Haag: het bezwaar tegen de vergun-

ning die de gemeente heeft afgegeven voor de 

bouw van een “top”zeilcentrum op de plek van 

het vrijbuitershonk.

Hoe dan ook: vandaag verhuizen zo’n 25 van 

de ongeveer 50 krakers naar een leegstaand 

schoolgebouw aan de Beatrijsstraat én blijven 

evenveel vrijplaatsers in de haven zitten om 

de procedure(s) juridisch tegen de gemeente 

uit te vechten. Ook Kwinten – “Against All 

Authority” – Keesmaat, woordvoerder van De 

Vloek, blijft in de haven van de partij. Terwijl 

de kans op dwingende ontruiming van De Vloek 

om tot sloop ervan over te gaan nu met de dag 

toeneemt.

Historie De Vloek

De Vloek kent een ronduit roerige historie. 

Oorspronkelijk stond op de plek van de Derde 

Binnenhaven een woonwijkje dat Vlook heette, 

in de volksmond behalve Eiland Vloek ook Dui-

velseiland genoemd. Dit wijkje werd omringd 

door zee, haven, sluizen en de Scheveningse 

duinen. Op Eiland Vloek, een soort schierei-

land tussen het Afvoerkanaal en de toenmalige 

voorhaven, woonden grote gezinnen in 132 

kleine woningen – een ‘enclave’ voor de minst 

daadkrachtige Scheveningers.

De meeste bewoners hadden moeite om het 

hoofd boven water te houden. Velen van hen 

werkten op de Scheveningse sleephelling of 

voeren op één van de vele visserschepen die 

Scheveningen destijds rijk was. Af en toe 

hadden sommige bewoners geen geld om hun 

vaste lasten te betalen en werden zij van gas of 

elektriciteit afgesloten. Tegen de saamhorigheid 

in moest dit wijkje wijken voor groot Haags 

geld. Voor het symboli-

sche bedrag van 1 gulden 

verkocht of verpachtte de 

gemeente Den Haag eind 

1970 de grond om hier de 

3e Binnenhaven te laten graven, en zo het grote 

geld binnen te slepen.

Met het voormalige Eiland Vloek staat het 

krakersbolwerk De Vloek dan ook voor Haagse 

historie – om niet te zeggen Haagse cultuur.

Blauwe Aanslag

De geschiedenis van De Vloek voert terug 

naar 1980, toen jongeren vanuit protest een 

jarenlang leegstaand gebouw van het Ministerie 

van Financiën op de hoek van het Buitenom 

kraakten en omdoopten tot de Blauwe Aanslag. 

Niet onterecht: want tegen de toezegging van de 

gemeente Den Haag in over spoedige nieuw-

bouw op die plek lag dit terrein na de sloop van 

het gebouw in 2003 12 jaar lang braak. Pas nu, 

in 2015, vindt daar eindelijk nieuwbouw plaats. 
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Elke keer wanneer ik ga eten bij De Vloek’s eetcafé Water 
& Brood denk ik: is dit het laatste avondmaal? Het heeft 
iets weg van Le Bastille – vechten voor vrijheid. Dit vrij-
buitershonk aan de Scheveningse Binnenhaven heet niet 
zomaar Vrijplaats De Vloek. Ook in juli en augustus kon 
ik regelmatig eten bij dit, door Den Haag via procedures 
getergde krakersbolwerk aan de Hellingweg 127. Maar 
vandaag, dinsdag 1 september 2015, is het D-Day. Voor De 
Vloek. Of misschien toch voor de gemeente Den Haag?

Geschiedenis met de Blauwe Aanslag heeft wantrouwen gezet

Het Laatste Avondmaal
Wilt u veilig douchen 
én blijven baden?

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Adres Postcode

Opsturen kan zonder postzegel naar: SenZup - antwoordnummer 2140  - 2990 WD Barendrecht

Oudhagenaar_wk36

Gratis brochure ontvangen? Maak gebruik van deze knipbon of bel 0800 - 0468

Bezoek onze winkel

Oosteinde 6 

2991 LG Barendrecht

Tel. 0800 - 0468

Ma t/m vrij: 08:30 - 16:30 uur

Zaterdag: op afspraak

SenZup is 
onderdeel van

kijk op www.senzup.nl

Douchen in bad en heerlijk blijven baden. Het kan met het baddeurtje 

van senZup. Binnen 1 dag plaatsen we het deurtje in uw bad en dan 

hoeft u nooit meer over de hoge badrand te stappen. Het deurtje is 

eenvoudig schoon te maken en is in diverse kleuren leverbaar. Als u 

nu kiest voor een baddeurtje van senZup, dan ontvangt u een gratis 

antislip behandeling voor uw gehele badkamervloer t.w.v. € 395,-

 

Bel 0800-0468 voor meer informatie, of vraag de gratis brochure

aan via www.senzup.nl

Primeur op het gebied van veiligheid
en comfort.

bij senZup
EXCLUSIEF

VOOR

Gegarandeerd 100% waterdicht

In één dag geplaatst en geen verbouwing

Past in ieder bad

5 jaar garantie

NA

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

GRATIS BROCHURE?

- Het voormalig ‘eiland Vlook’, vroeger een enclave van de minst draagkrachtige Scheveningers. De huizen werden 
gesloopt in de jaren 60. -

-Kwinten Keesmaat, woordvoerder van De Vloek. 
(Foto: Sandra Kamphuis). -



Van spoedeisend belang rond de sloop 

van de Blauwe Aanslag bleek in de 

praktijk dus geen sprake te zijn.

Ook de Blauwe Aanslag kreeg destijds 

van de gemeente alternatieve ruimte 

aangeboden. En 

ook toen ging het 

om een voormalig 

schoolgebouw, 

zoals nu aan de 

Beatrijsstraat voor 

De Vloek. Voor 

de Blauwe Aanslag was het aanbod 

de vroegere “Hogere Burger School” 

aan de Waldeck Pyrmontkade – nadien 

“De Grote Pyr” geheten. Hier trokken 

echter slechts vier ‘leden’ van de 

Blauwe Aanslag in, terwijl de overigen 

zich over de stad verspreidden. Daarna 

kwam de havenlocatie De Vloek in 

beeld waarop de krakers zich daar 

herenigden.

Door de niet nagekomen beloften van 

de gemeente Den Haag in het verleden 

heeft De Vloek nu een valide reden 

om ervan uit te gaan dat de gemeente 

ook ditmaal de bewering over een 

snelle komst van het zeilcentrum niet 

nakomt.

Water & Brood

Vergis je niet in het veganistisch 

eetcafé Water & Brood van De Vloek. 

Dit bestaat al sinds de Blauwe Aanslag 

aan het Buitenom en heeft – onge-

bruikelijk voor krakers – een eigen 

rechtspersoon: vennootschap onder 

 r a. ater  rood i  iter ate ge
wild. Gemiddeld komen hier dagelijks 

60-70 bezoekers van dichtbij en veraf 

eten. Water & Brood geniet landelijke 

bekendheid en is in het verleden uitge-

roepen tot beste Nederlandse eetcafé 

op dit gebied. Sterker: ook buiten 

Nederland, onder meer in Duitsland en 

België, geniet Water & Brood bekend-

heid.

Het wordt geroemd om zijn schone 

keuken, om de kwalitatieve ingrediën-

ten waarmee voor een betaalbare prijs 

heel gezonde, heerlijke maaltijden 

worden bereid met verse producten uit 

directe omgeving. En om veganistisch 

zijn, omdat dit voor alle gezindten en 

culturen kan.

Intimidatie

Steevast patrouilleert politie – ook 

op 30 juli al, toen 

het vonnis van de 

rechter nog niet was 

betekend – over de 

Hellingweg langs 

Water & Brood en De 

Vloek, zo non verbaal 

duidelijk makend wie de baas is.

Want ook anno nu ruikt de gemeente 

Den Haag groot geld, met de belofte 

van projectontwikkelaar Malherbe 

dat hij daar met de bouw van een top-

zeilcentrum gaat beginnen. Maar veel 

meer dan een belofte is dit feitelijk 

niet. Want ondanks een samenwer-

kingsovereenkomst, een “masterplan 

Scheveningen-kust” en een Realisa-

tieovereenkomst met “Ontwikkelaars” 

ontbreekt een concreet uitvoeringscon-

tract. Ook hierom wijkt De Vloek niet 

van zijn plek.

De eenheid van De Vloek 

wil eerst bewijs zien dat het 

beloofde topzeilcentrum daar 

feitelijk en snel komt. Boven-

dien civielrechtelijk: tegen 

dit bouwplan lopen tientallen 

bezwaarschriften. 

Kortom: ook na het afgelopen 

kort geding houden rechters 

aan deze zaak een heikele juridische 

klus.

Inspanningsverplichting

Tijdens dit kort geding op 9 juli 

plaatste de rechter zich al in het mid-

den, wat in het vonnis tot uiting komt. 

Ondanks de uitspraak in het voordeel 

van de gemeente om tot ontruiming 

over te mogen gaan staat de rechter 

niet eenduidig aan de kant van Den 

Haag: de gemeente moet blijven 

zoeken naar een andere locatie voor 

De Vloek. De rechter noemt dit “ten 

overvloede”, aldus het vonnis, “een 

inspanningsverplichting van de Ge-

meente”. En, essentiëler in dit vonnis: 

“Op die verplichting kunnen de tot De 

Vloek behorende (…) personen zich 

jegens de Gemeente beroepen.”

