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Julius Pasgeld over wild-kamperen en z’n weerzin tegen volgestouwde campings

Simpel en rustig zonder verstorende hoempa
Geen reserveringen
vooraf. Geen staangeld. Geen campingregels. Geen
WiFi. Geen recreatieprogramma’s.
Geen genummerde
kampeerplaatsen.
Helemaal niks. Als je
wild kampeert, keer
je je af van de maatschappij en ervaar je
hoe aangenaam het
ook zonder de medemens kan zijn.
Nu doen we het niet meer. We zijn
er te oud voor. Maar toen we jong
waren trokken mevrouw Pasgeld en
ik er ieder jaar een paar weken op uit
om in Frankrijk, Ierland of Schotland
zomaar van het ene paradijs naar de
andere te rijden en daar onze dagen
door te brengen in dolce far niente.
Elke dag zetten we de auto op een
ander schitterend plekje. Ergens langs
een sprankelend beekje bijvoorbeeld.
Of midden in een donker bos. Of
langs een berghelling met oneindige
horizonten. De enige voorwaarde die
we aan zo’n plekje stelde was dat er
in geen velden of wegen mensen te
bekennen mochten zijn. Of binnen afzienbare tijd te verwachten
zouden zijn. Dat was vaak nog een
hele kunst. Als het mooi weer was
sliepen we buiten op de grond. Als
het regende bood onze stationcar net
voldoende ruimte om achterin de
nacht droog door te brengen.
Enge beesten
Elke eerste nacht van zo’n vakantie
verliep volgens hetzelfde patroon. Ik
had dan een heel eind gereden, was
moe en viel midden in een donker
bos in diepe slaap. Totdat ik midden
in de nacht wakker werd gemaakt
door mevrouw Pasgeld die nog geen
oog dicht had gedaan. ‘Julius’, zei
ze dan. ‘Ik hoor iets. Een eng beest,
geloof ik. Of misschien wel een gek
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uit het nabijgelegen dorp die hier
rondsluipt om ons met een knuppel
de hersens in te slaan en er dan met
onze travelercheques vandoor gaat.’
Steevast stelde ik haar dan gerust.
Een muisje misschien? Of een vogel,
die nieuwsgierig was geworden vanwege onze ongewone verschijning?
En dan draaide mevrouw Pasgeld
zich om en viel weldra in een diepe
slaap. Maar ìk deed daarna geen oog
meer dicht. Want wat hoorde ik daar?
Een eng beest misschien? Of, wacht
even, dat geschuifel daar verderop?
Toch de dorpsgek? Of, waarschijnlijker nog, een niet ontdekt monsterlijk
wezen dat ons eigenstandig met
vuurtongen uit zijn grijnzende bek
zou roosteren! Maar na zo’n eerste
nacht wennen verliep de rest van de
overnachtingen altijd vlekkeloos. En
stonden we iedere ochtend uitgerust
en machtig kwiek ter been weer op
om welgemoed naar een volgend
paradijs te zoeken.
Niks nodig
Voor wild-kamperen heb je vrijwel
niks nodig. Een slaapmatje misschien. Of een luchtbed. Maar dan
niet zo’n ding met een ingebouwd
motortje dat zichzelf opblaast. Daar
zou je trouwens toch niets aan hebben. Want hoe je ook zoekt in die
bossen en vlaktes waar wij zo graag
vertoefden, een stopkontakt zal je er

niet vinden. Een gewoon luchtbed
dus. Dat je zelf moest opblazen en
weer leeg moest laten lopen. En een
gemoed, dat daar niet te beroerd voor
was. En dan misschien nog een kookdingetje om de onderweg gekochte
etenswaar in te bereiden. En een
paar ﬂessen water. Dat was alles. Wij
hadden zo’n primus. Daar moest je,
in een rond bakje onder de brander,
eerst spiritus in doen om de petroleum in de tank te doen verdampen
voor je die aanstak. Want als de petroleum niet heet genoeg was, vloog
de hele zaak met een geweldige knal
in de ﬁk en moest je wachten tot de
vlammen, die soms wel een halve
meter hoog oplaaiden, weer gedoofd
waren. Ik geef niet graag toe, dat
sommige dingen tegenwoordig beter
zijn dan vroeger. Maar zo’n campinggasje is natuurlijk wel een uitkomst
als je het vergelijkt met een primus.
In ons blootje
Veel kleren hadden we ook niet nodig. Met mooi weer zaten we vaak in
ons blootje wat te lezen. In zo’n laag
opvouwstoeltje. En als onze kleren
vies waren vanwege de transpiratie
die we opdeden tijdens de urenlange
wandelingen rond onze stekjes, dan
dompelden we ons wasgoed gewoon
in het kabbelende stroompje naast
ons bivak. En als we die kleren
daarna in de zon op een paar grote,

platte stenen bij het stroompje te
drogen hadden gelegd konden we er
weer een paar dagen tegen. Simple
comme bonjour!
Verboden
Van bordjes met verboden toegang
trokken we ons in principe weinig
aan. Alleen als ze wezen op menselijke bedrijvigheid namen we ze in
acht. De kans dat we betrapt zouden
worden in de uitgestrekte natuurgebieden die wij bezochten was verder
vrijwel nihil. En bovendien: mocht er
ergens een lokale wout of een plaatselijke gendarme zover buiten zijn
gebruikelijke territoir zijn geraakt
dat hij ons alsnog zou betrappen,
konden we hem altijd nog trachten te
overtuigen van onze onnozelheid. En
als hij ons daarna toch daadwerkelijk
de laan zou uitsturen, konden we ons
heil altijd nog elders zoeken.
We hebben in ruim twintig jaar wel
veertig keer ‘wild gekampeerd’ maar
slechts twee keer kwamen we daarbij
in aanraking met de Hermandad. De
eerste keer was langs de Maas in
Limburg. Twee dienders kwamen ons
daar de wacht aanzeggen. Maar nadat
wij ze hadden weten te overtuigden
van onze onschuld wilden ze een
en ander wel door de vingers zien.
‘Maar wel wegwezen vóór zeven uur
de volgende ochtend!’, maanden ze.
De tweede keer was in het Tatra-
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gebergte in Tjecho-Slowakije. Daar
werden we ’s avonds rond tienen bij
een bescheiden kampvuurtje verrast
door een keurige heer in uniform. Die
ons in het Tjechisch trachtte duidelijk
te maken, dat we weg moesten wezen. Ik wendde de taalbarrièrre aan
als hulpmiddel en toonde hem, met
veel misbaar mijn lidmaatschapskaart
van de Nederlandse bibliotheekcentrale. En gebaarde vervolgens
schouderophalend dat er niets aan de
hand was. Gerustgesteld en nog even
groetend verdween de man vervolgens weer in de richting waar hij
vandaan gekomen was.
Het is maar goed dat het wildkamperen een beetje uit de mode is
geraakt en dat vrijwel iedereen zijn
heil nu zoekt op overgeorganiseerde
campings en in drukbezochte toeristencentra. Je moet er toch niet aan
denken dat iedereen zomaar ineens
de vrije natuur verkiest boven een
paar vrolijke vierkante meters op een
terrein barstensvol tenten, caravans
en campers? Want voor je het weet
staat de vrije natuur straks ineens ook
barstensvol. Een beetje discipline kan
echt geen kwaad. Zeker niet als we
de huidige, zeldzame, onvervalste
wild-kampeerders ook in de toekomst
het paradijs nog willen gunnen.

Julius Pasgeld
julius@deoud-hagenaar.email
Een passend
afscheid,
een dierbare
herinnering
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Het Laatste Avondmaal
k wil
s an aar en de e krant
complimenteren met het artikel o er
De loek Water en rood in het ori e
nummer.
Eindelijk eens een objectief stuk op
asis an de historische eiten. ijn
vrouw en ik zijn betrokken bij De
Vloek/Water en Brood omdat onze
zoon Jonne de kok van W&B is,
waardoor we bekend zijn met alle ins
en outs van dit ongekende stuk Haagse
machtspolitiek waar ij oormali
wetho der order el s na ijn ertrek
nog een bommetje onder de jonge coalitie plaatste om de tadspartij dwars te
zitten. Ook VVD en CDA torpedeerden
tro wens op nant pop listische wij e
het door tadspartij e ntameerde
de at o er n t en nood aak an het
omstreden zeilcentrum. Aan de belangen van de gebruikers van De Vloek
werd voorbij gegaan, net als aan die
an o n mensen die h n oterham
in het comple erdienden.
k was ij alle politieke de atten
aanwe i en schaamde mij oor dit
niveau van politiek bedrijven. Ook
de ericht e in in de aa se media
raakte trouwens vaak kant nog wal. Het
artikel in deze krant stak daar positief
bij af, geweldig gedaan!

Jos Praat
jospraat@gmail.com
----------------------------------------------Jan Linkerhof
Wat leuk om in de De Oud-Hagenaar
an dinsda a een artikel te
inden o er an inkerho . p de
middel are school he ik ij hem in de
klas gezeten, ik denk 2 of 3 HAVO. De
volgende gebeurtenis is me altijd bij
gebleven:
We hadden n els an j ro w an
Dijk. an was de klos en moest oor het
bord komen.
De lerares roe hem de ol ende in
te ertalen naar het ederlands kind
re ards to o r mother .
a e en diep nadenken a an heel
zelfverzekerd en volkomen serieus dit
antwoord kind kijk naar je moeder ....
k weet niet o hij el het ich no kan
herinneren maar ik kan er no steeds
om grinniken...

Corine Geusebroek

Colofon

corinegeusebroek@hotmail.com
-----------------------------------------------
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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!

Leger des Heils zoekt collectanten
Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente ‘s-Gravenhage voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt
gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De
opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

teeds meer mensen doen een
eroep op de h lp an het e er des
Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van
e r ikte kledin oedsel o h lp
ij sch lp erlenin . en roeiende
roep mensen hee t moeite om het
hoo d o en water te ho den. ovendien voelen steeds meer mensen
ich een aam.
Hulp aan 60.000 mensen
et e er des eils wil mensen
helpen die h lp nodi he en en
ner ens anders terecht k nnen.
edereen kan een eroep doen
op het e er des eils on eacht

Windrichtingen
eini de rie an en de oer in de
vorige krant over Westervoort en Oosterbeek, Noord-Brabant en Zuiderzee.
Weet u dat die verdwaalde namen-metwindrichtin en de echte oor aak ijn
van wat rondom 3 maart in de media
de rootste ramp die Den haa tro
wordt enoemd
et om ardement op het e idenho t is namelijk een n else er issin maar een historische onno elheid waaro er Den aa nat rlijk
liever zwijgt. Wanneer u een Haagse
plattegrond bekijkt, ziet u meteen dat ze
de oord ee o en he en etekend.
Hagenezen weten niet dat de namen
oord ee en ider ee an riese
oorspron ijn. ls je in ta oren o
Hindelopen woont ligt de Noordzee
in het noorden en la de ider ee in
het iden. erwijl de ee an it Den
aa nat rlijk in het westen d s aan
de linkerkant van de kaart moest staan.
et o n edesori nteerde kaart
at in maart
de medewerker an
econd actical ir orce
in de toren van de Anglicaanse kerk
aint ohn and aint hilip op de
hoek an de e an de oschstraat.
Waar n het aleis an stitie staat .
Door de vier “ramen” boven in de toren
kon hij heel Den aa o er ien. m

achter rond o le enso ert i in .
et a elopen jaar hielp het e er
des Heils bijna 60.000 mensen met
professionele zorg en begeleiding:
an maatschappelijke op an tot
verslavingszorg en van jeugdzorg
tot reclassering. De deuren van
buurtsteunpunten en korpsgebouwen
staan voor iedereen open. Wekelijks
worden inloopochtenden e amenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.
Herinneringsboekje
oor de e projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt

.
r dron het eronk tot hem
door en a hij de
lie t i en aankomen (5 toestellen moesten vanwege
technische pro lemen ter keren naar
h n asis els roek ij r ssel en
itr en rtois in oord rankrijk .
e ol den ana de k st het tweede
kanaal an che enin en richtin
Drievliet. Maar met zijn “verdraaide”
kaart oor ich kwamen e d s it
noordelijke richtin . ij het markante
la en koepeltje an de oormali e
Dierent in o en e a o en het
Malieveld. Ze moesten nog iets verder
en hij riep entho siast in ijn microoon
. ls een
l cht ehoor ame an en wenkte
de formatie van twee dozijn logge toestellen naar rechts
ij schree wde
no
maar in het in erno
an het los e arsten D itse a weeresch t klonk dat als
. n
ehoor aam dropten de n elsen h n
dodelijke racht. De codenaam an de
om ekomen
medewerker was
on ard wl.
oen ik tot
op het ohan de
Wit l ce m at p liceerde ik al. k
a mijn eerste ndel it in
. k
was jarenlang, met Wieteke van Dort,
redacte r an het tijdschri t D
.
Onder wel tien pseudoniemen (ik was
namelijk “kwetsbaar” als museum-

het e er

- (Foto LdH Van der Zwaag) -

des Heils geen subsidie. Daarom
oekt het e er mensen die willen
helpen odat dit elan rijke werk
door kan blijven gaan. Onder de
noemer amenle en doe je d s niet
alleen or aniseert het e er des
Heils in veel plaatsen een deur-

directe r le erde ik erhalen c rsie jes edichten in it a en an
de riese pers. aar het erhaal wat
ik in
schree o er de e aa se
blunder durfde geen enkele krant te
p liceren
U kunt zelf nog even leuk met een
plattegrond “verdraaide” Haagse
gegevens controleren:
Het Westeinde loopt in zuidelijke
richtin en is niet enoemd naar het
Westland”, die term ontstaat pas ver
na
het deel an het alj wschap Del land wat Westeram achten
genoemd werd. Het is ook onzin om
te beweren dat de graven van Holland
h n roente it dat e ied etrokken.
et was h n dicht e oste jacht e ied
te herkennen aan namen als ra enande erhe de aaldwijk ijnakker. aco a an eieren haalde haar
itamine an de e kenho ij e lin en assenheim. et oordeinde
loopt richtin oord ee het westen.
De begrippen Westduinen en Oostd inen ijn nat rlijk elachelijk de
d inen li en allemaal in het westen
an idholland. enoordenho t en
e idenho t
o dt er eens een
kompasje ij. che enin ers weten
het eter ij hen li t de Weststraat inderdaad in het westen en de oststraat
in het oosten.

tot-deurcollecte. Bent u tijdens de
collecteweek eschik aar en wilt
ich aanmelden om in w wijk
te collecteren a dan naar www.
le erdesheils.nl collecte o el met
.

h ja ik en inderdaad een che enin er eweest want ik he
jaar in
riesland ewoond.

Wouter van der Horst
horstoeuvre@hotmail.nl
---------------------------------------------Alhambra & nog wat
Op de vraag van Julius Pasgeld“Nog
meer te mopperen het ol ende k
mo e erop wij en dat het lham ra
niet in adrid doch in ranada li t.
n de ierde kolom waar het aat o er
de positie van vreemde volken toen en
n schrij t
k a te en e op .
Wel hier is sprake an een eronacht amin an de naam als ormen
an ij t.w. derde naam al h n
en ierde naam al hen a hankelijk van meewerkend voorwerp of
lijdend oorwerp die lijk aar helaas
emeen oed is eworden doch e engoed niet minder fout.
n dit e al is er sprake an ij
ol end op het oor etsel te en en
d s ierde naam al odat het hen
moet zijn.