De Vloek-voorvechtster Caroline, 

die bij het kort geding aanwezig was: 

“Ik heb geen verstand van juridische 

zaken. 

Daarom lette ik op lichaamstaal. Ik zag 

de advocaat van de gemeente onrustig 

met zijn voeten schuifelen en zag het 

gezicht van de rechter rood worden.” 

Gekleurde interpretatie of niet: het 

benieuwt mij zeer of de waarnemingen 

van Caroline bij de rechtbank iets 

voorspellen over de uitkomsten van de 

juridische procedures rond De Vloek. 

Hoe dan ook is Den Haag nog lang 

niet kaar met De Vloek. Woordvoeder 

Kwinten Keesmaat van De Vloek zegt 

het zo: “De kous is voor ons nog lang 

niet af.”

Niet dat ik kraker of veganist ben, 

maar ik sta wel voor vrijheid.

Guus van Baar
Oud-journalist Het Binnenhof en AD

guusconfuus@gmail.com
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Geschiedenis met de Blauwe Aanslag heeft wantrouwen gezet

vondmaal   

- In de schone keuken van Water & Brood worden dagverse maaltijden bereid voor 

gemiddeld 60 tot 70 eters per dag. (Foto: Sandra Kamphuis). -

   

“ Keuken Water & Brood hoort tot 

de besten in z’n soort en geniet 

zelfs naam in het buitenland ”

- Nieuwbouw op de plek waar de Blauwe Aanslag stond, niet eerder dan pas twaalf jaar 
na de sloop oude gekraakte belastingkantoor. (Foto: Guus van Baar). -

- De loodsen waarin tal van culturele activiteiten plaatsvinden. (Foto: Sandra Kamphuis). -

- De Vloek Blijft! (Foto: Sandra Kamphuis). -

-De oude HBS aan de Waldeck Pyrmont-
kade, nu ‘De Grote Pyr’ – waar slechts vier 
krakers introkken. (Foto: Guus van Baar).-

- De piratenvlag symbolisch 

in storm en regen. 

(Foto: Sandra Kamphuis). -

- De beeltenis van de oude voordeur van de 
Blauwe Aanslag, hier als kalenderomslag. 

(Foto: Guus van Baar), -
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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

Zoetermeer Jazz

In de maand september is het 

weer volop jazz wat de klok slaat! Op diverse 

plekken in de stad zijn er muziekworkshops, 

jamsessies, optredens in het Stadshart en 

de Dorpstraat en is er een jazzconcours 

voor Zoetermeers talent. Het carillon 

van de Oude Kerk speelt ook de gehele 

septembermaand jazz. De maand wordt 

traditioneel afgesloten met een Jazznight in 

Hotel Restaurant de Sniep. Met optredens 

van o.a. Laura Fygi, Lilian Vieira en de Harry 

Emmery Band, James & Black én het Fasci-

nating Jazz Quartet.

www.zoetermeerjazz.nl

Zoetermeer Jazz

Locatie: centrum Zoetermeer
Tijden: verschillend
Toegang: gratis, voor de jazznight € 25,-

Bieslanddagen

Op acht locaties in en om Klein 

Delfgauw vinden op 5 en 6 september de 

jaarlijkse Bieslanddagen plaats. Tijdens 

deze dagen zijn er verschillende activiteiten 

voor jong en oud: rondleidingen, schapen 

drijven, een speurtocht, strohutten bouwen, 

producten van de boer proeven, koeienvlaai-

en ‘lezen’, polsstokspringen, mollen vangen 

en nog veel meer. De catering is geheel 

biologisch en duurzaam.

www.bieslanddagen.nl

 

Bieslanddagen    

Locatie: in de polders van Biesland
Aanvang: za 12.00-17.00 uur, 
zo 10.00 – 17.00 uur
Toegang: gratis

Orgelconcert Oude Kerk 

Voorburg

Organist Jaap Zwart bespeelt zaterdag 

12 september 

het prachtige 

Marianne-orgel 

(van Bätz-Witte 

uit 1879) van de 

Fonds 1818 agenda

Oude Kerk in Voorburg. 

Het is het zesde en tevens ook het laatste concert 

in de zomerserie orgelconcerten.

www.oudekerkvoorburg.nl

www.oudekerkvoorburg.nl

Locatie: Herenstraat 77, Voorburg
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: € 7,-| tot 16 jaar gratis

Prinsjesfestival

In aanloop naar Prinsjesdag, dinsdag 

15 september, zijn er vijf dagen lang allerlei 

activiteiten in de Haagse binnenstad. Het is een 

viering van de democratie. Het Prinsjesfesti-

val biedt voor jong en oud een inhoudelijk en 

feestelijk programma en wil met de festiviteiten 

meer aandacht vragen voor het belang van de 

democratie. Elk jaar staat een andere provincie 

centraal die de activiteiten van een speciaal 

regionaal karakter voorziet.

www.prinsjesfestival.nl

Prinsjesfestival

Locatie: Haagse binnenstad
Tijdens: divers, zie website
Toegang: gratis

Mozart in Den Haag

In september 2015 is het precies 250 

jaar geleden dat Mozart in Den Haag verbleef. 

Ter gelegenheid hiervan wordt een meerdaags 

evenement georganiseerd. Op 

het programma staan lezingen 

over allerlei facetten van het 

genie Mozart, rondleidingen, 

workshops, masterclasses, 

musicerende kinderen uit verschillende Haagse 

wijken, een scratch-uitvoering en film. Uiteraard 

is er een prominente rol voor muziek.

www.mozartindenhaag.nl/programma   

Mozart in Den Haag

Locatie: In diverse Haagse concertzalen en 
kerken en in de openlucht.
Tijden en toegang: zie website
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 1 t/m 26

SEPTEMBER

10 t
/m 15

SEPTEMBER
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Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig 
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We hebben het allemaal zo druk met heen 

en weer rennen. We beschikken over de 

modernste technologieën om van het 

laatste nieuws op de hoogte te zijn of de 

tussenstand van de voetbalwedstrijd te zien.

In Zoetermeer neemt het aantal mensen, 

dat uitziet naar een gewoon gesprek, een 

leuk contact, iets om naar uit te kijken 

sterk toe. Samen een spelletje te doen, 

met elkaar te praten over het nieuws in de 

krant of weer eens naar buiten te kunnen 

en samen een boodschap te doen of een 

terrasje te pikken.

De Volharding-Zoetermeer trekt 

zich het lot van deze mensen aan. 

Toekijken en niets doen hoort niet bij De 

Volharding. Daarom heeft De Volharding 

een team samengesteld van ruim 40 

enthousiaste en ervaren vrijwilligers. 

Op het moment dat het u past komt de Blijmaker 

bij u langs. Zij hebben het hart op de juiste plek 

en hebben aandacht voor u.

Blijf niet langer alleen thuis zitten 

en doe weer mee aan de samenleving. Dat 

geeft u veel plezier en elk mens verdient dat 

en hoort erbij.

Neem daarom contact op met:

De Volharding Zoetermeer, 

Janna van Otterloo/Gerard Verspuij 

T.  06 - 26 13 68 71

E.  g.verspuij@eerenvolharding.nl

Wij voeren met u een 

kennismakingsgesprek. 

Bijvoorkeur in het bijzijn van een familielid 

en/of uw wijkverpleegkundige. De kosten 

bedragen € 4,50 per uur. Dit komt in zijn 

geheel tengoede aan de blijmaker. Is dit 

bedrag bezwaalijk voor u dan helpen we 

u toch.

Wacht niet onnodig. 

De tijd is voorbij om eenzaam en 

alleen thuis te blijven zitten. Ontmoet 

de Blijmaker!

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

Ontmoet de Blijmaker

Meer weten? Gerard Verspuij  |  De Volharding  |  06 26 13 68 71  |  g.verspuij@eerenvolharding.nl
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Geldzorgen gepensioneerden vallen vaak wel mee

Erf- en schenkingsrecht

Pas op voor conflicten
na dood langstlevende
Mijn schoonmoeder is overleden. De 

erfgenamen zijn schoonvader en vijf 

kinderen onder wie mijn vrouw. In het 

nieuwe wettelijke erfrecht is de vader 

de erfgenaam en krijgen de kinderen 

een vordering op hun vader die pas 

tot uitbetaling kan komen als hij ook 

is overleden. Zijn oudste dochter 

(geen kinderen en van wie haar man 

al eerder was overleden) trekt bij 

schoonvader in en gaat met hem één 

huishouden vormen. Wat gebeurt er 

als hij overlijdt?

Op het moment van zijn overlijden 

moet zijn bezit of netto vermogen 

worden bepaald dat na aftrek van 

de vordering van de kinderen moet 

worden verdeeld onder de erfgena-

men (alle kinderen dus). In uw vraag 

spreekt u wantrouwen uit naar de 

oudste dochter die na het intrekken 

mogelijk haar vermogen combineert 

met dat van haar vader. Toch moeten 

hoe dan ook die vermogens uit elkaar 

worden gehouden. Als zij duidelijk de 

bedoeling heeft om te sjoemelen, dan 

heeft zij daartoe wel mogelijkheden. 

Daarom zou zij eigenlijk inzicht 

moeten geven aan haar broers en zus-

en over de ge a enlijke nan i le 
huishouding en over de vermogens-

ontwikkeling van hun vader.

Uit ervaring weten wij dat dit niet zo 

gauw gebeurt. Iedereen denkt dat het 

wel goed zal komen, de familieband 

niet op het spel wordt gezet en dat als 

vader is overleden er wel een oplos-

sing wordt gevonden.

Helaas, uit vele van onze brieven 

blijkt dat juist na overlijden van de 

langstlevende ouder er problemen 

in families kunnen ontstaan. Tot aan 

enorme ruzies en zelfs gerechtelijke 

procedures toe waardoor men elkaar 

niet meer wil zien. Soms lopen 

onfli ten o o  dat en o  elkaar  
begrafenis of crematie niet meer komt.

Wat is wijsheid? In de eerste plaats 

zouden schoonvader en oudste dochter 

een testament moeten laten opstellen 

als zij beiden enigszins vermogend 

zijn. Elke notaris kan hen (niet dus de 

overige familieleden!) adviseren om 

het op een goede en eerlijke manier te 

doen. Nog even los van de dagelijkse 

uitgaven in het huishouden van uw 

schoonvader en oudste dochter is dit 

wel een eerste vereiste.

n i ht geven in de jaarlijk e  nan-

i le handel en andel van beiden  die 
één huishouden vormen, ligt dikwijls 

heel moeilijk. Maar zou ook al een 

oplossing kunnen bieden.

Consumentenzaken

Zorghuis ‘regelt’
Identificatieplicht
Mijn oude moeder woont in een 

verzorgingstehuis. Ik regel haar 

bankzaken in die zin dat zij zelf nog in 

staat is haar handtekening te zetten. 

Ze komt haar kamer niet meer uit en 

zal bij-voorbeeld nooit buiten gaan 

pinnen. Zij heeft ons gemachtigd dat 

te doen. Nu heeft zij een brief gekre-

gen van een bank dat zij verplicht is 

om zelf zich te identificeren. 
Gebeurt dat niet dan zou haar 

bankrekening worden geblokkeerd. Zij 

heeft echter geen identi-ficatiebewijs 
(alleen een verlopen 65+kaart) en je 

kunt haar met goed fatsoen ook niet 

meer meesjouwen naar een bank want 

dan zou ze volledig in paniek raken. 

Ze zal dus niet aan deze identifica-

tieplicht kunnen voldoen. Wat zijn de 

consequenties?

Voor mensen die zich normaal in 

de maatschappij bewegen zou dat 

inderdaad kunnen inhouden dat zij 

geen bankzaken meer kunnen regelen. 

Echter voor sommige mensen in ver-

pleeg- en verzorgingshuizen worden 

regelingen getroffen door gemeenten 

voor het identi atiebe ij  o  door 
banken om vast te stellen wie zij zijn.

Van de banken komt er een persoon 

langs die gaat controleren of hij of zij 

hoort bij de betreffende bankrekening. 

ndien en geen geldig identi a-

tiebewijs heeft, willen banken soms 

dispensatie aanvragen bij de De 

Nederlandsche Bank, de nationale 

toezichthouder op het bankverkeer.

l  blijkt dat de klant onder identi -

catiebewijs al vele jaren een rekening 

heeft lopen, dan zal men waarschijn-

lijk niet aan de identi atie li ht 
hoeven te voldoen.

Overigens kunnen deze mensen in 

h n ver orging h i  een identi a-

tiebewijs aanvragen. Vele gemeenten 

hebben ambtenaren die dan in het ver-

pleeg- en verzorgingshuis langskomen 

en de formaliteiten voor de aanvraag 

van een paspoort of identiteitsbewijs 

verzorgen. De mensen moeten wel 

zelf voor pasfoto’s zorgen. 

Er zijn natuurlijk wel kosten ver-

bonden aan de (eigenlijk wettelijk 

verplichte) aanvraag van een identi-

teitsbewijs en ook aan de pasfoto’s. 

Het is een omslachtige manier, maar 

eigenlijk zijn ook verzorgings- en ver-

pleeghuizen verplicht een kopie van 

het identiteitsbewijs van hun inwoners 

te houden. Sommige zorgcentra gaan 

daar soepel mee om, zeker als het 

gaat om mensen die al heel veel jaren 

daarin verblijven.

Dierenarts bepaalt 
zelf zijn tarieven
Ik ben met mijn zieke hond naar de 

dierenarts geweest. Hij heeft wat 

medicijnen meegegeven waarvan de 

hond binnen enkele dagen opknapte. 

Ik knapte zelf echter af van de reke-

ning die de dierenarts stuurde van 70 

euro! Heb ik niet teveel betaald?

Dat hangt van de werkzaamheden 

af die de dierenarts heeft verricht en 

van de kosten van de medicijnen. U 

had natuurlijk tijdens het bezoek al 

moeten vragen wat het allemaal ging 

kosten. Op dat moment had u nog 

kunnen onderhandelen over de prijs. 

Overigens mogen dierenartsen – in 

tegenstelling tot huisartsen – zelf hun 

tarieven bepalen.

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’.

& Opinie
Informatie

Dinsdag 15 sep-
tember is het weer 
Prinsjesdag, daarna 
kunnen alle ‘koop-
krachtplaatjes’ weer 
wat worden bijgesteld. 
Ook die van ouderen. 
Maar in z’n alge-
meenheid bieden die 
niemand veel houvast. 
Financiële vooruitzich-
ten voor 2016 zijn het 
sterkt afhankelijk van 
mensen hun persoon-
lijke situatie. 

Met de geldzorgen van de ouderen valt het wel mee. Zij die alleen 
maar AOW hebben – natuurlijk een krap financieel leven – worden 
gecompenseerd voor de prijsstijgingen. Degenen die een aanvullend 
bedrijfspensioen hebben, hebben tussen 2009 en 2014  gemiddeld 6 
procent (volgens cijfers van de ouderenbond ANBO) aan koopkracht 
ingeleverd. Ook de (toekomstige) pensioenrechten van de nog wer-
kenden zijn daarmee gelijkelijk aangetast. Zij hebben echter vaak nog 
alle tijd om dat te herstellen, hetzij zelf hetzij via hun pensioenfonds.

Toch wordt het interessant om te zien wat 

het kabinet op dinsdag 15 september met 

Prinsjesdag – als er landelijk 5 miljard 

euro te verdelen valt – voor de ouderen 

gaat doen. Zover ik het kan inschatten, 

zal het kabinet niet met rechtstreekse 

voorstellen komen om de gepensioneer-

den in hun aanvullend pensioen te helpen 

(of indexatie te geven). Daarover gaan de 

pensioenfondsen. Hooguit zal het kabinet 

iets in de belastingsfeer doen of de nogal 

door vermogenden verfoeide belasting-

he ng in bo   boven de vrij tellingen  
voor de lagere vermogensgroepen te 

verzachten. Die laatste bedraagt thans nog 

1,2 procent boven de algemene vrijstel-

ling van .  e ro in .

Erg persoonlijk
Wanneer alle ‘koopkrachtplaatjes’ weer 

met Prinsjesdag worden gepubliceerd 

moet worden beseft dat dit een heel 

globaal beeld geeft. Voor elk individu 

pakt het anders uit en is afhankelijk van 

zijn uitgavenpatroon. Om een dwarsstraat 

te noemen, iemand die hoge schulden 

heeft is jaarlijks al veel meer kwijt aan 

rentebetalingen dan in welk koopkracht-

beeld ook. ndien ie and et een flink 
vermogen deels belegt, levert dat meestal 

meer op dan iedere algemene kleine koop-

krachtverbetering of –vermindering door 

regeringsmaatregelen. Hetzelfde kunnen 

we zeggen over de ‘koopkrachtplaatjes’ 

van de ANBO. Het klaaggehalte is weer 

erg hoog terwijl het toch voor een ieder 

heel verschillend kan uitpakken. Als 

gepensioneerde moet je niet ‘eisen’ dat je 

in inkomensontwikkeling gelijk optrekt 

met werkenden die de hele week moeten 

zwoegen of aan de slag zijn. Hooguit in 

erg goede economische tijden ken men er 

naar streven dat het aanvullend bedrijfs-

pensioen meegroeit met de economische 

realiteit. Helemaal niks doen of daarnaast 

wat vrijwilligerswerk betekent nu een-

maal dat je je alleen kunt vergelijken met 

uitkeringsgerechtigden. En als men naast 

de AOW aanvullend pensioen heeft staat 

zijn of haar koopkrachtplaatje op zichzelf. 

We zouden bijna zeggen: dan is men aan 

de Goden van de economie en van de 

vakbeweging en werkgevers (zij vormen 

de pensioenbesturen) overgeleverd.

AOW
Eerder hebben we al gesteld dat alleen 

AOW per persoon enigszins koopkracht 

in stand houdt. Behoudens overheids-

maatregelen die voor bepaalde  groepen 

(vooral zieken of gehandicapten) gelden. 