P.J. Hoogstad
paulj.hd@planet.nl
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- Foto: Joke Wesdorp ( www.jowes.nl )

Met een in de Nederlandse woonhuisarchitectuur nooit overtroffen
lengte van ruim 550 meter markeert de
Chinese Muur het begin- en eindpunt
van Den Haag, daar waar de Ockenburghstraat en de Laan van Meerdervoort in een vloeiende beweging
samenkomen. Het woongebouw is het
beste voorbeeld van wat Berlage ooit
als ‘schoone eenheid’ bestempelde:
het stedenbouwkundig ontwerp en de
architectonische uitwerking zijn hier in
harmonie.
Als een windscherm
Het middelhoge, flauw gebogen
bouwvolume functioneert als een
windscherm voor de in de tweede helft
van de jaren zestig gebouwde wijk
Waldeck. De vorm was in 1956 opgenomen in het uitbreidingsplan voor
Waldeck, gemaakt door de stedenbouwkundige Frits van der Sluijs. Typerend voor de stedenbouw van die tijd
was dit niet. Het verkavelingspatroon
van de meeste nieuwe wijken bestond
uit korte en middellange bouwstroken,
veelal in een rechthoekig patroon. Voor
de specifieke locatie bedacht de stadsstedenbouwkundige Willem Dudok in
1947 een waaiervormige verkaveling
van flatstroken, gericht op Kijkduin.
Hij had in zijn uitbreidingsplan voor
Waldeck echter nauwelijks rekening
gehouden met de tuinbouwgronden
op voormalig Loosduins grondgebied.
De Haagse gemeenteraad kon dan
ook niet akkoord gaan met zijn plan.
Na tussenkomst van de Provinciaal Planologische Dienst werd een
compromis tussen de gemeente en de
tuinders gesloten. Op basis daarvan
werd door Van der Sluijs van de dienst
voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling een nieuw stedenbouwkundig plan
gemaakt, waarin voor de begrenzing
van de wijk een originele verkavelingsvorm werd geprojecteerd.
Absolute noviteit
De eigenaar van het grondgebied
– bouwbedrijf A. Hillenaar – gaf
architectenbureau Wils en Ottenhof
opdracht voor het architectonisch
ontwerp. Dit was beslist niet zonder
risico, want met de ontwikkeling van
een woongebouw met een lengte van
meer dan een halve kilometer had geen
enkele bouwmaatschappij ervaring.
Met argusogen gadegeslagen door de
Haagse bouwnijverheid, werd het slim
aangepakt. Het gebouw werd in zeven

Het langste woongebouw van Nederland, waarin geen appartement hetzelfde is

Haagse Chinese Muur bestaat vijftig jaar
Deze zomer was het vijftig jaar geleden dat de laatste appartementen in de Chinese Muur, een ontwerp van Jan Wils en Fop
Ottenhof, werden opgeleverd. Ruim drie jaar werd er gebouwd aan
de rand van de nog te realiseren wijk Waldeck, op het snijvlak van
een nieuwe tijd. De laatste fase van de wederopbouw naderde
afronding en werd geleidelijk naar de horizon verschoven door de
nieuwe welvaartsmaatschappij.

voor de verhuur. Dat bleef onveranderd
tot op de dag van vandaag.

- Trappenhuis ( Foto: Joke Wesdorp )

segmenten opgetrokken, zodat begin
1965 een groot deel al enkele jaren
werd bewoond, terwijl het appartementengebouw als geheel nog niet
klaar was. Vanwege de uitzonderlijke
afmeting en de lange bouwduur kwam
de naam ‘Chinese Muur’ in zwang. De
eerste zes segmenten met drie-, vier- en
vijfkamerwoningen werden verkocht
door makelaarskantoor Th. Hillenaar.
Het laatste segment met ruimere
vierkamerappartementen werd bestemd

Rol van Fop Ottenhof
Medio 1956 nam Fop Ottenhof
ontslag bij de Haagse gemeentelijke
Woningdienst om zich te associëren
met Jan Wils. Nog voor de bouw van
de Chinese Muur begon Ottenhof zijn
eigen bureau, maar toen lag het beginselplan voor het appartementengebouw
al klaar. De samenwerking werd in
de uitwerking voortgezet, waarbij de
op leeftijd geraakte Wils zich vooral
bemoeide met de hoofdlijnen en zijn
voormalige kompaan de bouwkundige
uitwerking per segment verzorgde.
Bovendien hield Ottenhof zich bezig
met wijzigingen van de indeling, die
kopers van het eerste uur wenselijk
achtten. Zo was al in de eerste jaren
geen appartement hetzelfde.
Beide architecten waren gespecialiseerd in systeembouw en hadden hun
sporen verdiend in de woonhuisarchitectuur.
Hoge bouwkwaliteit
Gelet op de vernuftige toepassing
van geprefabriceerd beton en de
ruim opgezette plattegronden, was

- Blik langs de achterzijde van het wooncomplex. ( Foto: Joke Wesdorp )

- De Chinese Muur in 1974 uit de lucht gezien. ( Foto: Haagsche Courant )

Expo in Atrium en verschijning boek
In het Atrium van het Haagse stadhuis is sinds vorige week
woensdag een tentoonstelling over de Chinese Muur te zien,
die daar nog t/m zondag 27 september is te bezichtigen.
Bij de opening kreeg burgemeester Van Aartsen het eerste exemplaar uitgereikt
van het boek ‘Chinese Muur vijftig jaar’, geschreven door Marcel Teunissen. Het
rijk geïllustreerde 120 pagina’s tellende boek (ISBN 9789090292274) gaat
€ 24,95 kosten en is te krijgen bij de expo in het Atrium. U kunt het ook bestellen
door een e-mail te sturen nar: chinesemuur50@xs4all.nl

de Chinese Muur alleen al wat dat
betreft een grootschalige proeve van
bekwaamheid. Gelet op het gevelbeeld,
het materiaalgebruik en de detaillering
kreeg de Chinese Muur beduidend
meer kwaliteit dan het gemiddelde
woongebouw uit die jaren.
Aan het begin van zijn loopbaan
verklaarde Wils zich aanhanger van
functionele architectuur, maar hij gaf
ook aan altijd te zullen putten uit ‘de
sierende elementen der bouwkunst’.
Die standpunten is hij met het ontwerp
van de Chinese Muur trouw gebleven,
in een architectonisch idioom dat paste
bij de tijd.
De systematische opzet is afleesbaar
in de gevels van de bolle en holle
zijde van het appartementengebouw.
Geleding, plasticiteit, kleur en textuur
relativeren deze rationele hoofdstructuur en zorgen er samen met de flauwe
kromming voor dat geen strekkende
meter van de Chinese Muur saai is in
de beleving.

Meer aandacht verdiend
Met het oog op de kwaliteiten en de
bijzondere verschijningsvorm heeft
de Chinese Muur in de vakliteratuur
relatief weinig aandacht gekregen.
Dat geldt ook in algemene zin voor
het naoorlogse werk van Jan Wils.
De talrijke woongebouwen van Fop
Ottenhof zijn zelfs bij veel specialisten
onbekend.
Onterecht, en mede daarom wordt de
vijftigste verjaardag van de Chinese
Muur op passende wijze gevierd. Hiertoe hebben Gabriëlle Thomassen en
Rino Hoofdman in 2014 de ‘Stichting
Chinese Muur vijftig jaar’ opgericht.
Deze stichting heeft zich onder meer
ingespannen voor het laten verschijnen
van een rijk geïllustreerd boek en een
tentoonstelling over de Chinese Muur.

Marcel Teunissen
architectuurhistoricus

m.m.teunissen@kpnmail.nl
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Doorsnede van een kruipruimte met TONZON Thermoskussens en Bodemfolie

TONZON Vloerisolatie sinds 1980 dé oplossing

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen









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

Senior Hotels ‘All Inclusive’ Actieweken tot wel

30% Korting

-/- 30%

NIEUW

Senior Hotel Siegerland
Freudenberg / Duitsland € 224,
224,-155,-- p.p.
Actie Weken nu € 155,

Senior Hotel De Drie Dorpen
Ankeveen / ’t Gooi € 247,
247,-Actie Weken nu € 199,
199,-- p.p.

en veel meer Senior Hotels ‘All‘All-Inclusive’ met aantrekkelijke Actie Weken
Ruime keuze aan sfeervolle Kerst & Nieuwjaars reizen

Een kleine greep uit ons programma:
3 dg. Autoreis Duitse Kerstmarkten Düsseldorf, Bonn en Keulen va. €

69
69,-- p
p.p.
p

4 dg. Kerstshopcruise België MS Serenade I **** uit RoƩerdam va. € 349,- p.p.
7 dg. Kerstcruise over de Rijn MS RigoleƩo **** uit RoƩerdam

Kerstmarkt in Valkenburg

va. € 700,- p.p.

19 dg. Zeecruise Canarische Eilanden MS RoƩerdam uit R’dam

va. € 1930,- p.p.

3 dg. Kerstmarkt groƩen in Valkenburg Hotel op de Boud
4 dg. Kerst ’All Inclusive’ autoreis Drenthe Hotel WiƩe Veen

va. € 69,- p.p.
va. € 199,- p.p.

3 dg. Oud & Nieuw ‘All Inclusive’ De Bonte Wever Assen

va. € 299,- p.p.

BTR Kerstspecial

Kerstmarkt weekend in Valkenburg

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 programma oa. heerlijke kerstdiners en live-muziek.
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 reizen

Riviercruises & Zeecruise
aanbiedingen nu tot wel 25% korting

www.parkhotelvalkenburg.nl

ereizen
Voor alle vakanti
en
laatste aanbieding
rs
de
fol
en gratis
l of Mail - Reserveren: Be

055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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• www.denhaagdoet.nl
• www.haagseouderen.nl
• www.bbddenhaag.nl
Vrijwilligers
vacatures

Kookvrijwilliger
U heeft een passie voor koken
en brengt die graag over naar de
cliënten van het kleinschalige
woonproject Viljoen van de Kessler
Stichting. Met de bewoners stelt u
een smakelijk avondmaal samen
en betrekt hen bij het volledige
proces van boodschappen doen
tot bereiden tot en met afwassen.
Uw enthousiasme en goede sociale
vaardigheden maken dat alle cliënten mee willen doen. Een gezonde
dosis humor en grenzen aan kunnen
geven, is een pré. Een Verklaring
Omtrent Gedrag is nodig. Deze
kosten worden vergoed.
Inlichtingen: Tais Van Vijnckt
Tel.: 070 850 05 00
E-mail:
vrijwilligers@kesslerstichting.nl

Koken
voor kinderen
Twaalf verstandelijk beperkte kinderen kijken er naar uit wekelijks
met u een simpele verse warme
maaltijd te koken. Ze kunnen erg
genieten van de kleine dingen en
daar kunt u voor zorgen! Mogen
helpen bereiden, ontdekken van
nieuw eten en samen smullen.
De dankbaarheid die u van hen
ontvangt is groot. Deze 24 uurs
kindergroep in het Wateringseveld
bestaat uit twee aaneengeschakelde
woningen met bewoners in de
leeftijd van 4 tot 14 jaar.

Nieuw contact door een etentje
In de week van 1 t/m 7 oktober, tijdens de Haagse Maand van
de Vitaliteit, organiseert de Stichting BBD (Boodschappen
Begeleiding Dienst) i.s.m. de Burenhulpcentrales de activiteit
‘Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel’. Haagse burgers
worden uitgenodigd een oudere een plek aan tafel aan te
bieden, met als doel de contacten in hun directe omgeving te
vergroten. Zowel mensen die een 55 plusser een etentje willen
aanbieden, als 55 plussers die zich als gast aan tafel willen
laten uitnodigen kunnen zich nog opgeven bij de BBD.

Wie dit project bedacht heeft? Dat is
Harry Wassenaar, directeur van de
Boodschappen Begeleiding Dienst.
“We hebben dit project, om ouderen
te laten uitnodigen door buurtgenoten
voor een etentje, bedacht met een
groep zeer actieve bestuursleden van
de Stichting Welzijn Innovatiegroep
Nederland (WIN). Deze stichting is
opgericht om nieuwe programma’s en
ideeën te ontwikkelen op het gebied
van welzijn. We hebben dit idee in
2014 uitgeprobeerd in een soort ‘pilot’
en het was meteen een groot succes.
De Gemeente Den Haag afdeling
OCW van wethouder Karsten Klein
ondersteunt dit initiatief van harte en
ook de Burenhulpcentrales doen mee.
Daarom organiseren we het dit jaar
opnieuw.
Meer contacten

“Ons voornaamste doel dat we met
deze activiteit willen bereiken i s dat
vooral oudere en jongere mensen in

hun eigen buurt meer contacten met
elkaar leggen, waardoor ouderen
hun netwerk kunnen vergroten. Veel
mensen zijn alleen, ook in hun eigen
omgeving.” De leeftijd van 55 jaar is
zeker geen strakke leeftijdsgrens. “We
richten ons op de mensen die wat ouder worden, vaak alleenstaand zijn en
behoefte hebben aan meer aanspraak
met buurtgenoten. We hopen dat zo’n
etentje interesse in en nieuwsgierigheid naar elkaar opwekt wat leidt tot
een plezierig, langdurig, contact. We
hebben de vorige keer gemerkt dat
mensen het erg leuk vonden. Het is
laagdrempelig en sluit aan bij onze
andere projecten.”
Vraag en aanbod

Hoeveel mensen hebben zich al aangemeld? Harry Wassenaar: “Rond de
200 mensen hebben zich al opgegeven
en er komen nog steeds aanmeldingen
binnen. De sluitingsdatum is strikt
genomen voorbij, maar aanmelden kan

Inlichtingen: Chantal Kuik
Tel.: 070 336 49 87
E-mail: c.kuik@middin.nl

nog. Iedereen is van harte welkom.
Zowel als gastvrouw of gastheer om
een oudere uit te nodigen aan haar of
zijn eettafel, of als dinergast.”
Aanmelden kan per telefoon of per
e-mail. Meldt u zich aan via e-mail
dan wordt u teruggebeld door een
medewerker. “Iedereen krijgt behalve
de vraag of ze een maaltijd willen
aanbieden of als gast uitgenodigd willen worden dan direct ook een aantal
vragen over zijn of haar mobiliteit of
bijvoorbeeld een eventueel dieet. Zo
inventariseren we speciale behoeften
en wensen en kunnen wij iedereen zo
goed mogelijk proberen te matchen.
Het is niet altijd mogelijk om iedereen
in zijn directe omgeving te matchen,
want dat hangt natuurlijk van het
aanbod af. Als iemand geen trap kan
lopen dan zorgen we bij de matching
er natuurlijk voor dat de eettafel ergens
gedekt staat op de begane grond.”
Veilig samen

En hoe het dan met het vervoer is
geregeld? “Indien nodig verzorgen wij
het vervoer voor een deelnemer. Deze
service houdt in dat onze vrijwilligers
de deelnemer ophalen en weer thuis
brengen. En de privacy wordt daar
ook rekening mee gehouden? “Zeker”,

Benieuwd naar
meer vacatures?
www.denhaagcares.nl voor
dagvacatures
Of kijk op www.denhaagdoet.nl

knikt Harry. “Wij geven de mensen
die wij matchen niet elkaars adres en
telefoonnummer. Mochten ze dat zelf
willen uitwisselen na een gezellige
gezamenlijke maaltijd dan kan dat
natuurlijk wel. Vorig jaar is dat ook
gedaan. We horen dat er echt blijvende
contacten zijn ontstaan, maar liefst
rond de 60% van de deelnemers heeft
nog altijd contact met elkaar.”
Bekende Hagenaars

Ook dit jaar doen bekende Hagenaars
weer mee. Wie bijvoorbeeld? “Wieteke
van Dort, zij doet mee aan de promotie
van ‘Hagenaars nodigen ouderen uit
aan tafel’, biedt een maaltijd aan.
Ook Caesar Zuiderwijk doet dit jaar
weer mee. Heeft u altijd eens kennis
willen maken met een van hen, meldt
u dan aan en wie weet, zit u in oktober
bij Caesar of Wieteke aan tafel. Een
ontroerende reactie vorig jaar van
een deelneemster: “Dit was weer een
avond minder alleen!” En dat is waar
het hele project om draait.
Opgeven voor Hagenaars nodigen ouderen aan tafel: 070-364 66 61 tussen
9.00 en 14.00 uur of per e-mail via
info@bbddenhaag.nl

Samen zorgen, ontzorgt
Zorgt u (langdurig) voor een ziek of gehandicapt kind, ouder(s),
partner, vriend of familielid? Die vorm van persoonlijke,
onbetaalde zorg noemen we ook wel mantelzorg.
Profijt

Mantelzorgers hebben naast de
zorgtaak vaak ook een gezin, baan of
een druk leven. Soms kan dit allemaal
teveel worden. Hulp vragen aan anderen is daarbij niet altijd gemakkelijk:
u wilt anderen niet belasten, of u vindt

dat u tekort schiet wanneer u anderen
om hulp vraagt. Aan de andere kant
bieden mensen uit de omgeving hun
diensten niet aan omdat ze in de
veronderstelling zijn dat er geen extra
hulp nodig is, of om dat ze bang zijn
zich teveel ‘te bemoeien’. Door hulp

te vragen aan andere familie- of gezinsleden, of aan mensen in de buurt,
kan de zorg over meerdere schouders
worden verdeeld waar zowel u als
de ene oor wie or t proﬁjt an
heeft.
Steun en advies

Heeft u behoefte aan een luisterend
oor, steun of advies van een beroepskracht? Praat dan hierover met de

zorgverlener en/of huisarts van
diegene die u verzorgt. Nuttige
en actuele informatie over
en rondom mantelzorg vindt
u op www.denhaagdoet.nl,
bijvoorbeeld over respijtzorg.
Bij Mezzo kunt u ook terecht. Op
www.mezzo.nl staat informatie
waar u steun en advies kunt krijgen,
vindt u antwoorden op vragen over
geldzaken en meer. U kunt contact

opnemen met de mantelzorglijn:
tel. 0900 - 20 20 496 (10ct/pm) of
door een e-mail bericht te sturen naar
mantelzorglijn@mezzo.nl.
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Binnen 1 dag weer
veilig douchen?
VOOR

De Oud-Hagenaar

‘Kan ik ook in natura betalen’ vroeg eens een

Al vier generaties
verhuisbedrijf
J.P. van der Geest
Vol enthousiasme haalt het echtpaar Egbert (1938) en Jannie (1939)
van der Geest herinneringen op uit vervlogen tijden. Beiden kennen ze
de hoofdrolspelers van de familie: hij omdat hij een kleinzoon is van
de oprichter en zij omdat ze daar op kantoor zat voor onder andere de
loonadministratie. In 1963 trouwden de twee en voldaan weten ze over het
familiebedrijf te vertellen.