Volgens de becijferingen van de ANBO 

gaan hierdoor zelfs de laagste inkomens 

er toch nog gemiddeld 1,9 procent op 

achteruit. Toch willen wij u niet een voor-

beeld onthouden. Nemen we een gehuwde 

et alleen  ir a .  e ro br to 
per jaar) en een aanvullend pensioen van 

ir a .  er jaar br to  dan i  ijn 
algemene koopkracht in totaliteit volgens 

het onderzoek van de ANBO ruim 6 pro-

cent gedaald. De gemiddelde Nederlander 

iedereen  i  in de eriode   er 
1,1 procent op achteruitgegaan.

en beetje fla  telt de  dat de 
ouderen dus bijna zes keer zoveel hebben 

ingeleverd in  de eriode . 
Dat moet men in het perspectief zien 

van belangenbehartigers. Goochelen met 

statistieken is hen niet zo vreemd. 

In de media
Op het rapport van de ouderenbond 

ANBO van wetenschappers van de uni-

versiteiten van Amsterdam en Nijmegen 

zijn natuurlijk media ingesprongen. Dag-

blad De Telegraaf concludeerde dat  het 

om ‘arme ouderen’ gaat. Zij zouden extra 

hard getroffen worden door de maatre-

gelen – ook al eerder genomen – van het 

kabinet. Overigens zijn er maar weinig 

ge en ioneerden die h n nan i le ver-
plichtingen niet kunnen nakomen.

Een andere krant, NRC Handelsblad, 

pakt de conclusie van De Telegraaf dat 

 ro ent van de o deren in nan i le 
problemen is geraakt hard aan. Die wordt 

als ‘onwaar’ bestempeld. Uit eerdere 

rapporten van het onderzoekbureau Mo-

tivaction en Nibud (Nederlands instituut 

voor budgettering) is naar voren gekomen 

dat ‘slechts’ 11 procent van de ouderen 

betalingsproblemen zou hebben. Wie het 

écht weet, mag het zeggen. Ik heb niet 

de wijsheid in pacht. Dat is het gevaar 

van algemene koopkrachtplaatjes. Ik 

weet wel dat het van ieders eigen situatie 

kan afhangen hoe het in werkelijkheid 

uitpakt voor elke persoon of huishouden 

(tegenwoordig veel meer tweeverdieners 

of dubbele pensioentrekkers). Vandaar 

mijn beginzin dat het met de geldzorgen 

van ouderen zelfs in de afgelopen slechte 

economische jaren wel meevalt. Ze zijn 

nauwelijks te vergelijken met andere 

zwaar getroffenen zoals mensen die in de 

bijstand raken of hoge schulden hebben, 

bij echtscheidingen, werkloos geworden 

werknemers, zij die met pensioen gaan 

(dan gaat men in dat jaar er minstens 

 ro ent o  a hter it  en . o h ijn 
er politieke partijen die met escapades 

en niet te effectueren beloftes stemmen 

proberen te trekken. Laat ik daarom ook 

maar positief eindigen: we hebben het als 

ouderen over het algemeen niet slecht. 

Klagen kun je altijd nog. Vooral buiten 

Europa. We zijn wel benieuwd wat de re-

gering met Prinsjesdag in petto heeft voor 

ouderen. Volgens de laatste uitgelekte 

regelingen – zonder in details te treden 

– zouden de ouderen met lage inkomens 

en uitkeringsgerechtigden er volgend jaar 

niet op achteruitgaan.



Vanwege de handzame afmetingen van beide 

schepen, de vele beschikbare waterwegen en 

bevaarbare plassen en meren is bijna elk denkbare 

route samen te stellen. Ook vanuit de regio Den 

Haag is hun afvaartkade met afgesloten parkeer-

plaats simpel bereikbaar.

Veenreuzen

In september zijn er bij Sonja en Hans regulier op 

werkdagen nog bijzondere vaar- en dagtochten 

te beleven, zoals op maandag de ‘Reuzen in het 

Veen’, waarmee de rederij doelt op de afmeting 

van vissen als paling en de steeds meer nadrukke-

lijk aanwezige zoetwatermeerval, die een lengte 

van wel twee meter kan bereiken.

Kapitein/eigenaar Hans Bosma vertelt er tijdens 

deze vijf uur durende tocht boeiend en onderhou-

dend over. Niet overdadig of ingeblikt, maar live 

via de boordinstallatie en alleen op die momenten 

dat informatie verstrekken noodzakelijk is. Via 

het riviertje de Zijl en de Kagerplassen stuurt hij 

zijn ‘Olympia’ met zo’n honderd passagiers op 

deze weerkundig misschien wel mooiste maandag 

van het jaar naar Burgerveen onder de rook 

van Schiphol en door de drijvende tuinen van 

Aalsmeer naar de Westeinderplassen. Aalsmeer is 

trouwens niet vernoemd naar paling (aal), maar 

naar de wilde aardbeien die het gebied ooit over-

woekerde. Het is een van de bijzondere weetjes 

die Hans Bosma onderweg tussen neus en lippen 

slijt en ook waar bekende artiesten als Gerard 

Joling wonen. 

Vergezichten

De vergezichten onderweg zijn ronduit schit-

terend en de lintbebouwing langs de oevers met 

kerken, molens en historische panden eveneens. 

Vermakelijk zijn ook de capriolen van plezier-

vaarders en aan de enorme plezierjachten is 

niet af te zien dat er in Nederland ook mensen 

afhankelijk zijn van een voedselbank.  Leuk zijn 

onderweg de contacten met almaar zwaaiende 

 et er  die nat rlijk et een olle tie  ter g 
wuiven worden beloond. Wat kan de wereld toch 

vriendelijk zijn!

e ko  e en thee en gebak belegde broodje  
snacks en drankjes zijn trouwens ook uitstekend 

consumeerbaar. De 18-jarige Martijn (‘ik ben 

student en ik doe dit vakantiewerk al vier jaar’) 

heeft het er maar druk mee. Service verlenen staat 

hoog in zijn vaandel, niets is hem teveel, ook niet 

een glaasje water halen voor de pilletjes. Druk is 

het ook in de palingrokerij annex gespecialiseerde 

viswinkel van Anneke en Dirk Eveleens in Bur-

gerveen, waar Hans Bosma zijn  

schip een half uur aanmeert voor 

kennismaking door zijn gasten 

met deze bedrijfstak.

Terwijl hij bij de loopplank 

wacht op de terugkeer van 

de passagiers vertelt hij trots 

dat ijn he en ook o  i
le trouwlocaties zijn en ook over 

de andere reguliere tochten die zijn rederij naar 

bijvoorbeeld Haarlem, Delft en Haarlemmermeer 

maakt. Maar ook over de langere vaartochten 

door Zuid-Holland (via Rotterdam) en Noord-

Holland (via Amsterdam) zijn gewild. Ze duren 

gemiddeld tien uur, zijn geheel verzorgd en steeds 

met live uitleg. Varen doen de goed geïsoleerde 

en verwarmde schepen het hele jaar. 

Ook bij slecht weer

Het is bijna niet mogelijk de tochten mooier te 

beschrijven dan ze zijn en al helemaal niet hoe 

rustgevend zo’n minicruise over meren, rivieren, 

kanalen en plassen werkt. Als de zon meewerkt, 

zoals tijdens onze tocht, valt geen kritisch 

woord te beluisteren, wel klinkt veel lof over de 

prachtige oer-Nederlandse omgeving. Maar ook 

bij slecht weer is het genieten in een van de ruime 

salons met panorama-uitzicht en komt afvaar-

plaats Zijldijk steeds weer veel te snel in zicht. 

Voor nadere informatie: 071-5413183 of www.

groenehartcruises.nl

                           Rein Wolters
reinw@telfort.nl
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In de zomermaanden is varen door het Groene Hart van midden-Holland prachtig en 

Nederland op zijn breedst. Ook in september kunt er nog van genieten. Alles groeit en 

bloeit en streelt het oog. Vanuit Leiderdorp verzorgen Sonja en Hans Bosma met hun 

moderne (en voor mindervaliden prima geschikte) passagiersschepen ‘Olympia’ en 

‘Ambiance’ dagtochten en rondvaarten door de vaarwegen van Zuid- en Noord-Holland. 

Opheffings-
uitverkoop

Almeloplein 27,

2533 AB Den Haag

tel. 070 3080080

di. t/m vr. 9:00 t/m 17:30 

za.van 9:00 tot 17:00

Broeken
nu 2 voor € 100,-

i.p.v. 140!

Truien en 
vesten

50% Korting

Jassen
v/a €50,-

 Elektrische fi etsen   

✂

•
•
•
•

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

e-vouwfi ets

Verblijf in een voormalige
Drentse boerderij, gelegen
tussen bos & weide

• 3 dagen, 2 nachten,
• incl. 2 x ontbijt buffet
• incl. 2 x 3 gangen diner

Verblijf op de door de weekse dagen € 69.50 p.p.
In het weekend € 79.50 p.p.
Zie onze maandaanbiedingen.

T: 0593 552429 of receptie@hotelwitteveen.eu

pheffings-

 –
 (De)montage van grote meubels 
 
 –
 –

 
 
 

 
 

 
 
   
 

BTR REIZEN     055 - 5059500  Ê

    055 - 5059500    WWW.BTRREIZEN.NL  

 

OpendagenOpendagenÊÊ
Rotterdam: Ê

Ê
gelegenÊaanÊdeÊBoompjeskade.Ê
Ê

Utrecht: Ê
17.00 uur op MS Rigoletto ****Ê

KanaaleilandÊ/ÊRooseveldtlaan.Ê

Opendagen Riviercruises 2015  &  10% Opendag korting 

Ê

 

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

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

kortingÊaprilÊcruiseskortingÊaprilÊcruisesÊÊ
ÊÊ

BourgondischBourgondisch
NederlandÊmetÊMSÊVerdiÊ****NederlandÊmetÊMSÊVerdiÊ****ÊÊ
ma.Ê20ÊaprilÊt/mÊza.Ê25ÊaprilÊÊ2015ÊÊÊ
vanÊÊvanÊÊ nuÊalÊva.Ê*ÊnuÊalÊva.Ê*Ê ÊÊ

ÊÊ

ÊÊ

metÊMSÊVerdiÊ****ÊmetÊMSÊVerdiÊ****ÊÊ
di.Ê14ÊaprilÊt/mÊma.Ê20ÊaprilÊÊ2015ÊÊÊÊÊ
vanÊvanÊ nuÊalÊva.ÊÊ*ÊnuÊalÊva.ÊÊ*Ê ÊÊ

OpendagenÊkortingOpendagenÊkortingÊÊ
boekÊuwÊcruiseÊaanÊboordÊtijdensÊÊ
deÊOpendagenÊenÊprofiteerÊvanÊÊ

10% korting op de cruises met de Ê
VerdiÊ****ÊenÊRigoletto****.Ê

Ê

Ê4 dg. Feestcruise ‘Rhein in Flammen’Ê
met MS Rigoletto va. € 225, Ê

Ê

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

Ê

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

Ê

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

Ê

EnÊnogÊveelÊmeerÊvolledigÊverzorgdeÊ
riviercruiseÊmetÊdeÊluxeÊcruiseschepenÊ
MSÊVerdiÊenÊMSÊRigoletto.Ê

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

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

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 •


 

 
 

OP=OP

In september nog cruisen door het Groene Hart

Mooi nazomers uitje op het water

- Hans Bosma bij zijn fraaie salonschip. -

- Ook op het bovendek serveert Martijn drankjes en koffie met gebak uit. -

- Drukte bij de verwerking in de palingrokerij en in de winkel. -

- Onderweg openen veel bruggen om de 

doorgang mogelijk te maken. -

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



We noemen het ‘Krols’. Een schrijver 

die wiskunde in zijn boeken stopt. 

Daar zijn lezers wel eens huiverig 

voor en lang niet altijd terecht. De 

meeste romans, essays en gedichten 

van Gerrit Krol gaan over gewone 

mensen van vlees en bloed. Boven-

dien behoort zijn oeuvre tot de top 

van de Nederlandse literatuur. In Den 

Haag ontving de Groningse schrijver 

er de belangrijkste prijzen voor: de 

Constantijn Huygensprijs in 1986 en 

de PC-Hooftprijs in 2001.

‘Krol schrijft elk boek alsof hij zo juist 

geboren is’, zei de jury van de Hooft-

prijs. Hugo Brandt Corstius sprak in 

zijn laudatio van een stijl die niemand 

na kon doen: ‘Daarom noemen we 

het ‘Krols’. Maar ja, wat is dat? 

Geestig, scherp, bondig. En dan is er 

die wiskunde die op allerlei manieren 

opduikt. Wiskunde kan een onderwerp 

zijn, zoals in het gedicht ‘De rechte 

lijn’ (1975) dat zo 

begint:

Komt in de natuur 

een rechte lijn voor

denk je;

de horizon is er een

en de zgn. pijpeste-

len als het giet, 

Maar de wiskunde 

is boven alles een 

manier van formu-

leren: taal dus. Taal 

waarmee je kunt ko-

men tot ‘poëzie die in 

de  nale or lering 
duidelijk is en waar, eenduidig en zo 

scherp dat er geen ruimte is voor meer 

dan één interpretatie’. Aldus Krol.

Het ultieme ‘Krolse’ boek is ‘Het 

gemillimeterde hoofd. Schrijven met 

sommen’ (1967). Er staat geen overbo-

dig woord in. Een computerprogram-

meur schrijft zijn jeugdherinneringen, 

stellingen, leesverslagen en dergelijke 

neer. Sommige delen laten zich ‘lezen 

als een roman’, zegt Krol er zelf over 

en vervolgt: ‘op andere plaatsen was ik 

gedwongen de wereld terug te brengen 

tot de meest eenvoudige vorm, daar 

heb ik formules ingevoerd’.

Biografie en fictie

Het eerste boek van Gerrit Krol was 

overigens een nog enigszins klassiek 

opgebouwde roman over een verliefde 

man: ‘De rokken van Joy Scheepma-

ker’. Het verscheen in 1962, Krol was 

toen 27. Het tienermeisje Joy daarin, 

is een kopie van zijn vrouw Janna in 

de tijd dat de schrijver haar ontmoette, 

rond 1955. 

Ze zei daar 

zelf ooit over: 

‘Ik was zeer 

aanwezig in Groningen, was groot, 

bekend en prachtig om te zien’. De 

ik  g r in die ro an i  rol el  net 
als in heel veel van zijn latere meer 

rol e’ erk. oorgaan   g reert hij 
er als computerprogram-

meur. Dat was dan ook 

zijn beroep, eerst bij 

Shell en later, vanaf 

1970, bij de Neder-

landse Aardoliemaat-

schappij (NAM). Voor 

dat werk woonde hij 

enkele jaren in Vene-

zuela en Nigeria, met 

vrouw en dochter. Dat 

komt in zijn boeken 

allemaal terug. Het 

meest expliciet is dat 

in het a tobiogra  
sche ‘60.000 uur’, 

over zijn tijd bij de 

NAM. Hij laat er zich lyrisch uit over 

de Groningse gasvelden en vertelt 

hoe hij de werking van de gasputten 

denkt te automatiseren. Het boek geeft 

een, vaak amusante, impressie van de 

pionierstijd van de computer. 

Maar in zijn literaire werk is zeker 

niet alle  a tobiogra  h. erkelijk
heid en  tie ijn er o ni erende 
vaten. Zijn personages nemen ook de 

ruime vlucht van de verbeelding. Ja, 

ze zijn computerprogrammeur, wonen 

in Venezuela en hebben vrouwen die 

als Janna zijn. Maar Marie in ‘De 

chauffeur verveelt zich’ is als vrouw 

van de hoofdpersoon ‘Gerrit Krol’ dan 

wel sprekend Janna, ze is ook heel 

erg volgzaam in tegenstelling tot het 

origineel. 

Vrouwen en seks

‘Een boek is een portret van de 

geest van de auteur’, zegt Krol. Zijn 

personages praten amper met elkaar. 

Ze hebben gedachten – dus die van de 

schrijver - die op papier komen. En die 

kunnen over wiskunde gaan of scha-

ken, maar er komen ook morele zaken 

aan de orde of genoegens. ‘Niets 

 jner  dan over vro en en ek  te 
schrijven’ vindt Krol. 

‘De ziekte van Middleton’(1969) is de 

neerslag van de obsessie van een com-

puterprogrammeur voor een pornofoto 

van een vrouw met enorme borsten en 

de gevolgen voor zijn liefdesleven.

In het de-

tective-ach-

tige ‘Maurits 

en de feiten’ 

(1986) gaat het over schuld en boete. 

Er wordt een dood Haags meisje in de 

Reeuwijkse plassen gevonden. Maurits 

heeft er schuld aan. Maar in hoeverre? 

Wat zeggen feiten eigenlijk? Wat moet 

er tegenover staan? 

Gedachten. Ze worden genoteerd in 

afzonderlijke tekstblokken, van elkaar 

gescheiden door witregels. Dat is type-

rend voor Krol: ‘Zo min als een schrij-

ver ooit twee woorden aan elkaar zal 

schrijven, zal een schrijver van ideeën 

twee ideeën tegen elkaar aanschuiven. 

Juist als ze uit elkaar volgen zal hij 

zorgen voor ruimte ertussen’.

‘Schrijver van ideeën’. Dat is wellicht 

de meest bondige omschrijving van 

Gerrit Krol.

Ellen Fernhout
efernhout@casema.nl 
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In de Koninklijke Schouwburg is er één zondag per kwartaal een 

literaire brunch. Daar staat dan een schrijver centraal in voordrach-

ten, lezingen, muziek en beeld. Op 20 september is dat Gerrit Krol, de 

schrijver die óók computerprogrammeur was. Ad Zuiderent, die zijn 

biografie ‘Van Korreweg naar Korreweg’ (2010) schreef, zal er een 

lezing geven. En de filosoof en wiskundige John Heymans gaat in op 

de wiskunde in Krols’ werk. 

Zondag 20 september om 11.00 uur: Literaire Brunch in de Koninklijke Schouwburg over Gerrit Krol (1934-2013)

Wiskunde en de ruime vlucht van de verbeelding

- Van Korreweg naar Korreweg, 
de biografi e, van de hand van 

Ad Zuiderent uit 2010. (Uitgeve-
rij Querido). -

Reserveren en programma

Literaire brunch, op zondag 20 september om 11.00 uur (tot circa 13.15 uur) 

in de Paul Steenbergenfoyer van Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, 

2511 CW Den Haag.  

Reserveer à € 17,50 inclusief brunch, via www.ks.nl of telefonisch 0900 

3456789 dan wel per e-maill: reserveren@literairebrunch.nl 

In het programma onder meer: 

- Ad Zuiderent (‘s-Gravendeel, 1944) dichter 

en literat r riti . ij hree   de biogra  e 
‘Van Korreweg naar Korreweg. 75 plaatsen 

in het leven van Gerrit Krol’ (2010, Querido’s 

Uitgeverij). 