NA

Laten we wel wezen: een dikke honderd jaar
geleden, verliepen de meeste verhuizingen met
een oerenkar een akﬁets o een handwa en.
Ook opa Koos van der Geest (1870-1945) is
zo in 1890 uit Stompwijk gekomen, waar zijn
ouders hun boerderij verlieten, die stond aan ‘de
hoorn . et doet denken aan st denten die no
wel eens l diek erkassen met een akﬁets.

GRATIS BROCHURE?
Bel 0800-0468 of ga naar www.senzup.nl

Koetsier
n Den aa deed de in
op erichte
ﬁrma an Dorsser op pro essionele wij e aan
erh i in en. et edrij dat e esti d was in
een riant e o w aan de eeklaan
erwier
spoedig een goede naam onder de Indiëgangers
die re elmati h n hele o hal e in oedel lieten
erh i en. it erekend ij dit toonaan e ende
edrij kwam oos in het e in an de e

et erh is edrij . . an der eest en onen
was e oren. ana het e in was d idelijk dat
oos met al ijn er arin de st wende kracht
was achter het edrij en de jon ens h n spier
kracht ter eschikkin stelden. et was een it
stekend span dat onder de bezielde leiding van
h n ader entho siast an start in . e hadden
in de aanstraat een pakh is eh rd oor h n
ereedschappen en erh ismaterialen oals
kisten en kleden. De elan rijkste in esterin en
ormden echter de erh iswa ens waar an ij
de dealer aan de o e Wal elijk twee ords
werden aan escha t met ste i eildoek o er
het laad edeelte. De pennin wij e ro w an
Koos zag erop toe dat er geen geld over de
alk werd esmeten. lles wat de jon ens el
konden maken, werd met grote voortvarendheid
edaan. et starten an een ei en edrij was

Vervang uw oude bad voor
een veilige inloopdouche!
Wij bieden u de mogelijkheid om uw oude bad of douche in één dag
te vervangen door een inloopdouche. Comfortabel, stijlvol en veilig.
U heeft de keuze uit verschillende modellen en designs, met of zonder
hulpmiddelen. Onze inloopdouches zijn voorzien van een anti-slip
vloer zodat u weer veilig kunt genieten van een warme douche.
Geschikt voor iedere badkamer

Veilig en comfortabel

Onderhoudsvrij systeem

Binnen 1 dag geplaatst

Diverse modellen

Leverbaar met div. hulpmiddelen
- Broers Jan, Charles en Tinus in 1951. -

Bezoek onze winkel
Oosteinde 6
2991 LG Barendrecht
Tel. 0800 - 0468
Ma t/m vrij: 08:30 - 16:30 uur
Zaterdag: op afspraak

kijk op www.senzup.nl

SenZup is
onderdeel van

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

Postcode

Woonplaats
Telefoon
E-mailadres

Oudhagenaar_wk38

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

ee w als koetsier te werken. et was ﬂink
aanpoten. ls koetsier moest hij de oederen
ophalen en aﬂe eren. n etwij eld leerde de
oersterke, wat introverte Koos er de kneepjes
van het vak, die hem later zo van pas zouden
komen. ij a leerde en liet ich inspireren.
Thuis was hij een gelukkige huisvader, die bij
zijn kordate vrouw Neel Meijssen tien kinderen
had waaronder enkele ste i e kn llen. r ielen
aanvankelijk heel wat monden te voeden, maar
toen de kinderen groter werden meenden Koos
h n mankracht oed te k nnen e r iken.
Oprichting
Op 26 juli 1926 staken de inmiddels 56-jarige
Koos en zijn drie kinderen Tinus van 20 jaar en
Charles (19) en Jan (17) de koppen bij elkaar
om e amenlijk een erh is edrij te e innen.

een eweldi e eslissin eweest. oor
kon je je al laten erh i en. een al te rote
erh i in nat rlijk. ader en roers hadden
het economische tij mee en de roei dwon hen
al spoedi om te kijken naar een roter pakh is.
nkele jaren na de start werd een roter pakh is
aan ekocht aan de leine eenkade. ok die lo
catie o spoedi te klein ijn en in
le de
Koos de eerste steen aan de Nunspeetlaan voor
he se nie w o w die in
ereedkwam.
Nunspeetlaan
et pand aan de nspeetlaan was ehoorlijk
root en speciaal emaakt oor de erh i ers.
en deel an de amilie woonde o en de aak.
e hadden di erse ei en h isn mmers. p
n mmer
at de o de oos met ijn ro w.
Op nummer 70 woonde Tinus, op 72 Jan en

Krant voor de 50-plusser

dinsdag 15 september 2015

pagina 7

wulpse klant?

- Tijdens de oorlog met zoon Charles op de bok. -

- Moderne verhuiswagen. -

74 was in gebruik als kantoor. Alles
was spiksplinternieuw gebouwd als
eerste gebouwen in de straat. Je kan
aan de gevel nog zien dat het pand wat
verschilt van bouw met de belendende
huizen. Bovendien was er dit keer
ook voldoende ruimte gecreëerd voor
de opslag van inboedels, die keurig
met gordijnen was gescheiden. De
uitbreiding van Den Haag was volop
aan de gang. Naast het Bezuidenhout,
waren ook wijken als Bohemen en de
Vruchtenbuurt nieuwbouwwijken, waar
vooral keurige ambtenaren kwamen te
wonen. Het wagenpark groeide gestaag.
Modernere wagens, die groter waren en
nog meer inhoud hadden. Baas Koos
was een bekwaam en ervaren opmeter
die een buitengewoon oog had om snel
de omvang van een verhuisboedel in
te schatten. Hij kon gemakkelijk zien
om hoeveel m3 het ging en wat voor
wagens ze moesten gebruiken. Een
scherpe offerte kon hierdoor uiterst
e ﬁci nt worden emaakt. ater leek
zoon Tinus die gave ook
te bezitten. Voortvarend
wist de verhuizersfamilie
de oorlog te bereiken. De
jongens waren inmiddels allemaal dertigers
geworden, maar kregen
nog steeds zakgeld van hun
moeder. Al het verdiende
geld bleef zo in de zaak. De
poen werd thuis bewaard
in een grote dokterstas die
door moeder Neel werd
beheerd. Grote uitgaven voor
vrachtwagens konden op
deze wijze zonder noemenswaardige problemen worden
verrekend. Aan de andere kant leverde
het ‘zakgeld’ bij de jongens wel steeds
meer problemen op. Vooral toen ze aan
de vrouw kwamen en een gezin wilden
stichten.
Oorlogsjaren
Het familiebedrijf is de oorlogsjaren
met veel vallen en opstaan doorgekomen. Gehavend en gescheurd wisten ze
te overleven. Op een gegeven moment
waren de meeste wagens door de
bezetter gevorderd en toen wisten de
Van der Geesten paarden voor de twee

aanhangwagen te spannen om op deze
wijze weer de verhuizingen voort te
zetten. Met zoon Charles voorop de
bok ging de logge verhuiswagen dan
een klus doen. Het waren barre tijden.
De enige wagen die ze nog hadden reed
op een gasgenerator. In de verhuisbranche was volop werk. Door de bouw
van de Atlantikwall en het creëren
van het Spergebied moest er heel wat
verhuisd worden vanuit de buurten van
Scheveningen. Tenslotte overleed Koos
in april 1945 en zodoende kon hij de
bevrijding niet meer meemaken. Na de
oorlog kregen ze een oude verhuiswagen terug met kogelgaten in de cabine
aan de bestuurderskant. Ongetwijfeld
had die wagen heel wat ellende meegemaakt.

en door de douane worden
verzegeld. Wat niemand
wist, was dat Van der Geest
er een prachtig delftsblauw
asbakje indeed als aan- Oude Koos in uniform
van de fa. Van Dorsser. denken aan het dierbare
Nederland. Hoe aangenaam
was het grote aantal reacties
lonie. Ondertussen werd Morgenstond
van emigranten, dat heeft
gebouwd, Moerwijk, Mariahoeve en
gereageerd op deze geste. Zo
al die ﬂat ewoners hadden erh i ers
ontzettend emotioneel en passend als
nodig om hun meubeltjes te laten overzij dit hebben gevonden. Ongetwijfeld
brengen. Alles nog handwerk. Sjouzullen deze asbakjes nog in alle hoeken
wen, hijsen, trekken met de touwen
van de wereld te vinden zijn!
om de schoorsteen vastgemaakt. De
‘Agaat weet raad’
verhuislift zou pas in de jaren ’70 zijn
intrede doen! Het bedrijf had heel wat
Het bedrijf bleef groeien en geleideinternationale verhuizingen verricht
lijk aan kwam er een wisseling van
en heel wat mensen tevreden gemaakt.
de wacht. De oude garde overleed of
Zeker tijdens de emigrantenstroom
schee ermee uit en de nieuwe, derde

Opbouw
Eenmaal de oorlog voorbij, was het onheil nog niet over. Alle molens maalden
traag. De eerste auto kochten ze in Amsterdam bij Maup Caransa, die

- Herdenkingsasbak voor emigranten.-

- Wagen in optocht van 700 jaar Den Haag.-

in alles handelde, waarmee geld te verdienen viel. Het was een oude GMClegertruck die de Van der Geesten zelf
voorzagen van een opbouw. Daarna
kochten ze een Chevrolet bij de Torengarage. En rond 1948 bezat het bedrijf
weer vier volwaardige verhuiswagens
en zo’n acht vaste medewerkers,
waardoor het bedrijf weer volop op
sterkte was. Dat moest ook wel, want
de klanten kwamen voortdurend uit alle
hoeken en gaten. Met bosjes kwamen
de vele Indiëgangers toen ze de wijk
moesten nemen uit de voormalige ko-

- Wagen van voor de oorlog. -

naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland
en Zuid-Afrika plukte het bedrijf zijn
graantje mee. De immense verhuiskisten moesten worden dichtgemaakt

generatie diende zich aan. De kinderen
van Charles kwamen in 1972 volop in
het bedrijf: Koos, Charles jr. en Hans
kregen de leiding en Charles Sr ver-

dween in 1976 bij het 50-jarig bestaan
van de zaak uit het bestuur. Ondertussen is Richard van der Geest (1975) de
nieuwe directeur van het bedrijf, dat
inmiddels is gevestigd aan de Zuiderweg te Rijswijk. De vierde generatie is
hiermee aangetreden. Modernisering,
automatisering, containervervoer zijn
inmiddels nieuwe woorden, waarmee
de huidige generatie vertrouwd is geraakt. Speciaal voor verhuizingen naar
zorginstellingen is er de ‘Agaat weet
raad’- formule, waarbij ook praktische
begeleiding, administratieve en organisatorische zaken rond de verhuizing uit
handen worden genomen.
Anekdote
Bij het emigreren was het wel zaak om
de rekening op tijd betaald te krijgen.
De centen moesten binnen zijn voordat
de goederen op transport gingen.
Charles was in die tijd de ideale man
om geld op te halen bij de emigranten.
Eén keer vroeg een wulpse vrouw of
de betaling niet in natura geregeld kon
worden, maar van dat aanbod was
Charles niet erg gecharmeerd. “Je
maakte werkelijk van alles mee”,
weet Egbert te melden. Zelf is hij
maar kort actief geweest in het
familiebedrijf, want toen hij verkering kreeg met de juffrouw van
de loonadministratie en deze kort
daarna zijn vrouw werd, besloot
hij het bedrijf te verlaten. Een
juiste stap, want teveel familieleden met aanhang zou een optimaal
werkend bedrijf in de weg hebben
gestaan. Samen halen ze herinneringen op. “Weet je nog dat ik met
mijn jas achter de typemachine zat
boven de ijskoude garage aan de
Nunspeetlaan, toen de kachel het
niet deed”, vertelt Jannie lachend
alsof het gister gebeurd is. Maar
inmiddels is er meer dan vijftig jaar
verstreken!
Hebt u ook de geschiedenis van
uw groot of klein familiebedrijf
te vertellen dan ben ik graag uw
luisterend oor!

F.J.A.M. van der Helm
helmhuis@ziggo.nl
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Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang
mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen
blijven wonen. Dat kan op één van onze locaties in
Den Haag.
Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het
welzijn van ouderen is ons handelsmerk.
Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

In de groene wijken
Vrederust-West en Segbroek,
vlakbij zee en strand, verhuurt Cato

senioren- en
aanleunwoningen
Schiedam, een historische belevenis

aan de Stokroosstraat, Zwaardvegersgaarde
en Steenhouwersgaarde

Geniet ruim een uur van een prachtige tocht op een open fluisterboot door de
grachten van Schiedam.
Schiedam is vooral bekend om haar jenevergeschiedenis.
U vaart langs tal van monumenten, molens, branderijen en distilleerderijen en
ziet Schiedam eens vanaf een heel andere kant.

Cato kan de complete dienstverlening
aan senioren leveren van de verhuur tot
en met de zorgverlening.

Afvaarten:
Vanaf 18 april t/m eind oktober
dinsdag t/m zondag
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Duur ca 60 minuten.

De woningen worden verhuurd
aan senioren met een maximaal
verzamelinkomen van € 34.911 per jaar.
Momenteel zijn diverse tweekamer
woningen te huur!
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Marleen Gerritse,
telefoon 070 – 321 01 57.

Tarieven:
Volwassenen
65+
Kind 4 t/m 11

•

Lever deze bon in bij de kassa
en de 2e persoon vaart gratis mee.
2e Persoon gratis i.c.m. 1 betalende bezoeker.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
Goedkoopste kaartje gratis.
18 april t/m 30 oktober 2015

Vertrekpunt:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, Schiedam

•
•

€ 6,50
€ 5,50
€ 3,50

2e persoon GRATIS

Inlichtingen en reserveringen:
Museummolen de Nieuwe Palmboom, 010 4267675
VVV Schiedam, 010 4733000
info@rondvaartenschiedam.nl - www.rondvaartenschiedam.nl

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

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

Verhuizen?

"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."

Speciale service voor senioren

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

O p h e f f i n gs erkoop
v
t
i
u


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

n
n
n
n

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

- Mario van der Ende, internationaal FIFA top-scheidsrechter
en een geboren Hagenaar



"Een fraai document uit persoonlijk perspectief geschreven door een fan met een prettig leesbare stijl."
- Boek van de Week in Voetbal International
nr. 26 van 26 juni 2013



Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

OP=OP

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

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

 
 

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

BTR REIZEN
•
•
•

055 - 5059500 Ê

Opendagen Riviercruises 2015 & 10% Opendag korting

Gebr.’s van

e-vouwﬁets

OpendagenÊ

der Deyl Beheermy B.V.
Rotterdam:

Ê

gelegenÊaanÊdeÊBoompjeskade.Ê

Ê

in- en verkoop
van Ê
Utrecht:
MS Rigoletto ****
POSTZEGELS • MUNTEN
•MSANTIEK
17.00 uur op
Rigoletto ****Ê
KanaaleilandÊ/ÊRooseveldtlaan.
EN OP MAAT GEMAAKTE
KASTEN
Ê

Ê

OpendagenÊkorting
Ê
Heemraadstraat 147
- 149
boekÊuwÊcruiseÊaanÊboordÊtijdensÊÊ
06 53 94 45 94
MS Verdi ****

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

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 overwinning 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
www.denieuwehaagsche.nl

VOOR
SLECH
TS

12,95

Iedereen is toch liever thuis!
In Nederland zijn we tegenwoordig zelf verantwoordelijk voor het inrichten van onze oude dag. Dat betekent meer keuzevrijheid, maar ook meer
eigen verantwoordelijkheid. Dan is het zaak om de ontwikkelingen op
de voet te volgen. Ook is het handig op de hoogte te zijn van alle innovaties op de markt, bijvoorbeeld op het gebied van domotica, wat het
wooncomfort en leefgemak aanzienlijk vergroot. Tijdig informeren is
het devies, want we willen zelf kunnen bepalen hoe we
blijven wonen en leven. En dan is een bezoek aan liever
thuis! Haaglanden een must.
Dat een groot deel van de doelgroep hiervan reeds doordrongen
is, daarvan hebben we vorig jaar,
tijdens de eerste editie van deze
beurs, getuige mogen zijn. Louter
enthousiaste reacties van bezoekers vielen ons te deel. Opmerkingen als ‘volgend jaar komen we
met een groep in plaats van met
z’n tweeën’, en ‘meer mensen zouden op de hoogte moeten zijn van
dit evenement’ spraken boekdelen.
Deze mensen verwachten we dan
ook opnieuw te verwelkomen,
aangevuld met bezoekers die
via mond tot mond reclame zijn
geënthousiasmeerd over liever
thuis! Bovendien hebben we een
nog bredere publiciteitscampagne
en een nog professioneler communicatietraject ingezet om de
doelgroep te informeren over de

beurs en de toegevoegde
waarde ervan te benadrukken. Wij zijn van mening dat
liever thuis! een ‘feel good’
beurs is, die overzichtelijk is
en zeer toegankelijk is opgezet
en ingericht.
Bezoekers van liever thuis! Haaglanden betalen met de coupon uit
deze krant geen entree en maken
op een laagdrempelige manier
kennis van faciliteiten en concepten die hun persoonlijke leven
kunnen verrijken. Zo zal op deze
beurs het aantal gepresenteerde
innovaties groter zijn dan ooit. Niet
alleen in kwalitatief en kwantitatief
opzicht, maar ook wat betreft diversiteit. Bovendien hebben bedrijven
nog meer energie gestoken in de
presentatie van de innovaties op
hun stands. Dit maakt het voor

bezoekers nog aantrekkelijker om
een juiste keuze te maken, die
passend is voor hun persoonlijke
situatie.
Daarnaast is het aanbod van kennis en informatie groter dan voorheen. Het lezingen- en workshopprogramma is compleet vernieuwd,

met de laatste actuele ontwikkelingen binnen handbereik. Kortom: wij
willen u adviseren om u nu alvast
te oriënteren op uw oude dag en
niet te wachten tot het te laat is.
Bezoek liever thuis!
Tot ziens op de beurs,
Het liever thuis! team

Nooit meer worstelen
met uw dekbedovertrek
Het dekbedovertrek verwisselen is voor veel lezers niet
altijd een simpel karwei. Is het al een hele klus het dekbed
netjes in het dekbedovertrek te krijgen, na een nacht
slapen kan het gebeuren dat je weer van voren af aan
kunt beginnen. Sofiben heeft een handig en praktisch
dekbedovertrek ontwikkeld waardoor het verwisselen van
uw dekbedovertrek "een fluitje van een cent wordt".
Het Sofiben dekbedovertrek heeft vanaf circa 45 cm van
de bovenzijde een doorlopende rits over 3 zijden.
De rits heeft 2 runners waardoor je zelf kunt bepalen of
je de hoes langs één of langs beide zijden dicht wilt ritsen.
Je legt het dekbedovertrek op het schone onderlaken,
je ritst het dekbedovertrek open en sla het bovenste deel
van het overtrek naar het hoofdeinde. Leg het dekbed
op uw dekbedovertrek en rits hem dicht.
Kortom: een fluitje van een cent.
Voor meer informatie: Kijk op onze website www.soﬁben.com
of bezoek onze stand op een van de vele beurzen waar
Soﬁben de komende maanden aanwezig is.
Heeft u geen internet geen probleem. Neem telefonisch
contact op met 0164 686071 en wij sturen u vrijblijvend
een bescheiden brochure toe met de foto's en beschrijving
van de dekbedovertrekken.

Bezoek onze stand:
Standnummer 103
liever thuis! Haaglanden
2 & 3 Oktober 2015
www.romed.nl

liever thuis!beurs
2 en 3 oktober 2015
Broodfabriek Rijswijk

tel. +31(0)164 68 60 71
email. contact@sofiben.com

W O R D T U W
Z I C H T O O K
STEEDSMINDER
E N H E L P T U W

U bent van harte welkom in ons restaurant

B R I L N I E T
M

E

E

R

?

Beter Zien gaat door waar uw opticien stopt en
maakt speciale brillen voor het lezen en televisiekijken. Wij geven u een uitgebreid advies op
gebied van bijzonder optische
BEZO
brillen en verlichting.
ONZE S EK
TAND
OP DE L
www.beterzien.info
IEVER TH
U
www.lie

verthu

IS! BEU
RS

is.info

‘Door mijn maculadegeneratie kon ik niet
meer lezen en nu met de bril hoef ik mijn
man niet meer te vragen wat er staat.
Echt fantastisch!’

•

Den Haag

•

21 tot en met
27 september 2015

28 september tot en met 4
oktober 2015

5 tot en met
11 oktober 2015

Soep van de dag
***
Gebakken zeebaars
met tomatensaus
met broccolimix en
aardappelkroketten
***
Nagerecht van de dag

Soep van de dag
***
Runderstoofpotje
met rode kool
met appeltjes en
gekookte rijst
***
Nagerecht van de dag

Soep van de dag
***
Kalfssukade met jus,
witlof a la crème en
gekruide gekookte
aardappels
***
Nagerecht van de dag

Uiteraard bent u ook voor andere activiteiten welkom in onze restaurants, de restaurants zijn
elke dag geopend van 11.00 uur tot 19.00 uur. Dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur is er een gezellig
borreluurtje, waarbij wij gratis kleine hapjes serveren.
Even gezellig onder de mensen. Wilt u meer weten over alle activiteiten in onze restaurants?
Ga dan naar onze website www.eykenburg.nl of bel ons op telefoonnummer 070-7507000.
Expertisecentrum

Beter Zien • Zeestraat 100

Wist u al dat u in de restaurants van onze locaties Huize Eykenburg en Het Zamen kunt genieten
van een wekelijks wisselend 3-gangenmenu? Voor slechts €12,50* per persoon kunt u om
17.00 uur aanschuiven voor dit smakelijke diner. Gezellig met kennissen, vrienden of familie.
Wilt u zeker zijn van een plekje, reserveer dan tijdig via telefoonnummer 070-7507000.
Voor de komende periode hebben onze koks voor u de volgende 3-gangenmenu’s samengesteld:

T 070 364 24 04

*prijs exclusief consumpties

Meer informatie 070 - 750 70 00

Colofon
Redactie
Ralf Pijnenburg - Match & Connect
Projectteam liever thuis!
info@lieverthuis.info

Uitgever
De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Advertentieverkoop
Irene Schaddelee - Pesch
adverteren@deoud-hagenaar.email
Telefoon: 06 23700323

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

www.eykenburg.nl
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Zelfstandig wonende ouderen eenzaam
Het overgrote deel van de ouderen die zelfstandig wonen voelt zich
eenzaam. Dat blijkt uit onderzoek dat Zorgwonen BV in samenwerking
met Fontys Hogescholen heeft verricht onder 300 ouderen. Alle resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op liever thuis!
Van de 300 respondenten die
deel hebben genomen aan het
onderzoek woont 84 procent nog
zelfstandig en van de zelfstandig wonende ouderen die alleen
wonen voelt 90 procent zich
eenzaam. Wilfried Gradus, directeur van Zorgwonen BV, vindt dit
zorgwekkende cijfers, maar geeft
tegelijkertijd aan dat er voldoende
oplossingen voor handen zijn.
Oplossingen die tevens te vinden
zijn op liever thuis!
‘Door gebruik te maken van slimme
technologieën zoals beeldzorg en
sociale communicatiesystemen
zoals Cubigo kan eenzaamheid
worden tegengegaan. Maar ook
door de interactie tussen ouderen
en bijvoorbeeld wijkdiensten en
ouderenorganisaties tot stand te
brengen.’ Andere conclusie uit het
onderzoek is dat 33 procent van de
respondenten niet bekend is met
de WMO en de wetgeving rondom
het persoonsgebonden budget.
‘Gemeenten hebben dus nog het
nodige werk te doen om dit goed

in de markt te zetten’, concludeert
Gradus.
Valgevaar
Bij het wonen in huis ervaart 29
procent van de respondenten lichte
tot fysieke beperkingen binnenshuis, zo blijkt uit het onderzoek.
De grootste beperkingen zijn
schoonmaken en traplopen, maar
ook douchen en baden, drempels, slapen en aan- en uitkleden
worden genoemd. Vanaf 75 jaar
ervaart 10 procent van de ouderen
ernstige problemen met douchen
en baden en het schoonmaken van
de woning. Gradus: ‘Ook van deze
cijfers schrik ik. Het blijkt dus dat
ouderen veel fysieke ongemakken
ervaren in huis. Deze kunnen leiden tot valgevaar, fracturen en een
verdere afname van de zelfstandigheid van ouderen en daarmee ook
tot hoge maatschappelijke kosten.
Een groot deel van de woningen
is dus nog niet ingericht op het
langer thuis blijven wonen.’
Dat geldt volgens de directeur van
Zorgwonen wel voor de woonzorg-

units die
zijn bedrijf
in samenwerking met De Meeuw
Bouwsystemen binnenkort zal opleveren. Onlangs
zijn beide partijen een overeenkomst aangegaan. ‘De nieuwe
units zijn tevens in samenwerking
met de Technische Universiteit
Eindhoven en de Unie Katholieke
Bond van Ouderen tot stand gekomen. We hebben de eindgebruiker nadrukkelijk betrokken bij de
inrichting van de woningen. Er is
goed nagedacht over bijvoorbeeld
optimaal gebruik van bijvoorbeeld
licht, luchtkwaliteit en akoestiek.’

Maatschappelijke
betrokkenheid
Zorgwonen BV zal zich dus nadrukkelijk manifesteren op liever
thuis! ‘We willen op deze beurs ook
kennis maken met onze doelgroep
en een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van kennis. En niet alleen vanuit commercieel oogpunt.
We willen tevens onze maatschappelijke betrokkenheid tonen’, besluit
de directeur.

PCOB: rustpunt op liever thuis!
Er heerst veel eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen.
Deze conclusie uit het onderzoek van Zorgwonen wordt gedeeld
door Arie Slob, woordvoerder van de Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB. Hij is van mening dat er meer aandacht zouden
mogen zijn voor deze problematiek.
‘Instellingen als kerken, de welzijnsorganisaties en ouderenbonden zouden samen best wat meer
stil mogen staan bij eenzaamheid
onder ouderen. Tijdens de week
van de eenzaamheid (die wordt
gehouden van 24 september tot
en met 3 oktober – red), zullen we
ons als PCOB dan ook nadrukkelijk laten horen. Het is natuurlijk onmogelijk om voortdurend
iemand om je heen te hebben,
zoals veel ouderen zouden willen,
maar een beetje meer solidariteit
tussen ouderen onderling en tussen verschillende generaties kan
geen kwaad.’
PCOB wil op de liever thuis! beurs
vooral een rustpunt creëren. ‘Vorig
jaar stonden we met drie ouderenorganisaties gezamenlijk op de

beursvloer, dit jaar ontbreken
de andere twee. We hebben
mede daardoor nu een grotere
stand, wat ons meer ruimte
biedt om dat rustpunt in te
richten. Er zal nu meer zitgelegenheid zijn, waar bezoekers
kunnen genieten van koffie en
gebak. We hebben de liever
thuis! beurs ook nadrukkelijk bij
al onze leden onder de aandacht gebracht, ondere andere
via het verspreiden van nieuwsbrieven en ﬂyers.’
Een rustpunt voor ouderen kan
in deze tijden helemaal geen
kwaad, want Slob merkt dat
deze doelgroep nog lang niet klaar
is voor het langer zelfstandig thuis
wonen. ‘De politiek is er wel aan
toe, maar de ouderen moeten nog

een omslag maken. Voorheen konden zij altijd een beroep doen op
de overheid, nu wordt er meer eigen verantwoordelijkheid verlangd.
Veel ouderen hebben nog moeite

hier mee om te gaan. Nog los van
het feit dat ouderen meer uit eigen
ﬁnanciële middelen zullen moeten
putten.’

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

Als uw huis uw
spaarpot is…

…dan is GrondVrij
de sleutel!

U heeft altijd keurig afgelost op uw
t op uw
hypotheek. Het huis is vrij. En nu
heeft u geld nodig, om in uw eigen en
huis te kunnen blijven wonen.

GrondVrij koopt uw grond en maakt
zo ruim 30% van de woningwaarde
vrij. Echt vrij, want u bepaalt helemaal zelf wat u met dat geld doet.

Geld om hulp in de huishouding of
f
thuiszorg te betalen. Of voor een
woningaanpassing of wellicht een t een
dt
mantelzorgwoning. Want er wordt
oed
de bank
steeds minder vergoed en
deen
bank
biedt vaak geen oplossing.

...ook voor aanvulling op pensioen!
Want het is toch raar dat u eigenlijk
niet aan uw geld kunt komen?
Dat u wellicht gedwongen wordt te
verhuizen in plaats van te genieten
in uw vertrouwde omgeving?

Hoe krijgt u uw eigen spaarpot
geopend?

Met GrondVrij krijgt u ﬁnanciële
armslag nu u het nodig heeft!
•

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!

Akto helpt u de regie over
uw (financiële) leven
te behouden.
•

rij

GrondVrij splitst de waarde in
opstal (55%) en grond(45%).

•

Hoe dat werkt? Een voorbeeld:
Woning € 300.000 – Restschuld € 0

• U heeft vrij te besteden € 92.610

• U heeft
• U heeft
vrij tevrij
besteden
te besteden
€ 92.610
€ 92.610

Ook ondersteunen wij
(u of uw erfgenamen)
bij de afwikkeling van
de nalatenschap.

• Uw• maandlasten
zijn zijn
€ 310€ 310
Uw maandlasten

• Uw maandlasten zijn
€ 310
• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• GrondVrij koopt de grond.
• Pasvormcorrecties en reparaties
- 70% wordt uitgekeerd € 94.500
• Gratis behandeling aan huis
U huurt de grond zolang u wilt
- 2% transactiekosten
€ 1.890
• 75% vergoeding vanuit uw
• U heeft vrij te besteden € 92.610
De
opstal blijft van u
basisverzekering, 25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding
Bij
verkoop
van het huis kan de
• Uw maandlasten zijn
€ 310
•
door uw zorgverzerkeraar
grond weer worden meeverkocht.
Deze staan de eerste 10 jaar vast
Kijk op
Kijk
www.grondvrij.nl/vrijmaken
op www.grondvrij.nl/vrijmaken
om teom
zien
te wat
zienGrondVrij
wat GrondVrij
voor voor
u kanubetekenen.
kan betekenen.
• Florence leden krijgen
• U heeft vrij te besteden € 92.610
geopend?
armslag nu u het nodig heeft!
10% korting op de eigen bijdrage
Kijk op www.grondvrij.nl/vrijmaken om te zien wat GrondVrij voor u kan betekenen.
• Uw maandlasten zijn
€ 310
•
••

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

• U heeft vrij te besteden € 92.610
•• U
vrij te
te besteden
besteden €€92.610
92.610
U heeft
heeft vrij

Kijk op www.grondvrij.nl/vrijmaken om te zien wat GrondVrij voor u kan betekenen.
• Uw maandlasten zijn
€ 310
Kijk op www.grondvrij.nl/vrijmaken om te zienWat
wat GrondVrij
voor u
u kan
betekenen.
• Uw maandlasten
zijn
dat voor
kan
betekenen?
maandlasten zijn
Op www.grondvrij.nl/vrijmaken
laten we zien wat GrondVrij kan
John, Martijn en Jasper Jellema
voor u, bij uw woningwaarde en
restschuld.
Tel: 070-3555790

www.novodent.nl
info@novodent.nl

Meer weten? Bel: 085-060 0470.
We komen graag vrijblijvend langs.

Laan van Meerdervoort 620 A
2564 AK Den Haag

310
€€310

www.akto.nu
Tel.nr.: 010 3130823

Kijk op www.grondvrij.nl/vrijmaken
om te zien wat GrondVrij
voor
u kan
betekenen.
Kijk
www.grondvrij.nl/vrijmaken
omte
tezien
zienwat
wat
GrondVrij
voor u kan betekenen.
Kijk
opop
www.grondvrij.nl/vrijmaken
om
GrondVrij
voor
betekenen.

THUIS BLIJVEN WONEN !