- John Heymans (Den Haag, 1954) studeerde 

 lo o  e en i k nde aan de niver iteit 
Twente. Hij heeft zich verdiept in de wiskunde 

in het werk van Krol.

Hans Spit is ook weer present met zijn boekenta-

fel, waar u o.m. boeken van en over Gerrit Krol 

kunt kopen. Heeft u bijzondere wensen laat het 

hem dan even van tevoren weten met een e-mail: 

spit.hans@gmail.com

- De Haagse burgemeester A.J.E. Havermans feliciteert Gerrit Krol in december 1986 met de 
Constantijn Huygensprijs. Helemaal links parlementariër en literair criticus Aad Nuis, en verder 

v.l.n.r. de wnnaars van de Jan Campertprijzen dat jaar Simon Vinkenoog, Herman de Coninck en 
A.F.Th. van der Heijden. (Foto: Haags Gemeentarchief).-

- Gerrit Krol luistert naar het voorlezen van het 
juryrapport bij de uitreiking van de Constantijn 

Huygensprijs (Foto: Wolson, Letterkundig 
Museum). -

- Al de verschenen boeken van Krol uitgestald op de vloer (Foto: Letterkundig Museum). -

- Gerrit Krol in 1982, zittend in de tuin 
(Foto: Letterkundig Museum).-

- De Ziekte van Middleton, 
roman van Krol uit 1969.-

- Een Schaaknovelle, 
verschenen in 2002..-

Om een schrijver te zijn

Om een schrijver te zijn heb je vier dingen nodig:

• je moet iets te vertellen hebben;

• je moet een eigen stijl hebben ( dat is wat men talent noemt );

• je moet, om de stroom op gang te brengen, onzin durven schrijven;

• je moet een of andere neurose hebben, een geestelijke afwijking.

Alle vier voorwaarden hebben met elkaar te maken. 

Ze voeden elkaar en houden elkaar in stand. Als een 

van de vier ontbreekt, blijft er van de andere drie 

niet veel over.

Gerrit Krol, De mechanica van het Liegen (1995)
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Verzendkosten per bestelling € 6,95.  Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf                                          www.volharding-voordeelwinkel.nl

Nog geen Lid?

Wordt dan snel gratis lid van de Vol-

harding en ontvang direct minstens 

10% extra korting op meer dan 1700 

producten en diensten die zorgen voor 

een zelfstandig en comfortabel ouder 

worden. 

Bel 070-8700216 

en wordt gratis lid !

134,

Voor leden

Onze prijs 149,00
10

    9,95
Voor leden

Onze prijs 11,95

Handige waterfl es 0,5 liter

Handige winkel-rollator

Met deze handige combinatie van

een rollator en een boodschap-

pentrolley is het probleem van 

te weinig bergruimte voorgoed

verleden tijd. Deze comfor-

tabele begeleider zorgt voor 

meer veiligheid en mobiliteit en

heeft een grote, robuuste winkel-

mand met extra veel opbergruimte.

Max. gebruikersgewicht 120 kg.

Max. boodschappengewicht 20 kg.

Inclusief wandelstokhouder, rugband,

loop- en parkeerrem etc. en gemakkelijk

op te klappen.

 

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 

u makkelijk en zonder te morsen. Ideaal voor onder-

weg. Ook geschikt voor warme en ijskoude dranken.

Deze extra lange gehoekte 

teennagelschaar is ontworpen 

zodat u niet ver voorover 

hoeft te buigen. Ergonomi-

sche gevormde handgrepen 

voor een goede grip. De 

licht gebogen roestvrij stalen 

messen voorkomen dat de 

nagel wegglijdt tijdens het 

knippen. Knipt zelfs door de 

hardste nagels.

Lengte 21 cm. 

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

     
Nieuw !

Kom deze producten 
bekijken in onze 

net geopende winkel 
in de Prins Hendrik-

straat 159, hoek Rog-
geveenstraat

           Voordeelwinkel Bestel online via onze webwinkel 

www.volharding-voordeelwinkel.nl

of kom langs in de Prins Hendrikstraat 159

Bel en bestel    070-8700216

29,Onze prijs 33,95

Automatische Kurkentrekker

� Modern Design.

� Gebruikersvriendelijk.

� Inclusief foliesnijder.

� Inclusief oplaadbare batterijen 

  en adaptor. 

  Door de kurketrekker op de 

  standaard te zetten wordt hij 

  opgeladen, net als bij een 

  elektrische tandenborstel.

� Gewicht 1kg.

� Afmeting 13,5 * 13,5 * 35 cm

95
Voor leden

Tempur fi etszadelkussen

Voor leden

35,00

Voor urenlang fi etsplezier zonder zadelpijn!
Het kussen kunt u eenvoudig om uw zadel doen en 

het blijft goed op zijn plaats met behulp van een koord.

Tafel voor stoel en bed
Met deze leestafel kunt u 

comfortabel lezen, eten of 

bijvoorbeeld uw laptop gebruiken 

terwijl u op bed ligt. 

Het blad is in hoogte instelbaar en de 

hoek van het blad is in 8 posities in te 

stellen. 

Door de speciale constructie ook voor 

uw stoel te zetten terwijl het blad dan 

toch dicht bij u komt.

139,
Voor leden

Onze prijs 159,95 95 Onze prijs 119,95

AEG Touchscreen GSM

Voor leden

95

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft 

een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeer-

bare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen. 

Een alarmtoets belt  tot 5 nood-

nummers en SMS berichten met 1 

druk op de knop.

Simlock vrij, dus voor uw bestaande

kaartje geschikt en met camera, radio 

en adres-telefoonboek.

 94,

Bovenarm bloeddrukmeter

Onze prijs 59,95 95
Voor leden

44,

Zeer nauwkeurige meting op

batterijen met 99 geheugen-

plaatsen voor 2 gebruikers.

1 knopsbediening.

Voor leden
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Barbara Bruckwilder is 

ergotherapeut. Zij schrijft 

over haar ontmoetingen met 

cliënten en hun (on)gemak-

ken in het dagelijks leven. 

De illustraties zijn van 

Erika Flach.

We stoppen halverwege een berg op 

een parkeerplaats bij een historische 

kerk. Mijn oog valt op een blauw bord: 

een gehandicaptenparkeerplaats. En ik 

vraag me af wat een “gehandicapte” 

hier zou doen. Ik stel me voor dat je 

hier parkeert maar vervolgens geen 

kant op kunt. Ja je kunt genieten van 

het uitzicht. Maar de kerk kun je niet 

in door de (prachtige) hoge trap. De 

straatjes eromheen zijn zó steil dat ik 

er van baal dat ik mijn leuke schoenen 

met hakjes heb aangetrokken. Hoe zou 

ik hier met een rollator kunnen lopen? 

Of iemand moeten duwen in een rol-

stoel? Ik zou het niet weten.

En ik bedenk me dat ik op vakantie 

weinig mensen heb gezien die moeilijk 

ter been zijn, behalve de uitgeputte 

toeristen. Geen rollators, rolstoelen of 

scootmobielen. Maar dat is ook wel lo-

gisch, gezien de steile wegen en paden. 

Het lijkt me onmogelijk om met een 

rolstoel berg op en berg af te rijden. Of 

met je rollator op straat te lopen omdat 

er geen stoepen zijn, terwijl de auto’s 

met 50 km per uur langs je rijden.

Ik vraag me af hoe mensen dat hier 

doen als ze een handicap krijgen. 

Als je je hele leven in zo’n dorpje 

hebt gewoond. Hoe leef je dan als je 

in een rolstoel belandt? Woon je ver 

weg van je vertrouwde omgeving, in 

een verpleeghuis in de stad? Of blijf 

je bij familie wonen maar kun je niet 

verder dan je eigen erf? En voorzie-

ningen? Krijg je die hier in Frankrijk? 

Worden de douches aangepast door de 

gemeente? De drempels, de wc? Krijg 

je een hoog-laagbed of een rolstoel? 

Of moet je die zelf kopen? En wat als 

je fysiotherapie nodig hebt? Hoe kom 

je daar?

Ik heb op al deze vragen geen ant-

woord. (En ga er ook niet naar op zoek. 

Ik ben per slot van rekening op vakan-

tie!) Maar ik heb weleens gehoord dat 

een fysiotherapeut en ergotherapeut in 

het noorden van Zweden soms maar 

3 cliënten op een dag zien. Als zij op 

huisbezoek gaan, kost het soms een 

uur om van het ene adres naar het 

andere te komen. Daar kan ik me niks 

bij voorstellen. Volgende week ben ik 

ter g in en aag. k et  naar bijna 
al mijn cliënten. Mensen om me heen 

lo en o  et en. r lo en en en et 

krukken en rollators. Er rijden mensen 

in rolstoelen, scootmobielen en 45 

km wagentjes. Op brede stoepen en 

et aden. k  de toe en ijn hob-

belig. En de stoepranden soms te hoog 

en de goten te diep. Er zijn gaten in de 

weg en vervelende putdeksels. Maar 

de gemeente doet er erg veel aan om 

ervoor te zorgen dat je zelfstandig over 

straat kunt. Ja, je moet lang wachten en 

dan is de oplossing niet altijd ideaal. 