Vanwege uw handicap of ouderdom moet u naar een verzorgingshuis.
U kunt ook thuis blijven wonen! Inwonende thuiszorg BEKEND VAN TV RTL4 in de
meeste gevallen door de PGB vergoed. Maak nu vrijblijvend een afspraak.
Bel 0346 - 252959 of mail info@stichtingdezorghulp.nl ook op facebook
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Bartiméus brengt verlichting
voor slechtzienden
Door de vergrijzing van de maatschappij, neemt het aantal slechtzienden
gestaag toe. Tegelijkertijd dienen ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit hoeft niet tot al te grote problemen te leiden, mits
slechtzienden structureel op een goede manier worden geinformeerd. Dit
stelt expertise-organisatie Bartiméus, die de liever thuis! beurs als belangrijk podium beschouwt om deze informatievoorziening tot stand te
brengen en te waarborgen.
Natuurlijk kunnen veel zorgwoningen nog beter worden ingericht,
zodat slechtzienden op een veilige
manier hun weg weten te vinden.
Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van kleurcontrasten in
het interieur. Maar slechtzienden
zijn vooral gebaat bij goede informatievoorziening, is de stellige
overtuiging van Bartiméus. Zodat
ook de bewustwording onder deze
doelgroep toeneemt. Want daar
draait het allemaal om; kennis en
bewustwording.
Volgens Carmen Zwiep, maatschappelijk werker bij Bartiméus,
hebben ouderen zelfs vaak niet
eens in de gaten dat ze slechtziend zijn. ‘En dit kan voor talloze
gevaarlijke situaties zorgen.’ Dit
schrikbeeld wordt helaas bevestigd
door recent onderzoek van ANBO
en Specsavers onder ruim 9.000
senioren. Hieruit blijkt dat van de
ouderen met een visuele beperking
15 procent soms in gevaarlijke situaties terecht komt. Bartiméus spant
zich in om aandacht voor deze
negatieve trend te krijgen. Zwiep:
‘Veel gevaarlijke situaties kunnen
voorkomen worden. We willen met
trainingen en hulpmiddelen de
risico’s verminderen en daarmee
de zelfredzaamheid van ouderen
vergroten.’
Contact
Het is er Bartiméus veel aan gelegen om met partijen in contact te
komen die dit doel onderschrijven.
En daar is de liever thuis! beurs
een uitstekende gelegenheid voor,
zo is ook vorig jaar gebleken.
Zwiep: ‘De vorige editie van liever
thuis! was voor ons zeker succesvol. Vooral in de nasleep hebben

we prima contacten aan de beurs overgehouden. Zo zijn we met de Zorgcomfort Groep
in De Kempen in Brabant overeengekomen
om in hun winkels spreekuren te houden. En
diezelfde spreekuren kunnen we tegenwoordig
ook houden in een Audiologisch Centrum in
Brabant.’
Een ander aansprekende samenwerking die
Bartiméus heeft gevonden, in de nasleep van
de liever thuis! beurs, is die met thuiszorgorganisaties. Regelmatig worden
thuiszorgmedewerkers geconfronteerd
met een training ‘Visuele Beperking’,
waarbij zij met behulp van simulatiebrillen ervaren hoe moeilijk het is
om een broodmaaltijd te bereiden.
Volgens Zwiep is het belangrijk dat
werknemers worden geconfronteerd met de belevingswereld van
veel van hun cliènten. ‘Bovendien
willen we ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking
altijd op een plezierige manier
hun maaltijd kunnen nuttigen. Dit
zijn belangrijke momenten op
een dag, die niet mogen worden
verwaarloosd.’
Vrijheid
Ouderen die worden beperkt in
hun visueel functioneren, kunnen
een verlies van vrijheid ervaren.
Vrijheid om te kunnen gaan en
staan waar ze willen. ‘Zeker met
het oog op de trend van het
langer op jezelf kunnen blijven
wonen, is het belangrijk om het
visueel functioneren van ouderen daarom goed te monitoren’,
besluit de maatschappelijk werker. ‘Wij willen deze doelgroep
op liever thuis! daarover ook
dit jaar weer zo goed mogelijk
informeren.’

BijdehandZorgt bij u thuis!
Zorg is mensenwerk. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze cliënten zoveel
mogelijk te maken krijgen met dezelfde zorgverlener. Hetzelfde gezicht, op vaste
tijdstippen bij u thuis. Ons aanbod is uitgebreid en flexibel. Daar zijn we voor, zorg
op maat, van 1 tot 24 uur.

Zorg naar behoefte
Zorg op maat
Daar zijn we voor

Persoonlijke verzorging
Verpleging
Slaap- en waaknachten
Terminale zorg
24- uurs zorg
Ondersteuning bij dementie

Omdat geen zorgvraag hetzelfde is denken wij graag met u mee.
Neem daarom contact met ons op, dan werken we samen aan een passende
oplossing. Van particuliere thuiszorg tot een complete zorgvakantie.
Wij helpen u graag.
Bel 070 - 396 33 65 of mail naar info@bijdehandzorgt.nl
U kunt voor informatie over onze diensten
terecht op www.bijdehandzorgt.nl

100 jaar Bartiméus
In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-organisatie
die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven
te leven zoals zij dat willen. Het
jubileum wordt dit jaar gevierd met
tal van activiteiten.

Thuiszorg voor
ouderen

Wij staan op de beurs met onze
partners Woonzorgcentrum
Duinrust en de Thuishaven,
serviceflat voor senioren.

Wij verw
u met ee elkomen
n kopje
soe
in onze
stand op p
de
liever th
uis!-beu
rs op
2 en 3 o
ktober.

Programma liever thuis! Haag
Tijdens liever thuis! Haaglanden is er ontzettend veel te zien en ontdekken. Buiten het diverse aanbod
van de deelnemende bedrijven kunt u ook gratis deelnemen aan een gevarieerd programma van
interactieve workshops en informatieve lezingen. Bekijk hieronder per dag welke activiteiten er zijn.

Programma

Programma | vrijdag 2 oktober 2015
10.30 – 11.05 uur
Ouderenonderzoek; opvallende uitkomsten
Door: Wilfried Gradus – Zorgwonen

13.35 – 14.10 uur
Van data naar daden
Door: Peter Weyers – MAAT advies

10.30 – 11.05 uur
Veiligheid in en rondom uw Thuis
Door: Jan van Ree – SleutelSafe

11.15 – 11.50 uur
Met de ergotherapeut beter thuis!
Door: Ergotherapie Nederland

14.20 – 14.55 uur
Workshop ‘Meer regie over je eigen leven’!
Door: Renato van der Geld – Indigo Preventie

12.00 – 12.15 uur
Oppassen bij een erfenis
Door: Nico van Scheijndel – Akto

15.05 – 15.40 uur
Verbouwen? Gegarandeerd goed!
Door: Kees Huisman – VLOK

11.15 – 11.50 uur
Zorg goed voor jezelf
Door: Jacqueline de Klerk – Ademhalingsen ontspanningstherapie.
Aangeboden door: Florence

12.50 – 13.25 uur
Liever thuis, dankzij sociale samenhang
in wijk en buurt
Door: Gea de Jong – Gemeente Rijswijk

15.45 – 16.00 uur
De alleenstaande AOW of niet?
De gevaren van te snel kiezen
Door: Nico van Scheijndel – Akto

47

46

12.00 – 12.15 uur
Het levenstestament, wat heb je er aan?
Door: Nico van Scheijndel – Akto
12.50 – 13.25 uur
Leven met ADCA
Door: ADCA Vereniging
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Exposanten

glanden

a | zaterdag 3 oktober 2015
13.35 – 14.10 uur
Liever thuis, dankzij sociale samenhang
in wijk en buurt
Door: Gea de Jong – Gemeente Rijswijk
14.20 – 14.55 uur
Het vinden van de juiste hulp
Door: Cliëntondersteuner Zorgbelang Zuid-Holland

-

15.05 – 15.40 uur
Workshop ‘Lekker slapen’!
Door: Renato van der Geld – Indigo Preventie
15.45 – 16.00 uur
De huishoudelijke hulp via de WMO of de ﬁscus
Door: Nico van Scheijndel – Akto
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Exposanten op naam

Exposanten op nummer

Klant Naam
Standnummer
2ONDER1DAK .............................82
3B Diner........................................84
Activiteitenprogramma ..................50
ADCA Vereniging ............................2
AGAAT weet raad ...........................4
Akto .............................................. 14
Bartiméus .....................................54
Beter Zien .....................................47
BeterHulp.................................... 120
Bijdehandzorgt ..............................46
Biomet 3i..................................... 124
Ergotherapie Nederland ............. 137
Florence .......................................36
Gemeente Rijswijk ........................99
Gewoon Lekker Thuis ...................37
GrondVrij .....................................111
Indigo Context............................. 133
Informatiebalie ................................8
Iron at Ease ..................................93
Koninklijke Visio ............................31
liever thuis! salesstand ................. 10
Maaltijdservice.nl ........................ 102
MAAT advies............................... 115
Mediaplein ......................................9
Mijnkwaliteitvanleven.nl ................43
Mijnlift.nl ........................................73
Nederlandse Vereniging
van Rugpatiënten..........................23
NVVS ............................................68
Optimaal Op Orde ........................39
Pall Huber ................................... 141
PCOB ......................................... 100
Penders Voetzorg..........................52
Respect Zorggroep .......................22
Scholte Verhuis Groep
Euromovers ..................................49
Senior Service ............................ 118
Simac Healthcare .........................51
SleutelSafe ................................. 108
Soﬁben dress your bedroom....... 122
Stichting de Zorghulp......................6
Stichting Eykenburg ......................78
Stichting PartiCura...................... 114
Tandheelkundig Centrum
Morgenstond ............................... 124
Technische Unie ...........................77
Terras............................................95
Thuis aan Huis.............................. 11
ThyssenKrupp Encasa .................70
UEST .......................................... 126
Vahlkamp International ............... 117
Valetodoo ........................................1
Van Oostveen Medical Romed Holland ........................... 103
Vcura ............................................25
Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH) ..................... 106
Vereniging van
Klussenbedrijven, VLOK ............. 142
Versmarkt Vreeburg .................... 121
Verzilvermijvast ............................. 18
Zorgbelang Zuid-Holland ............ 132
Zorgwonen ....................................97
Zwaluw Comfortsanitair ................71

Standnummer Klant Naam
1
Valetodoo
2
ADCA Vereniging
4
AGAAT weet raad
6
Stichting de Zorghulp
8
Informatiebalie
9
Mediaplein
10
liever thuis! salesstand
11
Thuis aan Huis
14 Akto
18 Verzilvermijvast
22 Respect Zorggroep
23 Nederlandse Vereniging
van Rugpatiënten
25 Vcura
31 Koninklijke Visio
36 Florence
37 Gewoon Lekker Thuis
39 Optimaal Op Orde
43 Mijnkwaliteitvanleven.nl
46 Bijdehandzorgt
47 Beter Zien
49 Scholte Verhuis
Groep Euromovers
50 Activiteitenprogramma
51 Simac Healthcare
52 Penders Voetzorg
54 Bartiméus
68 NVVS
70 ThyssenKrupp Encasa
71 Zwaluw Comfortsanitair
73 Mijnlift.nl
77 Technische Unie
78 Stichting Eykenburg
82 2ONDER1DAK
84 3B Diner
93 Iron at Ease
95 Terras
97 Zorgwonen
99 Gemeente Rijswijk
100 PCOB
102 Maaltijdservice.nl
103 Van Oostveen
Medical - Romed Holland
106 Veiligheidsregio
Haaglanden (VRH)
108 SleutelSafe
111 GrondVrij
114 Stichting PartiCura
115 MAAT advies
117 Vahlkamp International
118 Senior Service
120 BeterHulp
121 Versmarkt Vreeburg
122 Soﬁben dress your bedroom
124 Biomet 3i
124 Tandheelkundig Centrum
Morgenstond
126 UEST
132 Zorgbelang Zuid-Holland
133 Indigo Context
137 Ergotherapie Nederland
141 Pall Huber
142 Vereniging van
Klussenbedrijven, VLOK

Zorg waarbij u
zich thuis voelt

ZORG THUIS
NODIG?

Waar drinkt u
koffie uit?
Online of telefonisch
te bestellen:

www.particura.nl

PartiCura is een bureau voor thuiszorg,
actief in Noordwest Nederland en Zuid-Holland.
PartiCura heeft als uitgangspunt: vertrouwde zorg
in uw vertrouwde omgeving. En dat doen we al vanaf
1995 tot volle tevredenheid van onze cliënten.
Waarvoor kunt u bij Stichting PartiCura terecht?
Wij bieden verschillende vormen van zorg thuis,
huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, wijkverpleging, mantelzorgondersteuning en palliatief terminale zorg thuis.

AANKLEEDHULP
Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

Kiezen voor PartiCura betekent:
•alle soorten thuiszorg mogelijk
•een cliëntwaardering van 8.4
•al 20 jaar een vertrouwd adres
•een persoonlijke benadering
Meer informatie?
Bel ons kantoor in Den Haag:
(070) 338 85 93 of mail naar
csb@particura.nl. Bezoekadres:
Het Kleine Loo 414H, Den Haag
(boven winkelcentrum Mariahoeve).

Of bezoek
ons op de
liever thuis!-beurs
in Rijswijk op
2 en 3 oktober a.s.,
stand 114.

Cliënten respecteren
in wat zij vinden,
voelen en willen.

Respect Zorggroep biedt
persoonlijke verzorging,
verpleegkundige zorg en
behandeling aan cliënten
in Den Haag. Thuis als
dat kan, in een van
onze woonzorgcentra of
verpleeghuizen als dat
gewenst of noodzakelijk is.

n AGAAT richt in

THERAPEUTISCHE
KOUSEN
o.a.
Mediven
Juzo
Jobst
Ofa

www.particura.nl

n AGAAT verhuist

o.a.
Arion Easyslide
Doff ’N Donner
Handylegs
Steve+
Dressbuddy

Varodem
Sigvaris
Bauerfeind

STAND NR.

120

Meer informatie vindt u op
www.respectzorggroep.nl.

BeterHulp

U kunt ook contact
opnemen via
070 306 91 70

Kerk
d ijk 34
3791 VL Ach terveld
Tel. 033-4546723
info@beterhulp.nl
www.beterhulp.eu

n AGAAT klust
n AGAAT administreert
n AGAAT maakt schoon
ÉÉN
CONTACTPERSOON
VOOR AL UW
VRAGEN!

Extra’s voor PCOB-leden

T 070 205 4444

De PCOB biedt zijn leden een mooie kans gratis de liever thuis!
beurs voor ouderen te bezoeken. PCOB heeft een eigen terras op
de beurs waar we u graag ontvangen. Vergeet dan vooral niet de al
ontvangen coupon mee te nemen. Daarmee krijgt u namelijk ook
gratis koffie met gebak.

info@agaatweetraad.nl
www.agaatweetraad.nl

De coupon niet ontvangen?
Neem dan contact op met: info@lieverthuis.info
Beurs info Wanneer: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015
Waar: De Broodfabriek, Volmerlaan 12, Rijswijk
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Embracelet verbindt generaties
Een gezamenlijke zakenreis naar San Fransisco inspireerde
twintig Vlaamse ondernemers om samen ‘iets’ te doen in de
geest van Silicon Valley. Anderhalf jaar lang werkten ze in de
coulissen aan hun eigen start up. Met Embracelet kondigt
Uest, de NV die door de ondernemers werd opgericht, zijn eerste realisatie aan: een slim horloge voor senioren, dat eigenlijk
een discrete alarmknop is. De wearable, die sinds deze zomer
in de winkelrekken ligt, wordt gepresenteerd op liever thuis!
Embracelet mikt op gebruikers
vanaf 65 jaar en is helemaal ontwikkeld met die doelgroep in het
achterhoofd. Op die manier willen
de ondernemers aan senioren en
hun familie gemoedsrust geven, en
zo hun steentje bijdragen aan de
maatschappij.
Met Embracelet wil Uest
senioren immers helpen om zelfstandiger te zijn en langer
thuis te wonen. Via
het slimme horloge
zullen senioren hun
naasten kunnen verwittigen wanneer ze gevallen
of verdwaald zijn. Die ontvangen
vervolgens de gps-coördinaten via
een app op hun smartphone. In
noodgevallen kan er een gesprek
gevoerd worden. Embracelet zal

ook via zelﬂerende algoritmes
alarm kunnen slaan. Zo wordt technologie toegepast om een prangend probleem voor veel senioren
en hun families op te lossen.

Jong en oud
‘Onze bevolking wordt
steeds ouder en
mensen zoeken
oplossingen om
zo lang mogelijk
thuis te kunnen
blijven wonen en toch
alle zorgen te hebben tegen
betaalbare kosten. Daarom stelden
we in onze oplossing centraal dat
het senioren ondersteunt en hen
verbindt met hun familie.
De technologie van vandaag
laat immers toe om jong en oud
met elkaar te verbinden zodat ze

steeds bereikbaar zijn voor elkaar
en op elk moment contact kunnen
hebben mocht zich een probleem
voordoen’, aldus Johan De Geyter,
ceo van Uest.
Momenteel beschikt Embracelet
over een aantal basisfunctionaliteiten. De bedoeling is om na verloop

van tijd nieuwe features toe te voegen, aldus De Geyter: ‘Daarvoor
zullen we ons oor vanzelfsprekend
te luister leggen bij onze gebruikers. Op die manier houden we
een vinger aan de pols en ontwikkelen we ons product samen met
hen.’

Meer aandacht nodig voor brandveiligheid
Het aantal slachtoffers onder senioren als gevolg van brand neemt
de laatste jaren toe. De Veiligheidsregio Haaglanden maakt zich daar
terecht zorgen over. Deze organisatie wil tijdens de liever thuis! beurs
het brandveiligheidsbewustzijn onder bezoekers vergroten.

Verontrustende cijfers
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot
gevolg. Dit blijkt uit cijfers van de Brandweeracademie. De academie heeft
berekend dat door de vergrijzing het aantal branddoden tot 2030 toeneemt
met 13 procent en onder 65-plussers met 60 procent. Doordat ouderen
langer zelfstandig wonen, is de inschatting van de Brandweeracademie dat
de toename tot 2030 zelfs 19 procent respectievelijk 80 procent wordt. ‘De
cijfers zijn veelzeggend en de problematiek verdient extra aandacht’, stelt
Frank Huizinga van Brandweer Nederland. ‘Zeker omdat in de toekomst
ouderen langer thuis blijven wonen. Wij willen deze kwetsbare ouderen nog
beter bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met de partijen
die zijn betrokken bij de (thuis)zorg en maatschappelijke ondersteuning.’

e
m

nemen ook de kansen op een
brand toe’, legt Engelenburg uit.
‘Een deel van de ouderen wordt
steeds minder mobiel en mensen
die minder mobiel zijn kunnen
minder snel een brandend pand
verlaten. Daarnaast kunnen ouderen met de tijd ietsje onhandiger
worden en neemt hun reactiesnelheid af. Een kaars is bijvoorbeeld
sneller omgestoten en een vlam
schiet eerder in de pan.’

n
Ee

Volgens Annelies Engelenburg,
programmamanager bij Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), zal
vooral de interactie worden gezocht met beursbezoekers. Op een
speelse en toegankelijk manier
worden praktijksituaties in scene
gezet om ouderen en zorginstellingen te attenderen op alledaagse
risico’s.
‘Door de vergrijzing en de trend
van langer thuis blijven wonen

de
we
in rker
ov
erl van Ve
eg
il
d en
me igheidsregio Haaglan
t en
kele sen
ioren.

De VRH wil met zoveel mogelijk
ouderen in contact komen, maar
ook met zorgmedewerkers. Engelenburg: ‘Zorgmedewerkers krijgen
van ons op de beurs een handige
kaart mee en een link naar een
gratis e-learningmodule , die hen
wijst waar ze op moeten letten om
de kans op een brand te verkleinen.’ Voor de VRH vormt de beurs

een belangrijke gelegenheid om
kennis enerzijds te delen, maar
anderzijds ook om die van andere
te halen. ‘Wij willen met onze
doelgroep in contact komen om
ervoor te zorgen dat we nog beter
onze diensten op hen af kunnen
stemmen’, aldus Engelenburg.
‘Daarnaast kunnen wij op de
beurs ons netwerk vergroten.’

Bel en bestel

Voordeelwinkel

070-8700216

Bestel online via onze webwinkel

www.volharding-voordeelwinkel.nl
of ko m langs in de Prins Hendrikstraat 159

Tafel voor stoel en bed

Bovenarm bloeddrukmeter

AEG Touchscreen GSM

Met deze leestafel kunt u
comfortabel lezen, eten of
bijvoorbeeld uw laptop gebruiken
terwijl u op bed ligt.

Zeer nauwkeurige meting op
batterijen met 99 geheugenplaatsen voor 2 gebruikers.

Deze zeer eenvoudig te bedienen GSM-telefoon heeft
een groot kleurendisplay met daarop 6 programmeerbare fototoetsen en twee directe snelkiestoetsen.

1 knopsbediening.
Het blad is in hoogte instelbaar en de
hoek van het blad is in 8 posities in te
stellen.

Voor leden

Onze prijs 59,95

44,95

Nog geen Lid?

Door de speciale constructie ook voor
uw stoel te zetten terwijl het blad dan
toch dicht bij u komt.

Een alarmtoets belt tot 5 noodnummers en SMS berichten met 1
druk op de knop.
Simlock vrij, dus voor uw bestaande
kaartje geschikt en met camera, radio
en adres-telefoonboek.
Voor leden

Voor leden

139,95

Onze prijs 159,95

Onze prijs 119,95

Toiletverhoger met deksel

Beter zitten met de BackJoy
Steeds meer mensen hebben te maken met rugklachten, bijna 80 % van de nederlandse bevolking.
Het ergonomische zitje ‘BackJoy’ corrigeert de
houding door het bekken te kantelen en u gebruikt
dit zitje in uw eetkamer- of bureaustoel. Wanneer
U namelijk op de juiste manier zit zorgt de juiste
houding ervoor dat pijnklachten verminderen en
zelfs verdwijnen.
Verkrijgbaar in de
kleuren
zwart, rood
en blauw.

Voor leden

34,95

Onze prijs 39,95

Lange teennagelschaar
Deze extra lange gehoekte
teennagelschaar is ontworpen
zodat u niet ver voorover
hoeft te buigen. Ergonomische 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.

Voor leden

Onze prijs 12,95

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

Wordt dan snel gratis lid van de Volharding en ontvang direct minstens
10% extra korting op meer dan 1700
producten en diensten die zorgen voor
een zelfstandig en comfortabel ouder
worden.

5 cm voor 35,95
10 cm voor 38,95

9,95

Voor leden

31,95 34,95
en

Instelbare Douchestoel/Kruk

Van deze zeer stabiele douchestoel zijn de zitting en
de armleuningen qua hoogte
instelbaar en kan de zitdiepte
eveneens naar eigen behoefte
worden ingesteld. Doordat
de arm- en rugleuningen ook
geheel afneembaar zijn heeft
u een douchestoel of kruk met
zeer veel gebruiksmogelijkheden. Gweicht 3K g, max.
gebruikersgewicht 100Kg.
Totale breedte 52cm, totale
Bel ECO-Cabs en laat u com-diepte 38,5c m, zithoogte 4050cm en zitbreedte tussen de
fortabel vervoeren naar onze net
armleuningen 53
c m.
geopende winkel in de Prins Hen-

Bel 070-8700216
en wordt gratis lid !

Nieuw !

Lengte 21 cm.

94,95

Onze prijs 119,95
Voor leden

99,95

drikstraat 159.

Handige winkel-rollator

Heen en terug voor € 6,-

Met deze handige
die wij natuurlijk voor u betalen
combinatie van
wanneer u iets bij ons koopt.
een rollator en een
boodschappentrolley is het
probleem van te
weinig bergruimte
voorgoed verleden tijd.
Deze comfortabele begeleider
zorgt voor meer veiligheid en mobiliteit
en heeft een grote, robuuste winkelmand met extra veel
opbergruimte.

070 - 7990977

Voor leden
Voor leden

Onze prijs 149,00

134,10

Max. gebruikersgewicht 120 kg. Max. boodschappengewicht 20 kg. Inclusief wandelstokhouder, rugband, loopen parkeerrem etc. en gemakkelijk in te klappen.

Verzendkosten per bestelling € 6,95. Uw bestelling wordt geleverd met PostNl, betaling achteraf

www.volharding-voordeelwinkel.nl
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‘Persoonlijk contact blijft cruciaal’
Langer thuis wonen: de ontwikkeling is onstuitbaar en gaat sneller dan gedacht. Maar is Nederland eigenlijk wel ingesteld op dat
nieuwe tijdperk? Marga Geus, eigenaar van eenmanszaak Optimaal Op Orde, waagt dat te betwijfelen. Zij presenteert
zich op de liever thuis! beurs met een breed palet aan
diensten, die zich vooral toespitsen op het snijvlak
van zorg, welzijn en juridische kwesties.
Uit onderzoek blijkt dat senioren
steeds meer enthousiast raken
over het gebruik van domotica.
Deze nieuwe vormen van het
integreren van wonen en techniek
maken het mogelijk dat ouderen
langer zelfstandig kunnen wonen. Ook Marga Geus beseft dat
domotica een uitkomst kan zijn.
Tegelijkertijd merkt zij vanuit de
praktijk dat er behoefte is en blijft
aan persoonlijk contact.
‘En dat ontbreekt er nogal eens
aan. Veel kinderen wonen niet
meer dicht bij hun ouders. Zij
studeren bijvoorbeeld in het
buitenland, daartoe ook aangemoedigd door hun omgeving, of
werken in een hele andere regio
binnen Nederland. Dat is een van
de belangrijkste redenen waarom
ik mijn grote twijfels heb, als je me
vraagt of Nederland klaar is voor
de ontwikkeling van het langer
thuis wonen.
Kijk alleen al naar de papieren
rompslomp waar veel senioren
mee te maken krijgen. Het is een
hele klus om hier goed inzicht in
te hebben en houden. En als je
bepaalde specialistische producten
wilt aanschaffen, bijvoorbeeld via

internet, dan blijkt
een stukje begeleiding regelmatig
wenselijk.’

Contacten
Senioren dreigen nogal
eens vast te lopen
in hun contacten met
instanties, merkt Geus.
Op welk niveau dan ook.
‘Dat geldt bijvoorbeeld
voor een lastig gesprek
met de huisarts. Of senioren weten lang niet altijd
wat ze nu precies moeten
vragen aan een specialist, om
heldere informatie te krijgen over
hun gezondheid.’
Geus treedt ook op als bemiddelaar. En dat kan zelfs gaan om
mediation, een vorm van conﬂictbemiddeling. ‘Laatst nam een
praktijkondersteuner van een huisartsenpraktijk contact met me op.
Deze vroeg me of ik de prangende
situatie van een oudere patiënt met
uiteenlopende juridische en andere
problemen wilde bekijken. Want de
patiënt werd er namelijk letterlijk
ziek van. Het bemiddelingstraject
dat ik toen heb ingezet, heeft nu
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rechtstreeks positieve impact op de
kwaliteit van leven van de patiënt.’

Aanspreekpunt
Of het nu gaat om administratieve of ﬁscale zaken, het op orde
hebben van het levenseinde, een
levensloopbestendige woning, veiligheid en gezondheid, de eigenaar
van Optimaal Op Orde merkt dat
senioren over vertrouwelijke zaken

graag een aanspreekpunt in de
buurt hebben. Geus biedt, onder
meer op de liever thuis! beurs, een
luisterend oor. ‘Het draait allemaal
om preventie en anticiperen op bepaalde situaties. Zodat senioren de
regie hebben en houden over hun
leven. Mijn brede ervaring komt
daarbij uitstekend van pas.’

84
Het hele jaar genieten van de lekkerste maaltijden; dat kan met de
maaltijdenservice van 3B Diner. Ean dat dit pure verwennerij is blijkt
al snel, men heeft de keuze uit ruim negentig gerechten tegen een
prijs die veelal een euro per maaltijd goedkoper is dan die van de
meeste andere maaltijdservice bedrijven.
toegevoegd. Telkens weer krijgen
Onze maaltijden bereiden wij in eigen
wij lovende kritieken bij proeverijen:
keuken op ambachtelijke wijze (zie
van senioren, instellingen, koks en
tv-opname op onze website) met de
zelfs verpleegkundigen, diëtisten en
beste ingrediënten, waardoor wij in
welzijnsorganisaties voor ouderen.
staat zijn om een constante hoge
Behalve uiterst smakelijke maaltijden
kwaliteit te kunnen garanderen.
is er meer waardoor
Bovendien luisteren
3B Diner voorop loopt
wij erg goed naar
Nu ook maaltijden van
de wensen van onze
380 gr. voor “de kleine eter” in haar streven om
elke maaltijdgebruiker
groeiende klantenkring
tevreden te kunnen stellen.
en verwerken deze wensen continue
in de maaltijden. Door de jaren heen
Wensen van onze maaltijdgebruikers
heeft dit geleid tot uiterst smakelijke
waren o.a.:
en gezonde maaltijden waar bijv.
Nog meer groenten in de maaltijd.
erg weinig zout en kruiden aan zijn
De maaltijden worden gratis bezorgd en zijn van uitstekende kwaliteit.

Het Hollandse kruimige aardappeltje.
Maaltijden van 380 gram voor “de
kleine eter”. Deze wensen vindt u nu
ook in de maaltijden terug.
Bel ons telefoonteam en vraag onze
nieuwe brochure aan. Wij sturen u
hem samen met alle andere informatie graag toe.
Bovendien stellen wij u in de gelegenheid om 6 maaltijden naar keuze
(geen kerstmenu’s en luxe maaltijden) te proeven voor slechts 25,3B Diner is onderdeel van “De Jong
Diepvries B.V.” een al 60 jaar bestaande groothandel voor de voedingsbranche.
Voor meer informatie:
www.3bdiner.nl of
bel met 010-529 01 33

MijnLift

Bezoek ons

op de
liever thuis! beurs

• Maak uw woning levensloopbestendig
met een compacte huislift
• Een volwaardige lift die aan 0,62 m
installatieruimte genoeg heeft
• Luxe uitvoering en uitstraling
• Stijlvol ontwerp past naadloos in vele omgevingen
• Fluisterstille en veilige constructie zonder liftschacht
• Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen
• Geen gevaarlijk en ontsierend obstakel op de trap
• Hét elegante alternatief voor een traplift

Huishoudelijke hulp

2 en 3 oktober

Zoekt u een huishoudelijke hulp omdat het huishouden toch wat zwaar
begint te worden? Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke hulp zowel via de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) als particulier. We kunnen u helpen met het
aanvragen van een WMO-indicatie. We werken in vaste teams,
waardoor u niet teveel verschillende medewerkers over de vloer krijgt.

k te Rijswijk

Haaglanden in de Broodfabrie

26 t/m 28 november oven
in het Beursgebouw Eindh
EBD Techniek - Strickledeweg 96 - 3044 EL Rotterdam T +31(0)10 4373211
F +31(0)10 4154410 E info@mijnlift.nl I www.mijnlift.nl

Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 21,95 per uur

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag. Bij u thuis, bij u in de straat of in onze woonzorgcentra.
Waar en wanneer u maar wilt. Met Florence Thuis hebt u advies, ondersteuning én zorg altijd dichtbij.

HANDIG

ADVIES

ZORG

• Flinke korting met de FlorencePas
• Lekker dineren in onze woonzorgcentra
• Gezellige activiteiten bij u in de buurt

• Onze huisverpleegkundige
denkt met u mee
• Gratis advies in onze
Gezondheid en Zorgwinkel

• Een veilig gevoel met een hals- of polsalarm
• Zorg thuis in uw eigen omgeving
en in 0nze woonzorgcentra

bezoek ons
ook op de Liever Thuis!
beurs, 2 en 3 oktober in de
broodfabriek, Rijswijk.
standnummer 35 en 36!