Maar vergeleken met de dorpjes hier 

in Frankrijk, staat de tijd in Den Haag 

tenminste niet stil!

Barbara Bruckwilder
ergotherapiemetbarbara@gmail.com

Is het niet vaak zo dat je iemand wel uit zijn werk kan halen, maar het werk niet 
uit de persoon? Ik schrijf deze column vanuit de Midi-Pyreneeën in “la douce 
France”. Een bergachtig gebied in het mooie Frankrijk. Hier ben ik twee weken 
met mijn gezin en familie. Heerlijk genieten van de bergen, de beekjes en de 
croissantjes. We rijden over slingerende bergweggetjes en lopen door dorpjes 
met steile middeleeuwse straatjes, bezaaid met ongelijke stenen, kinderkopjes. 
Het lijkt of de tijd hier heeft stilgestaan. 

Frankrijk

€ 1.400,- 
VOORDEEL!

FR-1
De enige scootmobiel die rijdt als een auto

� Altijd goed zichtbaar dankzij full-ledverlichting

� Voorzien van comfortabele kapiteinsstoel

� Snelheid tot 17 km/u. Bereik tot 65 km

� Tevens in wit en antraciet verkrijgbaar

Naam Dhr. / Mevr.

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

E-mail

□ Scootmobielen   □ E-cars   □ Elektrische fi etsen   □ E-scooters 

Zonder postzegel opsturen naar: 

Mango Mobility, Antwoordnummer 26, 3740 VB Baarn

Kom een proefrit maken in 

onze showroom of bel voor 

gratis thuisadvies 0800 2002.

De Lierseweg 13

2291 PD Wateringen

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag 

van 09.00 - 17.30 uur 

Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

ALLEEN DEZE MAAND TOT € 1.400,- VOORDEEL

Bel gratis 0800 2002 of ga naar www.mangomobility.nl
voor meer informatie en het volledige productaanbod

✂
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Actie geldig t/m 30 september en zolang de voorraad strekt.

JA, STUUR MIJ HET GRATIS MOBILITEITSPAKKET!

DE MANGO SCOOTMOBIELGIDS
Alles dat u wilt weten over scootmobielen

Brochure 
scootmobielen � �

VOORDEELBON
MyHotelCard

70%
KORTING

VOORDEELBONMyHotelCard 70%
KORTING

VOORDEELBONMyHotelCard

70%
KORTING

VOORDEELBON
MyHotelCard

70%KORTING

VOORDEELBON

MyHotelCard

70%KORTING

VOORDEELBON

MyHotelCard

70%KORTING

M
ob

ilit
eitsoplossingen

�  Brochure 2015 

�  Scootmobielgids 

�  DVD E-mobility 

�  Voordeelbonnen 

 t.w.v. € 750,-

van € 5.695,-

voor € 4.295,-

Vouwscootmobielenactie!

BOBBY
van € 1.995,-

voor € 1.645,-

Een nieuwe scootmobiel 

vanaf € 3,25 per dag!
Alléén bij Mango Rent beschikt u direct over een 

nieuwe scootmobiel tegen een vast, laag bedrag 

per maand.* U kunt de verschillende modellen 

eerst uitproberen in onze winkels of bij u thuis.

Bel 0800 - 2002 voor een gratis informatiepakket 

of kijk op www.mangorent.nl

� Zorgeloos rijplezier, inclusief:

    - Service en periodiek onderhoud

    - All-risk verzekering

    - 24/7 pechhulp i.s.m. ANWB

� Overzichtelijke maandelijkse kosten

� Topmodellen uit de collectie van Mango Mobility

De voordelen van Mango Rent:

0800 2002

M

ango Rent

H
et gemak van  h

u
re

n

* Op basis van een huurovereenkomst van 36 maanden.

LUGGIE
van € 2.345,-

voor € 1.995,-

Prijs exclusief armleuningen.
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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.

Verre landen en vreemde volken 
Je was er nog nooit geweest. Maar toch wist je er al een beetje van. Want op school werd er een tipje 
opgelicht van de sluier die lag over alles wat verder reikte dan je eigen omgeving.

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

Urenlang kon ik als kleine jongen, 

gebogen over mijn atlas, dromen over 

verre landen en vreemde volken. Over 

kou en over hitte. Over hoge bergen 

en woeste rivieren. Want dat had je 

allemaal niet in Nederland. 

In mijn atlas stonden staatkundige 

kaarten, natuurkundige kaarten en 

kaarten met grondsoorten. Op de staat-

kundige kaarten had ieder land een 

eigen kleurtje. Op de natuurkundige 

was het een wirwar van groen, geel, 

bruin en blauw in diverse tinten waar-

door je in één oogopslag een indicatie 

kreeg over de hoogte en de diepte van 

gebieden van duizenden vierkante ki-

lometers. En op de grondsoortenkaar-

ten was er sprake van allerlei soorten 

klei en veen, löss, duin- en stuifzand. 

Nu weet ik, eerlijk gezegd, nog steeds 

niet wat löss nou precies is, maar het 

was in ieder geval overzichtelijk. 

Op de lagere school begon je met Ne-

derland. Om in Nederland te kunnen 

bestaan waren er de zogeheten mid-

delen van bestaan. Middelen van be-

staan? Wat een rare uitdrukking. Die 

hoor je tegenwoordig niet meer. Thans 

zijn er evenveel middelen van bestaan 

als mensen die zélf iets verzinnen om 

rond te kunnen komen. Maar toen 

niet. Toen had je landbouw, veeteelt, 

visserij, industrie en toerisme. Het 

was ploeteren geblazen. Namen van 

steden met speciaal in het oog lopende 

industrie kan ik nog steeds zonder 

enige aarzeling opsommen! Gouda: 

kaarsen. Delft: aardewerk. Zaandam: 

koeken. Alkmaar: kaas. Eindhoven: 

Philips en Daf. Rotterdam: havens. 

Hengelo: Stork. Enschede: textiel. 

Veenhuizen: gestichten. Dinteloord: 

suiker. Slochteren: gas. Schiedam: 

genever. Zuid Laren: Berend Botje. 

Katwijk en Urk: visserij. 

En ineens schiet me het raadseltje te 

binnen dat onze onderwijzer ons tij-

dens de aardrijkskundeles opgaf: Wat 

is de overeenkomst tussen het eiland 

Urk en de letter E? Antwoord: ze lig-

gen allebei midden in zee. Ha, ha!

Maar zelfs dat is dus tegenwoordig 

niet meer zo. 

Aardrijkskunde moest anders

Urk ligt niet meer in zee. De Ooster-

schelde is van een machtige rivierarm 

tot een meer gereduceerd. De Zuider-

zee is trouwens ook geen zee meer. 

Het zal een van de vele redenen zijn 

geweest, dat het aardrijkskundeonder-

wijs eind jaren vijftig drastisch op de 

schop ging. Minder gebiedsbeschrij-

ving, Minder feitenkennis. Want voor 

je het wist was dat toch allemaal weer 

verouderd. Voortaan zou begripsma-

tige kennis centraal staan. Met de 

nadruk op thematische en regionale 

aanpak. Wat dat ook mocht betekenen. 

Aardrijkskundemethodes als ‘Kern-

geogra  e’ en e eo eordend’ 
droegen hun steentje bij. En 

tenslotte ging het vak 

Aardrijkskunde op de 

Lagere Scholen 

op in het 

vak Wereldoriëntatie. Met als gevolg, 

dat de to ogra  e in de verdr kking 
kwam. Er groeide een hele generatie 

o  die geen fl a  idee eer had 
waar Boedapest, Brisbane en Ottawa 

lagen. Nog in 2008 vond minister 

Plasterk het ‘wel lullig, maar niet 

echt belangrijk, als je niet wist waar 

n hede lag’.
Zelf opzoeken op Google dan maar 

weer? Of gewoon stampen op school 

zoals vroeger. Mensen op leeftijd kun-

nen, naast de vier grote eilanden van 

voormalig Nederlands Indië (Java, 

Sumatra, Borneo en Celebes), nog 

steeds vlekkeloos ook de zes kleinere 

eilanden opdreunen: Bali, Lombok, 

Sumba, Subawa, Flores, Timor (‘hal-

le  ort gee ’  hree de de hele 
klas dan). En Ambon natuurlijk.

Over rijtjes gesproken. Wie kan de 

waddeneilanden nog in één adem 

opnoemen? Daar moet je heden ten 

dage to h o  ’n in t de li te 
mens voor zijn? 

Retourtje Ibiza of Hanoi kado

Moet je er zelf zijn geweest om er wat 

over te weten? Ik ben in mijn leven 

nooit veel verder dan Frankrijk, Italië, 

Ierland en Schotland gekomen. Alles 

wat daarbuiten lag heb ik op school 

geleerd. Of haalde ik zelf uit de 

atlas. Nu geven twintigers el-

kaar op hun verjaardag een 

retourtje Ibiza of Hanoi 

kado. En put men 

de to ogra  he 
kennis vooral 

uit eigen 

reiser-

varing. 