VRAGEN? Wij HELPen U GRAAG!
Florence Thuis in Den Haag, 070 - 41 31 000, E info@ﬂorence.nl, W www.ﬂorence.nl

ﬂorencezorg
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Fonds 1818 agenda
In deze agenda vindt u activiteiten die mede gesteund worden door Fonds 1818.
Het fonds geeft financiële steun aan initiatieven die mensen in staat stellen zelfstandig
en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. www.fonds1818.nl
op voedselgebied opdoen, zoals leuke recepten
om gezond te eten. Of maak kennis met wat
onbekendere, maar heel gezonde producten.
www.foodfestivaldelft.nl

SEPTEMBER

5 t/m 26

Zoetermeer Jazz

In de maand september is
het weer volop jazz wat de klok slaat in
Zoetermeer! Op diverse plekken in de stad
zijn er muziekworkshops, jamsessies en
optredens. Het carillon van de Oude Kerk
speelt de gehele septembermaand jazz. De
maand wordt traditioneel afgesloten met
een Jazznight in Hotel Restaurant de Sniep
met optredens van binnen- en buitenlandse
artiesten.
www.zoetermeerjazz.nl

ment wordt afgesloten in het Stadstheater
met een virtuele ontdekkingsreis ’Expeditie
Zoetermeer’.
www.cultuurlokaalzoetermeer.nl

Zoetermeer Jazz

Floravontuur Promotie Zoetermeer

Locatie: centrum Zoetermeer
Tijden: verschillend
Toegang: gratis, Jazznight € 25,-

Locatie: Stadhuisplein, Duitslandlaan en
Stadstheater Zoetermeer
Tijd: 11.45 – 18.00 uur
Toegang: gratis ; ﬁnale € 4,-

De Verbeelding
Food Festival

SEPTEMBER

19

Cultuur Lokaal

Zaterdag 19 september is het
stadscentrum van Zoetermeer de locatie
waar cultuur, zang, muziek en dans samenkomen. Verschillende maatschappelijke-,
culturele- en vrijwilligersorganisaties
presenteren zich op de cultuurmarkt, waar
de bezoekers ook kunnen genieten van
gerechten uit alle windstreken. Het evene-

een kunst-, crea- en boekenmarkt. Zie de website voor het complete programma.
www.deverbeelding.nu

Locatie: Doelentuin Delft en Hotel de Plataan,
Doelenplein te Delft
Tijd: 11.00 - 20.00 uur
Toegang: gratis, voor workshops en lezingen
zie website
SEPTEMBER

25,26,27

De Verbeelding

In Pijnacker-Nootdorp wordt de
culturele manifestatie ‘De Verbeelding’ gehouden, met als thema ‘Raar… maar waar!’. In het
centrum, rond het Raadhuisplein, het Witte Huis,
het CJMV-gebouw en bij de bibliotheek kunt u
genieten van een atelierroute, een muziekmarkt,

SEPTEMBER

20

Food Festival Delft

Dit festival staat in het teken van
gezond eten. Het festival is voor iedereen
die een gezonde levensstijl belangrijk vindt
of daarmee wil kennismaken. Wat kan je zelf
doen om gezonder en ook
heel lekker te eten? Je
kan leuke tips en ideeën

Locatie: centrum Pijnacker-Nootdorp
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: gratis
SEPTEMBER

30

Pauzeconcert Kloosterkerk

Gedurende het hele jaar worden in de
Kloosterkerk Den Haag pauzeconcerten gegeven.
Kunstcentrum
Kloosterkerk wil
een podium bieden
voor veelbelovende
jonge musici.
Ter gelegenheid van 30 jaar Kunstcentrum
Kloosterkerk spelen voor u Ralph Rousseau
Meulenbroeks (viola da gamba), Karin Kuijper en
Janine de Leeuw (piano), Geerten van de Wetering (orgel) en Elma Timmers (sopraan).
www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl
Kunstcentrum Kloosterkerk

Locatie: Lange Voorhout 4, Den Haag
Aanvang: 12.45 uur
Toegang: gratis

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

Ontmoet de Blijmaker
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.

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.

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.

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.

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!

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

Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26 13 68 71 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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“Wij zijn er
voor u”

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

4 dagen of 5 dagen in het bosrijke Vierhouten

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.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 070 325 79 55.
www.yarden.nl/den-haag

•
•
•
•

3x of 4x logies in een 2-persoonskamer
3x of 4x uitgebreid ontbijtbuﬀet
3x of 4x 3-gangen diner
18.00 tot 23.00 uur 
ollands gedislleerd bier huiswijn frisdrank en sap)

Bij voldoende deelname kunt u gezellig mee
naar de Jachthut van de boswachter.
De bijdrage is 5 euro per persoon.

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

Samen aan
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle
(natura)verzekeraars

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Diagnostisch
onderzoek nodig?

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Bij DC Klinieken Den Haag kunt u terecht voor diverse diagnostische
onderzoeken. Onze ervaren radiologen helpen u in een patiëntvriendelijke omgeving. De onderzoeken vinden plaats in een kleinschalig
medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

Gewoon
goed geregeld

Heeft u van uw (huis)arts een verwijzing gekregen voor een MRIonderzoek, röntgenonderzoek, echografie, botdichtheidsmeting of
mammografie?

• Geen wachttijden, u kunt snel terecht
• Snelle communicatie met uw huisarts
• Volledige vergoeding door zorgverzekeraar*
*

met uitzondering van het eigen risico. Voor MRI gelden afwijkende vergoedingen.

Open een uitvaartdeposito
en wij storten er € 210,- op!

Voor meer informatie of vragen kunt u kijken op onze website:
www.dcklinieken.nl.

Rijswijkseweg 77
2516 EE Den Haag
T (070) 330 12 00
denhaag@dcklinieken.nl


Den Haag

Word ook lid van De Volharding. Met ons gratis lidmaatschap bent u onder andere verzekerd
van € 210,- uitvaartkorting die - indien gewenst - direct gestort wordt op een depositorekening.
Bent u al lid maar heeft u nog geen depositorekening, vraag deze dan nu aan!
Ja, ik wil me graag - geheel kosteloos en vrijblijvend - inschrijven bij De Volharding:
Voorletter(s):

Achternaam:

M

V

Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon

E-mailadres:

Ik wil graag een aanvraagformulier voor het openen van een depositorekening ontvangen. Op
deze depositorekening wordt direct mijn € 210,- uitvaartkorting gestort.
Ik ben al lid maar heb nog geen depositorekening. Ik wil graag mijn uitvaartkorting op een
depositorekening gestort krijgen.

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

Stuur deze coupon - zonder postzegel - naar:
De Volharding uitvaartzorg, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag
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Even gezellig er tussen uit, lekker tot rust
komen en ontspannen in het mooiste stukje
van Nederland. Of een bezoek aan Aken of
Valkenburg naar een van de sfeervolle en
gezellige kerstmarkten (vanaf medio nov).

Najaarsarrangement
2,3 of 4 overnachtingen / uitgebreid ontbijt /
2 of 3 keer driegangen diner en nog veel meer...
- Prijs vanaf € 128,- p.p. (halfpension) (2 nachten / 2 x ontbijt / 2 x diner)
Kijk op de site voor de vele andere mogelijkheden.

Let op: 4 nachten = 3 betalen !

ZZP-ER GEZOCHT
VOOR ACQUISITIE
VAKTIJDSCHRIFTEN
EN KRANTEN
Welke zzp-er heeft nog een aantal
uur per week en wil die invullen
met telefonische acquisitie voor
vaktijdschriften en kranten?

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

Overnachten in stijl...

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Voor info en sollicitatie:
Telefoon: 06-23700323
E-mail: info@is-acquisitie.com

voorGratis ma!
m
progra

25 & 26 SEPTEMBER • THEATRAAL CONCERT

MAHLER 1
Over gekmakende liefde en geniale muziek

BOEK VIA: RESIDENTIEORKEST.NL

0900-1353

HARFA Bouw

Timmerwerk en onderhoud

HARFA Bouw
Wijdte D t/m K - Lengte 36 - 44

Timmerwerk en onderhoud

l

l
l
l
l

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

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

8,7
308 recensies
10% korting voor leden van Florence, Careyn
en Vierstroom op de collectie.

BETERLOPENWINKEL
Laan van Wateringseveld 73
2548 BK Den Haag
070 - 309 9058
www.beterlopenwinkel.nl

Harry van der Stap
Van Vredenburchweg 8 II
2282 SG Rijswijk

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

BEURS

I voor comfortabel en slim wonen
02 & 03 oktober 2015
HAAGLANDEN

I BROODFABRIEK

“Dankzij de hulp houdt mijn moeder
tijd over voor de kleinkinderen”
Genieten van uw oude dag
zonder zorgen over de
toekomst, daar draait het om
tijdens de liever thuis! beurs.
Op 2 en 3 oktober 2015 kunnen
bezoekers zien en beleven wat
er allemaal mogelijk is om
comfortabel, veilig en
plezierig te wonen.

Gratis toegang met deze coupon
t.w.v. 5,E-mail: _________________________________________
Gelieve mij op de hoogte te houden van liever thuis!

www.lieverthuis.info
De broodfabriek I Volmerlaan 12 I 2288 GD I Rijswijk
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Pensioen mogelijk stabieler door nieuwe regels
De pensioenen en vooral het niet indexeren blijven de oudere lezers bezig houden. Vanaf 1 juli
zijn er strengere regels gekomen voor alle Nederlandse pensioenfondsen. De wettelijke maatregelen regelen dat verhogingen (indexeringen) moeilijker zijn geworden. Daar staat weer
tegenover dat eventuele financiële tegenvallers (vooral op rentegebied en in beleggingen)
over een langere periode verspreid kunnen worden.

Opinie &
Informatie

Traditioneel presenteert de regering op
Prinsjesdag, vandaag
dinsdag 15 september, weer de plannen
voor het komende
jaar. Het streven is er
op gericht ouderen
met lage inkomens en
uitkeringsgerechtigden er financieel niet
op achteruit te laten
gaan. Op deze pagina
wat meer over de pensioenontwikkelingen.

Het gevolg is dat pensioenen waarschijnlijk minder schommelen en stabieler
zullen zijn. Dat zou zelfs een langere
periode kunnen inhouden van niet indexeren of in sommige gevallen zelfs
verlagingen, waarmee overigens enkele
pensioenfondsen tijdens de economische
crisis al zijn geconfronteerd. Dat gevaar
op verlagingen van pensioenen (met
enkele procenten) is nu de economie weer
aantrekt vrijwel voorbij. Maar wat niet is,
kan nog komen!
De nieuwe regels kunnen tot gevolg
hebben dat een pensioenfonds meer eigen
vermogen voor dekking van pensioenen –
en zeker die tot uitbetaling komen – nodig
heeft. Als het eigen vermogen niet hoog
genoeg is door bijvoorbeeld hogere resultaten dankzij mooie beleggingen dan heeft
het pensioenfonds nog twee maatregelen
te nemen:
- De pensioenen niet of niet helemaal
indexeren met de loonstijging waarbij
beseft moet worden dat nog werkenden
en gepensioneerden gelijk moeten worden
behandeld.
- Als het echt niet anders kan, de pensioenen verlagen en een tijdelijk extra
premie van 2,5 procent heffen aan de nog
premiebetalers. In de afgelopen jaren is
dat gebeurd bij enkele van de ongeveer
350 pensioenfondsen in Nederland.
Geen garantie
Veruit de meeste pensioenfondsen zouden
graag willen zien dat een pensioen
meegroeit met de lonen in de sector
(CAO-verhogingen). Die garantie is
echter niet te geven zoals velen hebben

ondervonden. De nieuwe regels maken
dat nog lastiger. De nogal eenzijdig
gerichte ouderen, die menen dat de
huidige jonge generaties maar voor hun
uitbetaalde pensioen moeten bloeden,
beseffen nauwelijks dat een ieder in het
betreffende pensioenfonds even gelijk
wordt behandeld.
Als er geen indexatie van ingegane pensioenen mogelijk is, dan hebben de jongere
werkenden daarmee ook te maken. Zij
en hun werkgever betalen dan wel meer
premie over het deel van hun loon dat
cao-matig hoger is vastgesteld. Inkomsten
dus voor een pensioenfonds waarmee
hun pensioen later hoger kan worden
opgebouwd.
Het is eerlijk geregeld in pensioenland
Nederland. De nieuwe wettelijke regels
van de overheid proberen dat strakker
vast te leggen. De afgelopen jaren waren
er dan ook discussies hoe het nóg eerlijker
en redelijker kan. Deze procedures vergen
bij de pensioenfondsen en in de politiek
enorm veel tijd (en kosten).
Prinsjesdag
Vandaag zal het in Den Haag weer Prinsjesdag zijn waarbij de regering ernaar
streeft dat de ouderen met lage inkomens
en uitkeringsgerechtigden er volgend jaar
in ieder geval niet op achteruitgaan. Er is
al veel uitgelekt. Niet onbelangrijk voor
ouderen die over wat spaargeld beschikken is dat ana
de elastin he ﬁn
in box 3 wordt aangepast als de Tweede
en Eerste Kamer daarmee akkoord gaat.
Dat wordt overigens wel verwacht.
De vrijstelling van belasting in box 3

wordt verhoogd
in 2017 (voor het
eerst) van thans
21.139 euro (op
peildatum 1 januari
2014) tot 25.000 euro
per persoon (voor partners in één huishouden
dus het dubbele). Betaalt
men thans nog uiteindelijk
1,2 procent belasting boven
de vrijstelling, in het jaar 2017
wordt dat tarief 0,87 procent in
box 3 tot een tegoed van 100.000
e ro . ok weer op asis an een ﬁctie
rendement.
Op zichzelf lijkt dat niet zoveel, maar
vooral de hogere vrijstelling levert de
spaarrekeningen (vooral van ouderen?)
aardig wat op. Ten opzichte van 2014 is
dat een belastingvoordeeltje van ruim
46 euro per persoon per jaar. Voor een
echtpaar het dubbele.
Echt rijken
De mensen die over heel hoge vermogens
beschikken - en die vaak beleggen en
waarin op langere termijn altijd veel betere rendementen worden behaald als met
sparen – worden natuurlijk vanaf 2017
wel iets ‘gepakt’.
Voor de vermogens van 100.000 tot 1
miljoen e ro is h n he ﬁn in o r im
1,4 procent. Iets meer dus dan de thans
1,2 procent. Voor vermogens boven de 1
miljoen (wie heeft dat?) komt een belastin he ﬁn an
procent. Dat is
procent méér dan thans.
Er zijn al stemmen opgegaan dat dit

kapitaalvlucht tot gevolg zal hebben van
de topvermogens. Maar wij denken daar
heel anders over. Waarom zouden de
echte miljonairs dat doen als zij nu ook al
die mogelijkheden hebben? Moet je voor
een besparing van 450.000 euro in de
belastingsfeer bij een vermogen van 100
miljoen euro – er zullen weinigen zijn in
Nederland die dat hebben - vanaf 2017
alle risico’s gaan nemen in een ver land?
Want door het groeiend aantal belastingverdragen kunnen ze alleen veilig in
exotische landen terecht.
Voor de liefhebbers: de verschuivingen
van hoge vermogens in Nederland naar
spaarders wordt geschat op ongeveer 100
miljoen euro.
Uitgelekt is voorts dat de belastingvrije
schenking voor het eigen huis of voor
studie die voor kinderen (18-40 jaar)
thans nog 52.000 euro bedraagt, wordt
verhoogd naar 100.000 euro voor iedere
ontvanger. Overigens ook per 2017 en onder de voorwaarde dat Eerste en Tweede
Kamer daarmee akkoord gaan.

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’.

Erf- en schenkingsrecht
Laat Gods water over
Gods akkers lopen
Mijn zus - 92 jaar oud - is vorige
week definitief opgenomen in een
verpleeghuis. Zij was in gemeenschap
van goederen gehuwd. Er zijn geen
kinderen uit dit huwelijk geboren.
Haar man is in 1989 overleden. Er is
een rechtsgeldig testament. Zijn enige
broer is overleden in 2011.
De echtgenote van deze broer is overleden in 2013. Uit dit huwelijk is één
dochter geboren. Mijn zus beschikt
nog over zeer goede verstandelijke
vermogens.
Zij schuift echter alle moeilijke beslissingen naar haar drie zussen. Haar
huis moet nu opgeruimd en verkocht
worden. Dit wordt een klus voor ons.
Welke juridische positie heeft nu de
enige dochter van de zwager van mijn
zus? Moeten wij haar inschakelen bij
de komende werkzaamheden?
De zaak ligt vrij eenvoudig. Het
testament van uw zus gaat gelden als
zij is overleden. Overigens kan zij nog
- zeker als zij goed van verstand is –
haar testament wijzigen. Wat er in het

testament staat over de nalatenschap
van haar in 1989 overleden echtgenoot
blijft geldig wat betreft zijn nalatenschap en zal na haar overlijden mede
worden betrokken. Een notaris moet
dan wel het testament aan de betreffende erfgenamen bekend maken.
De positie van de dochter van zijn
overleden broer is nogal ver af van
u en uw zussen. Of de laatsten deze
dochter moeten inschakelen bij de
ontruiming en de verkoop van het huis
hangt eigenlijk van het testament af.
Als deze dochter (als plaatsvervanger) van de overleden broer in het
testament voorkomt dan is het misschien handig om haar – als u en uw
zussen dat zouden willen - haar erbij
te betrekken.
Maar alles hangt af van wat er in het
testament van uw zus staat. Omdat derden niet de inhoud van een
testament mogen weten (alleen de betreffende testamenthouder), is het misschien verstandig als u haar vraagt wat
er ongeveer in haar testament staat.
Als zij daartoe bereid is, dan kunnen u
en uw zussen ook eventueel beslissen
over de inschakeling van personen bij
de verkoop van het huis.
Zij kunnen een later belang hebben

bij de verkoopprijs waar overigens uw
zus van 92 jaar in eerste instantie alleen over gaat. Daarom moet men ook
heel voorzichtig zijn bij het betrekken
van derden bij de verkoop van het
huis. Er bestaat een mooie uitdrukking: laat Gods water maar over Gods
akkers lopen.

Iets gruwelijk fout
gegaan met AOW
Mijn zus kreeg te maken met het
overlijden van haar man in 2014.
Deze kwam in november van dat
jaar te overlijden en mijn zus moest
het jaar daarop alle aan haar man
uitbetaalde AOW over het jaar 2014
terugbetalen. Volgens mij is hier iets
gruwelijk fout gegaan. Hoe zit dat?

AOW en pensioen
Nog toeslag totdat
echtgenote AOW krijgt
Zelf ben ik van vóór 1950 (1949) en
heb AOW. Voor mijn niet werkende
vrouw krijg ik een toeslag op mijn
AOW. Zij wordt volgend jaar februari
65 jaar. Wanneer krijgen wij geen
toeslag meer? Is dat op haar 65ste
verjaardag of met die extra maanden
erbij gerekend?
Uw vrouw krijgt vijf maanden na
haar 65ste AOW. Indien u vorig jaar
al toeslag voor haar kreeg, blijft u die
houden tot aan haar AOW-leeftijd (65
jaar en vijf maanden dus).

De AOW houdt op de dag na overlijden. Als zij is gehuwd dan heeft zij
nog wel recht op een overlijdensuitkering van één maand. Is zij zelf al
AOW-gerechtigd dan heeft zij vanaf
de dag dat zij alleenstaand is recht op
de AOW-uitkering voor alleenstaanden (sinds 1 juli €1088,21 bruto per
maand). Heeft zij geen AOW (omdat
zij toen haar man nog leefde hij een
toeslag voor zijn jongere vrouw kreeg)
dan houdt alles op!
Indien een man met AOW overlijdt,
de echtgenote géén ander inkomen
heeft (dus een toeslag; per 1 januari
voor nieuwe gevallen vervallen) dan
zal zij in bepaalde situaties moet
terugvallen op de bijstand met alle
consequenties van dien.
Als er iets ‘gruwelijk’ is fout gegaan,

dan ligt dat helaas aan uw zus en
haar vroeger nog le-vende partner.
Zij hadden en kunnen weten dat bij
overlijden van de AOW-partner de
AOW-uitkering én de toeslag stopt.
Vele mensen weten dat vaak niet.
Als de overleden persoon een goed
pensioen (tweede trap) had, krijgt
zij in ieder geval 70 procent van wat
hij kreeg aan nabestaandenpensioen.
Tenzij ze op zijn pensioendatum
hebben gekozen voor een percentage
méér (vaak 15 procent) omdat de
zus akkoord is gegaan met een hoger
ouderdomspensioen voor hem. Voor
dat laatste hebben we al meerdere
malen gewaarschuwd. Je ziet vaak dat
mensen ‘koopgedrag’ vertonen door
op de pensioendatum te bekijken hoe
lang men (of de partner) nog leeft.
Eén ding is onbegrijpelijk: heeft het
zo lang geduurd dat de SVB (de uitvoerder van de AOW-wetgeving) door
kreeg (via de burgeradministratie)
dat haar man was overleden en heeft
zij zelf niet de SVB gemeld dat haar
huishouden is gewijzigd?
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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

September / oktober
Roze ouderenagenda Haaglanden / Delft
• do. 17 september & 15 oktober: Foyere Colore: elke 3e
donderdag v.d. maand vanaf 14.30 uur in De Eshoeve,
Doorniksestraat 150-152 in Den Haag.
• vr. 18 september en 2 & 16 oktober: Café de Roze Inloop:
iedere 1e en 3e vrijdag van de maand van 14:00 tot 17:00
uur in het Humanistisch woon- en zorgcentrum Wijndaelercentrum (Zilverzaal) , Catharina van Rennesstraat 8 in
Den Haag
• zo. 20 september en 4 & 18 oktober: ZilverUitje: elke
1e & 3e zondag v.d. maand van 15.00-21.00 uur (cafe al
geopen d vanaf 12 uur) in COC cafe, Scheveningseveer 7
in Den Haag.
• vr. 25 september & 26 en 30 oktober: Roze Ouderensalon: elke laatste vrijdag v.d. maand van 16.00-19.00 uur in
Delfs Hove, Vorrinkplein 99 in Delft.
• zo. 11 oktober: Soos Samen 50plus (i.s.m. Rainbow Den
Haag): elke 2e zondag v.d. maand) van 16.00 tot 21.00 uur
in DienstenCentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 in Den
Haag.
• vr. 2 oktober: Roze Plus Soos: elke 1e vrijdag v.d. maand
van 13.30-16.30 uur in Wijk-en DienstenCentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg.
Buiten deze regio
• zo. 11 oktober: Ouderencafe, elke 2e zondag v.d. maand
van 16.00 tot 19.00 uur in De Kroon (COC Leiden) in
Leiden.
• zo. 27 september & 25 oktober: Zondagmiddagsalon,
elke laatste zondag v.d. maand van 15.00 tot 18.00 uur in
Cafe Praag (COC Rotterdam), Schiedamsesingel 175 in
Rotterdam: zondag 27 september speciale Salon i.v.m. de
Rotterdam Pride!
Bijna alle ouderensozen serveren na aﬂoop een maaltijd
voor een schappelijke prijs. Zie ook: www.roze50plus.nl

Dinsdag 22 september
Tour d’Amour - lezing over homosexualiteit
in een zorginstelling
Homosexualiteit is in veel verzorgingshuizen nog een
moeilijk onderwerp, soms nog taboe. Het lijkt erop dat nog
teveel roze ouderen nog steeds niet zichzelf durven te zijn
in hun eigen woonomgeving. Deze middag komt schrijfster
Eveline van de Putte in humanistisch verzorgingshuis
CoornhertCentrum over dit onderwerp spreken.
Zij maakt met ‘Tour d’Amour’ dit jaar een tocht langs tien
Haagse verzorging- en verpleeghuizen en vertelt daarbij
uit haar boek ‘ Stormachtig Stil, levensverhalen van roze
ouderen’. Hiermee wil zij de kloof van taboe en onwetendheid overbruggen door met elkaar in gesprek te gaan over
homosexualiteit bij ouderen.
Contact: Wieger Groenewoud, humanistisch raadsman.
CoornhertCentrum, Erasmusplein 87 Den Haag - Moerwijk
Plaats: Erasmuszaal; Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Gratis entree, kofﬁe en thee

Vrijdag 25 september
Woonzorgcentrum ‘Jonker Frans’ opent
haar deuren voor jong en oud
Velen kennen het gebouw dat zo’n prominente plek aan het
Newtonplein inneemt van de buitenkant, maar niet iedereen
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Zondag 11 oktober in Schakenbosch Leidschendam
‘Dutch greatest guitarist show’

Back to the sixties
is er binnen geweest of heeft een beeld van haar mogelijkheden. Om die reden opent woonzorgcentrum “Jonker
Frans” op vrijdag 25 september a.s. haar deuren zodat
wijkbewoners en andere belangstellenden kennis kunnen
maken. Daarbij loopt zij vooruit op de zogeheten “burendag” die een dag later landelijk wordt gehouden en tot doel
heeft mensen uit de buurt nader tot elkaar te brengen.
Binnen het complex wordt aan ouderen zorg geboden door
medewerkers van Florence en Middin. Dat gebeurt in een
warme en huiselijke sfeer en met aandacht voor de diverse
(culturele) achtergronden van de bewoners. Voor hen worden tal van activiteiten georganiseerd die nauw aansluiten
bij hun interesses en belevingswereld.
Het woonzorgcentrum heeft hiervoor o.a. de beschikking
over een ﬁjn restaurant, een ﬁtness-ruimte waar onder
begeleiding bewegingsoefeningen kunnen worden gedaan,
een atelier waar men zich creatief kan uiten en een biljartkamer. Bovendien is er een heerlijke, beschutte binnentuin
met veel groen en een heuse theekoepel.
Ook Buurthuis van de Toekomst
Ook mensen, die niet in “Jonker Frans” wonen, zijn van
harte uitgenodigd om van de faciliteiten gebruik te maken.
Men kan één van de ruimtes huren voor een bijeenkomst of
vergadering, of aan de activiteiten deel te nemen. Juist die
aspecten wil het woonzorgcentrum, dat sinds een aantal
jaren ook “Buurthuis van de Toekomst” is, op haar “burendag” benadrukken. Bedoeling is dat het woonzorgcentrum
en de wijk zo hechter met elkaar verweven raken en nog
meer iets voor elkaar kunnen gaan betekenen.
Informatiemarkt
In diverse standjes zullen de beide zorginstellingen zich op
25 september a.s. presenteren door het geven van informatie. Daarbij worden workshops gegeven over o.a. dementie
en autisme. Verder laat Middin iets van de activiteiten zien
die zij binnen het gebouw aanbiedt aan de mensen met
een verstandelijke beperking die hier eveneens woonachtig
zijn. Wie dat leuk vindt, kan daarbij gerust aanschuiven om
eveneens kennis te maken met deze doelgroep.
Ook andere organisaties die in en rond “Jonker Frans”
actief zijn geven acte- de- présence op de “burendag”,
zoals het WijkTeam Regentes dat in de buurt thuiszorg en
alarmeringsdiensten aanbiedt, de Burenhulpcentrale en
het Vrijwilligerspunt van VOOR Welzijn. Ook de Werkgroep
Newtonplein met de Nachtpreventie is aanwezig en zal om
16.30 uur haar nieuwe sport- en speeltoestellen, gerealiseerd dankzij een subsidie van de gemeente Den Haag, op
het plein ofﬁcieel in gebruik nemen. dieren in aanraking.
Kortom, iedereen is van harte welkom om op vrijdag 25
september a.s. van 14.00 uur t/m 17.00 uur een kijkje te
komen nemen binnen woonzorgcentrum “Jonker Frans”,
te vinden aan het Newtonplein 100 te Den Haag.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

G
RTIN
O
K
65+

. Dick Zuydwijk organiseert op zondag 11 oktober op de lokatie Schakenbosch,
aan de Veursestraatweg 185 in Leidschendam, een muzikaal ‘Back to the sixties’ spektakel. Het programma begint ‘s middags om 13.30 uur en loopt door
tot ‘s avonds 22.00 uur. De meeste muzikanten zijn 60+ of zelfs 70+, onder wie
toppers van de Nederlandse gitaar combo’s van weleer. Zo kunt u onder meer
genieten van de The Jumping Jewels Revival Band, met Hans van Eijk, Frits Tamminga en Joop Oonk.
Ook Rene Nodelijk van The Alligators komt met zijn band. Rene
reeds een 65 plusser is nog steeds
actief bezig in het circuit, samen met
zijn vrouw Anja zet hij een perfecte
show neer!
Jacky Roemers uit het dames trio
The Ladybirds is ook van de partij,
zij speelt een aantal Shadows klassiekers,.Jacky is begonnen in de
jaren zestig met o.a: Ceasar Zuyderwijk (drummer van de Golden earring ) met
een meiden band.

- The Jumping Jewels Revival Band. .-

wel vergeleken met Electric Johnny & the
Skyrockets, de band staat garant voor Indo
en nederpop repertoire. Ook aanwezig is Will
Wissink Jr, hij brengt een ode aan zijn vader,
Willy Wissink van de Giants.

Mr. La Comparsa
Jan de Hont de meester gitarist uit ZZ & the
Maskers geeft ook een optreden Jan ook wel
Op de foto en signeren
De top gitaristen uit de sixties die hebben toeMr. La Comparsa genoemd speelt gelukkig
gezegd te komen gaan deze dag graag samen
weer. De laatste jaren kampte hij met gehoormet hun fans op
problemen maar
de foto. Vinyl
met enige aanverzamelaars
passingen gaat
van vroeger
het gelukkig
kunnen trouweer goed, dat
wens hun oude
gaat hij zeker
platen meebewijzen...
brengen, om
Hans Holze alsnog door
lestelle van de
hun idolen te
Gooise band de
laten signeren.
Torero’s komt
De entreeprijs
ook voor een
- Hans Hollestelle van de Torero’s .van de ‘Dutch
optreden naast de
greatest guitarists show’ bedraagt € 10 p.p..
Shadows instrumentals heeft Hans ook beVoor nadere informatie en het bestellen van
loofd een 4 tal Torero’s successen ten gehore
kaarten kunt u bellen naar 06 200 925 41. In
te brengen....
de buurt van zaal Schakenbosch is voldoende
En dan de East & West Rockers, een groep
gratis parkeerruimte beschikbaar. De lokatie
die organisator Dick Zuydwijk jaren geleden
is ook goed bereikbaar met de bus.
in Den Haag ontdekte. Zij worden ook

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie
en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
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.

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.

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.

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

Goejanverwelledijk 48a
Gouda
Tel: 0182 – 599220

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010 – 2188876

Veldweg 22
Bussum
Tel: 035 - 6912905

Dam 22
Schiedam
Tel: 010 - 2734727

GRATIS HALEN EN BRENGEN
LEVERING ONDER 3 JAAR GARANTIE
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Win Koffiehuis De Ooievaar!
U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de vier Sudoku’s. De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren
moet u gebruiken voor uw inzending.

Prijswinnaars
In de De Oud-Hagenaar van 1 sep-

tember vond u ook vier Sudokuop a es. r waren opnie w ﬂink
wat inzendingen, de puzzels waren
wederom goed. In deze krant zijn
ze weer klein beetje moeilijker
denken we. De goede oplossing luidde vorige keer: 4-8-7-9.
De DVD gaat naar de volgende
inzenders:

Sudoku A

3
9

7
1 7

7
2 7

6
1

7
5

1
7 2

Sudoku D

2
1 7
2

2 8

6

4

8
4

6

4 8
2 3

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

7 4
5
2

1

1 3
1

5

9
5

4 2
1

7

5
2 5 1

Zet in de onderwerpregel:
Oplossing Sudoku nr. 19

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

Sudoku C

4

2

Woensdag 23 september

Inzenden
Voor de puzzel van deze week

Sudoku B

4
3
6 9

• Rob Lageveen, te Zoetermeer
• Bep van der Toolen - Stam, te
Zoetermeer
• W.G. van Geest, te ‘s-Gravenzande
• Mw. L. Finix, te Den Haag
• Gerard Kater, te Den Haag

8
3 9

3
4

6 5 2
6
8
7 5 3
2
8
3
9 6

7 9

7
1

5
6 1

9

4
3 4

2

Ooievaarspas
Meer voordeel bij De Volharding
Alle bezitters van een Ooievaarspas kunnen nu
een Volharding Voordeelpas aanvragen; een
voordeelpas waarmee u profiteert van een groot
scala aan diensten en aanbiedingen, zoals De
Blijmakers,Raad en Daad,korting in deVolharding
Voordeelwinkel en korting op de producten en/
of diensten van diverse aangesloten partijen.

Een divers aanbod
Zo kunt u voordelig kennismaken met onze
workshop rollator yoga en kunt u extra
voordelig gebruik maken van de nieuwe Eco
Cabs (taxi’s)die in Den Haag rijden. Maar ook
korting op individuele en groepsreizen van
erkende reisorganisaties, op stomerij,
strijkwerk en kledingherstel, op pedicure en
manicure, het onderhoud en ondersteuning
in het gebruik van uw computer en nog heel
veel meer!
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DE Vol

Nu extra voordeel voor bezitters van de

Heeft u een Ooievaarspas, dan kunt u al genieten
van korting op allerlei leuke activiteiten, zoals
cursussen, sport en culturele uitjes.
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Ja, stuur mij
kosteloos en vrijblijvend
de Volharding Voordeelpas toe!
Aanhef

 dhr.  mevr.

Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode

Vraag snel uw Voordeelpas aan!
Wilt u een Volharding Voordeelpas? Vraag deze
dan snel aan middels de coupon hiernaast,
via de website www.volharding-voordeel.nl of
telefonisch via 070-22 105 80.

Woonplaats

De Volharding is er voor iedereen!

Stuur deze coupon op naar De Volharding, ovv Voordeelpas,
Antwoordnummer 891, 2501 WK in Den Haag

Telefoon
E-mail
Nr. Ooievaarspas



Wat we vragen is dus een reeks
van vier cijfers. Bijvoorbeeld in
Sudoku A in het grijze vakje een
‘8’; in B een ‘9’ in C een ‘4’ en
in D een ‘1’, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
8-9-4-1.

wordt wederom vijf keer de DVD
o ﬁeh is De oie aar erloot.
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:

Meer info: 070-22 105 80 en www.volharding-voordeel.nl

Pagina 16

dinsdag 15 september 2015

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

BEZOEK ONS OOK OP:
50PlusBeurs (15 t/m 19 september)
Jaarbeurs Utrecht, Hal 11, standnummer B016

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1353
THEATERHANGAAR

| VLIEGVELD VALKENBURG | BIJ LEIDEN

*Voor meer informatie en voorwaarden: soldaatvanoranje.nl/50plusbeurs

(45 cpm)

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