Toerisme 

dus. 

Terwijl men vroeger 

nog leerde, dat toerisme 

plaatsvond in Volendam wegens 

de klederdracht. En dat er een 

beroemde fonteinvloer in Arnhem 

was die De Bedriegertjes heette. Dat 

je in Sneek moest zijn 

om te zeilen. Dat er 

hunebedden waren 

in Beilen, Grolloo en 

Rolde. Dat leerden we 

allemaal nog vóór we 

er zelf waren geweest. 

De buitenlandse toe-

ristische trekpleisters 

beperkten zich toen op 

school uitsluitend tot 

het Vrijheidsbeeld in 

New York, De Ramblas 

in Barcelona, het Prater 

in Wenen, het Alham-

bra in Madrid, het 

Kremlin in Moskou en 

het Zeemeerminnetje in 

Kopenhagen. 

En hoe is het eigenlijk 

met al die vreemde 

volkeren afgelopen? Dat blijkt ook  

niet meer te zijn wat het geweest is. 

Vreemde volken komen tegenwoordig 

in groten getale op ons af in vlieg-

tuigen, bootjes, treinen en te voet. 

Maar vroeger wist de meester je te 

vertellen over de a oea’  in ie  
Guinea. Sommige van hen aten elkaar 

o . aori’  in ie  eeland aren 
vrijwel uitgestorven wegens uitroeiing 

door de overheersers. Geestesbezwe-

ringen vonden plaats aan de oevers 

van de Congo. Er schenen daar zelfs 

dorpsoudsten te zijn die, als het weer 

een beetje meezat, konden vliegen! 

Tegenwoordig dien je al die volke-

ren van her en der, krachtens allerlei 

amendementen van de Verenigde 

Naties, als je gelijken te beschouwen. 

Maar toen? Ik zag tegen ze op! Wat 

een geweldenaars! En wat was, daarbij 

vergeleken, ons kikkerlandje toch saai. 

Nooit eens een burgemeester die bij 

mooi weer vanaf de kerktoren te Dalf-

sen geheel zelfstandig het luchtruim 

koos. En hebt u op het platteland in 

Overijssel wel eens een tot zijn middel 

ontblote Canadese ontdekkingsreiziger 

in een kookpot gezien met allemaal 

joelende en gillende Staphorsters 

om zich heen? Nee? Nou, ik bedoel 

maar. Die aardrijkskunde van vroeger 

was zo gek nog niet. En begrijpt u nu 

waarom ik als kleine jongen urenlang 

boven mijn atlas gebogen zat?

Waarom nog topografie?

Maar geef me nu één goede reden om 

mijn atlas nog eens door te bladeren. 

De TomTom wijst me vanzelf de weg. 

En de vreemde volken komen ook al 

vanzelf hierheen. Is het niet om een 

veilig onderkomen te zoeken dan is 

het wel om als opvulling te dienen bij 

de activiteiten in de vaarwateren van 

Amsterdam of in de Hofvijver van 

Den Haag.

n aaro  eigenlijk nog to ogra  e  
Op de dag voordat ik op reis ga zoek 

ik op internet wel even snel op waar 

ik ongeveer terecht zal komen. Als het 

me nog interesseert, tenminste. Want 

de globalisering heeft alle krenten 

inmiddels wel uit de pap gehaald.

Nog meer te mopperen? 

Mail het naar: 

julius.pasgeld@deoud-hagenaar.email 

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 •
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Sudoku A                                Sudoku B                               Sudoku C Sudoku D                                

Win Koffiehuis De Ooievaar!
Wat we vragen is dus een reeks 

van vier cijfers. Bijvoorbeeld in 

Sudoku A in het grijze vakje een 

‘5’; in B een ‘3’ in C een ‘8’ en 

in D een ‘9’, zodat het gevraagde 

antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 

5-3-8-9.

Prijswinnaars

In de De Oud-Hagenaar van 

18 augustus vond u ook vier 

dok o gave . r aren flink 
wat inzendingen, de puzzels waren 

goed te doen zo bleek. Ook voor 

deze krant hebben we de moeilijk-

heidsgraad beschaafd gehouden. 

De goede oplossing luidde vorige 

keer: 4-6-5-7. De DVD gaat naar 

de volgende inzenders:

• Joke Luxemburg, te Voorburg

• Els Teunissen, te Voorburg

• Anna Borgmeijer, te Zoetermeer

• Monique Berkhout, te Den Haag

• Daan Segijn, te Den Haag

Inzenden

Voor de puzzel van deze week 

wordt wederom vijf keer de DVD 

o eh i  e oievaar verloot. 

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:

Woensdag 9 september

Stuur per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.email 

Zet in de onderwerpregel:

Oplossing Sudoku nr. 18

Heeft u geen e-mail? Vraag ie-

mand om het voor u te doen!

5 3
4 3 9
6 8 1 4
9 3 8

6
7 3 1 6

9 8
6 7 2

3 2

9 7
7 4 3

6 5 9
1 8 7

6 4
7 4 5

2 1 9 4
4 5

9 3 6

8 4 2
9 5 6 2

1 7
3 2 7

3 6
4 1 5
2 8

6 9 1 5
8

9 4 5
1 6 2 7 8

6
4

5 9 3
8 5 2 7

5
1 4 8 3

7 6 9

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vak-

jes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren 

moet u gebruiken voor uw inzending. 

Vrijwilligers gezocht
Voor het begeleiden en rijden
van 60-plussers met uw eigen auto

Heeft u een eigen auto?

Bent u minimaal een dag(deel) per week beschikbaar?

Vindt u het leuk om 60-plussers te begeleiden en 

 rijden naar een afspraak?

www.stichtingmooi.nl

www.voorwelzijn.nl

www.zebrawelzijn.nl

Wij zijn onderdeel van 

Xtra welzijn, www.xtra.nl

Dan is vrijwilligerswerk bij Begeleiden en Rijden misschien iets voor u!

Neem contact op met 070 - 262 99 99 (ook indien u zelf van deze dienst gebruik

wilt maken) en vraag naar Begeleiden en Rijden.

Ook op het administratieve vlak zijn vrijwilligers meer dan welkom. 

150494_MOOI_Advertentie Vrijwilligers 125 x 181.indd   1 30-07-15   17:04

Begeleiden & Rijden biedt deze senio-

ren betaalbaar vervoer. Maar er is meer 

dan enkel het van A naar B brengen. De 

chauffeurs bieden ook ondersteunings-

hulp zoals bijvoorbeeld begeleiding op 

de plaats van bestemming, een onder-

steunende arm of het dragen van de 

boodschappen.

Begeleiden & Rijden betreft altijd 1-op- 

1 vervoer dat vooraf is afgesproken via 

onze medewerkers. De chauffeurs zijn 

vrijwilligers (vaak uit de buurt) die met 

hun eigen auto hulp bieden. Kleine rit-

jes in de wijk, maar ook grotere afstan-

den zijn mogelijk. Aan de dienst zit een 

kleine nan i le vergoeding verbonden  
puur kostendekkend en wordt direct 

contant afgerekend.  Het tarief binnen 

een stadsdeel is € 5,- voor een retourtje 

en € 3,- voor een enkele rit. Voor ritten 

buiten het stadsdeel wordt een kilome-

tervergoeding van €0,40 per kilometer 

berekend. Eventuele parkeerkosten zijn 

uiteraard ook voor eigen rekening.

Daarnaast is een stukje lidmaatschap (€ 

10,- op jaarbasis) vereist. 

De dienst is voor alle inwoners uit 

Den Haag. Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden en opties? Neem dan 

contact op met 070 – 262 99 99 of met 

het Wijkcentrum bij u in de buurt.

Heeft u een eigen auto en lijkt u het 

leuk om op deze manier te helpen?  We 

zijn altijd op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers. Ook op het administra-

tieve vlak zijn vrijwilligers meer dan 

welkom. Ook hiervoor kunt u bellen 

met 070 – 262 99 99.

Begeleiden & Rijden is een initiatief 

dat wordt uitgevoerd onder het toeziend 

oog van de drie Haagse Welzijnsorgani-

saties Stichting MOOI, VOOR welzijn 

en Zebra.

‘Begeleiden & Rijden’ 
maakt de Haagse 
60-plusser weer mobieler

- advertorial -

Den Haag telt menig 60-plusser die 

door omstandigheden geen gebruik 

van het Openbaar Vervoer kan maken. 

Een bezoekje aan de dokter, familie en 

vrienden of gewoon een boodschap is 

vaak al een te grote opgave. 

“Het was voor mij lastig om de 

deur uit te gaan maar met behulp 

van ‘Begeleiden en Rijden’ kan ik 

makkelijker met vrienden afspreken 

of gewoon weer eens naar het 

winkelcentrum.”
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• 5 jaar jubileumaanbod
• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang   
een shoppertas cadeau

• 5 jaar jubileumaanbod
• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang   
een shoppertas cadeau

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl

BEZOEK ONS OOK OP:

Het Haags UIT Festival (zondag 6 september)

Lange Voorhout, Den Haag, standnummer 24

50PlusBeurs (15 t/m 19 september)

Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer B016

• 5 jaar jubileumaanbod*

• Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang   
een shoppertas cadeau*

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353 (4
5
 c

p
m

)

THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT


